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1. Inledning 

 

I’m interested in this moment on the cusp of adulthood—when we encounter how the world 

treats women and girls—and what it means to be a girl in the world. That age somehow has 

both a kind of innocence and a burgeoning awareness.1 

  

I en intervju med The Paris Review är detta hur Emma Cline motiverar användandet av unga 

protagonister i sitt skrivande, en tanke om att flickans introducering till vuxenlivet också är en 

första presentation till vad världen har att erbjuda just flickor och kvinnor. Samtalet handlar 

om Emma Clines debutroman The Girls (2016) som fick ett övergripande varmt mottagande 

från kritiker och allmänheten. Romanen är löst baserad på Charles Manson och hans “familj” 

av mestadels unga flickor som under sent 1960-tal i USA gjorde sig skyldiga till flertalet mord 

i Hollywood. Bland offren fanns den omtyckta skådespelerskan Sharon Tate som vid 

tidpunkten var gravid i åttonde månaden.  

Sekten i sig och det våld som ägde rum har lämnat bestående avtryck i både amerikanskt 

medvetande och kultur. Trots att morden på skådespelerskan Sharon Tate med vänner skedde 

för över femtio år sen upphör de inte att fascinera och förbli föremål för en kollektiv sorts 

bearbetning. Så sent som 2019 nådde regissören Quentin Tarantinos Once Upon a Time in 

Hollywood bioduken, en film där Tarantino skriver om det förflutna och låter Manson-familjen 

bli de som blir mördade, och Sharon Tate ses avslutningsvis vila en harmonisk – och högst 

levande – hand på sin gravida mage. Omvärlden verkar fortfarande inte ha kommit tillrätta med 

hur en grupp unga människor (flickor, till och med) var benägna att mörda på ett så brutalt vis. 

I Vulture-artikeln “A Pop Culture Guide to Charles Manson” listar Laura Elizabeth Wollett 

upp nästan 60 populärkulturella titlar såväl som dokumentärer, alla som på olika sätt har 

Manson-familjen som inspirationskälla.2 Clines roman står dock ut från mängden då fokuset 

varken ligger på Charles Manson-gestalten eller morden, utan på de unga flickor som utgjorde 

större delen av familjen. I The Paris Review beskriver Cline hur hon förberett skrivandet av 

romanen genom att läsa stora mängder om Charles Manson, såväl som andra memoarer med 

 
1 Caitlin Love, “Beauty, Truth, and The Girls: An Interview with Emma Cline”, The Paris Review 19/7 2016, 

https://www.theparisreview.org/blog/2016/07/19/beauty-truth-and-the-girls-an-interview-with-emma-cline/ (3/5 

2021) 
2 Laura Elizabeth Wollett, “A Pop Culture Guide to Charles Manson”, Vulture 24/7 2019, 

https://www.vulture.com/2019/07/a-pop-culture-guide-to-charles-manson.html (13/5 2021) 

https://www.theparisreview.org/blog/2016/07/19/beauty-truth-and-the-girls-an-interview-with-emma-cline/
https://www.vulture.com/2019/07/a-pop-culture-guide-to-charles-manson.html
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vittnesmål från sekter och hur dess vardagliga liv kunde te sig. Däremot är Cline noga med att 

poängtera att hon aldrig var ute efter att skriva en historisk roman, hennes research hade snarare 

som mål att fånga en viss ton.3 Dylan Landis konstaterar i en recension för The New York Times 

hur det tydligt finns en likhet mellan karaktären Suzanne och Manson-flickan Susan Atkins 

som erkände att hon var den som knivhögg Sharon Tate.4 Landis är inte ensam om att försöka 

finna mer precisa spår mellan karaktärer i The Girls och dess verkliga förlaga, men detta är 

ingenting Cline har kommenterat i nuläget. 

Mottagandet av The Girls är övervägande homogen, då vissa element visar sig 

återkommande för både kritik och hyllning. I The New Yorker beskrivs romanen som 

“intelligent, often superbly written, with flashingly brilliant sentences”,5 och Clines särskilda 

lyhördhet för genusaspekter hyllas tillsammans med hennes förmåga att fånga detaljer och 

beskriva välkända ting med överraskande språk. The New Yorker är även tillsammans med 

tidskrifterna The Guardian och The New York Times unisont överens om Clines uppenbara 

talang gällande att porträttera det mellanförskap som utgörs av att stå med en fot i barndomen 

och en i vuxenvärlden.6 Men Clines debutroman bedöms ändå som “far from perfect” i The 

Guardian, och kritiken från recensenter rör sig i flertalet fall om att romanens välskrivna språk 

tenderar att bli “too brilliant —overwritten”,7 intrasslat i sig självt. Handlingen bedöms av flera 

tidskrifter stundvis som omotiverad,8 eller att delen av romanen som kretsar kring den vuxna 

huvudpersonen känns substanslös.9 

 Stora delar av romanen behandlar – precis som Clines egna citat i början av denna 

inledning visar – den tumult som ofta hör tonåren till. Intervjuerna med Cline och även en del 

av den forskning som finns om The Girls kretsar ofta kring rollen som tonårsflicka och den 

problematik som har benägenhet att medfölja, ett fokus som romanens tematik naturligt bjuder 

in till. Flickskap som ämne är intressant, dock anser jag att ett fokus på enbart det tidsspann 

som är flickans tonår riskerar att en annan dimension faller i glömska i The Girls, nämligen 

själva varandet i kvinnokroppen. Trots romanens namn är det nämligen inte enbart tonårstjejer 

 
3 Love 2016 (3/5 2021) 
4 Dylan Landis, “‘The Girls,’ by Emma Cline”, The New York Times 31/5 2016, 

https://www.nytimes.com/2016/06/05/books/review/the-girls-by-emma-cline.html (3/5 2021) 
5 James Wood, “Making the Cut. A début novel about a girl and a cult in late-sixties California.”, The New 

Yorker 30/5 2016, https://www.newyorker.com/magazine/2016/06/06/the-girls-by-emma-cline (3/5 2021) 
6 Alex Clark, “The Girls by Emma Cline review – allure of the cult”, The Guardian 12/6 2016, 

https://www.theguardian.com/books/2016/jun/12/the-girls-emma-cline-review (3/5 2021), Landis 2016 (3/5 

2021) 
7 James Wood, “Making the Cut. A début novel about a girl and a cult in late-sixties California.”, The New 

Yorker 30/5 2016 (3/5 2021) 
8 Wood 2016 (3/5 2021) 
9 Clark 2016 (3/5 2021) 

https://www.nytimes.com/2016/06/05/books/review/the-girls-by-emma-cline.html
https://www.newyorker.com/magazine/2016/06/06/the-girls-by-emma-cline
https://www.theguardian.com/books/2016/jun/12/the-girls-emma-cline-review
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som har något att berätta om hur det är att ha en feminint kodad kropp i världen; även 

huvudkaraktären Evies mamma och den äldre Evie bär på vittnesmål om “how the world treats 

women and girls”.10 Jag studerar därför hur världen som ryms innanför The Girls’ pärmar 

behandlar den feminint kodade kroppen, hur den tillåts röra sig, hur den begränsas, 

disciplineras och gör motstånd i olika åldrar i livet. Virginia Woolf beskriver hur: “[...] telling 

the truth about my own experiences as a body, I do not think I solved. I doubt that any woman 

has solved it yet”.11 Att skriva en sanning om kroppen, kanske specifikt den feminina, verkar 

vara ett evighetsprojekt som inte går att bli klar med, något som givetvis inte förväntas lösas i 

romanen The Girls heller. Men Clines förmåga att på ett känsligt och överraskande sätt 

porträttera det sensoriska, hur det känns att röra sig genom en värld som inte är byggd för en, 

är något som har fängslat kritiker och även mig. Därmed har en nyfikenhet väckts för att 

fördjupa mig i just detta. 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att granska hur den feminint kodade kroppen kan bli en arena för 

både disciplin och motstånd mot patriarkala strukturer i Emma Clines The Girls. Studien är 

utförd med en feministisk blick, då jag koncentrerar min analys på flickors och kvinnors 

kroppslighet och hur de rör sig i ett patriarkalt samhälle. Det finns ingen specifik karaktär eller 

del av romanen jag riktar analysen mot, för mig är det allmänt kroppen och hur den skildras i 

relation till andra kroppar och omvärlden som är intressant. Analysen utförs i en tematisk 

fokuserad läsning där jag lägger stor vikt vid hur kroppen porträtteras utifrån både stora och 

små gester, hur den anpassar sig efter andra kroppar och för sig i världen. Frågeställningarna 

är uppdelade i två delar med tillhörande underrubriker. Den första delen undersöker på vilka 

sätt kroppen blir en arena för att kuvas och disciplineras. Den andra studerar hur kroppen kan 

användas för att utföra motstånd mot det som vill kuva. Jag använder mig främst av Michel 

Foucaults teori gällande disciplin och fogliga kroppar från Övervakning och straff (först 

utgiven 1975) och Sandra Lee Bartkys genusvinklade anpassning av dessa tankar i Foucault, 

Femininity, and the Modernization of Patriarchal Power (först utgiven 1988). Dessa 

presenteras mer utförligt i uppsatsens teoridel.  

 

 
10 Love 2016 (3/5 2021) 
11 Virginia Woolf, “Professions for Women” ur The Death of the Moth, and Other Essays, Hogarth Press, 

London, 1942, s. 153.  
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3. Synopsis: The Girls 

Året är 1969 då vi för första gången möter den fjortonåriga Evie, en tjej från en välbärgad 

familj i Los Angeles som finner tillvaron platt, kompisarna barnsliga, de frånskilda föräldrarna 

trista. En dag får hon syn på ett gäng tjejer i en park. De sticker ut från alla andra, de verkar 

otämjda, fria, lyckliga. De har smutsiga kläder, långt trassligt hår, de gräver i soptunnor och 

visar brösten för folk som promenerar förbi. De representerar allt vilt och äventyrligt som Evie 

har saknat, och det dröjer inte länge innan hon lyckas ta sig in i tjejgänget och får följa med till 

ranchen där de bor. Där hon får möta Russell, som de alla dyrkar och kretsar kring, och de 

andra unga – mestadels tjejer – som utgör det som den vuxna Evie benämner som sekten. Till 

skillnad från de andra visar Evie ett särskilt intresse för en annan flicka, den nittonåriga 

Suzanne. Hon har en air av mystik kring sig, är ömsom avvisande, ömsom bekräftande och 

kärleksfull. För henne kan Evie göra vad som helst om det betyder att hon får – som hon 

uttrycker det själv: “[…] stay in the blessed space of her attention”.12 Evie blir mer och mer 

involverad i ranchen, börjar anpassa sig efter dess dynamik och regler och gör som hon blir 

tillsagd för att få vara en del av gemenskapen. På ranchen vill medlemmarna skapa ett samhälle 

där folk inte är förslavade till pengar, fria från sexism och rasism. I sekten delar man – på 

ledaren Russells uppmaning – på allt: kläderna, varandras barn, sexpartners, och hela ranchen 

verkar operera under en hinna av smuts och droger. Ledaren Russell är en obegåvad men 

aspirerande musiker som har blivit lovad ett skivkontrakt av den berömda artistvännen Mitch, 

som besöker ranchen och flickorna flertalet gånger. När detta löfte sedan bryts befaller Russell 

några av medlemmarna att straffa Mitch storslaget, med något “they can’t ignore”.13 Evie följer 

först med på uppdraget, men Suzanne tvingar henne kliva ur bilen innan de kommer fram. 

Utvalda anhängare från ranchen mördar sedan flertalet människor som befann sig i det hus 

Mitch bodde i, bland offren fanns bland annat en femårig pojke. Detta ger ett abrupt slut på 

Evies vistelse på ranchen, och hon blir sedan av sina föräldrar placerad på internatskola. Hösten 

efter att morden skett besöker Suzanne i smyg Evie på skolan medan resten av 

sektmedlemmarna gömmer sig i sin minibuss. De är på rymmen och på väg ut i öknen, men 

när Suzanne förstår att Evie inte tänker följa med lämnar hon henne. Förutom Evie grips alla i 

Russell-sekten eftersom av polis och hon får aldrig träffa dem igen, utan ser deras ansikten 

enbart på fotografier och på nyheterna. 

