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Inledning  

Science fiction har länge erbjudit författaren möjligheten att skapa världar och förverkliga 

idéer bortom det vi normalt är vana vid, formulera alternativ till verkligheten. Genren har 

fungerat som ett medel för kritik mot det samhälle vi lever i nu, visat på alternativ och gett 

utrymme för tankeexperiment med en tydlig förändringspotential. Tom Moylan, professor i 

engelska, menar i Demand the impossible (1986) att litterära utopier har skrivits ur många 

olika perspektiv, framför allt under den period som sträcker sig från industrialismen och 

framåt då olika motståndsideologier uppstått. I dessa har de litterära utopierna spelat en roll 

som enande krafter – de har definierat kritiken av det nuvarande samhället och erbjudit ett 

gemensamt utopiskt mål.
1
  

Genom att skildra andra världar och samhällen synliggörs de normer och 

värderingar som finns i våra samhällen i vår samtid. Ursula Le Guins The Left Hand of 

Darkness (1969) och Joanna Russ The Female Man (1986) är båda stora portalverk inom den 

feministiska science fiction-genren. De har fått stor betydelse för formulerandet av alternativa 

och utopiska visioner. Tidigare har de framför allt lästs och analyserats utifrån feministiska 

perspektiv, som feministiska utopier. Jag undersöker i den här uppsatsen om läsningarna kan 

lyftas till en ny nivå, om de kan läsas utifrån ett queerteoretiskt perspektiv, som queera utopier.  

I studierna av verken som feministiska utopier har deras kritik och 

ifrågasättande av, samt deras formulerande av alternativ till, det patriarkala samhället 

fokuserats. I undersökningen av verken som potentiella queera utopier kommer jag titta på hur 

de formulerar alternativ och ifrågasätter det heteronormativa samhället. Heternormativiteten 

definieras här som det system som konstituerar vår syn och vår konstruktion av kön och 

sexualitet, det innefattar ”lagar, institutioner, strukturer, relationer och handlingar som 

upprätthåller heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt och allomfattande”.
2
  

I antologin Queer Universes: Sexualities in Science Fiction beskriver redaktörerna hur 

förhållandet mellan feminism och science fiction sedan länge är välutforskat men att den 

forskning som finns om science fiction fokuserat kön mycket mer än sexualitet och 

forskningen om science fiction och queer är starkt eftersatt i förhållande till det stora 

skönlitterära materialet som finns.
3
 Den queerutopiska forskningen har främst ägnats 

aktivistiska utopiska utrymmen. Det tillsammans med det att den utopiska forskningen av 

                                                 
1
 Moylan, Tom, Demand the Impossible, 1986, s. 6f. 

2
 Ambjörnsson, Fanny,Vad är queer?, 2006, s. 52. 

3
 Gay Pearson, Wendy, Hollinger, Veronica, Gordon, Joan (red.), Queer Universes: Sexualities in Science 

Fiction, 2008, s. 7. 
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dessa verk i huvudsak skett ur ett feministiskt perspektiv, är mina incitament till den där 

uppsatsen.
4
 

 

Syfte, metod och begränsningar 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att undersöka om Ursula Le Guins The Left Hand of 

Darkness och Joanna Russ The Female Man kan läsas som queera utopier. För att göra detta 

gör jag en närläsning av verken utifrån ett queerutopiskt perspektiv. Verken jag analyserar har 

valts för att de representerar två olika kategorier i forskningen om feministiska utopier, den 

helkvinnliga respektive den biologiskt androgyna utopin.
5
 Därmed kan jag också undersöka 

om denna uppdelning är relevant även inom queerutopisk forskning. 

För att dels ”definiera” begreppet queer utopi, dels kunna avgöra de två 

utopiernas eventuella ”queerhet” kommer jag att utgå från i vilken mån utopierna avviker från 

heteronormativiteten utifrån följande fyra teman: 

- reproduktion 

- synen på kön och sexualitet 

- familjeenheten 

- samhällets organisation  

Inledningsvis kommer jag att presentera den tidigare forskningen på området. 

Därefter ett teoriavsnitt där jag dels presenterar queerteorin och för uppsatsen väsentliga 

begrepp, dels vad som utmärker den feministiska respektive den queera utopin. I analysdelen 

ger jag först en kort presentation av Le Ruins och Russ utopier, varefter jag jämför de båda 

verken utifrån de teman som angetts ovan. Då det är svårt att separera synen på kön och 

sexualitet från reproduktionen kommer jag behandla dem under rubriken ”Reproduktion. Kön 

och sexualitet”. Detsamma gäller synen på familjen och samhällets organisation, vilka 

diskuteras under rubriken ”Familjeenheten och samhällets organisation”. 

