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1. Inledning 

Älskaren (1985) är en roman skriven av Marguerite Duras som innehåller många spännande 

element. I uppsatsen gör jag ett försök till att analyser och anknyta romanen till den litterära 

traditionen, flickforskning. Forskningsområdet behandlar flickors erfarenheter och det 

övergångsstadiet de befinner sig i, positionen mellan att vara barn och kvinna.  

Som ett resultat av att flickforskning oftast studerar yngre karaktär, aktualiseras och används 

flickforsnkningen främst vid analyser av ungdomsromaner. Älskaren (1985) är ingen 

ungdomsroman, men dess huvudkaraktär är en ung flicka. Likaså argumenterar jag för i min 

uppsats att även berättaren måste förstås som en flicka. I Älskaren (1985) skildrar Duras en 

mängd av olika femininiteter, hur de samspelar och existerar bredvid varandra. Alla i olika 

grader av skevhet enligt mig. Älskaren (1985) är en roman där det feminina uttrycket och 

identiteten utforskas av huvudkaraktären i takt med alla dessa kvinnors öden som utgör den 

stommen som romanens händelseförlopp utvecklar sig mot. Relationerna mellan flickan och 

den lilla kinesiska fästmö, lärarinnorna, Damen från Savannakhet, Marie-Claude Carpenter, 

Betty Fernandez, Dô, Hélène Lagonelle och så flickans relation till Modern. Flickskapet som 

Duras gestaltar genom flickan är ett flickskap som skevar sig och spricker i förhållande till de 

normer om femininitet som spökar i romanen. Det är detta som utgör fokusområdet för min 

uppsats, hur det feminina genuset framställs. Hur det får ett skevt uttryck och vad 

konsekvenserna blir av att genuset skevar sig. Flickan är en karaktär som gör motstånd mot 

de begränsande föreställningarna av genus och sexualitet som hon möter i sin värld, vilket 

gör henne till ett intressant analysmaterial.   

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med min uppsats är att genom ett queer- och skevteoretiskt perspektiv studera hur den 

skeva femininiteten, och flickskapet gestaltas i Marguerite Duras roman Älskaren (1985).1 

Fokusen i uppsatsen ligga på hur romanens namnlösa huvudkaraktär, flickan, konstruerar och 

gestaltas i relation till andra kvinnliga karaktärer. Det jag undersöker i uppsatsen är alltså hur  

                                                
1 Jag kommer genom uppsatsen att referat till romanens huvudkaraktär som flickan, då berättaren (flickan 

uppvuxen) i romanen refererar till sitt yngre jag antingen genom jagform, eller så benämner berättaren detta jag 

som flickan eller hon. Jag vill här även kort påpeka att skevteori är en förgrening av queerteorin. Queerteorin 

tenderar att fokusera mer på sexualitet, medan skevteori ämnar analysera normbrott som inte sker främst i 

relation till sexualiteten. Normbrott som exempelvis handlar om hur en individ gör sitt genus, vilket är det 
främsta fokusområdet för min uppsats (Mer om detta i avsnittet ”Metod och teori” på s. 7). Men jag behandlar 

också flickans sexualitet i sista delen av min analys (se ”Heterosexualitet eller homosexualitet” s. 29), på grund 

av att jag anser den vara av central del i flickans skeva karaktär, anser jag att det är mer korrekt att beskriva det 

som att jag arbetar med romanen både utifrån ett queer- såväl som ett skevteoretiskt perspektiv.   
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femininitet, flickskap och sexualitet skrivs fram i relation till normer för femininitet och 

sexualitet. Jag utgår från följande frågeställning: Hur förhåller sig flickan till andra kvinnliga 

karaktärer i romanen, och deras sätt att producera femininitet? Hur gestaltas, och hur kan 

flickan förstås som skev i relation till normer för femininitet och sexualitet? Genom vilka 

medel gestaltar flickan sitt skeva flickskap? 

1.2 Tidigare forskning 

Under rubriken kommer jag först kort redogöra för en del av den forskning bedrivits i relation 

till Marguerite Duras författarskap och queerteori, och alltså är relevant för uppsatsen 

ämnesval. Vidare redogör jag kort för den litterära traditionen flickforskning som jag 

kontextualiserar verket Älskaren (1985) genom.  

1.2.1 Marguerite Duras 

Marguerite Duras författarskap, hennes romaner och filmatiseringar har behandlats i vida 

utsträckning i en mängd vetenskapliga artiklar. Duras författarskap har bland annat behandlas 

av Julia Kristeva och Ebba Witt-Brattström. I ”Smärtans sjukdom: Duras” (1990) placerar 

Julia Kristeva Duras författarskap i den litterära traditionen som framträdde efter andra 

världskriget som gjorde försök att behandla och konfrontera människans ofattbara förmåga 

till förödelse. Detta ledde till utvecklingen av en tafatthetens estetik och den icke-katarsiska 

litteraturen. Med denna estetik skulle det vara möjligt att uttrycka ”smärtans sanning”, då 

retoriken inom denna estetik skulle kännetecknas av dess tafatthet, dess upplöshet. Duras 

författarskap kretsar kring den omöjliga bearbetningen av melankoli och smärta.2  

I Ur könets mörker (1993) målar Witt-Brattström upp Duras författarskap som ständigt 

undersökande av förhållandet mellan män och kvinnor, och deras slutgiltiga oförenlighet. 

Denna relation, fylld med masochistiska tendenser färgar Duras romaner och det kvinnliga 

subjektet. Witt-Brattström skriver att passionen är det som styr Duras kvinnor och flickor, 

samtidigt som “De lever i minnet av något förlorat”.3 Hos Kristeva är det snarare 

modersgestalten, och melankolin som färgar och utgör det centrala i  Duras verk.4 Witt-

Brattström poängterar i Ur könets mörker (1993) att Kristeva inte utforskar det kvinnliga 

                                                
2 Julia Kristeva, ”Smärtans sjukdom: Duras”, Stabat mater och andra texter, Stockholm: Natur och Kultur, 

1990, s. 272–278. 
3 Ebba Witt-Brattström, Ur könets mörker: litteraturanalyser, Stockholm: Norstedt, 1993, s. 34. 
4 Ibid s. 45. 
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begäret utöver hur det kan relateras tillbaka till modersgestalten.5 Kristeva menar att mannen 

snarare utgör en grund eller ett ”skelett” som historien om sorgen, smärtan och speglingen av 

den egna ostabila identiteten utspelar sig mot.6 Kristeva beskriver den sexuella driften hos 

Duras kvinnliga subjekt som avmätt. Det kvinnliga begäret förblir, enligt Kristeva, evigt 

otillfredsställt och fyllt av smärta.7 Fortsättningsvis avvisar Kristeva det homosexuella 

begäret som kommer till uttryck i flera av Duras verk. Det homosexuella begäret är endast ett 

uttryck för ett nostalgiskt sökande, där subjektet vill spegla sig i en annan. Det sexuella 

begäret är inte ett riktigt sexuellt begär enligt Kristeva, utan bara ett steg i fördubblingens 

dramaturgi som Duras använder sig av för att belysa ostadigheten i ett subjekts identitet.8  

Det kvinnliga subjektet, hennes sexualitet och hennes relation till män och 

modersgestalten är sammanfattningsvis ett tema som tidigare uppmärksammats hos Duras 

författarskap. Andra aspekter såsom det postkoloniala perspektivet har uppmärksammats av 

bland annat Karen Ruddy. I sin artikel ”The Ambivalence of Colonial Desire in Marguerite 

Duras's "The Lover" analyserar Ruddy Älskaren (1985) från ett postkolonialt perspektiv. 

Ruddy analyserar flickans sexualitet och begär i relation till den koloniala situationen flickan 

befinner sig i. Artikeln söker främst belysa hur det rasistiska aspekterna i romanen både 

bestrids och bekräftas. Samt hur dessa aspekter samverkar med den vita flickans begär, och 

hennes maktposition i relation till den kinesiske älskaren.9 

I artikeln “Female Homoerotics and Lesbian Textuality in the Work of Marguerite 

Duras” ur Revisioning Duras (2000) undersöker artikelförfattaren Renate Günther (med hjälp 

av Adrienne Richs definition av eroticism) de lesbiska undertexter som återfinns i ett flertal 

av Duras verk. Verken som står i fokus för artikeln är Détruire dit-elle (1969), La femme du 

Gange (1974) and L’amant de la Chine du Nord (1991). I samband med att Günther 

analyserar L’amant de la Chine du Nord (1991) lesbiska undertexten ställer hon den i relation 

till föregångaren L’amant (1984).10  

Det finns ett fåtal kandidatuppsats som behandlar verk ur Duras författarskap, en av 

dessa uppsatser är Begärets erotiska identitet Queera tendenser i språk och bild hos 

                                                
5 Ibid, s. 46. 
6 Kristeva, 1990 s. 294, 302–304. 
7 Ibid, s. 292. 
8 Ibid, s. 303.  
9 Karen Ruddy, “The Ambivalence of Colonial Desire in Marguerite Duras's "The Lover" Feminist Review, no. 

82 2006, s. 77. www.jstor.org/stable/3874448 (Hämtad 2020-01-06).  
10 Renate Günther, “Female Homoerotics and Lesbian Textuality in the Work of Marguerite Duras”, i  Revision-

ing Duras, James S. Williams (red.), Liverpool University Press 2000, s. 155. 

www.jstor.org/stable/j.ctt5vjbv9.14. (Hämtad 2020-01-06). 

http://www.jstor.org/stable/3874448
http://www.jstor.org/stable/j.ctt5vjbv9.14
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Marguerite Duras (2015). I denna studien gör uppsatsförfattaren, Martina Lindgren Pekeler, 

en tematisk textanalys med fokus på det queera begäret och erotiken i fem av Duras romaner 

- däribland Älskaren (1985) - och tre filmatiseringar av Duras verk. Uppsatsens mål är att 

undersöka de queera begär som går att ställa mot den heterosexuella matrisen, varför dessa 

begär kan förstås som queera och hur dessa queera begär gestaltas är de frågor som uppsatsen 

försöker ge svar på. Detta gör Lindgren Pekeler genom att låta en queerteoretisk läsning 

samspela med en psykoanalytisk studie av verken, vilket även genomförs med en viss 

biografisk förankring.11 Min egen uppsats kommer alltså ha en beröringspunkt när det 

kommer till avsnittet om sexualitet och erotik. Men till skillnad från Lindgren Pekeler har 

inte min egen uppsats några biografiska eller psykoanalytiska infallsvinklar. Lindgren 

Pekeler uppsats fokuserar på begär och erotik men behandlar inte i samma utsträckning 

flickskapets position, och görandet av femininitet vilket min egen uppsats har som 

fokusområde. Men då vi båda analyserar utifrån ett queerteoretiskt perspektiv kommer jag i 

min uppsats att gå i dialog med, och ta stöd i, Lindgren Pekelers uppsats när det kommer till 

avsnittet om flickans sexualitet och begär.12 

 

1.2.2 Flickforskning 

”Flickforskning även kallad kvinnoforskningens dotter eller lillasyster” är ett litterärt 

forskningsområde som tog sina första steg på 1960-talet då flickboken blev ett aktuellt 

studieobjekt, så skriver Anna-Karin Frih & Eva Söderberg i En bok om flickor och 

flickforskning (2010).13 Under 1960-talet fick flickboken stark kritik riktad mot sig i takt med 

att synen på kön, på vad som var manligt och kvinnligt började utmanas och omdefinieras. 

Det för flickiga ansågs negativt och mer könsneutrala läsningar ansågs lämpligare, vilket i sin 

tur skulle bidra till ett mer jämställt samhälle mellan könen. Medvetenheten om att flickan 

var en marginaliserad grupp var något som växte sig allt starkare fram till 1990-talet då fältet 

etablerades som ett eget tvärvetenskapligt forskningsområde. Fältet utgick från idéen att 

”kombinationen av att vara kvinna och att vara ung förde med sig särskilda erfarenheter och 

konsekvenser”.14 En central del inom flickforskningen är även den medvetna 

                                                
11 Martina Lindgren Pekeler, Begärets erotiska identitet Queera tendenser i språk och bild hos Marguerite 

Duras, C-uppsats publicerad vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet 2015. 
12 Det finns som sagt ytterligare studentuppsatser som behandlar Duras författarskap, vara av två behandlar 
Älskaren (1985), men då det är endast Lindgren Pekeler som jag anser vara relevant i relation till min egen 

uppsats har jag valt att inte diskutera de andra studentuppsatserna.  
13 Anna-Karin Frih & Eva Söderberg, (red.), En bok om flickor och flickforskning, 1. uppl., Lund: 

Studentlitteratur, 2010, s. 12. 
14 Ibid, s. 12–13. 
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problematiseringen av greppet genus.15 Sedan dess har en rad tidskrifter och antologier 

publicerats som studerar flickans situation i världen, hennes erfarenheter och villkor.  