 
12 Emma Cline, The Girls: a novel, Chatto & Windus, London, 2016, s. 314.  
13 Cline 2016, s. 308. 
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Parallellt med berättelsen om den tonåriga Evie får vi även följa henne i vuxen ålder, 

där hon är vagt beskriven som medelålders, jobbar lågbetalt inom vården och bor tillfälligt i ett 

hus hon har lånat av en vän. En dag dyker vännens tonåriga son Julian oväntat upp. Han har 

med sig sin yngre flickvän, de två är ute på en lång bilresa för att transportera droger, men 

stannar i huset ett tag. Julian berättar för flickvännen Sasha om Evies förflutna i sekten, vilket 

tvingar Evie till att återvända till sommaren 1969 i tankarna och rannsaka hur det gick till när 

allt fick ett så tragiskt slut. De delar av romanen som följer den fjortonåriga Evie har den vuxna 

som fokalisator, då den äldre Evie bidrar med insikter om exempelvis Russell och 

gruppdynamiken på ranchen som den unga flickan inte hade tillgång till. För läsaren är det 

tidigt klart att den vuxna Evie, trots att hon själv inte var med när morden utfördes, aldrig riktigt 

har lyckats återhämtat sig från flickorna och Russell-sekten, och att den ensamhet hon levt i 

större delen av sitt vuxna liv är en produkt av detta.  

 

4. Teoretiskt ramverk 

4.1 Michel Foucault och Övervakning och straff 

Det teoretiska ramverk jag utgår från i denna uppsats är delvis Michel Foucaults Övervakning 

och straff (2003) som utgör grunden för de tankar som Sandra Lee Bartky har vidareutvecklat 

och moderniserat. I essäboken undersöker Foucault de samhälleliga förändringar som ledde till 

att straffpraktiken transformerades från 1700-talet och framåt. Tidigare hade fysiska 

bestraffningar som var mer eller mindre offentliga varit förekommande, men med den nya 

straffekonomins framväxt riktades fokuset snarare mot psyket, vilket för oss vidare till ett av 

bokens viktigaste begrepp: den disciplinära makten. Roddy Nilsson förklarar i Foucault – en 

introduktion (2008) hur den disciplinära makten står ut från tidigare maktformer, främst genom 

att den är lokal och produktiv.14 Vidare skiljer Foucault på makten som lag och makten som 

disciplin. Den första har sin utgångspunkt i straff och restriktioner, medan den senare snarare 

har ett normaliserande arbetssätt,15 där “[a]llt som befinner sig inom det icke-

överensstämmandes oändliga område är straffbart [...]”.16 Den disciplinära makten riktar 

därmed in sig på hjärtat, begäret och tanken – något som Foucault sammanfattningsvis 

benämner som själen – och istället för att tortera kroppen utövar makten tvång, begränsningar 

 
14 Roddy Nilsson, Foucault: en introduktion, Första upplagan, Égalité, Malmö, 2018, s. 96. 
15 Foucault, Michel, Övervakning och straff: fängelsets födelse, översättning: C G Bjurström.. 4., översedda 

uppl., Arkiv, Lund, 2003, s 184. 
16 Foucault 2003, s. 180. 



 

 6 

och normaliserande beteenden för just denna.17 I en berömd formulering konstaterar Foucault 

att själen är kroppens fängelse, tvärt emot traditionell kristen tanketradition om att kroppen är 

själens fängelse. Foucault använder sig av soldaten som liknelse för att illustrera denna 

fängelseliknande kroppsliga disciplin. Soldaten ska vara formbar, vilket utnyttjas i och med att 

man: 

 

 [...] undan för undan rättat till de olika ställningar han bör inta; ett noggrant avvägt tvång har 

långsamt spritt sig till alla delar av kroppen och bemäktigat den, det underkuvar den i dess 

helhet, gör den ständigt disponibel och fortsätter, utan att göra väsen av sig, att göra sig gällande 

i de invanda, automatiska rörelserna.18  

 

Individens – här förkroppsligat hos soldatens – kropp behandlas därmed som ett objekt för 

vilken makten utövas mot, och genom dessa ständiga tvång mot kroppen resulterar de i de 

automatiska rörelsernas utformning. Praktiken gör kroppen foglig och kuvad, och för att detta 

ska ske måste kroppen behandlas i detalj, inte som enhet.19 Foucault menar att makten jobbar 

utifrån de små storheterna,20 makten sätter alltså ett tvång över kroppen på detaljnivå, som 

“rörelser, gester, attityder, snabbhet”.21 Ett mer vardagligt exempel än soldaten är eleven i 

skolbänken som uppmuntras till att sitta upprätt, och positionera kroppsdelar som armbågar 

och fötter på ett korrekt sätt för att kunna studera produktivt. För att tvång som dessa ska få ett 

önskvärt resultat behöver de ske ständigt, men Foucault poängterar att det är själva 

aktivitetsförloppet hos kroppen som övervakas, snarare än dess produkt.22 Exempel på andra 

aspekter som är viktiga för disciplinen är att den ibland kräver en sluten miljö23 (som en 

internatskola eller ett fängelse) där man undviker det kollektiva, utan tilldelar istället varje 

individ en varsin plats. Foucault menar även att en ytterligare viktig del är att tiden är strikt 

uppdelad och att individerna är bundna till ett schema.24 

Observation och blickens betydelse är centrala i Foucaults disciplinteori, då ögats 

betvingande makt är fundamental för den ständiga kontroll som verkar kuvande för kroppen. 

För att illustrera detta har Foucault använt sig av Jeremy Benthams fängelsemodell Panopticon, 

 
17 Roddy 2018, s. 103. 
18 Foucault 2003, s. 137. 
19 Foucault 2003, s. 138f. 
20 Foucault 2003, s. 139. 
21 Foucault 2003, s. 139. 
22 Foucault 2003, s. 139. 
23 Foucault 2003, s. 143. 
24 Foucault 2003, s. 151. 
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som enligt Foucault lyckas fånga essensen av det disciplinära samhället.25 Panopticonfängelset 

är utformat som en rund byggnad med ett övervakningstorn i mitten. Längs väggarna finns 

fängelseceller som övervakaren i tornet kan se in i när som helst, detta utan att fången i sig kan 

avgöra ifall hen blir betraktad eller inte. Att riskera att alltid vara under övervakning resulterar 

i att fångarna alltid måste bete sig som om vakten ser på dem och “makten blir så fullkomlig 

att den inte behöver utövas”.26 Däremot är inte Panopticons grundtanke att en specifik person 

är övervakaren som kontrollerar en annan separat grupp människor, det är snarare meningslöst 

att veta vem det är som är maktutövaren.27 Alla har, på så sätt, en roll i sin egen subordinering.28 

Panoptismen är disciplinen som mekanism: en konstruktion som effektiviserar makten och 

frambringar en självkontroll hos individen som gör att disciplinen internaliseras och kan fortgå 

utan utomstående påverkan.29  

 

4.2 Sandra Lee Bartky och Foucault, Femininity, and the Modernization of 

Patriarchal Power 

Foucaults teorier, och särskilt hans användning av maktbegreppet har varit viktiga för 

feministisk forskning. Det finns därmed en rik mängd av teorier där feministiska forskare har 

anpassat Foucaults tankar för att möta genusaspekter, men den jag använder mig av i denna 

uppsats är Sandra Lee Bartkys Foucault, Femininity, and the Modernization of Patriarchal 

Power (1997). Texten är delvis en modernisering av Foucaults tankar, men då den är från 1988 

kan den upplevas något daterad i sin beskrivning av den “ideala femininiteten”, något som 

ytterligare belyser hur kulturellt och historiskt avgjorda dessa ideal är. Trots att texten skrevs i 

en äldre kontext har jag valt att använda den som teorimaterial då jag anser att den ringar in 

många detaljrika och vardagliga aspekter gällande varandet i kvinnokroppen. Bartky har alltså 

tillämpat Foucaults tankar i Övervakning och straff för att tillmötesgå en maktaspekt som 

Foucault själv inte fokuserar på: genus. Foucault behandlar nämligen kroppen som en enda, 

trots att feminint och maskulint kodade kroppar enligt Bartky blir disciplinerade på tämligen 

olika sätt.30  

 
25 Foucault 2003, s. 201. 
26 Foucault 2003, s. 202. 
27 Foucault 2003, s. 203. 
28 Foucault 2003, s. 203. 
29 Foucault 2003, s. 210. 
30 Sandra Lee Bartky, “Foucault, Femininity, and the Modernization of Patriarchal Power”, 1988, ur Writing on 

the Body: Female Embodiment and Feminist Theory, Conboy, Katie, Medina, Nadia & Stanbury, Sarah (red.), 

Columbia University Press, New York, 1997, s 131f. 
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 Bartky menar att biologiska faktorer inte avgör vår maskulinitet eller femininitet. 

Genom en hänvisning till Judith Butlers artikel “Embodied Identity in De Beauvoir’s The 

Second Sex” beskrivs femininitet här som ett görande, en prestation som kan liknas vid att spela 

en roll.31 Men femininiteten som performativt spektakel skiljer sig, enligt Bartky, från vanlig 

“teater” då skådespelaren (kvinnan) är mer eller mindre tvingad att spela och är samtidigt 

undergiven sin publik.32 På samma sätt som Foucault menar att det är själva processen av 

kroppslig aktivitet som tvånget riktas mot snarare än det slutgiltiga resultatet, presenterar 

Bartky vidare tre aspekter för hur en igenkännbar femininitet produceras genom kroppsliga 

utföranden. Dessa är frambringandet av en kropp av godkänd storlek (vars ideal har varierat 

historiskt och kulturellt, och som ofta kräver självdisciplin i form av diet och träning), en kropp 

som utför rätt slags gester och rörelser, samt kroppen som utsmyckad yta.33   

 Delen som avhandlar kroppsspråk och rörelse betonar graden av hur kvinnors 

rörelsescheman skiljer sig socialt från mäns. Bartky menar att kvinnor i regel har förfogande 

över ett mycket snävare utrymme när det gäller rörelse i dagligt liv, vilket syns i både stora 

aktiviteter, små gester och i hållning.34 De små rörelserna kan exempelvis vara att dra in magen 

och hålla axlarna tillbaka så att brösten framhävs precis lagom: för mycket är inte heller 

acceptabelt.35 Ofta handlar kontrollen om att hämma sina rörelser, en kontroll som sträcker sig 

till aspekter som ansiktsuttryck och vart kvinnor placerar blicken. Bartky beskriver hur: 

“[u]nder male scrutiny, women will avert their eyes or cast them downward; the female gaze 

is trained to abandon its claim to the sovereign status of seer”.36 Bartky visar även statistik om 

att män ofta tar sig större friheter när det gäller att vidröra kvinnors kroppar än vad kvinnor gör 

tillbaka.37 De flesta rörelser beskrivna ovan är sådana som kvinnor gör själva, men en annan 

del av disciplinen beskrivs som att låta män styra och leda kvinnor: det behöver inte vara på ett 

hotfullt vis, utan kan verka milt och omtänksamt.38  

Vidare beskriver Bartky hur kvinnor ständigt måste anpassa sitt yttre som en 

“ornamented surface”.39 Detta kan exempelvis ta sig uttryck genom att avlägsna hår från 

kroppen, se till att huden är len, plocka ögonbryn, lägga ansiktsmasker, etc. Dessa procedurer, 

 
31 Bartky 1997, s. 132. 
32 Bartky 1997, s. 140. 
33 Bartky 1997, s. 132. 
34 Bartky 1997, s. 134. 
35 Bartky 1997, s. 136. 
36 Bartky 1997, s. 135. 
37 Bartky 1997, s. 135. 
38 Bartky 1997, s. 136. 
39 Bartky 1997, s. 136. 
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som ibland är smärtsamma och ofta invecklade och tidskrävande, blir i sig en hämmande aspekt 

i många kvinnors vardag.40 Dessa disciplinerande praktiker är knutna till femininiteten som 

projekt, och stämplar därmed den feminina kroppen som underlägsen. Kvinnan måste hela 

tiden skapas, med smink, behandlingar, anpassade måltider, etc.41  

Kärnan i det som Bartky visar är att görandet av femininitet är som ett fängelse som 

skapar en foglig kropp som är mer disciplinerad än den maskulina. Samtidigt är femininitet ett 

så komplicerat arbete att anta sig att det alltid är dömt att misslyckas på något plan.42 I min 

analys använder jag mig till övervägande del av Bartkys teorier då de är anpassade till att 

undersöka den feminina kroppsliga upplevelsen. Teorin används delvis som verktyg för att 

analysera den process, det arbete, den eviga kontrollen av det yttre som krävs för att uppvisa 

en godkänd femininitet, och hur detta tar sig uttryck i The Girls. Jag använder även hennes 

teorier för att analysera könat kroppsspråk, då Foucaults teorier som bekant behandlar kroppen 

som en enhet.  

 

5. Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som är relevant i min studie och som tas upp nedan är dels gestaltningen 

av kvinnokroppen i litteratur och det som finns skrivet om Emma Cline och The Girls. Trots 

att denna undersökning inte tar hänsyn till historiska faktorer har jag inkluderat tidigare 

forskning om Charles Manson och hans “familj”, detta för att jag anser att Emma Cline skriver 

in sig själv i en tradition av bearbetning över de brott de utförde.  

 

5.1 Manson-familjens kulturella avtryck 

Någon omfattande forskning kring Manson-familjens kulturella avtryck är svår att finna, 

närmast hamnar Ian Coopers bok The Manson Family in Film and Television (2018) som 

undersöker hur familjen porträtteras specifikt för film och tv. Cooper beskriver hur morden står 

ut även i den turbulens som kännetecknar 1960-talet, på grund av dess brutalitet och 

meningslöshet.43 Det överdrivna våldet som utfördes på ett sätt som kan beskrivas som teatralt 

– exempelvis tecknades ordet Pig på husfasaden i Sharon Tates egna blod – i kombination med 

den glamorösa miljön som 1960-talets Hollywood utgjorde, kända människor bland offren och 

 
40 Bartky 1997, s. 138. 
41 Bartky 1997, s. 139. 
42 Bartky 1997, s. 139. 
43 Cooper, Ian, The Manson Family on Film and Television, McFarland & Company, Inc., Publishers, North 

Carolina, 2018, s. 7. 
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inte minst Charles Mansons karisma beskrivs som faktorer som har gjort att händelsen 

fortfarande vrids och vänds på i diverse kulturella uttryck.44 Manson hade anammat ett slags 

rockstjärne-identitet och beskrivs av Kim Newman som “the Elvis of Mass Murder”,45 vilket 

också är en aspekt av varför Manson-familjen är svår att glömma: framställningen av att vara 

en “icon of all that’s evil” var oerhört medvetet konstruerat.46 I The Manson Family in Film 

and Television undersöker Cooper spår av Manson-familjens i flertalet olika filmer och tv-

serier, indelade i kapitel med fokus på exempelvis de allra första filmerna som behandlade 

temat, filmer baserade på Vincent Bugliosis true crime-klassiker Helter Skelter, skräckfilmer,47 

samt Manson-filmer från 2000-talet.48 Cooper uppmärksammar även att det har skett ett skifte 

i intresse gällande Manson-familjen, då allt fler populärkulturella titlar på senare tid har ett 

fokus på hans kvinnliga följare.49 

 Många tidningsartiklar som på olika sätt behandlar Manson-familjen belyser att dess 

effekt på populärkulturen inte går att överskatta. Journalisten och musikern Christoffer 

Röstlund menar exempelvis i en intervju med TT att intresset för Charles Manson inte kommer 

avta i den närmaste framtiden, då han lyckas stå ut till och med gällande seriemördaren som 

“populärkulturell genre” och att han “symboliserar den mörka sidan av den tidens amerikanska 

motkultur”.50 Det verkar vara en tämligen vedertagen uppfattning att Manson-familjen håller 

ett hårt grepp om populärkulturen, och jag ser fram emot förmodad kommande forskning på 

området som rör sig bortom den filmcentrerade avtrycket.  

 

5.2 Den feminina kroppen i litteraturen 

Kroppens betydelse i litteraturen är ett enormt område som undersöks av flertalet disciplinära 

inriktningar, exempelvis genusvetenskap, idéhistoria och litteraturvetenskap. Här finns en näst 

intill oöverskådlig mängd litteratur, därför gör jag enbart utvalda nedslag.  

Simone de Beauvoirs pionjärverk Det andra könet (2006) – först utgiven 1945 – har haft en 

enorm påverkan på feministisk teoribildning såväl som många människors feministiska 

 
44 Cooper 2018, s. 8. 
45 Cooper 2018, s. 8. 
46 Cooper 2018, s. 8. 
47 Exempelvis David E. Durstons I Drink Your Blood (1971) och Tobe Hoopers The Texas Chain Saw Massacre 

(1974) 
48 Exempelvis avsnittet “Merry Christmas, Charlie Manson!” (1998) skrivet av Trey Parker och Nancy 

Pimental, från tv-serien South Park, samt Lifetime-filmen Manson’s Lost Girls (2016), regisserad av Leslie 

Libman, skriven av Matthew Tabak, Stephen Kronish. 
49 Cooper 2018, s. 169. 
50 Viktor Andersson, “Manson, morden och populärkulturen”, TT, Svenska dagbladet 7/8  2019, 

https://www.svd.se/manson-morden-och-popularkulturen (3/5 2021) 

https://www.svd.se/manson-morden-och-popularkulturen
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uppvaknande. I verket tar sig de Beauvoir an en betydande mängd faktorer som är relevanta 

för kvinnans villkor, och flertalet kretsar kring kroppslighet. de Beauvoir visar exempelvis hur 

kvinnan differentieras från mannen och positioneras som hans binära antites; mannen är 

Subjektet, kvinnan är hans Andre.51 Motsatspar som dessa är tätt sammanflätade med vår 

världssyn och återkommer överallt: exempelvis i uppdelningarna av aktivitet/passivitet, 

kultur/natur, tanke/kropp, förnuft/känsla. Den ena sidan betraktas historiskt hierarkiskt 

överlägsen den andra, och när det kommer till exempelvis kroppen är det kvinnan som 

förknippas med denna och hela den undergivna delen av dikotomin. Mannen däremot “hör 

ihop” med tanken, existerande bortom kroppen och överordnad dess kroppsliga begränsningar. 

Kvinnan är då förknippad med den lägre värderade sidan av motsatsparen – som passiv, natur, 

kropp och känsla, och är därmed definierad utifrån kroppen på ett sätt som mannen undgår.52 I 

inledningen till antologin Writing the body (1997), redigerad av Katie Conboy, Nadia Medina 

och Sarah Stanbury,53 menar de att det finns en spänning mellan kvinnans kroppsliga 

upplevelse och de kulturella betydelser som tillskrivs och förmedlar dessa.54 de Beauvoir har 

problematiserat denna tvist i Det andra könet där hon menar att “man föds inte till kvinna, man 

blir det”,55 en fras vars kraft aldrig tycks blekna. de Beauvoir analyserar i bok II av Det andra 

könet olika faser i kvinnors liv, där kroppsliga aspekter ofta är förekommande, exempelvis i 

kapitlet Den unga flickan där hon argumenterar för att flickor i puberteten inte kan ta sig an 

offentligheten på samma sätt som pojkar i samma ålder kan. Flickorna introduceras till en 

kroppslig självkontroll då rörelser som att gå med långa steg eller att skratta högt blir en 

provokation som kan resultera i våld från män.56 Självkontrollen omöjliggör spontanitet och 

leder istället in henne i en tristess som gör att flickor emellan tröttnar på varandra, och åtrår 

pojkarnas umgänge istället.57 Den specifika “feminina” självkontrollen känns igen hos Sandra 

Lee Bartky, som menar att femininitet är en del av den fogliga kroppen, något som även de 

Beauvoir påpekar: att vara kvinnlig är att vara kroppsligt “kraftlös, ytlig, passiv och foglig”.58  

 
51 Simone de Beauvoir, Det andra könet, [Ny utg.], översättning: Adam Inczèdy-Gombos & Åsa Moberg i 

samarbete med Eva Gothlin.. Norstedts pocket, Stockholm, 2006, s. 26.  
52 Katie Conboy, Nadia Medina & Sarah Stanbury (red.), Writing on the body: female embodiment and feminist 

theory, Columbia University Press, New York, 1997, s. 2. 
53 Antologin innehåller en mängd texter som vittnar om upplevelser i kvinnokroppen, bland annat det klassiska 

talet “Ain’t I a Woman?” av Sojourner Truth. 
54 Conboy, Medina, Stanbury 1997, s. 1. 
55 de Beauvoir 2006, s. 325. 
56 de Beauvoir 2006, s. 390. 
57 de Beauvoir 2006, s. 391. 
58 de Beauvoir 2006, s. 392. 
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Ekofeministen och idéhistorikern Carolyn Merchant visar i sin bok The Death of Nature 

(1980) hur denna långtgående tradition gällande att förknippa kvinnor med naturen har 

kvarstått genom “culture, language, and history”.59 Exempelvis var det länge en rådande 

föreställning att betrakta naturen och planeten som en vårdande moder. Denna bild hade 

motsatta men samexisterande associativa betydelser: dels sågs jorden – och därmed kvinnan – 

som en känslig och välgörande sådan, hängiven till att förse människorna med allt de behövde. 

Samtidigt kunde denna moder jord vara nyckfull, våldsam och kaosartad.60 Bilden av planeten 

som en levande – kvinnlig – organism upphörde så gott som att existera efter den vetenskapliga 

revolutionen, då jorden istället började betraktas som en maskin.61 Detta skifte i världssyn 

betraktar Merchant som ett rättfärdigande för både människans dominans över naturen och 

mannens överlägsenhet över och förtryck mot kvinnan.62 Att förknippa naturen med femininitet 

kan även synas i språkbruk och litteratur, där exempelvis naturen som metafor för modern kan 

ge normgivande effekter inom kulturen.63  

Att studera just den kvinnliga kroppsliga erfarenheten i litterära skildringar är något 

som har tilldelats större uppmärksamhet under senare år. Peter Brooks menar i Body Work: 

Objects of Desire in Modern Narrative (1993) att intresset framförallt har feministiskt inriktade 

forskare att tacka, då de har “[…] redirected our attention to bodily experience […]”,64 en 

brännhet fråga för en kvinna i en manligt anpassad värld. Brooks menar även att kroppen som 

privat och gömd gör den till ett föremål för nyfikenhet, vilket är vad som inträffat gällande den 

maskulina kroppen: eftersom den är normerande blir den skonad från att bli utsatt för 

granskning, och dess position som undangömd gör den till “[…] the ultimate taboo object of 

our culture”.65 Kvinnans underordnade ställning tilldelar istället hennes kropp objektstatus som 

kan diskuteras och visas upp offentligt – även i litteraturen – vilket självklart hör samman med 

den ihärdiga tron på dikotomiska uppdelningar som diskuterades tidigare.66 På senare tid har 

det kroppsliga i litteraturen undersökts främst queerteoretiskt,67 men även från nya 

 
59 Merchant, Carolyn, The death of nature: women, ecology, and the scientific revolution, [first edition], Harper 

& Row, San Francisco, 1980, s. xv. 
60 Merchant 1980, 2. 
61 Merchant 1980, xvi. 
62 Merchant 1980, xvii. 
63 Merchant 1980, 4. 
64 Peter Brooks, Body work: objects of desire in modern narrative, Harvard U.P., Cambridge, Mass., 1993, s xii. 
65 Brooks 1993, s. 15. 
66 Brooks 1993, s. 15. 
67 Se exempelvis Vad är queer? (2006) av Fanny Ambjörnsson, samt Transformationer. 1800-talets svenska 

translitteratur genom Lasse-Maja, C.J.L. Almqvist och Aurora Ljungstedt (2017) av Sam Holmqvist. 
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forskningsintressen som exempelvis flickforskningen.68 På grund av mängden skrivet inom 

detta forskningsområde har ett urval behövts utföras, och jag har valt att fokusera på äldre 

texter.  

I denna uppsats är just frågan om kvinnan och hennes kroppsliga liv centralt, något som 

de Beauvoir ofta utgår från i Det andra könet. Att låta den levda erfarenheten styra analysen 

och hålla sig nära varandet i kroppen är något jag inspireras av i min studie. 

 

5.3 Emma Cline och The Girls  

2016 fick den då 27-åriga Emma Cline sitt litterära genombrott med romanen The Girls. 