I introduktionen till Flicktion: Perspektiv på flickan i fiktionen (2013) beskriver Mia 

Österlund, Eva Söderberg och Bodil Formark hur flickan kan förstårs som en psykologisk 

situation som både består av erfarenheter där flickan har försökt konstruera sig själv, och 

komma underfund med att befinna sig i en position mellan att vara barn och kvinna. Hur 

övergår man från att vara det ena till det andra? Men det kan också finnas erfarenheter av att 

ha blivit gjord till flicka, i samband med de rådande normerna under vilka förhållanden, och 

hur, femininitet och flickskap bör produceras av individer. Vidare kommenterar Österlund, 

Söderberg och Formark att det inte går att fastställa exakta gränser för vad eller vem som 

utgör flickan, istället beskriver textförfattarna positionen flicka som ett psykologiskt 

tillstånd.16 Som varken är grundad i en kropp eller ålder. Detta problematiseras även i En bok 

om flickor och flickforskning (2010). Frih och Söderberg skriver att flickan inte bestämt kan 

tillskrivas en viss ålder eller livsfas. I samband med detta tar Frih och Söderberg upp greppet 

”ung femininitet” som kan praktiseras eller komma till uttryck av kvinnor såväl som män.17 

Inom flickforskningen ryms såväl studier om de flickor som faller i linje med och bekräftar 

normativ feminitet, såväl som de flickor som intar mer motsägelsefulla positioner i relation 

till normer. Fältet intresserar sig även för hur flickskap gestaltas i olika medium och vilka 

olika former det kan ta, och om flickskap är begränsat till endast unga flickor.18  

Mia Österlund noterar även att något centralt för den senmoderna flickskildringen är att 

flickorna skildras och gestaltas såväl genom romanens form som innehåll. I Samtida svensk 

ungdomslitteratur: analyser (2017), analyserar Österlund kort flickskildringar i ett antal 

ungdomsromaner där modaliteten skiftar, vilket kan innebära bland annat att romanen 

experimenterar men formen och språket eller med sanningshalten. Flickgestalterna använder 

sig av en annan form för att berätta sina historier, raderna kan vara uppbrutna eller sorterade 

på ett annat sätt än vi förväntar oss vid i den vanliga prosan, och kan ha mer poetiska inslag.19  

I Maria Franck avhandling Frigjord oskuld: heterosexuellt mognadsimperativ i svensk 

ungdomsroman (2009) studerar Franck hur heterosexualitet fungerar som en måttstock 

exempelvis för homosexualitet. Det är även genom heterosexualitet som homosexualitet görs 

                                                
15 Ibid s. 19. 
16 Eva Söderberg, Mia Österlund, & Bodil Formark (red.), Flicktion: perspektiv på flickan i fiktionen, Malmö: 
Universus Academic Press, 2013, s. 13. 
17 Frih & Söderberg, 2010, s. 11. 
18 Ibid, s. 12. 
19 Mia Österlund, ”Visionära flickskildringar i den senmoderna ungdomsromanen”, Samtida svensk 

ungdomslitteratur: analyser, Warnqvist, Åsa (red.), Lund: Studentlitteratur, 2017, s. 218. 
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begripligt. Fokusen ligger på att se hur sexualiteter konstrueras genom olika berättartaktiker i 

ett antal ungdomsromaner.20 Franck använder sig av begreppet skev i avhandlingen, och 

ämnar belysa fler kategorier än endast sexualiteten som upprätthållande av 

heteronormativiteten.21 

I Maria Margareta Österholms avhandling Ett Flicklaboratorium i valda bitar: Skeva 

flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005 (2012) analyserar Österholm en rad 

flickgestalter som uppvisar ett problematiskt förhållande till femininitet och 

heteronormativitet. I takt med att Österholm analyserar dessa skeva flickgestalterna utvecklar 

hon även en egen skevteori i avhandlingen.22 

Geographies of Girlhood: Identities In-Between (2005) är ett exempel på flickforskning 

utanför en svenskspråkig kontext. Antologin studerar hur flickor skapar sina identiteter, hur 

flickor förhåller sig till den normativa bilden av hur femininitet bör se ut och praktiseras på 

platser som hemmet, i skolan och på internet. Hur ser dessa platser ut i samhället där flickor 

försöker komma underfund med sina identiteter är frågan antologin studerar.23   

1.3 Metod och teori 

Under denna rubrik redogör jag först för metoden jag använder i uppsatsen, sedan teorin och 

de mest centrala begrepp som jag arbetar med i analysen.  

1.3.1 Metod 

I min uppsats utgår jag från en kombination av queer- och skevteoretisk metod. 

Queerteoretiska metoden beskrivs i antologin Queera läsningar: litteraturvetenskap möter 

queerteori som 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”.24 Metoden intresserar sig för så kallade 

luckor eller sprickor som kan uppstå i texter. Dessa sprickor syftar på det utrymmen som 

finns inom vissa texter där det blir möjligt att göra en queer tolkning av litterära karaktärer 

eller händelseförlopp. Där motstånd kan utläsas mot rådande normer vad gäller b.la. 

                                                
20 Mia Franck, Frigjord oskuld: heterosexuellt mognadsimperativ i svensk ungdomsroman, Diss., Åbo akademi, 

2009, s. 15–16. 
21 Ibid, s. 25. 
22 Maria Margareta Österholm, Ett flicklaboratorium i valda bitar: skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 
till 2005, Årsta: Rosenlarv, Diss., Uppsala universitet, 2012, s. 50, 53. 
23 Pamela J. Bettis and Natalie G. Adams, (red.), Geographies of girlhood: identities in-between, Lawrence Erl-

baum Associates, Mahwah, N.J., 2005. E-bok, s. xi-xii. 
24 Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren & Rita Paqvalén, Queera läsningar: [litteraturvetenskap möter 

queerteori], Hägersten: Rosenlarv, 2012, s. 10. 
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sexualitet och genus. Likt det queerteoretiska perspektivet söker den skeva tolkningen efter 

det som sticker ut och stör i texter.25 I inledning till Tidskrift för litteraturvetenskap (2005) 

beskriver Eva Heggestad, Maria Karlsson och Anna Williams den skevteoretiska 

tolkningsmetoden som ett perspektiv läsaren aktivt kan anlägga på den litterära texten. Men 

det skeva perspektivet kan även förmedlas av texten utan att en läsare aktivt skulle leta efter 

det.26 Det skulle kunna beskrivas som en kombination av att lyssna och att leta i texter. 

Österholm tar avstamp i Heggestad, Karlsson och Williams utläggning av skevhet, och i Ett 

Flicklaboratorium i valda bitar: Skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005 

(2012), beskriver Österholm sin metod som att hon tar ett steg tillbaka och lyssnar på vad det 

skeva flickorna och de texter de befinner sig i har att säga. De skeva flickorna och de skeva 

texterna de är sprungna ur, svämmar redan över med queera och alltså skeva inslag, det blir 

inte riktigt aktuellt att leta efter queera läckage då texterna redan svämmar över med skevhet. 

Österholms tillägger också till sin skevteori att skevhet inte endast är något som finns i själva 

föremålet man analyserar, såsom i språket, karaktärerna eller de estetiska utan det skeva är 

även en blick den som undersöker kan anlägga på materialet hen analyserar. Skevhet är alltså 

inte enbart något som kommer från ett håll utan flera.27 I likhet med Österholm kan den 

metod jag arbetar med beskrivs som att jag både anlägger ett skevt perspektiv på romanen 

men även lyssnar till den översvämmade skevheten som Älskaren (1985) förmedlar. 

1.3.2 Teori 

Centralt inom queerteorin (och skevteori) är begreppet performativitet. Ett begrepp som 

queerteoretikern Judith Butler skriver om i Gender Trouble: Feminism and the Subversion of 

Identity (1990). I sin text diskuterar Butler uppdelningen och relationen mellan kön (det 

biologiska könet, en människans genitalier) och genus (det sociala könet, en kulturell 

konstruktion). Butler ifrågasätter antagande att kön är en grund som finns bakom genus. 

Butler argumenterar istället för att kön är lika konstruerat som genus.28 Uppdelningen är 

överflödig och missvisande menar Butler, denna språkliga uppdelning får det att se ut som att 

genuset är något som är byggt uppå ett stabilt biologisk kön. Butlers poäng är att könet lika 

mycket som genuset är en social konstruktion som skapas och blir till genom performativitet. 

Genus är inte något en person är, utan det är något som ständigt blir till genom upprepade 

                                                
25 Eva Heggestad, Maria Karlsson & Anna Williams, ”Inledning”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2005:3, s. 3  
26 Ibid, s. 3.  
27 Österholm, 2012, s. 57. 
28 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New York: Routledge 1990, s. 7  
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handlingar. Handlingar föregår själva könsidentiteten, det som finns är de handlingar 

människor utför och skapar.29 Vilket ger skenet av att genus är en stabil substans som en 

person kan inneha.30 Den första handling i denna process börjar i talakter, när man först 

benämner någon som en flicka eller pojke.31 Denna process upprätthållas sedan genom 

repeterade handlingar av omgivningen och personen själv i linje med heteronormativiteten, 

det Butler benämner som den heterosexuella matrisen.32 Fanny Ambjörnsson definierar 

begreppet heteronormativitet i Vad är queer? (2006), som ett system av normer som verkar 

för att upprätthålla heterosexualiteten som det normala och riktiga. Dessa normer, förväntade 

handlingsmönster, kan vi bland annat finna i våra lagar, institutioner och strukturer. Men 

också i människans handlingar och hur relationer mellan samkönade och icke-samkönade bör 

se ut. Heteronormativitet betecknar ett utlagt mönster för människor att organisera livet 

efter.33 I den heterosexuella matrisen organiseras kroppar, genus och begär i förhållande till 

varandra. Matrisen erkänner två kön, man och kvinna. För att bli begriplig inom den 

heterosexuella matrisen måste män uppvisa maskulinitet, respektive så måste kvinnor uppvisa 

femininitet. De två könen måste även begära varandra, annars faller de utanför matrisens 

ramar och blir obegripliga.34  

Begreppet skev introducerades på svenska år 2005 i Tidskriften för litteraturvetenskap 

(2005) av Eva Heggestad, Maria Karlsson och Anna Williams. Skev uppstod i syfte att vidga 

queer begreppet. Textförfattarna anmärker att i Sverige har främst begreppet queer används 

för att analysera sexualitet i relation till heteronormativitet. Skev i motsats till queer avser 

beteckna normbrott som inte endast kan spåras tillbaka till sexualiteten. Det skeva betecknar 

något som stör eller sticker ut i en text. Det kan finnas närvarande på ett mycket diskret plan, 

men dess närvaro kan även vara ytterst uppenbar. Det skeva handlar om att sätta 

”normaliteten i gungning” eller syftar på det där ”som destabiliserar en ordning”.35 Enligt 

Heggestad, Karlsson och Williams kommer det skeva fram i språket, estetiken, gestaltningen 

av karaktärerna eller samhället. Det skeva kan associeras till det ”skamliga, konstiga, absurda 

eller skrämmande”.36 Då jag i min uppsats inte endast vill tala om sexualitet använder jag mig 

                                                
29 Ibid, s. 23. 
30 Ibid, s. 33. 
31 Ibid, s. 111. 
32 I uppsatsen kursiveras jag begrepp första gången de introduceras. De kursiveras inte i den fortsatta löpande 

texten detta för att främja läsbarheten. 
33 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, 2. utg., Stockholm: Natur och kultur, 2006, s. 47- 48  
34 Butler, 1990, s. 151n6.  
35 Heggestad, Karlsson & Williams, 2005, s. 3.  
36 Ibid, s. 3.  
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av begreppet skev för att bättre komma åt dessa aspekter som ligger bortom sexualitet. Jag 

kommer även använda mig av termer och figurationer hämtade ur Maria Margareta 

Österholms Ett Flicklaboratorium i valda bitar: Skeva flickor i svenskspråkig prosa från 

1980 till 2005 (2012). I sin avhandling tar Österholms fasta på (det då nylanserade) begreppet 

skev. Österholms skriver att skevhet kretsar kring subjektets medvetenhet om hur ”kroppar 

tar plats i världen”, hur väl de känner sig bekväma med de normer som de och deras kroppar 

förväntas följa och hålla sig i linje med.37 Att vara skev innebär att en hela tiden - på något 

plan - rör sig mot, utanför eller i gränsland av det som är begripligt och accepterar i en 

heteronormativ ordning. I sin avhandling skissar Österholm sedan fram olika figurationer 

baserade på former den skeva flickan kan ta, utifrån de romaner som Österholm analyserar. 