Eftersom Clines författarskap fortfarande är ungt – hon har i skrivande stund inte publicerat 

något annat i romanform än The Girls – är forskningen kring henne begränsad. Det som finns 

skrivet om hennes arbete är till övervägande del de recensioner och författarintervjuer som på 

grund av romanens popularitet publicerades frekvent under 2016 och 2017. Som tidigare 

angetts i inledningen var receptionen av The Girls tämligen samstämmig, då romanen enligt 

kritikerna trots brister lovordades för sitt ofta lysande och oväntade språk, förmåga att fånga 

tonårens osäkerhet samt flickors och kvinnors villkor.  

Sharon Ann Philip skriver i artikeln “The Cult Follower: Adolescence and Violence in 

Emma Cline's The Girls” (2016) om Clines roman med ett fokus på intersektionen mellan våld 

och makt i förhållande till flickskap och sekten. Philip undersöker hur romanen porträtterar ett 

slags formbarhet hos unga tjejer och hur denna tar sig uttryck kontrollerat av en sorts patriarkal 

förtryckare som romanens sektledare. I sin analys tar Philip hänsyn till psykologiska faktorer 

som är avgörande i just sektliknande sammanhang och analyserar det hon kallar “the twisted 

ecosystem of the ranch/commune”.69 Dessa faktorer är exempelvis hur manipulation och 

“brainwashing” opererar i dessa sammanhang, men samtidigt menar Philip att flickorna i 

Russell-sekten innehar en egen agens och på något plan även själva har valt det mörker de 

finner sig själva i mot slutet av romanen.  

I artikeln “‘We All Want to Be Seen’: The Male Gaze, the Female Gaze and the Act of 

Looking as Metaphor in Emma Cline’s The Girls” (2020) (från och med nu förkortad till “‘We 

All Want to Be Seen’”) använder Alicja Piechucka främst Laura Mulveys filmteoretiska 

begrepp “male gaze” för att undersöka ögat och betraktandets funktion i romanen. Begreppet 

 
68 Se exempelvis En bok om flickor och flickforskning (2010) red. Anna-Karin Frih & Eva Söderberg, samt Ett 

flicklaboratorium i valda bitar : Skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005 (2012) av Maria 

Margareta Österholm.  
69 Sharon Ann Philip, “The Cult Follower: Adolescence and Violence in Emma Cline's The Girls”, The Literary 

Herald April 2016, http://tlhjournal.com/uploads/products/40.sharonphilip-article.pdf (3/5 2021), s. 279.  

http://tlhjournal.com/uploads/products/40.sharonphilip-article.pdf
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myntades i Mulveys essä “Visual Pleasure and Narrative Cinema” 1975, och är anpassat för 

filmen som konstform. Piechucka poängterar hur begreppet numera har förflyttat sig in i 

vardagligt språkbruk och andra fält utanför film, exempelvis litteraturvetenskap.70 Piechucka 

menar att det i Clines roman finns ett återkommande tema gällande ett samband mellan att bli 

betraktad och att bli bedömd, i relation till den manliga blicken och kvinnans självuppfattning. 

Vidare menar hon att betraktandet i sig tjänstgör som metafor i romanen, då en längtan efter 

uppmärksamhet och att få synas är genomgående. Att flickorna i Russell-sekten mördade 

många människor på ett så teatralt och dramatiskt sätt kan enligt Piechucka läsas som ett rop 

på att bli sedd.71 Piechuckas fokus ligger på blicken främst utifrån Mulveys teori, snarare än 

kopplad till den kroppsliga erfarenheten. Då blicken är en del av det kroppsliga analyserar jag 

den i viss mån, men snarare i relation till hur kroppen ter sig och upplevs i dessa situationer.  

En vetenskaplig artikel som ligger nära det jag ämnar åstadkomma med denna uppsats 

är Laura de la Parra Fernandez artikel “A Way Out of the Female Complaint? Rethinking the 

Crisis of Contemporary Femininity in Emma Cline’s The Girls” (2017) (från och med nu 

förkortad till ““A Way Out of the Female Complaint?”). Fernandez lägger stor uppmärksamhet 

vid just ordet flicka som ett kulturellt laddat ord, och att kallas för flicka när man är gammal 

nog att kallas för kvinna är, enligt Fernandez, ett tecken på att man “gör” kvinnlighet på ett 

felaktigt sätt. Flickans status bedöms som lägre än kvinnans, och ett besked om att man 

misslyckats med den kvinnliga praktiken är att bli reducerad till flicka, en tanke som appliceras 

på Clines romankaraktärer. Fernandez analyserar främst huvudkaraktären Evie utifrån en bild 

av en krisande femininitet, och undersöker de olika sätt som flickorna i romanen förhåller sig 

till görandet av femininiteten.  

Att förhålla sig till femininitet som praktik är något jag ägnar mycket av min analys åt, 

då Bartky definierar just femininitet som en del av den “lyckat” disciplinerade kroppen. Jag 

kompletterar stundvis Fernandez analys utifrån Foucaults och Bartkys teorier, och invänder 

ibland. Fernandez redogör även för andra aspekter av The Girls som jag svarar på i min analys; 

dessa är exempelvis tematik som blickens betydelse och systerskap som ett slags motstånd. 

Sättet Fernandez möter Clines The Girls på tar hänsyn till historiska faktorer som avgörande 

för beteenden och synsätt: exempelvis unga Evies vuxenblivande i slutet av 1960-talet 

relaterade till aspekter som “postwar pop culture”, medborgarrättsrörelsen och andra vågens 

 
70Alicja Piechucka, “‘We All Want to Be Seen”: The Male Gaze, the Female Gaze and the Act of Looking as 

Metaphor in Emma Cline’s The Girls”, Polish Journal for American Studies vol. 14, Spring 2020, 

https://paas.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/piechucka.pdf (3/5 2021), s. 74. 
71 Piechucka 2020, s. 76. 

https://paas.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/piechucka.pdf
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feminism.72 Jag har valt att inte lägga fokus på utomtextuella element som kan tänkas forma 

de parallella berättelserna om unga och medelålders Evie, utan behandlar enbart verket som en 

litterär artefakt utan att se till dess historiska omständigheter.  

 

6. Analys av den fogliga kroppen i The Girls 

6.1 Kontrollerad andning och misslyckade uppträdanden: allmän foglighet 

Tidigt i den första delen av The Girls väcks den vuxna Evie av ett förmodat inbrott, som visar 

sig vara vännen Dans son Julian, och hans flickvän Sasha. Evie blir direkt både bekymrad och 

intresserad av den unga Sashas roll i det hela. Evie gissar att hon är femton eller sexton, och 

hela hennes uppenbarelse verkar påminna henne om henne själv i den åldern och den 

livsomvälvande sommaren 1969, då hon först kom i kontakt med flickorna på ranchen. Evie 

minns åldern förknippad med osäkerhet och en konstant rädsla över att inte bli godkänd, väl 

uttryckt i följande citat: 

 

When I was that age, I was uncertain of how to move, whether I was walking too fast, whether 

others could see the discomfort and stiffness in me. As if everyone were constantly gauging my 

performance and finding it lacking.73 

 

Citatet är intressant på flertalet plan. För det första belyser citatet en känsla av att vara ständigt 

granskad och bedömd, inte av någon särskild, men av “alla”. Känslan av att hela tiden vara 

övervakad på det här sättet, specifikt med ett hot om att prestationen ska bedömas undermålig, 

kan kopplas till Foucaults tankar om blickens hierarkiska status och Panopticon som 

samhällsfenomen. När fångarna i Panopticon-fängelset aldrig kan utesluta att vara betraktade 

av fångvakten uppvisar de alltid önskat beteende för att vara på den säkra sidan. Fångvakten i 

Evies fall är “alla”, eller som Bartky beskriver det som: “[i]n contemporary patriarchal culture, 

a panoptical connoisseur resides within the consciousness of most women [...]. Woman lives 

her body as seen by another, by an anonymous patriarchal Other”.74 Detta är ett tecken på att 

disciplinen fungerar, den har flyttat in i den unga Evie och sker utan externt tvång.  

För det andra visar citatet att det inte behöver vara stora rörelser som gör att ens 

“performance” blir misslyckat, det kan vara på detaljernas nivå det går “fel”. Att gå för fort, 

 
72 Laura de la Parra Fernandez,, “A Way Out of the Female Complaint? Rethinking the Crisis of Contemporary 

Femininity in Emma Cline’s The Girls.”, Studies in the Literary Imagination 50, no.2 2017, 

https://link.gale.com/apps/doc/A605790020/LitRC?u=uppsala&sid=LitRC&xid=f5e71b54 (3/5 2021), s. 78. 
73 Cline 2016, s. 14. 
74 Bartky 1997, s. 140. 

https://link.gale.com/apps/doc/A605790020/LitRC?u=uppsala&sid=LitRC&xid=f5e71b54
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eller att bara se obekväm och stel ut är aspekter som Evie verkar vara medveten om som 

avgörande för hennes godkända uppträdande i livet. Att hon hela tiden tänker på detta och gör 

försök till att kontrollera dessa små rörelser är en självdisciplinerande akt. Som bekant menar 

Foucault att en foglig kropp behöver disciplineras i detalj, samt att det är själva processen och 

inte resultatet av fogligheten som makten riktar in sig på. Detta är vad Evie berättar om när hon 

ser tillbaka på sin ungdom och minns hur hon rörde sig med en osäkerhet, att till och med små 

gester som att se stel ut behövde analyseras och anpassas. Sandra Lee Bartky menar att detta 

är särskilt förknippat med den foglighet som kommer med den feminina kroppen: att vara rädd 

för att ta sig an stora gester, sträcka på sig, röra sig för fort och allmänt ta upp “otillåten” plats. 

Bartky jämför även typisk maskulin och feminin gångstil och vad som förväntas av de två. 

Mannen får – med sin typiskt större kroppsyta – ta längre steg, gå med rytm, studs och tillåts 

svänga med armarna eller allmänt hålla dem bort från kroppen. Kvinnan däremot ska gå med 

en större försiktighet och hålla armarna mot sidorna. Oavsett om vi finner att detta stämmer i 

allmänhet verkar Evie ha dessa begränsningar och beteenden internaliserade: när hon räds att 

gå för fort kan det läsas som att hon egentligen är rädd för att misslyckas med att gå som en 

kvinna och därmed misslyckas med femininitet som praktik. 

Att unga Evie själv kontrollerar oerhört små rörelser, eller är uppmärksam gällande 

minsta kroppsdel hos sig själv är något som förekommer frekvent. En passage i romanen 

beskriver exempelvis hur hon är rädd för att andas för häftigt för att det skulle störa vännen 

Connies storebror: “[...] feeling that it would be an imposition on him, even the fact of my ribs 

rising and falling too much of a bother. I was taking tiny breaths through my nose, a light-

headedness overtaking me”.75 Evies ängslan över att göra fel med kroppen framställs här som 

viktigare än hennes behov av att andas, så fastän hon börjar känna yrsel kontrollerar hon sitt 

syreintag för att bröstkorgen inte ska höjas “för mycket”. Det extrema i situationen kan tolkas 

som överdrivet, men visar snarare hur självgående och uppenbar disciplinen är i Evie. Ett annat 

exempel är den skam Evie känner för sina egna fötter, och hur hon tänker att ingen kommer 

kunna älska en flicka vars fötter är så fula.76 Bartky beskriver hur kvinnors skam och rädsla är 

en “[...] measure of the extent to which all women have internalized patriarchal standards of 

bodily acceptability”.77 Evies skam gällande sitt utseende, som till och med sträcker sig till 

fötterna som bedöms som “all out of proportion” är därmed ett slags måttstock för att visa hur 

hon har tagit till sig patriarkatets skönhetsideal, internaliserat dessa som en absolut sanning, 

 
75 Cline 2016, s. 53. 
76 Cline 2016, s. 84. 
77 Bartky 1997, s. 145. 
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och känner skam och rädsla över att inte lyckas med uppdraget.78 Att ha “fula” fötter i den här 

världen är samma sak som att inte vara värdig kärlek, en aspekt som jag diskuterar i en senare 

del.  

Evie beskriver hur: “At that age, I was, first and foremost, a thing to be judged, and that 

shifted the power in every interaction onto the other person.”79 Även detta citat belyser blickens 

makt och det konstanta hotet att misslyckas i bedömningen, men verkar även hävda att detta 

beteende är isolerat till en viss ålder: att vara en osäker tonåring. Jag finner däremot att denna 

oro kring att misslyckas med det kroppsliga, och att utöva självdisciplin som en följd av detta, 

inte är en företeelse som är avgränsad till enbart ung ålder i The Girls. Den äldre Evie är 

nämligen också medveten om sin kropp, om hur den uppfattas av andra människor och vilket 

värde den har när hon inte längre är ung. När hon, alldeles i början av romanen, misstar Sasha 

och Julian för inbrottstjuvar beskriver hon självmedvetet: “[m]y bare legs, jotted with varicose 

veins –– how weak I’d appear when they came for me, a middle-aged woman [...]”.80 

Osäkerheten och rädslan för att misslyckas med det kroppsliga projektet försvinner inte med 

ålder, och inte ens får kroppen bara vara kropp när man fruktar för sitt liv: Evie fasar över sina 

åldrade ben, hur de får henne att upplevas som svag. Även Evies mamma verkar inte ha “växt 

ifrån” känslan av att vara övervakad eller rädslan för att straffas: från Evies blick skildras 

mamman som bekräftelsesökande och med en ständig ängslan gällande sitt yttre. Trots 

mammans tydliga rädsla för att misslyckas i sin existens i kvinnokroppen beskriver Evie hur 

hennes mor “[...] looked at herself in the oracle of the mirror, as critical and hopeful as an 

adolescent”.81 Att Evie liknar sin mors oro med den tonåringar förväntas känna visar hur tätt 

förknippad disharmoni med den egna kroppsuppfattningen är med just den specifika åldern. 

Kanske är det därför Evie skäms för sin mors ständiga skönhetsprojekt och självkritik; för att 

en vuxen människa “ska” vara tryggare i sig själv. Föregående citat är även intressant gällande 

bruket av spegeln och dess förmodade visdom: modern är här i allra högsta grad sin egen 

betraktare och övervakare; och därmed förtryckare. Spegeln är hennes Panopticon-torn, den 

manliga betraktaren har flyttat in i den reflexiva ytan och disciplinen sker utan tvång utifrån. 

 

 

 

 
78 Cline 2016, s. 84. 
79 Cline 2016, s. 99. 
80 Cline 2016, s. 8f. 
81 Cline 2016, s. 90. 
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6.2 Avsiktligt begär och tråkiga killar: heterosexualitet som foglighet  

Vidare argumenterar jag för att även heterosexualiteten såsom den porträtteras i The Girls 

fungerar som ett sätt att disciplinera flickor och kvinnor. När vi lär känna det sena 1960-talets 

Evie är det först med bästa vännen Connie hon tillbringar större delen av sin tid, innan hon 

träffar Suzanne och flickorna på ranchen. Evie och Connie är båda uttråkade och längtar efter 

att få bli äldre och erfarna, något som skildras exempelvis genom hur de slickar på batterier för 

att det är “rumored to be one-eighteenth of an orgasm”.82 Connie har uttalat bestämt sig för att 

hon är förälskad i sin storebrors vän Henry, medan Evie är mer intresserad av Peter, Connies 

bror. Deras förälskelser i pojkarna beskrivs som mekaniska, nästan som om de kryssar av en 

checklista för känslor och viljor: 

 

So much of desire, at that age, was a willful act. Trying so hard to slur the rough, disappointing 

edges of boys into the shape of someone we could love. We spoke of our desperate need for 

them with rote and familiar words, like we were reading lines from a play.83  

 

Om killar är “disappointing” och begäret är avsiktligt och kalkylerat, varför vill tjejerna då 

vinna deras hjärtan? Killarna beskrivs gång på gång som elaka, hånflinande och respektlösa, 

men ändå arbetar Evie och Connie hårt med att vända och vrida på dem tills de liknar något de 

kan rikta sin kärlek mot. Jag vill påstå att heterosexualiteten, med dess obligatoriska och 

mekaniska riter, också blir ett slags självdisciplinering i romanen. Bartky beskriver hur risken 

att förlora den trygghet som kommer med manlig bekräftelse – både socialt och ekonomiskt – 

är något som många kvinnor i ett patriarkalt samhälle inte har råd med. Den institutionella 

heterosexualiteten kräver därmed att kvinnor gör sig själva till objekt för mannens skull.84 Även 

de Beauvoir menar i Det andra könet att flickan i puberteten befinner sig i ett slags väntrum 

där hon inväntar Mannen med stort M, som kommer bli hela hennes öde på ett sätt som hon 

själv inte kommer bli för honom.85 När Evie och Connie ansluter sig till heterosexualiteten är 

det performativt på ett näst intill bokstavligt sätt; Evie beskriver att det liknar att läsa en repliker 

från en pjäs. Detta kan beskrivas som en del av den disciplinerande processen som ska nå fram 

till målet: traditionell heterosexualitet. Evie och Connie är som soldaten i Foucaults målande 

exempel för den fogliga kroppen: de är formbara, tar emot replikerna som någon annan har 

 
82 Cline 2016, s. 27. 
83 Cline 2016, s. 47. 
84 Bartky 1997, s. 140, 144. 
85 de Beauvoir 2006, s. 384. 



 

 19 

skrivit och läser dem lydigt, fogligt. Deras inövade begär verkar ge gensvar i kroppen, som om 

hoppet om att bli omtyckt av en kille är förknippat med ett visst beteende och rörelsemönster. 

Bartky beskriver som bekant hur kvinnor internaliserar en sorts manlig blick i sig själva som 

styr hur de för sig i världen; likt fångarna i Panopticon behöver kvinnor alltid bete sig som om 

en man betraktar dem.86 Evie beskriver hur hon, när de är tillsammans med killarna “[...] tried 

to sit up straighter, to compose my face with adult boredom”.87 Evie kontrollerar därmed till 

och med små gester i sitt ansikte, med ett lätt tvång över “små storheter” som Foucault menar 

att makten ställer sig in på.88 Hennes levda erfarenhet i kroppen framstår alltså som om hon 

alltid riskerar att bedömas och ratas av män, och för att inte dömas som otillräcklig behöver 

hon kontrollera och styra över varje liten del av sig själv. Connies beteende ter sig också 

kalkylerat och utstuderat, exempelvis i en passage då hon säger ‘“[d]on’t miss me too much”’ 

och vinkar flirtigt till Henry innan hon går, något som Evie förstår att hon gör för att påkalla 

sig Henrys uppmärksamhet och som antagligen är en lärdom från någon tidning; “[...] part of 

some plan [...]”.89 Foucault beskriver hur lyckad disciplinering resulterar i att rörelserna sker 

automatiskt, då disciplinen har blivit internaliserad. Connies uppträdande beskrivs som något 

hon behöver påminna sig själv om att utföra: en del av en aktiv “plan”, något hon har läst i en 

tidning och lagt på minnet. I det avseendet sker rörelserna inte automatiskt. Däremot uppvisar 

sig som synes viljan att bli begärd från killarna i kroppen: i en ständig kontroll av 

ansiktsuttryck, hållning, utstrålning och i form av tillgjorda kommentarer för att få 

uppmärksamhet.  

Vem är det som tvingar Evie och Connie att uppföra sig som de gör? Ingen, men även 

alla på en gång. Bartky menar att det är viktigt att uppmärksamma att disciplinen kan vara 

institutionellt obunden, samt att dess anonymitet är fundamental för att dess effekt på kvinnor.90 

För att illustrera detta skriver Bartky att kvinnor som betraktas som överviktiga vittnar om att 

personer de knappt eller inte alls känner uppmanat dem att gå ner i vikt.91 I Connies och unga 

Evies fall kan detta anonyma tvång läsas som att det kommer från allting som säger att 

heterosexualitet och manlig bekräftelse är det viktigaste som finns: tidningarna som visar hur 

man ska bli vacker för sin man, eller Evies nyskilda mamma som längtar efter manlig 

 
86 Bartky 1997, s. 140. 
87 Cline 2016, s. 55. 
88 Foucault 2003, s. 139. 
89 Cline 2016, s. 56. 
90 Bartky 1997, s. 143. 
91 Bartky 1997, s. 142. 



 

 20 

bekräftelse igen. Att inte kunna peka ut en formell auktoritet som har makten innebär att 

femininiteten eller heterosexualiteten kan framstå som självvald eller naturlig.92  

Ett slående exemplet av hur heterosexualiteten arbetar disciplinerande sker senare i 

romanen, när Evie redan har hunnit träffa Suzanne, blivit kär i henne och vant sig vid livet på 

ranchen. Evie och Suzanne har blivit skickade av Russell hem till Mitch – mannen som har 

lovat Russell ett skivkontrakt. Väl där har Mitch sex med både Evie och Suzanne, som lovar 

Evie att han kommer vara “gentle”, vilket får Evie att tänka: “Like that was the most you could 

hope for.”93 Mitch placerar ut Suzanne och Evie “like dolls”94 på sängen, och under akten 

beskrivs han återkommande som hänsynslös mot de båda; han är hårdhänt och märker inte när 

Evie grimaserar av smärta.95 Det tar däremot inte lång tid innan Evie och Suzanne ägnar 

varandra mer uppmärksamhet än Mitch som en stund lämnas utanför. Detta är däremot inget 

som får gå ostraffat: “Mitch fucked us both after that, like he could correct our obvious 

preference for each other.”96 Att släppa på kontrollen, avvika från pjäsmanuset och agera 

instinktivt bortom den plan för livet som någon annan verkar ha skrivit åt en, är ett brott som 

Mitch, här som förkroppsligande av en disciplinerande makt, ämnar rätta till genom att ha sex 

med dem båda.  

Den vuxna Evie lever ett liv som på många sätt avviker från det som inom 

genusvetenskap brukar kallas för det heterosexuella livsmanuset, alltså en plan som människor 

förväntas följa med heterosexualiteten som pekpinne. Den vuxna Evie är singel, har inga barn 

och verkar inte längre söka manlig bekräftelse, utan strävar snarare efter den osynlighet hon 

fasade för som tonåring. Hennes ensamhet rubbas av Julians och Sashas plötsliga intåg, och 

den första kvällen kan Evie genom väggen höra att de har sex med varandra. Evie anmärker på 

att det låter spelat, tillgjort: “[...] Sasha’s voice, whining like a porno. High and curdled. Didn’t 

they know I was right next door?”.97 Och sedan: “I’d think later, that Julian must have known 

I could hear everything.”98 Även detta är exempel på hur heterosexualiteten opererar 

disciplinerande i The Girls, här med Julian som den den disciplinerande makten. Evie lever ett 

relativt icke-normativt liv, och att Julian tvingar henne lyssna på honom ha sex med en tjej som 

uppenbart spelar teater, är även detta ett fall av hur män vill “rätta till” Evies brott från planen.  

 
92 Bartky 1997, s. 143. 
93 Cline 2016, s. 220. 
94 Cline 2016, s. 222. 
95 Cline 2016, s. 298. 
96 Cline 2016, s. 223. 
97 Cline 2016, s. 21. 
98 Cline 2016, s. 21. 
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6.3 En expert i kvinnlig sorg: Russell som disciplinerande makt  

Emma Cline har poängterat att Russell – romanens motsvarighet till Charles Manson – inte är 

det centrala eller viktiga i The Girls, utan istället medvetet placerad i periferin.99 Trots detta är 

han oerhört viktig gällande dynamiken som framträder på ranchen och för tjejernas relation till 

varandra. Jag visar senare hur ranchen rymmer ett slags kroppsligt motstånd mot patriarkala 

strukturer, men först presenterar jag hur Russell kan läsas som en disciplinerande makt.  