Österholms skapar även termen Riktiga Flickor, för att beteckna en motpol till det den skeva 

flickan. Flickan som i någon grad avviker från den normativa ordningen för hur, i detta fall, 

en flicka bör bete sig och agera.38  Den Riktiga Flickan utgörs av de flickor som iscensätter 

sin femininitet och sitt flickskap i linje med det förväntade. Termen tecknar ett korrekt sätt att 

existera, och fungerar som ett ideal. Vilket leder till att den skeva flickan identifierar sig i 

relation till föreställningen om den Riktiga Flickan, som någon hon antingen inte kan eller 

vill vara.39 

2. Analys 

2.1 Berättaren, flickan och ålderdomen – ”Hon som en gång var jag”40 

Älskaren (1985) är en roman full av ambiguitet, inte minst när det kommer till den 

berättartekniska aspekten av romanen, det olika nivåerna av tidsbundenhet berättaren skiftar 

mellan. Till största del utspelar sig romanens handling på 1930-talet i den franska kolonin 

Saigon. Där möter läsaren en femton och ett halvt år gammal flicka som drömmer om att 

skriva, och att ta sig bort från kolonin och bosätta sig i Frankrike. Man får även följa flickans 

komplicerade relation till sin familj, och det samhälle och normer som flickan utforskar och 

skapar sig själv i motsättning till. Mycket av romanen kretsar kring den sexuella relation hon 

inleder med den äldre rika kinesiska mannen. Romanen är lika mycket en utforskning av 

                                                
37 Österholm, 2012, s. 55. 
38 Ibid, s. 56. 
39 Ibid, s. 58. 
40Titeln till detta avsnitt i min analys är inspirerat från ett citat ur inledning till Att konstruera en kvinna: 

berättelser om normer, flickor och tanter. Karin Lövgren, (red.), Att konstruera en kvinna: berättelser om 

normer, flickor och tanter, Nordic Academic Press, Lund, 2016, s. 17. 
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sexualitet som identitet. Berättaren i romanen är den unga flickan uppvuxen (eller berättaren 

är i varje fall äldre) och för med sig nya erfarenheter och en ny tidsbunden förståelse, av den 

tiden hon tillbringade som femtonåring i kolonin, och som hon nu (ca femtio år senare) 

anlägger i sitt återberättande av sitt flickskap.41 

Det ambivalenta förhållandet till ålder och ålderdom aktualiseras redan under de första 

sidorna i romanen: 

 

Mellan arton och tjugofem tog mitt ansikte en oväntad riktning. Arton år gammal åldrades jag. Jag 

vet inte om det är så för alla, jag frågade aldrig. Jag vill minnas att jag hört talas om denna 

plötsliga rusning av tid som kan drabba en mitt i de yngsta, de mest besjungna åren av livet. Detta 

åldrande var våldsamt. Jag såg hur det nådde mina anletsdrag ett efter ett och förändrade 

proportionerna mellan dem, hur det gjorde ögonen större, blicken mer sorgsen, munnen mer 

slutgiltig och tecknade djupa veck i pannan. Istället för att bli skrämd iakttogs jag hur åldrandet 

gick fram över mitt ansikte med samma intresse som jag skulle ha ägnat exempelvis läsningen av 

en bok. [...] Detta ansikte, detta nya ansikte har jag behållit. Det har varit mitt ansikte. Det har 

fortsatt att åldras förstås, men förhållandevis mindre än det borde ha gjort. Mitt ansikte är veckat 

av torra och djupa fåror, sönderrivet. Det har inte sjunkit ihop som vissa ansikten med fina drag, 

det har behållit samma konturer men substansen är förstörd. Mitt ansikte är förstört. (s. 7–8) 

 

Det är denna ambivalens till ålderdomen och dess kroppsliga effekter som utlöser resten av 

romanen. Det vilar en ambiguitet över hur åldringsprocessen beskrivs i citatet ovan, i hur 

berättaren beskriver åldrandet med en känsla av hastig våldsamhet som slår henne mitt i 

ungdomen, och som till slut förstör hennes ansikte. Berättaren förhåller sig till och använder i 

romanen beskrivningen av det egna ansikte som en väg till självförståelse: 

 

Nu ser jag att redan som mycket ung, vid arton års ålder, vid femton, hade jag detta ansikte som 

förebådade det som alkoholen skulle ge mig senare, vid mitten av mitt liv. [...] Detta av alkoholen 

präglande ansiktet kom till mig före alkoholen. Alkoholen kom att bekräfta det. [...] Precis som 

det fanns rum inom mig för begäret. När jag var femton år fanns lusten i mitt ansikte och jag 

kände ännu inte till lusten. (s. 10) 

 

Berättaren ser i efterhand hur hennes ansikte förebådat hennes redan levda framtid. I och med 

detta vill jag anmärka att, jag i min analys inte är den enda som anlägger ett skevt perspektiv 

på romanen, det gör nämligen även berättaren. För det berättaren gör i samband med att hon 

                                                
41 Berättaren avslutar romanen med att signera datumet ”Februari-maj 1984”, för att markera tiden romanen 

skrevs under. Marguerite Duras, Älskaren, övers. Madeleine Gustafsson, Stockholm: Bonnier, 1985, s. 81. 

Hädanefter kommer referering till sidor i romanen ske i löpande text. 
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återberättar sitt flickskap för läsaren är att anlägga ett analyserande perspektiv på sig själv. 

Berättaren rekonstruerar sig själv med facit i hand så att säga. Berättaren formar sitt flickskap 

i ljuset av den samtid berättaren befinner sig i. Heggestad, Karlsson och Williams, samt även 

Österholm beskriver att det skeva är en blick som aktivt kan anläggas på ett material. När de 

beskriver den skeva blicken som anläggs på ett material tro jag inte att det i första hand syftar 

på fiktiva karaktärer som anlägger en skev blick. Men varför skulle det inte kunna sträckas 

till att även inkludera det?42 

Efter blockcitatet ovan kastas sedan läsaren in i berättelsen om den femton och ett halvt 

år gamla flickan som romanen till största del handlar om. Det är här jag tänker mig att denna 

äldre berättares identitetsskapande börjar (igen). Genom berättarens frågor om vem hon var 

innan hennes ansikte blev förstört? Eller kanske det ska tolkas som ett sökande efter varför 

hennes ansikte förstördes? Vad är det som gjort henne till den hon är? Vad var det som ledde 

henne till den punkten hon nu befinner sig i? Detta tolkar jag som en metod berättaren 

använder för att återta och aktualisera flickskapet igen. Söderberg och Frih påpekar att 

flickskapet inte kan bestämmas till att det praktiseras vid en viss ålder eller livsfas.43 I likhet 

skriver Österholm att figuren flicka inte kan tillskrivas en viss ålder. Att fortsätta vara flicka 

kan förstås som en typ av skevhet, ett motstånd mot de krav som ställs på den vuxna 

femininiteten.44 Eftersom ålder inte är en begränsning för vem som kan beskrivas inneha och 

praktisera ett flickskap blir det möjligt att tolka berättaren som en flicka som nu har – är 

fångad i – en äldre kropp. Denna tolkning gör jag just för att det är genom hennes ungdomsår 

som berättaren väljer att återberätta sig själv. Jag tänker mig också att det i citatet uppvisas en 

förundrad och frustration över att inte helt kunna känna igen sig i sitt eget ansikte, där 

konturerna finns kvar men substansen är förstörd (s. 8).  

Kunskaps- och identitetssökande är något man tidigare stark anknutit till 

ungdomsperioden i människors liv. Men det är något man allt mer börjar se som en aspekt 

hos den samtida människan oavsett ålder. I Karin Lövgrens avhandling beskriver hon hur 

medelåldern specifikt är en period där identitetssökande blir centralt igen.45 I sin avhandling, 

"Se lika ung ut som du känner dig": kulturella föreställningar om ålder och åldrande i 

populärpress för kvinnor över 40, undersöker Lövgren hur kvinnors åldrande förstås och 

                                                
42 Heggestad, Karlsson & Williams, 2005, s. 3.  
 Österholm, 2012, s. 57. 
43 Söderberg, Österlund, & Formark, 2013, s. 10. 
44 Österholm, 2012, s. 108. 
45 Fanny Ambjörnsson & Maria Jönsson, (red.), Livslinjer: berättelser om ålder, genus och sexualitet, Göteborg: 

Makadam, 2010, s. 14. 
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framställs i populärpressen. I samband med detta har Lövgren intervjuat ett antal kvinnor i 

medelåldern angående deras syn på den livsfas de nu befinner sig i samt deras syn på 

tidskrifter och reklambilder som riktar sig mot kvinnan i medelåldern.46 Berättaren i Älskaren 

(1985) har passerat det som brukar definieras som medelåldern.47 Men på grund av att det hos 

berättaren finns ett aktivt sökande efter att förstå och skapa sig en stabil identitet (berättaren 

går tillbaka till sitt förflutna för att bättre förstå sig själv), anser jag att detta påminner stark 

om denna medelåldersperiod som Lövgren beskriver i sin avhandling. Denna äldre flicka som 

gått igenom krig, äktenskap, barnafödande och skilsmässor (s. 81). På detta sätt liknar 

berättaren de äldre kvinnor som Lövgren beskriver befinner sig i en ny ungdomstid, alltså 

medelåldern. Lövgren beskriver denna ungdomsperioden som en tid då individen ska bli 

självständig och skapa sin egen identitet i samband som hen gör sig fri från 

ursprungsfamiljen. När medelåldern sedan inträffar sker ett nytt tillfälle för en liknande fas. 

Nu är individen förbi småbarnsåren och yrkeslivet är inte längre lika angeläget, nu kan 

individen på avstånd från de uppvuxna barnen bli självständig igen och kvinnan får nu 

möjligheten att ”bli den hon är”.48 Berättaren/flickan reflekterar genom romanen om den 

formativa perioden som började i kolonin, om vad det innebär att vara flicka och de normer 

som råder över hur kvinnan, det olika former som femininitet kan ta och hur det kan 

produceras på ett korrekt och felaktigt sätt av individer när de iscensätter genus. Den äldre 

berättarens återskapande av flickskapet kan tolkas som ett nytt eller fortsatt utforskande av 

identiteten. I linje med Lövgrens resonemang om medelåldern. Återskapandet av flickskapet 

kan förstås som ett försök att skapa ordning i en omtumlande och formgivande tillvaro, som 

ledde berättaren till den punkt hon nu återvänder till och berättar om - samtidigt som kanske 

hon rentav berättar om - flickskapet. För hur pålitlig är egentligen denna berättare som för 

läsaren genom historien? Österlund skriver att ett vanligt förekommande fenomen i skeva 

flickors berättelser är ett experimenterande med sanningshalten.49 Detta experimenterande 

med sanningshalten tar sig i uttryck i Älskaren (1985) genom att berättaren ofta uttrycker en 

osäkerhet, och motsäger sig själv angående detaljer om det förflutna händelseförloppet som 

berättaren återberättar. Exempelvis när berättaren beskriver flickans klädsel när hon befinner 

sig på färjan över Mekongs flodarmar, påstår hon sig först inte kunna minnas vad för skor 

                                                
46 Karin Lövgren, "Se lika ung ut som du känner dig": kulturella föreställningar om ålder och åldrande i 

populärpress för kvinnor över 40. Diss., Linköpings universitet, 2009, s. 16–17. 
47Medelåldern definieras av Collins Dictionary som åldersperiod mellan 40 - 65 år.  

”Middle age”, Webster’s New World College Dictionary, Houghton Mifflin Harcourt press, 4th Edition, 2010, 

online ed., https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/middle-age (Hämtad 2019-12-21). 
48 Lövgren, 2009, s. 212. 
49 Österlund, 2017, s. 218. 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/middle-age
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hon hade på sig under denna årstid. Men bara några rader senare ändrar hon sig: ”Den dagen 

måste jag ha haft [...] Jag kan inte se vad jag annars kan ha haft på mig den dagen, alltså är 

det de.” (s. 12). Detta sker mest på detaljnivå, över hur saker var och vart de kom ifrån, men 

osäkerhet som finns i berättarens språk skapar en osäkerhet som färgar hela romanen, vad är 

det som är sant och inte? Men detta belyser främst konsekvenserna som kommer av att försök 

rekonstruera sig själv igen i skuggan av de halvglömda minnen som utgör hennes barndom 

och flickskap. 