Russell har skapat sig en familj på ranchen, en plats som enligt invånarna själva styrs 

av fri kärlek, samarbete, kollektivt ägande och gemenskap.100 Paradoxalt nog blir ranchen – 

trots dess ytliga försök till att vara motsatsen – också en sorts disciplinerande institution. Detta 

kan läsas från hur platsen styrs av ett schema (exempelvis att flickorna turas om med 

hushållssysslor), ligger isolerat från andra människor, och definieras av normer och regler som 

är annorlunda från resten av samhällets, men icke desto mindre normer och regler. Till skillnad 

från de flesta andra unga människorna på ranchen har Evie lockats dit på grund av sin attraktion 

till Suzanne, inte till Russell. Trots detta känner även Evie av att det är något särskilt med 

Russells roll i det hela, att han har ett alldeles unikt inflytande på sin familj och att 

konventionerna som styr platsen är hans påfund. När hon för första gången möter honom 

beskriver hon hur han utstrålar ett slags “[...] mystic salvation, buttressed by the young girls 

who cast their eyes down in adoration when Russell spoke”.101 Flickornas relation till Russell 

beskrivs ofta på liknande sätt genom just beskrivningar av deras kroppsspråk. Återkommande 

för dessa porträtteringar tankarna till underkastelse: beskrivningar av hur de ser ner i marken, 

eller av hur gruppen sitter vid hans fötter och låter hans blick skölja över dem i tur och 

ordning.102 Russells “mystic salvation” tar sig uttryck även i hans tendens att gå omkring bland 

flickorna där de sitter på marken och ge dem “välsignelser” som kan utgöras av hans hand 

tryckt mot en axel, eller att han viskar något i deras öron. Flickornas kroppar beskrivs då som 

att de riktas helt mot honom, som ett tecken på deras fulla uppmärksamhet.103 Bartky nämner 

hur “[t]he economy of touching is out of balance [...]”,104 vilket syns tydligt i Russells 

ojämställda relation när det gäller hur han rör flickorna; han använder sig av vissa fysiska 

“knep” för att vinna deras förtroende och lojalitet. Detta kontrasteras mot Evies beskrivningar 

 
99 Meltzer, Marisa, “Cult Following: Vogue Meets Author Emma Cline”, Vogue UK 21/5 2017, 

https://www.vogue.co.uk/article/emma-cline-the-girls-interview (5/5 2021) 
100 Cline 2016, s. 179. 
101 Cline 2016, s.102. 
102 Cline 2016, s. 116f. 
103 Cline 2016, s. 117. 
104 Bartky 1997, s. 135. 
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av hur flickorna istället för att röra ledaren tillbaka snarare anpassar sig efter honom och 

försöker tyda hans kroppsspråk och ansiktsuttryck.105  

Russells makt verkar till stor del ligga i hans laddade och bekräftande blick, något som 

Piechucka resonerar kring i artikeln “‘We All Want to Be Seen’”. Piechucka menar att “[t]he 

power of Russell’s male gaze, accompanied by verbal clichés, serves to manipulate his young 

female victim, make her believe and do what he wants her to […]”.106 Men en anledning till att 

Russell har sådan makt över flickorna verkar även vara att han ser dem på ett sätt som de inte 

är vana vid. “‘He sees every part of you’”, hävdar en av flickorna innan Evie har träffat 

honom.107 När Russell väl möter Evie för första stannar han upp, ser henne djupt i ögonen i 

ögonen och säger: “‘You’re here’”.108 Evie beskriver känslan som om han hade väntat på 

henne, längtat, som om hennes ankomst var på tiden.  

Russell är, egentligen, en förtryckare mot flickorna på ranchen. Men innan Evie förstår 

detta uppfattas han som om han är den enda som riktigt förstår dem; Evie återger det som om 

han vill se hela personen, inte bara kroppen. Han får dem att känna sig efterlängtade, värdefulla, 

inte bara som kroppar att ha sex med, något som även Piechucka uppmärksammar.109 Kärleken 

som först verkar komma från alla håll på ranchen liknas vid den kärlek ett barn antas känna: 

“with [...] purity and optimism”.110 Senare beskriver Evie hur “Russell had remembered me, 

he’d found me in the crowd. Had maybe even been looking for me.”111 Russell lyckas “gömma” 

den manliga blick som Piechucka diskuterar i sin artikel, och få flickorna att tro att de är älskade 

– inte som objekt – utan som sig själva. Detta är ett kalkylerat beteende, och flickornas ledare 

beskrivs vid ett senare tillfälle av Evie som en “[...] expert in female sadness––a particular 

slump in the shoulders, a nervous rash. A subservient lilt at the end of sentences, eyelashes 

gone soggy from crying”.112 Han vet med andra ord vad som kännetecknar en ledsen och sårbar 

kvinna i det kroppsliga, och vad dessa kvinnor ofta begär: att bli sedda och få känna sig 

speciella. Russell har erfarenhet av hur detta kan användas för att få kvinnorna att bli till hans 

personliga, lydiga soldater. Det börjar med att han utsätter dem för små tester; “[a] touch on 

my back, a pulse of my hand”, som ett sätt att bryta ner gränserna.113 Sedan beskriver Evie hur 

 
105 Cline 2016, s. 143.  
106 Piechucka 2020, s. 78.  
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det går fort, att han nästan utan att det märks av har “his pants to his knees”.114 Russell utför 

alltså ett lätt men återkommande tvång mot sina familjemedlemmar, han riktar in sig på små 

partier av dem och bryter ner dem: med hjälp av sin djupa blick, händerna mot axlarna, trycket 

mot handflatorna. Likt disciplinen som utövas mot soldaten lär han sig styra små rörelser hos 

flickorna tills tvånget internaliseras hos dem och jobbet sker utan hans ansträngning. Efter 

veckor på ranchen beskriver Evie att hon inte vågar slå bort en insekt som biter hennes fot, 

eftersom Russell sitter en bit bort med stängda ögon.115 Till slut behöver Russell därmed inte 

ens betrakta flickorna, hans blick har flyttat in i dem och de agerar likt fången i Panopticon. Då 

kan han använda dem som han vill: för att de ska beundra honom, ha sex med honom, eller 

begå brott åt honom.  

Ranchen består som bekant av en övervägande mängd tonårstjejer, men läsaren möter 

även en annan ung man som bor där: Guy. Guy har tillsammans med Suzanne en slags ledarroll 

över de andra på ranchen, och är en av de som blir valda att utföra morden på människorna i 

Mitchs hus. Men viktigt att poängtera är att Guy inte alls har samma undergivna roll som 

flickorna i relation till Russell. Evie förklarar det som att Guy är där av en annan anledning än 

de andra; för att enkelt få tag på saker han vill åt, som “[...] girls, drugs, a place to crash”.116 

Vidare märker Evie att skillnaden mellan flickorna och Guy är att Guy inte är förälskad i 

Russell, att han inte hukar sig i hans närvaro.117 Evie uppmärksammar därmed att det finns ett 

särskilt kroppsspråk som är förknippat med flickorna i Russells närvaro: ett ihopkrupet och 

undergivet. Hon gör även kopplingen att detta isolerat sker för flickorna, för varken Guy eller 

Mitch reagerar på samma sätt, följaktligen kan även detta läsas som ett sätt som 

heterosexualiteten tjänar disciplinerande. Piechucka menar att The Girls är en “reflection on 

why women let men dominate them, both in the past and nowadays”.118 Jag anser att detta 

påstående stämmer, särskilt i betoningen av hur de andra heterosexuella männen ter sig 

oberörda när det gäller Russells närvaro. Hos dem finns det inget spår av den foglighet som 

flickorna uppvisar: ingen försöker göra sig liten eller undvika hans blick. 
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6.4 Att mörda på order: flickor som soldater 

Den lojalitet som flickorna visar Russell får sig ett tragiskt slut med de mord de utför efter hans 

order om att skapa kaos hos Mitch. Fernandez menar i “A Way Out of the Female Complaint?” 

att Suzanne under romanens gång visar prov på en alternativ sorts femininitet, men att hon 

sedan ger upp detta när hon väljer att offra sig själv för Russell och mörda som ett bevis på sin 

kärlek för honom, samtidigt som akten är “icke-feminin”.119 Flickornas alternativa femininitet 

är något jag fördjupar mig i motstånds-delen av uppsatsen, men först vill jag stanna vid att 

Suzanne dödar för Russells skull. Än en gång återvänder jag till Foucaults liknelse vid soldaten, 

som inte bara är foglig utan kan också användas för att skada. Russells mäktiga blick, “verbal 

clichés”120 och bekräftande händer på axlar har brutit ned flickorna och gjort dem till soldater, 

till maskiner som låter sig styras av honom. Det har skett gradvis, men de är fogliga nog att 

göra vad som helst för honom. “This system aims at turning women into the docile bodies and 

compliant companions of men just as surely as the army aims to turn its raw recruits into 

soldiers”,121 skriver Bartky, vilket kan appliceras träffande på situationen som uppdagas i The 

Girls.  

Ändå ställs frågan: är det foglighet eller motstånd för en kvinna att mörda? Fernandez 

uppmärksammar aktens tvetydighet då hon menar att Suzanne begår en icke-feminin akt genom 

att mörda, men en feminin sådan genom att göra det för kärleken.122 Med tanke på Russells 

makt över henne och de andra tjejerna blir mordet ett bevis på deras foglighet; med små gester, 

närvarande blick och lätt tvång kan Russell få dem att göra i princip vad han än önskar. Men å 

andra sidan är brottet som bekant ett oerhört “icke-feminint” sådant,123 och en aspekt till att 

Manson-familjens mord har varit så oerhört svåra för allmänheten att bearbeta var, som tidigare 

nämnts, att det var en majoritet av unga kvinnor som var gärningsmännen. Jag har tidigare visat 

hur flickor i The Girls uppvisar en stor kontroll och medvetenhet kring sina rörelser, med en 

rädsla om att ta upp för mycket plats, göra fel och straffas utefter. Det obehärskade, grymma 

och obarmhärtiga dådet som i The Girls är morden på flera människor – bland annat ett litet 

barn – är oförenligt med det timida kroppsspråk som tilldelas kvinnor. Om femininitet är en 

del av den fullkomligt fogliga kroppen kan detta inte räknas som enbart foglighet. Soldaten i 

Foucaults exempel, som är både disciplinerad och farlig, kan med sannolikhet antas vara man 

 
119 Fernandez 2017, s. 83. 
120 Piechucka 2020, s. 78.  
121 Bartky 1997, s. 143. 
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och beviljas därmed ett annorlunda rörelseschema. Med detta som utgångspunkt är det svårt att 

svara på hur Suzannes och de andra flickornas brott ska definieras. Flickorna kan helt enkelt 

inte vinna, utan förblir underkastade hur de än gör.  

 

6.5 Livet som väntrum: skönhetsprocessen som fängelse 

Sandra Lee Bartky beskriver hur den maskulina kroppen kan erkännas som en godkänd sådan 

genom att tas hand om med simpla medel, som att raka sig någorlunda och tvätta sig med tvål 

och vatten. Den feminint kodade kroppen kommer däremot inte undan lika enkelt.124 Som jag 

nämnde i teoriavsnittet behöver kvinnokroppen skapas på ett helt annat sätt; genom arbete, tid, 

kunskap, varor. Att femininiteten är ett tidskrävande görande är något som Evie och Connie 

vet klart och tydligt: 

 

Waste the hours at some industrious task: following Vidal Sassoon’s suggestions for raw egg 

smoothies to strengthen hair or picking at blackheads with the tip of a sterilized sewing needle. 

The constant project of our girl selves seeming to require odd and precise attentions.125  

 

Citatet ovan lyckas ringa in mycket av det som Bartkys teori kretsar kring: att underhållandet 

av den feminina ytan är tidskrävande, komplicerat och tenderar att egentligen kännas onödigt. 

Dessutom påpekar Evie att omsorgen av det yttre verkar behöva ske konstant, vilket som bekant 

är viktigt i hur Foucault beskriver hur disciplinen tar internaliserat fäste: tvånget måste vara 

närvarande hela tiden. Tiden som krävs för att utföra uppgiften som är femininitet är 

fängelseliknande enligt Bartky då den behöver appliceras med noggranna och uträknade 

rörelser, samt enligt ett strikt schema som liknas vid det som fången eller skoleleven tvingas 

följa.126 Den vuxna Evie reflekterar över just all denna tid som har förlorats till instängdheten 

som är underhållandet av kroppen, och funderar över om detta kan ha något samband med den 

majoritet av flickor och kvinnor som levde på ranchen: “[a]ll that time I had spent readying 

myself, [...] – the boys had spent that time becoming themselves”.127 Det vore möjligtvis en 

överdrift att hävda att den – om än obarmhärtiga – skönhetsprocessen som flickor introduceras 

till skulle ha en omedelbar koppling till situationer som den Evie möter i Russell-sekten. Men 

när kvinnor lär sig att hela deras värde ligger i deras utseende, och att – som Evie uttrycker det 

 
124 Bartky 1997, s. 139. 
125 Cline 2016, s. 27. 
126 Bartky 1997, s. 137f. 
127 Cline 2016, s. 28. 
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– “[...] life was really just a waiting room until someone noticed you [...]”,128 blir vägen till 

män som Russell inte särskilt otänkbar. Den fängelseaktiga tillvaron som möter kvinnor i det 

kroppsliga projektet hindrar dem från att göra andra, mer givande aktiviteter som enbart pojkar 

får syssla med och som kan tänkas rädda dem för att falla för Russell-figurer. 