Detta uppvisar ett ambivalent och skevt förhållande till ålder och tid, när läsaren får 

tillgång till ett subjekt som befinner sig både i dåtid och (romanens) nutid. Både i en flickas 

kropp och en äldre (kvinnans) kropp. Subjektet som visas upp kan alltså beskrivas som en 

sammansmältning av två olika kroppar, av två olika tidsbundna kontexter vilket skapar ett 

skevt uttryck i romanen, det bryter upp kronologin och det destabiliserar ordningen av tiden. 

Österholm skriver att de skeva flickorna inte passar in i det stabila och ”de helgjutna 

berättelserna”, ofta opererar skeva flickor i texter där kronologi är uppbruten eller där 

romanen arbetar med andra form- eller språklekar.50 

En scen som exemplifierar denna sammanglidning av de två subjekten och 

destabiliserar tiden är exempelvis:  

 

Jag berättar hur svårt det varit att skaffa mat, att skaffa kläder, kort sagt att leva bara på min mors 

lön. Jag får allt svårare att tala. Han säger: hur bar ni er åt? Jag säger att vi var utomhus, att 

eländet hade fått väggarna kring familjen att rasa och att vi hamnade utanför huset, där var och en 

fick göra som han ville. Förvildade var vi. Det är så jag har hamnat här tillsammans med dig. Han 

är över mig, han låter sig uppslukas omigen. Vi blir kvar så, fastnaglade, jämrande i ropet från 

staden som ännu kommer utifrån. Vi hör det ännu. Och sedan hör vi det inte längre. (s. 34)  

 

I citatet berättar flickan för sin älskare om den fattigdom hon och hennes familj vuxit upp i. 

Det intressanta som kan observeras i denna passage är hur berättaren använder ett vi som 

gömmer flera subjekt och som skiftar i vilka subjekt som inkluderas. Det tre första vi som 

finns i citatet inkluderar flickans mor och två bröder. Det fjärde ”Vi blir kvar så, fastnaglade” 

syftar däremot på berättaren, flickan och älskaren. Men i det nästsista och sista vi, tolkar jag 

det som, döljer sig endast flickan och berättaren förenade. Detta på grund utav att dessa rop 

från staden som flickan hörde beskrivs som något de två tillsammans fortsatte att höra, ända 

tills de två inte gjorde det längre. Även detta dig, berättaren refererar till skulle likaväl kunna 

                                                
50 Österholm, 2012, s. 279. 
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tolkas som att berättaren direkt tilltalar sitt yngre jag, som till älskaren som flickan i 

kontexten befinner sig tillsammans med. När berättaren referera till älskaren gör hon det 

oftast genom att benämna honom som kinesen eller han, som i citatet ovan. Aldrig benämner 

flickan mannen som ”dig” annars, vilket jag anser öppnar möjligheten för att det inte är 

honom som hon referera till här utan snarare till sig själv.  

Genom det två olika berättarpositioner, som ibland sammansmälter, skapar romanen en 

berättarteknisk skevhet. Romanen leker med en nivå av performativitet i sitt berättande när 

berättaren befinner sig i olika tidsbundna kontexter. En position där hon är flicka, sedan en 

position där hon är äldre, och försöker förstå sig själv genom den unga flickan igen. Detta 

skapar ambiguitet i berättandet och hela romanen skevar sig.51 

 

2.2 Monsterflickan 

Under rubriken monsterflickan studera jag görande av femininitet och hur denna femininitet 

skevar sig genom att analysera flickans val av attribut som hon väljer att klä sig med, och 

genom det hennes relation till sin kropp. Samt hennes möte med den normativa femininiteten 

som hon observerar hos andra kvinnor.  

Första mötet med mannen, kinesen, han som kommer bli flickans älskare, för ett tag, 

återges i citatet nedan:   

 

Den eleganta mannen har stigit ur limousinen han röker en engelsk cigarett. Han ser på flickan i 

manshatt och guldskor. Han går fram till henne långsamt. Det syns att han är besvärad. Han ler 

inte allra först. Först bjuder han henne på en cigarett. Han darrar på handen. (s. 25–26) 

 

I citatet får läsaren en tydlig bild av att mannen känner en viss rädsla inför flickan, men 

lockelsen till flickan tycks vara för stark för att han ska kunna motstå henne. Rädslan har 

givetvis att göra med faktumet att flickan är vit och han inte är det. Detta är något flickan 

själv kommenterar, faktumet att hon är vit ger henne en viss makt över honom (s. 26). 

Skräcken mannen känner för flickan ligger även i den åldersskillnad som finnes mellan 

honom och henne (s. 46). Men i citatet ovan kommer ännu ett spänningsfyllt moment till 

synes, nämligen hur flickan konstruerar och presenterar sig själv, genom en manshatt och ett 

                                                
51 När jag fortsättningsvis, om inte motsatsen förtydligas, refererar till och diskuterar flickan i Älskaren (1984) 

vill jag uppmärksamma på att jag inkluderar den aspekten som berättaren står för i denna figur som flickan 

utgör. Flickan är som sagt också berättaren, om än en något äldre flicka.  
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par guldskor. Vilket är en del i det som skrämmer men ändå lockar mannen. Det är det som 

berättaren beskriver att mannen ser utöver en vit flicka. En manshatt och ett par guldskor.  

Österholm skriver i sin avhandling om figurationen monsterflickan. Österholm menar 

att denna skeva flickfiguration uppvisar det fragila i människors identitetsskapande och 

genusföreställningar. Det finns alltid motsättningar och sammansmältningar mellan 

kategorier. Främst handlar figurationen om förvandling, rörelse och upplösning av kategorier 

som den mänskliga identiteten kan sägas bestå av. 52 Exempelvis maskulinitet och 

femininitet. En kännetecknande effekt monsterflickorna har på det som befinner sig inom 

samma värld är att de ”ingjuter både skräck och begär hos de personerna vars fiktiva värld de 

delar.”.53  

Mannen ser hur flickan konstruerar sin identitet, hur flickan framställer sitt genus som 

något tvetydigt. Kanske till och med, med avsikten att bli skrämmande inför sin omgivning. 

Mannen tycker dock att manshatten passar henne bra, att det är originellt av flickan (s. 26). 

Flickan beskriver manshatten för sig själv som ”ett andens val som motsade naturen”, som 

förvandlar hela hennes väsen och kropp (s. 13). Ett ytterligare attribut som flickan begrundar 

och som hon placerar vikt vid när det kommer till hennes genuskonstruktion är en ”klänning 

av råsiden, den är sliten, nästan genomskinlig. Förut har den varit min mors” (s. 12). 

Klänningarna hon äger under den här tiden i kolonierna är klänningar hon ärvt av sin mor 

eller barnsliga klänningar moder har låtit familjens hushållerska sy åt flickan (s. 17–18). 

Flickan verkar besväras av dessa klänningar samtidigt som hon tycker att de passar henne. 

Klänningarna representera i romanen den nedärvda (inlärda) femininiteten som flickan fått av 

modern. Klänningarna som flickan använder får femininiteten flickan producerar att framstå 

som en lånad identitet, ett försök till att göra sitt genus rätt, men det slår fel (s. 15). Inom 

flickan finns det något som längtar efter att bryta ut, att bryta mot den femininitet vars ramar 

flickan hållit sig inom, innan hon fick manshatten. När flickan lägger till manshatten till sin 

utstyrsel, till sitt väsen, sker en förvandling:  

 

i denna hatt blev formernas kantiga magerhet, denna barnsliga ofullkomlighet, till något annat. 

Den upphörde att vara en brutal, ödesbestämd naturens ordning. Tvärtom, den blev ett val, ett 

andens val som motsade naturen. Plötsligt var den avsiktlig. Plötsligt ser jag mig som en annan, 

som man skulle kunna se någon annan, utifrån, ställd till allas förfogande, till alla blickars 

förfogande, inlemmad i städernas kretslopp, vägarnas, begärets. Jag tar hatten, jag lämnar den inte 

                                                
52 Österholm, 2012, s. 224. 
53 Ibid, s.191. 
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ifrån mig mer, den är min, denna hatt som ensam präglar hela min gestalt, jag släpper den inte. (s. 

13) 

 

Detta maskulint kodade attribut präglar och förändrar hela hennes inställning och hennes 

iscensättning av genus. Flickan går nu in i en fas där hon mer medvetet arbetar med denna 

iscensättning.  

Guldskorna sen. ”Jag går till skolan i aftonskor med små broderier av strass. Jag vill ha 

det så. Jag står bara ut med mig själv i de skorna, och än idag vill jag se mig så, dessa skor är 

de första högklackade i mitt liv, de är vackra, de överglänser alla skor jag tidigare haft,” (s. 

12). Precis som med manshatten representerar guldskorna något som flickan formar hennes 

identitet genom. Något som hon aldrig vill lämna ifrån sig (s. 13). Flickan beskriver även hur 

hon tar smink från modern, vilket jag tolkar som ett försök att ta kontroll över och styra det 

feminina uttryck som flickan redan lärt sig producera, samtidigt som det blir en ansats att 

undkomma den barnslighet som präglar hennes unga kropp (s.15). Sminket tillsammans med 

guldskorna skapar ett uttryck av en överflödande femininitet som hamnar i kontrast till 

manshatten: ”De motsäger hatten, precis som hatten motsäger min spinkiga kropp, alltså är de 

det rätta för mig.” (s. 13). Guldskorna blir ett ytterligare moment i formeln av motsatser och 

motstånd som flickan konstruerar sig själv genom. Guldskorna representerar det feminina, 

men skorna och sminket representerar också flickans första steg mot att försöka iscensätta en 

vuxna kvinnligheten. Den ”barnsliga ofullkomlighet” förvandlas till något annat genom dessa 

attribut (s. 13). Innan guldskorna beskriver flickan hur hon brukade springa runt och leka 

barfota eller i låga vita bommunslskor (s. 12).  

Dessa två objekt skapar tillsammans en överdrift och en tvetydighet som visar på 

skevhet, och som försätter normaliteten i gungning (alltså skapar ett skevt uttryck) då flickan 

sammanför överdrivna feminina och maskulina drag till sin gestalt. För ”Ingen kvinna, ingen 

ung flicka hade någonsin en manshatt på sig i den här kolonin vid den här tiden.” (s. 13). 

Effekten av dessa motsättningar flickan bygger sin identitet av, attributen hon använder, blir 

att flickan inte producerar och iscensätter ett genus som kan förstås som renodlat feminint. 

Hennes identitet, och femininitet skevar. Österholm skriver att det skeva flickskapet ofta 

kännetecknas av att flickorna rör sig bort från måttfullhet. Dessa skeva drag skriver 

Österholm kan ofta ta sig i uttryck genom antingen över- eller underdrifter. 54 Exempelvis när 

det kommer till karaktärers beteende eller klädsel. 

                                                
54 Ibid, s. 117. 
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När flickans genus skevar, ifrågasätter hon genusets gränser. Genom att blanda 

maskulina och feminina attribut blir flickan inte begriplig inom den heterosexuella matrisens 

ramar. Flickan rör sig bortom måttfullheten. Hon översvämmar av kvinnliga attribut, höga 

klackar, körsbärsrött läppstift, puder, tokalonkräm och flickans långa ömma hår som når ner 

till höfterna (s. 15). Femininitet blir överflödig, vilket enligt Österholm kan förstås som ett 

tecken på en skev femininitet.55  

Detta att det främst är genom de yttre genusladdade attributen som flickan synliggör 

hennes iscensättning av ett motsägelsefullt genusuttryck, tar även Lindgren Pekeler fasta på i 

sin uppsats ”Begärets erotiska identitet Queera tendenser i språk och bild hos Marguerite 

Duras”.56 När Lindgren Pekeler dock beskriver flickans kropp, beskriver hon den som 

”könsneutral”, och till en viss mån stämmer det då flickans kropp vanligtvis beskrivs endast 

barnslig (s. 13). I motsättning till Lindgren Pekeler anser jag dock att flickans kropp inte 

framställs som könsneutral. För i samband med att flickan tar på sig manshatten beskriver 

hon det som en frigörande akt, som räddar hennes kropp från att förbli en brutal kvinnokropp, 

ödesbestämd av ”naturens ordning.” (s. 13). Utan och innan manshatten menar flickan att hon 

var fast i en kvinnlig ödesbestämd kropp, i endast ett feminint uttryck. Manshatten räddar 

alltså flickan från den kvinnliga kroppens öde, vilket antyder på att en enbart kvinnligt kodad 

kropp skulle växt fram hos flickan om hon inte funnit dessa attribut som möjliggör ett 

självskapande bortom de tidigare genusgränserna som utgjordes av kvinnokroppen.  