Bartky menar att en kvinna som många gånger per dag ängsligt kontrollerar att sminket 

sitter bra, eller som oroar sig för att regnet ska förstöra hennes hår, har blivit lika tillgiven sin 

egen övervakning och självdisciplinering som fången i Panopticon.129 Detta är, igen, inte en 

avgränsad tonårssyssla som får ett abrupt avslut tillsammans med ungdomstiden. Den 

fängslande skönhetsprocessen fortsätter in i vuxenvärlden; Evies mamma granskar sig själv i 

spegeln och gör gymnastikövningar på en handduk, något som Evie förstår utförs med 

intentionen att vara vacker naken inför mammans nya kille. Målet som motiverar för att 

disciplinera sig själv, att träna musklerna och hålla sig “[...] groomed and oiled [...]”130 är att 

bli sedd och älskad av en man; Evie ser sin mor betrakta sin nya pojkvän med ett ansikte “[...] 

eager for love [...]”.131 Till skillnad från den vuxna Evie, som vill undvika omvärldens 

granskande blickar, verkar Evies mamma i samma ålder agera utifrån att det är 

uppmärksamheten som blir hennes väg till frigörelse. Precis som jag beskrev i underrubriken 

“[...] Heterosexualitet som foglighet” beskriver Bartky att kvinnor som inte möter 

utseendemässiga förväntningar riskerar att förvägras bekräftelse och beskydd från män, något 

som kan bli besvärligt både ekonomiskt och socialt. Som nyskild mor är det inte svårt att tänka 

sig att tryggheten som kommer med heterosexuell tvåsamhet är något attraktivt för Evies 

mamma. Hon vet även att detta kräver ett ihärdigt arbete från henne, en uppoffring hon är redo 

att göra. 

När det ter sig tydligt att en kvinna har ansträngt sig för sitt utseende, eller när hon 

misslyckas med skönhetsarbetet, väcker detta känslor av skam hos Evie. Mammans övningar 

på handduken bedöms som korkade,132 och när lockarna hon har fixat på sig själv inför en fest 

slokar tillsammans med det ojämna läppstiftet framkallar detta obehagskänslor hos den 

fjortonåriga flickan.133 Misslyckandet med femininiteten är olustigt att bevittna, och när 

performativiteten avslöjas som just performativ blir även detta näst intill kusligt. Att det räcker 

med ett utsmetat läppstift för att stämplas som misslyckad gör att femininiteten som kategori 
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uppfattas som urholkad, konstlad istället för naturlig och ofrånkomlig. Bartky visar att kvinnors 

ansträngningar för att uppvisa en godkänd femininitet klassas som oviktig och löjlig just för att 

det förknippas med den nedvärderade femininiteten. Evies åsikt om att mammans 

ansträngningar är korkade har därmed en grund i att kvinnor görs till åtlöje när de visar intresse 

för så ytliga saker som smink och kläder, ett intresse som är rotat i patriarkala strukturer och 

dess tvång.134 Hur kvinnor än tar sig an detta arbete med kroppen kommer de alltså oavsett att 

misslyckas.   

För att avsluta denna del av analysen vill jag dröja vid det som markerar slutet för Evies 

traumatiserande sommar. Evie undkommer uppmärksamhet från polisen gällande sin 

medverkan i Russell-sekten, ett öde som de andra flickorna och Russell inte lyckas fly: de 

hamnar alla i fängelse. Evie blir däremot skickad till en internatskola, och får – precis som jag 

tidigare nämnt – träffa Suzanne en allra sista gång där innan de blir gripna av polis. Suzanne 

bär tydliga spår av ranchen på kroppen; hon har okammat hår, torra läppar, allmänt ett utseende 

som inte passar in på Evies prydliga skola för ordentliga flickor. Under deras möte 

kommenterar Suzanne Evies “[...] clean and scrubbed”135 utseende på ett nedlåtande sätt. Evie 

har nu tagits hand om av en internatskola – en institution som är förknippad med disciplin och 

som Foucault använder som exempel i Övervakning och straff. Här får hon lära sig att anpassa 

sig åter till samhällets normer som hon på vissa plan fick ett uppehåll från på ranchen där en 

stökigare livsstil dominerade, något jag kommer återkomma till senare. Skolans isolering från 

andra människor, dess inrutade schema och ideal gällande femininitet arbetar disciplinerande 

mot Evie, och Suzanne märker direkt en skillnad från den flicka hon kände på ranchen. Läsaren 

får även ta del av hur Evie skvallrar om pojkar med en ny vän på skolan; något som jag läser 

som ett tecken på foglighet då Evies kärlek i min mening bara framställdes som genuin 

gentemot Suzanne.136 Även Suzanne, de andra flickorna och Russell kan antas gå foglighet till 

mötes i deras öde i fängelset – Foucaults mest fulländade exempel på en disciplinerande 

institution. Den del av berättelsen som kretsar kring 1969 slutar således i total foglighet.  
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7. Analys av den trotsande kroppen i The Girls 

7.1 Helveteshundar och smutsiga flickor: den vilda kroppen som motståndsarena 

“She seemed as strange and raw as those flowers that bloom in lurid explosion once every five 

years, the gaudy, prickling tease that was almost the same thing as beauty.”137 Så beskriver 

Evie Suzanne efter att för första gången ha sett henne med flickorna i parken. Hon finner dem 

vilda, stökiga, ovårdade, äckliga på ett nervkittlande sätt. Det är klart och tydligt deras 

annorlunda beteende och djuriska uppsyn som förtrollar Evie och som fortsätter göra det även 

på ranchen. Flickorna på ranchen beskrivs genomgående av både Evie och Russell med 

liknelser som har med naturen att göra: de liknas vid katter, ostyriga hästar, golden retrievers, 

vilda blommor, helveteshundar, rabiessmittade hundar, reptiler, uppnålade fjärilar, listan är 

lång. Russell däremot, liknas inte vid naturen, men däremot menar en av flickorna på ranchen 

att han kan kommunicera med djur på ett sätt som ingen annan kan.138  

Vad innebär det att som kvinna liknas vid en växt, ett djur? Att förknippa maskulinitet 

med civilisation, tankens värld och förnuft, och femininitet med naturen, känslor och kropp är 

som bekant mångårig uppfattning i västerländsk kultur. I The Death of Nature visar Carolyn 

Merchant som tidigare nämnt att övergången till att se jorden som en maskin rättfärdigade 

människans förmodade överordnade ställning gentemot naturen. Att jämföra flickor och 

kvinnor med djur blir alltså att tilldela dem en underkastad ställning.139  

 Fernandez menar att flickorna på ranchen blir kallade för flickor, inte kvinnor, för att 

de inte vill utföra en godkänd femininitet, något som samtidigt stärker dem. Detta är en analys 

jag hade instämt i, om det inte vore för att Fernandez missar aspekten gällande att många av 

flickorna på ranchen egentligen är i en ålder då det vore rimligt att kalla dem för ”girls” – Evie 

är exempelvis bara fjorton, de flesta andra är också i tonåren. Det intressanta är att de 

misslyckas med att bli godkända – inte bara som kvinnor – utan som flickor också. Deras 

vildhet och primitivitet avviker så mycket från den skönhetsprocess kvinnor annars fängslas 

vid, att de benämns som djur istället. Ännu en gång får vi bevis på att det paradoxala i att vara 

flicka och kvinna: om de vill klassas som människor behöver de ägna sig åt dyra, komplicerade, 

fängslande skönhetsprocesser. Om de flyr från detta fängelse så förlorar de sin mänsklighet, 

 
137 Cline 2016, s. 41. 
138 Cline 2016, s. 99. 
139 Här finns påtaglig potential för en ekokritisk läsart, något som faller utanför ramarna i just denna uppsats. 

Titlar som behandlar ekokritisk litteraturanalys är exempelvis The Ecocriticism Reader (1996) av Cheryll 

Glotfelty & Harald Fromm, eller The Future of Environmental Criticism (2005) av Lawrence Buell. 
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blir reducerade till helveteshundar och olydiga hästar, på samma sätt som flickorna som bröt 

sig loss från sina hämmande rörelsemönster genom att utföra brutala mord.  

Men är den “vilda” kvinnokroppen disciplinerad, eller utför den motstånd? Med tanke 

på det jag tidigare har beskrivit gällande kvinnans förmodade nära relation till naturen, och den 

underordnade ställning som tillskrivs, vore det enkelt att dra slutsatsen att kvinnan som liknas 

vid ett djur har en foglig kropp. Men för Evie verkar ranchen bli en plats där hon får ett slags 

avbrott från sin “vanliga” disciplin, från sin ständiga oro och medvetenhet om sig själv. När 

Evie för första gången bekantar sig med flickorna sker en sorts kulturkrock mellan dem, som 

börjar med att Evie gör en ansats för att skaka hand, en gest som får Suzanne att skratta; “[...] 

in a way that made me understand shaking hands was the wrong thing to do, a hollow symbol 

from the straight world”.140 Till en början sticker Evie ut bland de andra flickorna för att hon 

är “för” foglig; “I kept waiting to be spotted, to be identified as an intruder who didn’t belong. 

My hair too clean. Little nods toward presentation and decorum that seemed to concern no one 

else.”141 Den skönhetsprocess som Bartky beskriver är inte styrande på ranchen, där är det 

accepterat att ha lortigt hår, vara närgången, lukta svett, prata högljutt och gå runt utan tröja. 

Med tiden blir Evie mer och mer lik de andra tjejerna, hon beskrivs som smutsigare, håret blir 

mer slitet och röklukten sitter kvar i huden även när hon har duschat. Tidigare uttryckte Evie 

en förvåning om hur lättvindigt ranchfamiljen “[...] all walked barefoot through the weeds and 

the dog shit as if nothing were there”,142 men med varje besök hos flickorna vänjer hon sig lite 

mer, anpassar sig till det nya rörelsemönstret. När Evie tillbringar tid hos sin pappa blir det 

sedan extra tydligt hur otämjda flickorna är: “Helen and Donna and Suzanne were raw, a sour 

note coming off them that struck me, too, returned from two weeks with [...] Tamar’s obsessive 

grooming [...]”.143 Skönhetsprocessen – här utförd av Evies pappas flickvän, Tamar – 

uppenbarar sig plötsligt som just tvångsmässig för Evie när hon har fått uppleva något som 

avviker från den.  

I en passage är Evie och Suzanne i en affär, de båda är klädda i bikini-överdelar och 

avklippta jeans, och de märker hur obekväma de andra kunderna blir av deras uppenbarelse. 

En kvinna ser ut som om hon är på väg att falla i gråt av förskräckelse, men Evie och Suzanne 

bara skrattar högt; “[...] she hadn’t known her hatred only made us more powerful”.144 

Omgivningens ogillande rör inte flickorna, det stärker dem bara. De utför motstånd mot 

 
140 Cline 2016, s. 72. 
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patriarkala strukturer genom att röra sig i offentligheten på ett sätt som flickor annars inte får: 

med rökluktande hud, trasiga kläder, yviga rörelser, höga skratt. Fernandez menar i “A Way 

Out of the Female Complaint?” att det “female bonding” som uppvisas flickorna emellan kan 

vara ett svar mot patriarkatet.145 Detta syns tydligt i passagen i affären där Suzanne och Evie 

finner styrka i sin delade utsatthet. Att de tillsammans kan skratta åt situationen och veta att de 

har varandra gör att kundens hat påverkar dem på ett positivt plan. Deras gemensamma 

rymning från skönhetsprojektet har bevisat för Evie att det går att leva utanför det och att det 

även kan rädda henne från den ständiga medvetenheten kring kroppen som kommer med 

fogligheten. Vid Evies första möte med Mitch ber Russell henne att krama om honom. Evie 

menar att “[u]sually, I would have been eaten by shyness. Conscious of my body, some error I 

could make. But already I felt different. I was one of them [...]”.146 Igen är situationen 

ambivalent: Russell styr över Evies kropp genom att be henne krama en vuxen man hon inte 

känner. Men å andra sidan vittnar citatet om ett efterlängtat avbrott från osäkerheten, kroppen 

som fängelse, samt att styrkan till att lämna det kommer från känslan av gemenskap.  