Rosi Braidottis begrepp nomadic subject fångar in delar av den ostabila och 

transcendenta aspekten flickans identitetsskapande. Nomadic subject syftar på den konstant 

rörlighet och föränderlighet hos ett subjekt. Den nomadiska aspekten av begreppet syftar 

samtidigt på ett kritiskt medvetande hos subjektet, där subjektet inte låter sig placeras eller 

låsas fast i dikotomiska uppdelningar av exempelvis maskulinitet och femininitet beteende. 

Begreppet motsätter sig idéen om att kultur är något fast och fixerat. 57 Mia Franck beskriver 

Braidottis begrepp vidare som att: 

 

Subjektet är motsägelsefullt eftersom det innesluter erfarenhet som bestäms av klass, etnicitet, 

ålder och sexualitet. Ett nomadiskt subjekt förutsätter rörlighet mellan dessa positioner. Detta 

innebär att de olika kategorierna samverkar men även motverkar varandra.58 

                                                
55 Österholm, 2012, s. 117. 
56 Lindgren Pekeler, 2015. s. 23. 
57 Rosi Braidotti, Nomadic subjects: embodiment and sexual difference in contemporary feminist theory, Colum-

bia University Press, New York, 1994, s. 5. 
58 Franck, 2009, s. 161. 
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Denna rörlighet gestaltas i flickan genom att hon befinna sig mellan det maskulina och 

feminina. Berättaren beskriver att flickan: ”Vad jag vill framstå som, blir jag, [...] Allt vad 

man vill att jag ska vara kan jag bli” (s. 16). Detta betonar och avslöjar den performativa 

aspekten av genuset. Flickan uppfattar sig inte som ett fast subjekt, fastlåst i varken den 

feminina eller maskulina kulturen utan mittemellan. Flickan bryter mot och iscensätter 

flickskapet/femininiteten samtidigt. Flickan är byggd av motsättningar.  

Braidottis nomadic subject har starka likheter till figurationen monsterflickan som 

Österholm skriver befinner sig i mittimellanförskapet. Mittimellanförskap betecknar ett 

utanförskap från ordningen. Man befinner sig ”mellan dikotomierna och bortom”, man är 

varken det ena eller det andra.59 Flickan placerar sig bortom dikotomierna för vad som är 

manligt och kvinnligt. På liknande sätt som flickan och berättaren befinner sig i två olika 

positioner, två olika kroppar som sammanvävts till en. Detta tillstånd av att befinna sig 

mittimellan, att vara bådeoch samtidigt som varkeneller, skriver Österholm, är vad det skeva 

flickskapet ofta består av.60  

I Att bli respektabel (1997) undersöker sociologen Beverley Skeggs den respektabla 

femininitetens funktion inom konstruktionen av klassidentitet. Skegg kartlägger hur den 

respektabla femininiteten iscensätts, hur den används, vilka som hade möjligheten att 

producera den och vilka som uteslöts från den. Arbetarklasskvinnan ansågs inte vara 

respektabel medan den vita medelklasskvinnan utgjorde ett typ av ideal för hur femininitet 

borde se ut. Respektabilitet ansågs som en egendom vissa kvinnor kunde ha, genom att 

konstruera sitt utseende och uppförande på rätt sätt. De som ville uppfattas som respektabla 

behövde uppfylla kraven av att vara vita, avsexualiserade, hetero-feminina, samt att man 

skulle höra till medelklassen. Genom Skeggs kartläggning av vad den respektabla 

femininiteten bör bestå av, synliggörs en normativ femininitet hos kvinnor. Den respektabla 

femininitetens motpol utgjordes av den icke-respektabla kvinnan som ofta tillhörde 

arbetarklassen, var svart, lesbisk, eller ansågs vara för sexuell (även när ett heterosexuellt 

begär uttrycktes) och vulgär. 61  

Skeggs uppställning av vad som utgör en normativ (respektabel) femininitet är 

användbar då den respektabla femininiteten och dess förhållande till en icke-respektabel 

femininitet kan liknas vid förhållandet mellan Riktiga och skeva flickor Österholm skriver 

                                                
59 Österholm, 2012, s. 186. 
60 Ibid, s. 124. 
61 Beverley Skeggs, Att bli respektabel: konstruktioner av klass och kön, Göteborg: Daidalos, 2000, s. 78, 133, 

158–159, 185, 195. 
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om i sin avhandling. Skegg för även ett resonemang om klädernas betydelse för att anses 

respektabel, och hur kroppen blir till ett kulturellt kapital som används för att gestalta 

respektabilitet hos kvinnor.62 Vilket är relevant för denna uppsats på grund av att mycket av 

flickans självkonstruktion och normbrott sker genom just kläder. Med stöd i Skegg kan 

flickan beskrivas som att hon tar avstånd från idéen om respektabilitet genom att bryta upp 

sitt feminina uttryck med maskulina inslag. Flickan placeras sig mellan det feminina och 

maskulina. Berättaren beskriver återkommande flickans kläder som ett ”clowneri”, och att 

flickan skulle vara klädd som en ”småhora” (s. 20). Skeggs skriver att ”Utseendet var för de 

här kvinnorna ett sätt att avgöra vilka de andra var och hur de skulle placeras” i hierarkin av 

respektabilitet.63 I och med att berättaren beskriver sitt yngre jag som en småhora, placerar 

berättaren sig inom den icke-respektabla femininiteten. Flickans utseende och kropp blir den 

plats där hon signalerar till omvärlden vilken relation hon har till de rådande normerna 

angående femininitet. Flickan tar avstånd och motsätter sig normerna och hamnar därav i 

botten av hierarkin som den respektabla femininiteten bygger på. Flickan hamnar bland de 

fallna och prostituerade kvinnorna. En kategori som beskrivs som omoralisk och upprorisk.64 

Något som passar in på hur skeva flickor kan beskrivas. 

 

2.2.2 Den rosa manshatten 

I föregående avsnitt lyfte jag vikten av manshatten för flickans identitetsskapande. Hur 

flickan tar till sig denna manliga symbol och gör det till en del av henne själv. Manshatten 

blir symbolen för den tvetydiga skeva flickan, som rubbar kategorierna av det manliga och 

kvinnliga genom sitt val av attribut. Men det finns en ytterligare aspekt av tvetydighet i själva 

manshatten som jag inte berörde i föregående avsnitt, vilket gäller hattens färg. Färgen ger en 

ytterligare dimension till vad denna manshatt också kan sägas representera och förstärker i 

flickans iscensättning av genus. Manshatten beskrivs nämligen inte bara som en filthatt med 

ett svart band, utan beskrivs även ha en gammelrosa färg (s. 12).65  

Att hatten är just gammelrosa påpekas bara första gången den beskrivs, därefter beskrivs den 

endast som rosa. 66 När hatten benämns är det främst som manshatten, men dess rosa färg 

                                                
62 Ibid s. 135–139. 
63 Skeggs, 2000, s. 161. 
64 Ibid, s. 78. 
65 Spelar nyansen av rosa någon roll i det här sammanhanget? Oavsett nyansen av rosa beskriva manshatten ha 

en rosa effekt på världen i citatet: “Manshatten färgar hela scenen rosa. Det är den enda färgen.” (s. 18). 
66 Eftersom jag i min analys utgår från en svensk översättning av Älskaren (1985) är det värt att nämna att på det 

franska originalexemplaret beskrivs färgen som ”un feutre souple couleur bois de rose” (Marguerite Duras, 

L'amant, Minuit, Paris, 1984, s. 13) vilket översättaren, Madeleine Gustafsson, valt att översätta till gammelrosa 
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kommer på tal igen och igen genom romanen. En aspekt jag därav anser värd att utforska, 

speciellt när citat som: “Manshatten färgar hela scenen rosa. Det är den enda färgen” 

förekommer i romanen (s. 18). 

I Rosa: Den farliga färgen (2011) skriver Fanny Ambjörnsson om den rosa färgens 

betydelse, och hur dagens samhälle främst tolkar den rosa färgen som en markör för kvinnor 

och femininitet.67 Ambjörnsson skriver att färgen även kopplas starkt till barndomen och det 

barnsliga. En färg som man bör ta avstånd från om man vill ses som vuxen och mogen.68 

Rosa kan även uppfattas som en vulgär och överdriven färg, vilket då bärarna av den rosa 

färgen även riskerar att uppfattas som.69 Ambjörnsson skriver som sagt främst om hur den 

rosa färgen uppfattas i dagens samhälle, men hon skriver även om hur synen på den rosa 

färgen har sett ut genom tiderna. Det är först på 1950-talet som rosa börjar bli en 

framträdande markör för det kvinnliga och flickiga. Tidigare hade färgen varit en markör för 

det maskulina, rosa sågs som en variation av rött vilket ansågs vara en maskulin färg. Den 

röda färgen symboliserar styrka, krigiskhet och blod. Vid tiden för första och andra 

världskriget kom dock färgens anknytning till det maskulina att luckras upp.70 Under andra 

världskriget befanns sig färgen i ett upplösningstillstånd, färgen associerades inte entydigt till 

varken det feminina eller det maskulina. Färgen befann sig i en fas av omförhandling.71  

Med stöd i Ambjörnssons kartläggning av den rosa färgen öppnar sig en ytterligare 

dimension i tolkningen av hatten och i sin tur flickan. Älskaren (1985) utspelar sig i en fransk 

koloni (Saigon) under 1930, en tid då färgen rosa befinner sig i ett upplösningstillstånd, och 

allt mer börjar färgen kodas om till att markera det kvinnliga. Romanen är dock skriven 1984, 

den samtid som berättaren även befinner sig i (s. 81). I kontexten av 1984 har rosa etablerat 

sig som kvinnligt kodat, och representerar det feminina och flickiga. Berättaren och flickan 

kan alltså sägas förstå manshatten på olika sätt då det befinner sig i olika tidskontexter. Båda 

kontexterna menar jag dock tillför en grad av skevhet till den maskulint kodade hatten. Läst 

mot bakgrunden av 1930 befinner sig flickans viktigaste symbol under en period av 

omförhandling. Hatten blir en dubbel symbol för gränsöverskridande och upplösning av 

genuskategorier. Färgen tillhör varken det feminina eller maskulina, utan befinner sig 

mittemellan. Förvandlingen och uppluckringen av gränser är ett centralt tema i Älskaren 

                                                
men som även skulle kunna översättas till palisander färgat, alltså träaktig rosa färg. Men efter denna första 

beskrivningen, likt i den svenska översättningen, så beskrivs färgen genomgående som endast rosa.  
67 Fanny Ambjörnsson, Rosa: Den farliga färgen, Stockholm: Ordfront, 2011, s. 9. 
68 Ibid, s. 112, 115. 
69 Ibid, s. 53.  
70 Ibid, s. 10.  
71 Ibid, s. 174. 
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(1985), hos flickan, som speglas i hattens rosa aspekt. Flickan håller sig i gränslandet, mellan 

det maskulina och det feminina. Genom att ta fasta på den rosa färgens betydelse blir denna 

tolkning möjlig. Mot bakgrunden av 1984, och berättarens position, har detta maskulina 

attribut en färg som är klart feminint kodad. Den rosa färgen medför nu en annan typ av 

motsägelse och tvetydighet. Tidigare symboliserade det en position av varken eller. Men i 

kontexten av 1984 associeras färgen till det barnsliga, omogna och vulgära. En förståelse av 

färgen som flickan inte har men som berättaren definitivt har. Kanske är det därför hatten blir 

ett så viktigt föremål för berättaren, då den framträder i ett nytt ljus genom den senare 

tidskontexten. ”Den avgörande tvetydigheten” beskriver berättaren ligger just i hatten (s. 12). 

Genuskategorierna utmanas mer uppenbart utifrån berättarens kontext, än vad det gör i 

flickans. Oavsett kontext anser jag att den rosa aspekten speglar och förstärker flickans skeva 

femininitet.  

 

2.3 Förhållandet mellan flickor 

Under rubriken kommer jag analysera hur flickan förhåller sig till andra flickor i romanen. 

Först kommer jag analysera hur flickan beskriver och förhåller sig till den normativa 

femininiteten hon observerar i romanens flickor. Sedan kommer jag gå vidare till att närmare 

studera flickans förhållande till Hélène Lagonelle. Jag kommer inte beröra flickans sexuella 

begär till Hélène Lagonelle i någon större utsträckning i detta avsnitt. Det diskuteras däremot 

i ett senare avsnitt i analysen. Till sist kommer jag analysera flickans förhållande till modern, 

och gå i dialog med Julia Kristevas text ”Smärtans sjukdom: Duras” (1990), där Kristeva 

diskuterar relationen mellan modern och flickan. 

2.3.1 Andra flickor och Hélène Lagonelle 

”I minnet träder männen aldrig fram i samma bländande belysning som kvinnorna” (s. 48). I 

Älskaren (1985) är det kvinnorna som tar plats, även om de flesta befinner sig i periferi. En 

liten kinesisk fästmö, lärarinnorna, Damen från Savannakhet, Marie-Claude Carpenter, Betty 

Fernandez, Dô, Hélène Lagonelle, och modern. Dessa kvinnor är de kvinnliga spöken som 

hemsöker berättaren i hennes återberättande av flickans flickskap. Varför dyker dessa kvinnor 

upp i texten? Många av dem verkar inte ha en direkt koppling till, eller påverkan på 

händelseförloppet i romanen. Dock verkar det som de lämnat ett starkt intryck på flickan så 

att hon inte kan hålla sig från att nämna dem, att påminna oss om dessa kvinnors existens och 

verkan. Det som tycks väcka flickans fundering och analys av kvinnor och femininitet är när 
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flickan märker att män börjar se och värdera henne. När män börjar göra sexuella närmande 

till flickan. Exempelvis när de frågar henne om hon inte har ”lust att komma och äta 

mellanmål hos dem på eftermiddagen när deras fruar spelar tennis på Sportklubben (s. 16). 

Vilket för flickan till att dra en slutsats om att utsmyckningar, kläder och utseende är lönlösa 

ting att ägna sig åt när det kommer till att väcka begäret (hos män), ”Man behöver inte dra till 

sig begäret. Begäret fanns hos henne som framkallar det eller också finns det inte.” (s. 17).  

Kvinnorna som omger flickan i kolonin beskriver hon som att: 

 

De väntar. De klär sig för ingenting. De ser på sig själva. I skuggan av dessa villkor speglar de sig 

för en tid som ska komma, de tror sig leva i en roman, de har redan sina långa klädkamrar fulla av 

klänningar som de inte vet vad de ska göra med, sparade liksom tiden, dess långa följd av dagar i 

väntan. Somliga blir tokiga. [---] Detta kvinnors svek mot sig själva, utfört av dem själva, tycktes 

mig alltid som ett misstag. (s.17) 

 

Kvinnorna försöker hålla sig i linje med det som förväntas av dem i fråga om beteende och 

utseende. Dessa kvinnor som flickan förväntas ta plats bland men inte gör. Flickan förkastar 

det sätt som dessa kvinnor brukar sitt kulturella kapital på. Med utgångspunkt i Skeggs 

resonemang kring kläder och utseende kan man tolka det som att kvinnorna döljer sitt begär i 

omhändertagande om sig själv, sitt utseende och sina kläder.72 Skeggs skriver att kvinnors 

femininitet var nära anknuten till förmågan att kunna väcka åtrå. Det var en viktig del i att 

dels uppfattas som heterosexuell, men var även en metod för:  

 

att bekräfta att deras feminina kulturella kapital var något att ha. Åtråvärdheten gav legitimitet åt 

värdet av att framföra femininitet. Att vara åtråvärd gav självförtroende men - ännu viktigare - 

gjorde det också möjligt att inte uppfattas som otillräcklig, oönskad och utan tillhörighet.73  

 

Flickan ser hur kvinnorna följer ett feminint, respektabelt ideal ut i det ändlösa och lönlösa. 

Flickan förkastar denna femininitet som bygger på att bli ett objekt, att dölja sin 

sexualitet/begär bakom en respektabel femininitet och alltså att passa in i 

heteronormativiteten. Detta är den typ av femininitet som även flickan observerar att modern 

försöker praktisera och iscensätt.  

Vidare till Hélène Lagonelle. Hélène är flickan som ”undgick lagen om misstaget. 

Kvardröjd i barndomen.” (s. 17). Man skulle kunna förstå flickans relation till Hélène 

                                                
72 Skeggs, 2000, s. 135–139. 
73 Ibid, s. 178. 
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Lagonelle genom Österholms termer skev flicka och Riktig Flicka. Där Hélène Lagonelle 

framstår som den Riktiga Flickan. Den Riktiga Flickan betecknar en flicka som lever upp till 

genusförväntningarna, eller i alla fall inte stör i den ordningen och normerna för hur flickor 

ska vara, bete sig och se ut. De Riktiga Flickorna existerar främst som föreställningar hos de 

skeva flickorna. Skeva flickor anser sig som otillräckliga, och mäter alltid sig själva i relation 

de Riktiga Flickorna, oavsett om en flickans skevhet är frivillig eller ofrivillig. De Riktiga 

Flickorna fungerar som ett ouppnåeligt ideal hos de skeva flickorna.74  

Det finns spår av att flickan förhåller sig till Hélène Lagonelle som hon vore den 

Riktiga Flickan. För: ”Hélène Lagonelle. Till slut kommer hon göra som hennes mor vill. 

Hon är mycket vackrare än jag med min clownhatt och mina guldskor, oändligt mycket 

lättare att gifta bort än jag.” (s. 52). Flickan framställer här Hélène som om hon vore mer 

korrekt än flickan själv. Flickan själv, som hennes mor kommenterar, kommer inte kunna 

gifta sig. Detta diskuterar modern och flickan efter att relationen mellan henne och den rika, 

äldre, icke-vita mannen mer eller mindre blivit välkänt i kolonin (s. 65–66). Att inte kunna 

gifta sig blir ett brott mot den normativa diskursen om att flickor ska gifta sig, att de ska hitta 

en passande make att gifta sig med. Flickan har förlorat något som är ett steg i att bli, och 

förbli en respektabel kvinna (s. 43). I ovanstående citat står det att Hélène kommer göra sin 

mor till viljes. Vilket skulle kunna utläsas som att Hélène kommer följa den normativa 

femininiteten. Flickan antyder även att hennes sätt att vara, med manshatt och guldskor är ett 

typ av clowneri i jämförelse med Hélènes flickskap, och hennes sätt att producera femininitet. 

Flickan är bara utklädd, medan Hélène besitter något riktigt. Flickan beskriver Hélène på ett 

sätt som får henne att framstå som oblyg, oansträngd och omedveten om sin omgivning, om 

det rådande normerna för femininitet. ”Hélène Lagonelle, hon vet ännu inte vad jag vet. Ändå 

är hon sjutton år, Hélène Lagonelle. Det är som om jag redan anade det, hon kommer aldrig 

att få veta vad jag vet.” (s. 53). Omedvetenheten flickan beskriver hos Hélène visar på raka 

motsatsen till den självmedvetenhet som den skeva flickan alltid plågas av.75 

Men även i Hélène finns det något som skaver, och skevar. Hélène Lagonelle är trots 

allt flickan som ”undgick lagen om misstaget. Kvardröjd i barndomen.” (s. 17). Vilket tyder 

på en viss skevhet. Riktiga Flickor ska en dag växa upp, och inta positionen som kvinna. Men 

det är något Hélène Lagonelle vägrar. Hélène vill inte gifta sig, fast än hon skulle kunna få 

vilken man som helst. Allt hon vill är att fara hem till sin mor (s. 52). Även om Hélène trots 

                                                
74 Österholm, 2012, s. 56, 98, 246. 
75 Ibid, s. 246. 
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allt inte kan förstås som en helt Riktig Flicka, verkar det som att flickan anser att Hélène 

befinner sig så nära idealet en kan komma. Flickan kommenterar att Hélène skulle kunna 

göras till en helt riktig flicka om någon befallde henne till det: ”Hélène Lagonelle, henne kan 

man gifta bort, installera i den äktenskapliga tillvaron, skrämma henne, förklara för henne det 

som skrämmer henne och som hon inte förstår, befalla henne att stanna där, att vänta.” (s. 53) 

Maria Österlund skriver i Förklädda flickor. Könsöverskridning i 1980-talets svenska 

ungdomsroman (2005) om olika typer av flickskap, vad som kännetecknar dem och hur de 

förhåller sig till varandra, och konstruerar därigenom en användbar flickmatris. Matrisen 

består av den duktiga flickan, pojkflickan och den dåliga flickan. Den duktiga flickan 

beskriver Österlund som en flicka som anpassar sig till samhället, och associeras till 

egenskaper som exempelvis lydig, vänlig, omhändertagande och dygdig.76 Pojkflickan 

befinner sig mellan kategorierna av det feminina och maskulina, aggressivitet och vildhet 

betonas hos denna flicka. Denna typ av flicka pendlar mellan ett flickskap och ett pojkskap.77 

Hos den dåliga flickan finns en stark ovilja till att passa in, och en ovilja till att vara passiv. 

Den dåliga flickan är en sexuellt utlevd flicka som uppvisar ett aktivt sexuellt begär.78 

Flickan i Älskaren (1985) skulle genom Österlunds matris tolkas som en dålig flicka med 

tanke på motståndet flickan visar mot genusförväntningarna som finns i romanen. Hur flickan 

använder sig av maskulint kodade element som hon tillför till sin femininitet. Den dåliga 

flickans sexuella begär, blir även en stark motivering till varför flickan tillhör denna kategori 

av flicka. Mycket av romanen kretsar kring sexualitet och åtrå. Begär för andra uttrycker 

flickan aktiv genom romanen. Flickan kan heller inte beskrivas som annat än aktivt i den 

sexuella situationen hon befinner sig i. 

Hélène Lagonelle skulle även kunna förstås i kategorin duktig flicka. Flickan beskriver 

Hélène som ”ännu oskyldig,” ännu ovetande om sin skönhet och vad gäller begär och 

sexualitet (s. 53). Detta är dock flickans skildring av Hélène, läsaren får aldrig tillgång till 

Hélènes tal eller tankar, så vi kan bara bedöma Hélène som en duktig flicka utifrån flickans 

uppfattning av sin väninna. Hélène Lagonelle är en nära tillhands symbol för en korrekt 

femininitet som flickan konstruerat sig i relation till och emot. Flickan borde efterlikna 

Hélène, flickan borde konstruera sin femininitet i linje med det mer normativa flickskapet 

Hélène producerar. Ett flickskap där flickan är lydig, anpasslig och avsexualiserad. 

                                                
76 Maria Österlund, Förklädda flickor: könsöverskridning i 1980-talets svenska ungdomsroman, Diss., Åbo 

akademi, 2006, Åbo, 2005, s. 68. 
77 Ibid, s. 73. 
78 Österlund, 2005, s. 70. 
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Hélène Lagonelle är inte den enda skeva flickan som flickan kommer i kontakt med, 

men hon är en utav de första. Efter det att flickan lämnat kolonin kommer hon i kontakt med 

flera flickor, vars skevhet döljer sig i kläderna. Marie-Claude Carpenter går klädd i ”strikta, 

mycket ljusa klänningar” (s. 48). Betty Fernandez går klädd i ”Europas gamla trasor, [...] de 

gamla skräddarsydda trasorna, gamla malätna rävboorna, gamla utterpälsar” (s. 48–49). 

Berättaren beskriver att ingenting är lagom för Betty Fernandez, ”hon passar inte i något”, allt 

Betty rör vid upplöses och blir vackert tillsammans med henne (s. 49). Berättaren hemsöks av 

och ser det skeva hos dessa kvinnor när hon beskriver deras kläder som i citaten ovan. 

Berättaren känner den femininitet hon betraktade hos kvinnorna och flickorna hon i kolonin, 

hos Marie-Claude Carpenter och Betty Fernandez. Likaså känner berättaren igen den skeva 

femininiteten hos Marie-Claude Carpenter och Betty Fernandez, som den flickan kom i 

kontakt med i kolonin.   

2.3.2 Modern 

Under detta avsnitt ämnar jag lyfta moderns roll som medskapare i skapandet av flickans 

skevhet. Jag har i en tidigare del av uppsatsen etablerat vikten av flickans atribut som en 

central del i hur flickan gestaltar sin skevhet, och jag diskuterar i följande stycke först 

moderns syn på dessa attribut.  