 

7.2 Queer kärlek och isolering: det icke-normativa som motstånd 

Jag har tidigare visat hur den disciplinära makten formar feminina karaktärer i The Girls till att 

anpassa sig efter män och värdesätta deras blickar och bekräftelse. Den disciplinära makten 

arbetar bekant normaliserande, för Evie kan detta exempelvis synas i hur hon anpassar sig efter 

heteronormen som rättesnöre. Synen på heterosexualiteten som ofrånkomlig finns djupt 

inpräntat i Evie och tar sig uttryck i hennes kroppsliga beteende såväl som vilja, men vidare 

argumenterar jag för att den queera kärleken som växer fram i The Girls blir en arena för 

kroppsligt motstånd. Som jag tidigare har visat ter sig begäret mellan Evie och pojkarna i 

hennes liv som tämligen mekaniskt och uträknat. Kärleken till Connies storebror verkar mest 

vara en längtan efter uppmärksamhet, efter att få spegla sig i en annan människa och få den 

bekräftelse som bara män antas kunna ge. Detta utstuderade och teatrala sätt att förhålla sig till 

en annan människa kontrasteras sedan starkt mot Evies känslor för Suzanne. Sättet den unga 

Evie beskriver Suzanne på och hur det känns att vara i hennes närvaro vittnar om en kärlek 

som spelar på känslor snarare än logik: atomerna verkar omfördelas när de ser in i varandras 

ögon,147 att kyssa henne är “[...] so different from kissing a man”,148 Evie är “[...] in awe [...]” 
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över hennes uppenbarelse.149 Evie värdesätter även Suzannes blick något oerhört, så pass 

mycket att hennes uppmärksamhet beskrivs som en välsignad plats hon alltid vill befinna sig 

i.150 Sättet Evie förhåller sig till Suzanne verkar i hög grad skilja sig från relationerna till diverse 

män just för att de grundar sig i känslor och instinkt. Mallen Evie arbetar efter när det gäller 

sitt begär mot män lyser med sin frånvaro, precis som fogligheten. Hennes ständiga 

medvetenhet kring sina rörelser och oron över att göra fel verkar inte finnas på samma sätt med 

Suzanne, just för att den normaliserande disciplinen inte arbetar för att hon ska begära kvinnor. 

Fernandez skriver hur “Evie’s homosexuality, implicitly suggested throughout the text, stands 

as a potential political and transformative response to patriarchy”,151 ett påstående som jag tror 

är sant, och vars svar sträcker sig ända ut i kroppens detaljer och gester. Begäret mot andra 

kvinnor är därmed ett trots mot patriarkatet, heteronormen och de fogliga kroppar de skapar. 

För att illustrera detta vill jag återvända till passagen då Evie och Suzanne har sex med Mitch. 

Mitch behandlar Suzanne och Evie “[...] like dolls”,152 kysser dem med “[...] the idea of a kiss, 

but not this articulation”,153 samtidigt som Evie känner en “[...] hollow distance [...]”154 till 

akten, och det som sker bedöms som “[...] without meaning”.155 Vid ett senare tillfälle beskriver 

Evie hur Mitch den natten såg henne och Suzanne som symboler för kroppar istället för 

kroppar.156 Samma natt försöker Evie till en början stå emot sina känslor för Suzanne, men ger 

sedan efter och känner “[...] a pleasure so foreign I didn’t know how to name it”.157 Evie tillåter 

därmed sig själv att släppa kontrollen, på självdisciplinen som tidigare styrt hennes begär och 

sättet hon rört sig kring män. Med Suzanne verkar Evie – om än med skamkänslor och försök 

att stå emot – låta kroppen leda henne, istället för de uppläxande tidningsartiklarna och 

dagdrömmarna om att gifta sig på ett “wishful” sätt.158 Fernandez argumenterar för att 

homosexualiteten i The Girls porträtteras problematiskt, då den enligt henne romantiseras på 

ett heterosexistiskt sätt.159 Hon uppmärksammar att Evie lär sig vad sex är genom de 

porrtidningar hon hittar som tillhör hennes far, därför kan vi inte svara på ifall hennes attraktion 
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155 Cline 2016, s. 222. 
156 Cline 2016, s. 298. 
157 Cline 2016, s. 223. 
158 Cline 2016, s. 82. 
159 Fernandez 2017, s. 75. 
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till kvinnor är genuin, eller grundar sig i en internaliserad manlig blick.160 Jag anser att denna 

kritik är onödigt hård, då jag tolkar porträtteringen av Evies känslor för Suzanne som gripande 

och genuina, särskilt när de ställs emot de grunda och förkonstlade känslorna för männen. Jag 

förstår varför Fernandez uppmärksammar denna ambivalenta aspekt av Evies personlighet, 

samtidigt som jag inte bedömer Evies homosexualitet som så underförstådd och problematisk 

som hon hävdar.  

Fernandez påpekar även att den vuxna Evie lever ett annorlunda liv än det hon hade 

som tonåring, då hon som medelålders inte längre konstrueras utifrån manligt begär.161 Jag har 

tidigare snabbt nämnt att den vuxna Evies liv på flera plan avviker från hur en kvinna i hennes 

ålder “ska” leva. Hon är ogift, har inga barn, är inte hängiven till en karriär och verkar inte ha 

en stabil levnadssituation, utan bor i en bostad lånad av en vän. Det liv som den vuxna Evies 

lever framställs inte som ett lyckligt och frigjort sådant; sommaren 1969 har gjort henne till en 

sluten och skygg person som vill undvika den uppmärksamhet hon så häftigt längtade efter som 

fjortonåring. Den enda personen som verkligen såg Evie var enligt henne själv Suzanne, och 

när möjligheten till Suzannes bekräftande blick inte längre finns för henne går Evie in i en sorts 

osynlighet istället, som om Suzannes blick var den enda hon någonsin skulle kunna åtrå. Men 

trots Evies introverta och ensamma tillvaro går det att läsa den som en – om än liten – seger: 

Evie lever, till skillnad från i sin ungdom, för sin egen skull och väldigt mycket i sin egen 

kropp. Hennes liv präglas av att äta på samma sätt hon gjorde som ett litet barn,162 sova, gå 

promenader, klä sig i neutrala kläder.163 Det är först i mötet med andra människor – Sasha och 

Julian – som hon åter slussas in i självdisciplinen och oroar sig över sina ben, hur genant det är 

att hon hela tiden rör sitt eget ansikte, undrande över hur Julian ser henne när hon – på grund 

av sin ålder – befinner sig utanför hans “[...] erotic attentions”.164 

Är det enda sättet att lyckas undkomma självdisciplinen och fogligheten att isolera sig, 

leva utan band till andra människor och i det gömda? Det är svårt att svara på, då frågan om 

hur Evies vuxna liv ska klassas är komplicerad. Evies liv som vuxen blir i viss mån varken 

präglad av foglighet eller trotsigt motstånd, utan ett slags limbo. Å ena sidan är hon ensam och 

isolerad och kan därför gå omkring i morgonrock hela dagen utan att oroa sig för vad någon 

annan ska se hos henne. Men å andra sidan lever hon inte ett givande liv, inte präglat av 
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exempelvis systerskap och samkönad kärlek som Fernandez lyfte som ett svar mot patriarkatet. 

Hon lever i ett slags ingenting, en bitterljuv kompromiss utan klar vinst. 

 

8. Sammanfattande diskussion 

I denna uppsats har jag undersökt hur den feminint kodade kroppen i The Girls kan bli offer 

för kroppslig foglighet, men även hur den är kapabel till att utföra motstånd mot det som ämnar 

att kuva. Med teorier från Michel Foucault och Sandra Lee Bartky har jag analyserat fogligt 

kroppsspråk, fogligt begär, sektledaren Russell som ett förkroppsligande av en disciplinerande 

makt och hur skönhetsarbete kan vara fängelseaktigt för flickor och kvinnor. Jag har även visat 

hur kropparna trotsar; detta delvis genom att bryta sig loss från skönhetsideal och tillsammans 

leva i en kollektiv smutsig tillvaro. Jag har även visat hur kärleken Evie känner för Suzanne 

agerar som en sorts motstånd, då den normaliserande makten verkar för att inrätta människor 

till det som är samhälleligt förväntat, i detta fall heterosexualiteten. Sättet de feminint kodade 

kropparna disciplineras på i romanen stämmer därmed övervägande med punkterna Sandra Lee 

Bartky listar: kroppsspråk kontrolleras in i minsta gest, karaktärer känner ångest inför risken 

att få sitt “uppträdande” ratat som misslyckat, de beter sig ofta som om en anonymiserad manlig 

betraktare alltid är närvarande och anpassar sig efter den manliga bekräftelsens skull, 

exempelvis genom att kontrollera sitt yttre.  

 Däremot finns det en återkommande ambivalens i flertalet aspekter i romanen, där vissa 

aktiviteter och känslor kan läsas som både fogliga och trotsiga. Dessa aspekter verkar ha en 

återkommande gemensam grund i den västerländska tron på dikotomier, där exempelvis 

människa, man, civilisation och tanke delar sida, och är den absoluta motsatsen till djur, kvinna, 

natur och känsla. Detta syns bland annat när ranch-flickorna tillsammans med Guy mördar flera 

personer och därmed skapar något paradoxalt: å ena sidan lyder de order från en man som har 

manipulerat dem under en lång tid till att bli hans personliga soldater; därmed är de fogliga. 

Men å andra sidan lämnar de, som bekant, sitt feminina och fogliga rörelsemönster bakom sig, 

och låter istället något vilt och ursinnigt styra deras kroppar. Detta primitiva problematiseras 

även i livsstilen på ranchen som präglas av smuts, kaos, svält, droger, och att flickorna ständigt 

liknas vid djur. För visserligen är detta vilda och primitiva förknippade med det feminina, och 

därmed underordnat och binärt motsatt från mannen och civilisationen. Men Evie, som tidigare 

känt sig instängd i sin prydliga och behärskade tillvaro, finner styrka och något välkommet i 

sättet de tillåts vara sina kroppar och instinkter på ranchen. Detta syns även i Evies kärlek till 

Suzanne; kvinnors begär mot andra kvinnor har historiskt sett varit något repressivt, men även 
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detta blir för Evie en chans till att få leva i kontakt med sina känslor, närvarande i kroppen och 

fri från disciplin. Pjäsmanuset hon liknar besattheten med killar vid sträcker sig inte dit, inte 

heller fogligheten. Många aspekter som borde vara svagheter i The Girls blir istället i viss mån 

till styrkor, något som möjliggörs i den gemenskap de delar. Men sätten kropparna trotsar på 

har i romanen en tendens att landa i underordning ändå, eller ett slags limbo utan egentlig seger. 

Kärleken till Suzanne utgör en oerhört kort period av Evies liv, och det inte heller är tydligt om 

Suzanne känner samma sak tillbaka. Evies vuxna liv präglas – som bekant – av ett ingenting, 

isolering, sysslolöshet. Att bryta sig loss från det feminina rörelsemönstret genom att mörda är 

inte heller en framgång, då det orsakade stor olycka och sorg och slutligen, resulterade i 

livslånga fängelsestraff och standardexempel på foglighet. Försöken att bryta sig loss från 

fogligheten sker därmed inte ostraffat, och The Girls lämnar läsaren med insikten om att det 

verkar näst intill omöjligt för flickor och kvinnor att vinna i patriarkatet som styr i Clines 

roman.  

 

I mitt tycke har Emma Cline i The Girls skapat en mångfacetterad och kraftfull berättelse, och 

det jag har skrivit om i denna uppsats är blott en bråkdel av allt som romanen bjuder in till att 

undersöka. Därför ser jag fram emot eventuell kommande forskning kring romanen, såväl som 

Clines framtida författarskap.  
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