Berättaren menar att flickans utstyrsel, manshatten och guldskorna är något som roar 

modern. Modern uttrycker ett gillande för dessa föremål, hon tycker det klär flickan. Trots att 

det är ett brott mot alla konventioner (s. 20). Konventionen gällande den respektabla riktiga 

femininiteten som modern själv försöker följa då hon beskrivs som ”ordentligt klädd” i 

samband med att dotterns brott och ”clowneri” av alla konventioner påpekas (s. 20). Flickan 

berättar att det är tack vare modern som hon har dessa föremål i sin ägo. Modern är den som 

köpt manshatten och guldskorna till flickan (s. 13). Berättaren återger först att flickan inte 

minns hur hon kom att äga manshatten men föreslår sedan försiktigt att det måste ha varit 

modern som köpt dessa åt henne (s. 12). I ett stycke längre fram i romanen talar sedan 

berättaren med övertygelse att det är modern som måste ha skaffat henne dessa föremål. I 

detta vill jag påpeka att det berättaren lägger ett visst mått av ansvar på utslaget att flickans 

skeva uttryck på modern. Berättaren skriver om modern till en typ av medbrottsling i 

gestaltandet av skevheten. Ytterligare en aspekt som berättaren framhåller gör modern till en 

medbrottsling i flickans skeva femininitet är att uppmuntra flickan att prostituera sig. Genom 

det att modern ler åt, och uppmuntrar flickans ”clowneri” som får henne att framstå som en 

småhora, bygger modern grunden för flickans position som prostituerad (s. 20, 65). För som 
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berättaren beskriver att: ”det måste ju komma pengar i huset [---] Modern kommer inte att 

hindra henne när hon vill skaffa pengar. [---] Barnet vet att hon gör vad modern skulle önskat 

att hennes barn gjorde” (s. 20–21). Det finns alltså påtryckning från modern att flickan ska 

konstruera sin femininitet i linje med den icke-respektabla femininiteten snarare än i linje 

med den respektabla femininiteten.  

Tidigare i analysen nämndes det att flickan ärvt klänningar av sin mor, vilket antyder på 

att flickan ärvt en femininitet av modern. Men hur ser denna femininitet hos modern ut? Det 

är en ”sliten, nästan genomskinlig klänning” vilket jag tolkar som en kommentar till att 

moderns försök att producera en korrekt femininitet inte lyckas hålla måtten för att uppnå en 

respektabel femininitet (s. 12). Skevheten som flickan producerar framstår som frivillig, 

medan den skevhet som kommer till uttryck hos modern gestaltas som en ofrivillig skevhet. 

Modern verkar ibland kunna hålla sig i linjerna med de Riktiga Flickorna och det korrekta 

sättet att producera femininitet. Ett exempel på hur modern skapar ett sken av riktighet är när 

berättaren ställer modern i relation till sitt yngre jag. Modern är ordentligt klädd, till skillnad 

från flickans clowneri, och flickans brott mot konventioner (s. 20). Viljan att producera 

femininitet korrekt observeras av berättaren hos modern exempelvis i ett parti där modern 

insisterar på nödvändigheten och vikten av att ha bomullsstrumpor för att en ska anses vara 

en dam, något som flickan däremot motsätter sig (s. 19). Österholm skriver att flickor som 

håller sig allt för väl inom linjerna för det korrekta kan producera ett skevt uttryck. På grund 

av att flickorna hamnar i en position där de övervakar sig själv för att kontrollera att de håller 

sig i linje med den Riktiga Flickan, vilket i sig är skevt.79 Som det nämnts tidigare i relation 

till Hélène Lagonelle plågas inte Riktiga Flickor av självmedvetenhet. Modern insisterande 

på vikten av dessa bomullsstrumpor för att uppfattas i linje med det korrekta avslöjar en 

plågsam självmedvetenhet som inte finns hos de Riktiga Flickorna.  

I andra stycken uppmärksammar berättaren hur moderns sken av riktighet fallerar 

genom att beskriva moderns ”hopplösa klänningar”, hur modern går snett och med otrolig 

möda, samt hur modern har sitt hår hopsurrat i en knut likt de kinesiska kvinnorna (s. 19). 

Detta i samband med moderns position som en arbetande folkskollärare placerar modern 

inom Skeggs kategorin av icke-respektabla kvinnor, en kvinna ur arbetarklassen ansågs aldrig 

kunna uppnå den grad av femininitet som behövdes för att vara en respektabel kvinna (s. 8, 

34).80 Genom romanen avslöjas modern som ännu en skev flicka via de observationer som 

                                                
79 Österholm, 2012, s. 246. 
80 Skeggs, 2000, s. 159. 
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görs av flickan, angående om hur modern gör sitt genus. Detta skulle dock också kunna 

tolkas som att berättaren är den som återskapar modern som en skev flicka, då berättaren 

speglar sitt yngre jag i modersgestalten hon minns vilket förstärker de skeva drag som redan 

framträder hos modern. Även modern framstår i vissa partier som en skev ung flicka genom 

den sammansmältning som sker mellan modern och flickan. Detta för oss in på Kristevas 

diskussion om fördubblingar och speglingar i Duras verk, men först tänker jag redogöra kort 

för Kristevas syn på relationen mellan modern och dottern. 

Kristeva beskriver Älskaren (1985) som ett verk strimmad av en mystisk tystnad, vilket 

hon härleder till de starka känslorna av hat mellan modern och dottern som binder dem 

samman. En våldsam relation som Kristeva menar flickan försöker frigöra sig från. Flickans 

försök att frigöra sig leder istället till att flickan intar moderns plats, vilket får 

konsekvenserna att flickan håller kvar modern och konstant speglar sig i moderns avbild. 

Detta växelspel, intagandet av olika positionen och förlängningar mellan mor och dotter är 

det Kristeva menar utgör den centrala berättelsen i Älskaren (1985). En berättelse om en 

separationsprocess mellan mor och dotter. Allt annat som romanen bär på existerar bara för 

att belysa denna relation, samt den melankoli som präglar relationen.81  

Som Kristeva lyfter arbetar Duras med fördubblingar av subjektet. Syftet med dessa 

fördubblingar beskriver Kristeva som att en ”dubbelgångare kan för en tid ge fasta former åt 

en likes ostadighet, förläna den en provisorisk identitet,” men att denna fördubbling är 

ostadig och endast är en tillfällighet.82 En av dessa passager Kristeva lyfter där fördubblingen 

och utbytet av positioner blir tydlig är:  

 

Plötsligt satt där en människa bredvid mig, på min mors plats, hon var inte min mor, [---] denna 

identitet som inte kunde ersättas av någon annan hade försvunnit, och att jag inte hade någon 

möjlighet att få den att återvända, att få den att börja återvända. Där fanns inte längre någon som 

kunde bo i bilden. Jag blev vansinnig vid fullt medvetande. (s. 61) 

 

Genom dessa fördubblingar som Kristeva beskriver, vill jag anmärka på hur denna process av 

sammansättningar mellan moder och flickan förstärker flickans skevhet. Fördubblingarna är 

essentiellt i varför flickan identitet, hennes genus, får ett skevt uttryck. Figurationen 

monsterflickan som Österholm skriver om i sin avhandling, utmärker sig genom 

gränsöverskridande och avslöjar det som är ostabilt i identiteten.83 Flickan befinner sig hela 

                                                
81 Kristeva, 1990, s. 290–291. 
82 Ibid, s. 294.  
83 Österholm, 2012, s. 187, 191. 
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tiden i rörelse, mellan dikotomier, i en ostabil identitet. Som Kristeva skriver speglar 

berättaren sig i alla de karaktärer hon kommer i kontakt med. Flickan är en karaktär som bara 

tillfälligt kan beskrivas befinna sig i ett motsatspar. Till slut fallerar eller sammansmälter 

alltid flickan med den hon ställer sig i motsats till. Detta sker mest framträdande i hennes 

relationer till Hélène Lagonelle, älskaren och modern. 

2.4 Heterosexualitet eller homosexualitet? 

Eftersom en stor del av Älskaren (1985) skildrar det sexuella förhållandet mellan flickan och 

en äldre man kommer detta avsnitt att behandla flickans begär och sexualitet. Hur detta begär 

som flickan uttrycker kan förstås som queert/skevt.  

Flickan har två uttalade sexuella begär i romanen. De första; ”Jag märker att jag åtrår 

honom” syftar på begäret flickan känner för den äldre (och rika) kinesiska mannen, som 

flickan inleder en sexuell relation med (s. 31). Den andra riktas mot den två år äldre väninnan 

Hélène Lagonelle, som bor tillsammans med flickan på pensionatet i Saigon. Flickan 

beskriver hur hon är ”matt av åtrå efter Hélène Lagonelle.” (s. 53). I och med begäret flickan 

talar om i relation till Hélène, sträcker sig flickans sexualitet bortom det heterosexuella och 

bryter därmed mot den heterosexuella matrisen. När flickan ger uttryck för det sexuella 

begäret hamnar flickan i konflikt med den sexuella avhållsamheten som behövs för att ens 

femininitet ska anses vara respektabel. Skeggs skriver att den visade sexualiteten saknar 

respektabilitet och faller under ”ocivilicerades praktiker”.84 Flickan blir även i detta avseende 

skev när hon uppvisar ett omättligt begär och sexualitet. 

Lindgren Pekelers uppsats har slutsatsen att den queera aspekten främst finns i hur 

kroppar beskrivs i Älskaren (1985). Lindgren Pekeler skriver om den lånade kvinnlighet 

Duras använder sig av. Vilket syftar på att Duras applicerar det motsatta könets attribut och 

framställer kvinnlighet på en manlig kropp.85 Dessa kvinnliga drag som appliceras på 

mannens kropp beskrivs som det flickan finner mest åtråvärt hos älskaren, “just hans svaga 

kropp” (s. 39). ”Utan annan manlighet än könets” (s. 29). Flickan finner även paralleller 

mellan mannen och Hélène Lagonelle. Dessa två (eller rentutav tre) nästintill sammansmälter 

med varandra, vilket väcker begäret hos flickan inför de båda: 

 

Jag vill ta Hélène Lagonelle med mig, dit där jag varje kväll, med slutna ögon, låter mig skänkas 

den lust som får en att skrika. Jag skulle vilja ge Hélène Lagonelle till mannen som gör detta med 

                                                
84 Skeggs, 2000, s. 195. 
85 Lindgren Pekeler, 2015. s.  22. 
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mig, för att han ska göra det med henne också. Det ska vara i min närvaro, hon ska göra det så 

som jag vill, hon ska ge sig hän där jag ger mig hän. På omvägen över Hélène Lagonelles kropp, 

förmedlad genom hennes kropp skulle lusten nå mig från honom, och då slutligt. Så man kunde dö 

av det. Jag ser henne gjord av samma kött och blod som mannen från Cholen men i ett strålande 

nu, soligt, oskyldigt, jag ser henne slå ut på nytt och på nytt i varje gest, i varje hennes svaghet, 

varje okunnighet. Hélène Lagonelle, hon är kvinnan för denne smärtornas man som gör min lust 

så abstrakt, så hård, denne dunkle man från Cholen, från Kina. Hélène Lagonelle är från Kina. (s. 

53–54) 

 

De aspekter som tillskrivs Hélène Lagonelle i citatet tillskrivs även mannen då det flyter 

samman med varandra. Den manliga kroppen kodas om till kvinnlig, vilket kan tolkas som att 

flickan bryter mot den heterosexuella matrisen för att flickan åtrår en man vars kropp kodas 

om som kvinnlig. Vilket inte gör kroppen begriplig inom matrisens ramar. Lindgren Pekeler 

skriver att ”Det queera ligger i brytningen av normen, att inte rätta sig efter den 

heterosexistiska föreställningen om var erotiken ligger.”86 Erotiken flickan finner är just den 

feminina framställningen av kroppar, oavsett om det görs på en manlig eller kvinnlig kropp. 

Lindgren Pekeler berör inte det queera begäret flickan känner för Hélène Lagonelle i 

någon större utsträckning. Istället anmärker hon på Kristevas diskussion i ”Smärtans 

sjukdom: Duras” (1990), och skriver att det är möjligt att flickan bär på en undertryckt 

homosexualitet genom romanen.87 

I Renate Günther artikel “Female Homoerotics and Lesbian Textuality in the Work of 

Marguerite Duras” skriver Günther om de lesbiska, homoerotiska subtexterna i ett antal av 

Duras verk. Günther noterar att i en mängd av Duras verk upplöses gränsen mellan 

homosexualitet och heterosexualitet. Den lesbiska undertexten i Duras verk blir en strategi 

för att dekonstruera patriarkala könskategorier.88 L’amant de la Chine du Nord (1991) är ett 

av de verk som Günther gör en djupare analys på. Günther ställer denna uppföljare i relation 

till föregångaren L’amant (1984). Günther skriver att ett mer explicit lesbiskt förhållande 

porträtteras mellan Hélène Lagonelle och flickan i L’amant de la Chine du Nord (1991). I 

samspel med detta förminskar Günther det sexuella begäret som flickan känner för Hélène 

Lagonelle i Älskaren (1985). Günther beskriver relationen mellan flickan och Hélène som ”a 

fantasmatic projection on the part of the narrator,”. 89 Detta på grund av bristen av ett 

                                                
86 Ibid, s. 23. 
87 Ibid, s. 25. 
88 Renate Günther, “Female Homoerotics and Lesbian Textuality in the Work of Marguerite Duras”, i Revision-

ing Duras, James S. Williams (red.), Liverpool University Press 2000, s. 160. 
89 Ibid, s. 164. 
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ömsesidigt lesbiskt begär, ett begär som Günther påpekar berättaren/flickan aldrig agerar på. 

Günther skriver om begäret som skildras i Älskaren (1985), och menar att det bara betecknar 

en ensidig fantasi hos berättaren. Hélène blir en kugge i det heterosexuella triangeldramat 

mellan flickan och kinesen. Günther påpekar här också att flickorna har en intimare relation i 

uppföljaren L’amant de la Chine du Nord (1991), där de beskrivs kyssa och hålla om 

varandra. Trots denna intimare relation i uppföljaren menar Günther i sin slutsats att båda 

verken tar avstånd från det lesbiska begärt till förmån för den starkare heterosexualiteten som 

porträtteras. Detta avståndstagande sker genom att den lesbiska undertexten förintas genom 

att sadistiska fantasier blandas in i begäret, eller genom att det homoerotiska döljs under 

heterosexuella förhållanden. Slutligen genom de textuella morden som de kvinnliga 

karaktärerna utsätts för.90 Anledningen till varför Günther når denna slutsats, som jag tolkar 

det, beror på att Günther skriver genomgående i artikeln hur gränsen mellan homosexualitet 

och heterosexualitet görs blir diffus. Günther behandlar i sin artikel sexualiteten som 

karaktärerna ger uttryck för som ett fall till fallscenario. Sexualiteten skiftar då karaktärerna (i 

den stunden, i den passagen) uttrycker ett begär mot ett manligt eller kvinnligt subjekt. 

Günther bedömer i sin artikel karaktärers sexualitet som antingen hetero- eller homosexuell. 

Günther erkänner och tar upp bisexualitet i sin text men behandlar inte bisexualiteten som en 

egen position, utan istället något som slår ut i antingen hetero- eller homosexualitet. 

För att summera, Günther verkar tolka den lesbiska undertexten som finns i Älskaren 

(1985) och L’amant de la Chine du Nord (1991) som otillräcklig, på grund av att 

flickan/berättaren går längre i, och utvecklar sitt förhållande till en man längre än de 

förhållande som finns mellan berättare/flickan och Hélène. Günther menar då att 

flickan/berättaren överger det icke-heterosexuella begäret till förmån för den heterosexuella 

relationen. Det homoerotiska begäret tolkas som otillräcklig då den bara existerar i 

flickans/berättarens fantasi.  

Hanna Bertilsdotter skriver i ”Biidentitet/er: Presentation av en bistudie'” om 

fenomenet tonårsbisexualitet eller prebisexualitet. Prebisexualitet beskrivs som tiden man 

först börja se sig själv som inte helt monosexuell. Den här insikten behöver inte ha kommit 

genom sexuella erfarenheter, utan kan som en intervjuperson berättar i Bertilsdotter studie, 

först visat sig som sexuella fantasier.91 Men stöd i Bertilsdotter menar jag att det sexuella 

begär som flickan uttrycker är tillräckligt för att förstå flickans sexualitet som (åtminstone) en 

                                                
90 Ibid, s. 164–166. 
91 Hanna Bertilsdotter Rosqvist, 'Biidentitet/er: Presentation av en bistudie', Lambda nordica., 5(2001):1–2, s. 

30. 
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prebisexualitet. Även om man skulle reducera flickans queera sexualitet till fantasier. Denna 

prebisexualitet eller bisexuella identitet baserar jag på citat som exempelvis: ”Jag är matt av 

skönheten hos Hélène Lagonelles kropp som ligger utsträckt mot min. Det är en fulländad 

kropp, naken under klänningen, inom räckhåll för min hand.” (s. 52). Men också på citat som 

”Jag skulle vilja äta Hélène Lagonelle bröst [---] Jag är matt av åtrå efter Hélène Lagonelle. 

Jag är matt av åtrå.” (s. 53). Detta tillsammans med den tydliga åtrån hon upplever mot 

mannen, mannen vars kropp gör flickan galen av åtrå (s. 39). Detta menar jag är tillräckligt 

för att man till och med ska kunna bedöma flickan som bisexuell utan större hinder.  

Med flickans bisexuella identitet kan det tolkas som att flickan blir skev i uppdelningen 

av heterosexualitet och homosexualitet. I dikotomin har homosexualitet statusen som det 

avvikande, och det som stör i ordningen och förståelsen av kroppar och identiteter. Men var 

och hur blir bisexualiteten begriplig i denna kontext? I ”Handledning i Teratologi. en 

dekonstruktion av bisexualitet och andra monstruösa fenomen” definierar Sara Edenheim 

bisexualitet som en egen ihopsättnng. Bestående av delar från ”två kontextbundna och 

institutionaliserade binära oppositioner”, alltså hetero- och homosexualitet.92 Enligt 

Edenheim blir bisexualiteten avvikande i både den heteronormativa och den homonormativa 

världen. Bisexualiteten omvaldas till ett limbostadie där ”ambivalensen spökar”.93 

Sexualiteten blir en plats där flickan igen kan förstås som att befinna sig mellan kategorier, 

och blir ännu en aspekt av flickans identitet som kan beskrivas som skev. Bisexualiteten 

betecknar ett avvikande från (både det monosexuella och) det som inom den heterosexuella 

matrisen förstås som avvikande.94 Bisexualiteten sätter den hetero- och homosexuella 

dikotomin i gungning. Bisexualiteten passar inte in, samtidigt som det känns igen av båda de 

motstridiga fälten. De sammansmälter, blir något nytt och eget, något som inte hör hemma 

riktigt i dikotomin där någonting antingen förstås som heterosexuellt eller homosexuellt 

betingat. Flickan går bortom det.  

 

                                                
92 Sara Edenheim, 'Handledning i teratologi: en dekonstruktion av bisexualitet och andra monstruösa fenomen', 

Lambda nordica., 5(2001):1/2, s. 72. 
93 Ibid, s. 75–76. 
94 Edenheim skriver även i sin artikeln om hur uppdelningen bisexuell:monosexuell skulle kunna fungera som 

ett steg bort från en den grovt könsbunden dikotomin som heterosexuell:homosexuell utgör. Edenheim 

kommenterar även på att uppdelningen bisexuell:monosexuell skulle kunna motsättning mot könsblindeheten 

och det sexistiska kategorierna heterosexuell:homosexuell, där könet sätt framför person och därav kan förstås 

som sexistiska. Se Edenheim, 2001, s. 80. 
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3. Sammanfattning  

Jag har i denna uppsats, utifrån ett skevteoretiskt perspektiv, analyserar hur karaktären 

”flickan” konstruerar sin identitet, genom att studera hur flickan producerar sitt genus. Hur 

flickan förhåller sig till andra flickor i romanen samt de normativa gränserna som existerar 

för sexualiteten och genuskonstruktionen. Jag har i uppsatsen försökt belysa och ta fasta på 

de partierna i romanen som visar på att flickan producerar en skev femininitet. I analysens 

första rubrik “Berättaren, flickan och ålderdomen” diskuterar jag hur flickan befinner sig i två 

tidskontexter, den ena när hon befinner sig 1930-talets Saigon. Samt den samtida position 

flickan har som berättare i 1984. Berättaren kan beskrivas som att hon analyserar sitt eget 

flickskap, att hon speglar sig i denna förflutna bild av sig själv. Flickan som hon en gång var 

och fortfarande kan sägas vara. Flickans speglande i det förflutna jaget, tack vare denna 

ambivalenta berättarposition, kan förstås som ett uttryck för flickan skevhet. Flickan försöker 

hålla sig kvar i flickans identitet trots att hon nu befinner sig i en äldre, vuxen kropp. Alltså 

uppvisar flickan ett motstånd på de krav som ställs på den vuxna femininiteten. Flickan kan 

genom det två tidsbundna berättarpositionerna beskrivas som att hon befinner sig i ett 

mittemellanförskap. Flickan befinner sig inte i en tidsrymd utan i flera samtidigt, både i en 

ung och gammal kropp.  

I “Monsterflickan” diskuterar jag vikten av flickans mest framträdande attribut, 

manshatten och guldskorna, och hur hon genom dessa föremål skapar en tvetydig och skev 

framställning av ett genus. Ett genus som är överflödande feminint, men samtidigt störs av 

maskulint kodade attributet manshatten. Flickan liknar figurationen monsterflickan som 

Österholm skriver om i sin avhandling, monsterflickan arbetar med att upplösa fasta 

kategorier, figurationen existerar mellan kategorier likaså gör flickan.95 Flickan befinner sig i 

ett mittimellanförskap genom att flickan konstruerar sig själv utifrån både det maskulina och 

feminina (manshatten och guldskorna). Detta får även effekten att flickans kropp inte blir 

begriplig inom den heterosexuella matrisen. Flickans skeva femininitet visar även på ett 

motstånd mot det begränsade normerna för genusuttryck. 

I ”Förhållandet mellan flickor” beskriver jag hur flickan placerar sig i relation till 

romanens andra flickor. Hur begäret ska framställas blir det ledsnöre flickan följer för att 

förstå hur femininiteten bör konstrueras för att framstå som korrekt och riktig. Normen för 

femininitet i romanen kan liknas med Skeggs respektabla femininitet. Denna femininitet 

föreskriver att de som hoppas kunna producera rätt typ av femininitet måste vara vita, 

                                                
95 Österholm, 2012, s. 191. 
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avsexualiserade och hetero-feminina i sitt uttryck. Detta är den begränsande 

genusframställningen som flickan gör uppror mot. När flickan ställs i relation till Hélène 

Lagonelle, framstår flickan som en skev eller som en dålig flickan medan Hélène intar 

positionen som den Riktiga duktiga flickan. Denna bild av att Hélène är en Riktig Flicka är 

endast hur flickan förstår och ser på henne, detta betyder inte att Hélène faktiskt är en Riktigt 

Flicka. Men dessa Riktiga Flickor existerar främst som ouppnåeliga idé hos skeva flickor. 

Moderns relation till flickan kan till viss del ge skenet av att kunna förstås som en relation 

mellan en skev (flickan) och Riktig Flicka (moder). Men är snarare är det en relation mellan 

två skeva flickor, där flickan producerar en frivillig skev femininitet och modern producerar 

en ofrivillig. 

När det kommer till prostitutionen uppmuntra modern flickans clowneri som får henne 

att framstå som en småhora. Vilket bygger grunden för flickans position som prostituerad. 

Detta att modern uppmuntrar flickan till en icke-respektabel femininitet kan få en att 

ifrågasätta om den skeva femininiteten flickan producerar är helt frivillig. Den började nog 

som frivillig då flickans clowneri måste ha existerat före moderns uppmuntrande av denna 

skeva femininitet som flickan producerar. Uppmuntrandet av clowneriet uppmuntrar 

prostitution. Modern är den som beskrivs ha köpt manshatten och guldskorna till flickan. 

Flickan insisterar dock att detta var på hennes begäran.  

Avslutningsvis diskuterar jag i analysen flickans begär och sexualitet. Flickan talar om 

två begär i romanen. Det hon känner för den äldre, rika kinesiska mannen och det hon 

uttrycker för Hélène Lagonelle. Jag argumenterar för att flickan sexualitet bör tolkas som 

bisexuell. Flickan uttrycket ett tydligt sexuellt begär till både en man och en flicka. Och den 

sexuella relationen hon har med mannen gör att flickan hamnar i konflikt med den sexuella 

avhållsamheten som praktiseras inom den respektabla femininiteten. Flickans sexualitet kan 

som sagt förstås som bisexuell vilket medför att flickan kan beskrivas som att hon befinner 

sig mellan dikotomin av heterosexualitet och homosexualitet. Flickan sexualitet kan alltså 

även beskrivas som skev, då bisexualiteten liksom flickan befinner sig mellan och bortom 

kategorierna samtidigt. 
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