De frågeställningar som uppsatsen söker besvara är följande: Hur kan en queer 

utopi definieras? Kan de undersökta verken betraktas som queera utopier? Vilka konsekvenser 

får en queer levnadsform för samhällets organisation? 

 Den litteratur jag använder mig av om queerteori är främst Tiina Rosenbergs 

Queerfeministisk Agenda (2002), Fanny Ambjörnssons Vad är queer? (2006) samt Judith 

                                                 
4
 Se exempelvis Wildow, Hanna, Förändring Pågår – Queerfeministiska skapanden av utopiska rumsligheter, 

2008. 
5
 Se Mellor, Anne K., ”Om feministiska utopier”, 1984, s. 37-51. 

 



 4 

Butlers ”Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomology and Feminist 

Theory” (1990). För att orientera mig inom den utopiska forskningen har jag använt Tom 

Moylans ovan nämnda verk Demand the Impossible (1986), Eva Heggestads En bättre och 

lyckligare värld. Kvinnliga författares utopiska visioner 1850-1950 (2003), Anne K. 

Mellors ”Om feministiska utopier” (1984), antologin Queer Universes: sexualities in science 

fiction (2008). Texter som specifikt handlar om Le Guin och Russ författarskap är Søren 

Baggesens ”The King was pregnant” (1999), James W. Bittners Approaches to the fiction of 

Ursula K. Le Guin (1984), Heather J. Hicks The culture of soft work: labor, gender, and race 

in postmodern American narrative (2009) samt antologin On Joanna Russ (2009).  

Den utgåva av The Left Hand of Darkness jag refererar till är Ace Books 

pocketupplaga från 2010, med originaltexten från 1969 samt Le Guins egna förord från 1976. 

Den utgåva av The Female Man jag refererar till är Gollancz (Orion Publishing Group) utgåva 

från 2010 med originaltexten från 1975 års utgåva samt Gwyneth Jones förord från 2010. 

Både The Left Hand of Darkness och The Female Man skildrar flera olika 

världar och samhällsformer. I denna uppsats har jag valt att fokusera på den värld kallad 

Winter (eller Gethen) i The Left hand of Darkness samt den värld kallad Whileaway i The 

Female Man. Jag kommer dock göra vissa utblickar mot de andra samhällen som skildras i 

verken för att ge en bild av vad utopierna kontrasteras emot. 

 

Tidigare forskning 

Feminism och utopier har ett långt och välutforskat förhållande men, som Gay Pearson m.fl. 

påpekar i Queer Universes, har merparten av forskningen om utopier fokuserat kön mycket 

mer än sexualitet och forskningen om science fiction och utopiskildringar är förvånansvärt 

liten. Queerforskningen har tagit sig an så gott som alla akademiska områden, så även 

litteraturen, men just kring science fiction tycks det inte riktigt ha tagit fart. Kanske beror det 

på den omfattande forskningen som redan finns från feministiskt håll.
6
 Forskningen om 

queera utopier och science fiction är framför allt formulerad av amerikanska forskare. I 

Sverige har jag på det litteraturvetenskapliga området endast påträffat Nike Linn Säfwenberg 

D-uppsats ”Så nu är jag ett annat jag igen” Autencitetsgränser i och omkring JT 

LeRoys ”Sarah” och ”Hjärtat är bedrägligast av allt”(2008), som i all korthet behandlar 

delar av verken som queera utopier. Forskningen kring science fiction och queer har framför 

allt förbisett det utopiska perspektivet.  

                                                 
6
 Pearson, m.fl., 2008, s. 7. 



 5 

I Sverige representeras den normkritiska utopiforskningen av framför allt 

feministiska forskare och inom litteraturområdet återfinns exempelvis Eva Heggestads åtta år 

gamla studie En bättre och lyckligare värld som undersöker kvinnliga författares utopiska 

visioner mellan 1850-1950 ur ett framför allt ett feministiskt perspektiv. Heggestad tar dock 

upp vissa queerteoretiska trådar, som hur kön kan göras genom handlingar och agerande samt 

behandlar ämnet cross-dressing.
7
 Inom den queerutopiska forskningen finns Hanna Wildows 

tre år gamla uppsats som undersöker skapandet av queera utrymmen och utopier i aktivistiska 

sammanhang. 

Även om det finns mycket skrivet om Russ The Female Man och Le Guins Left 

hand of Darkness har merparten av forskningen ett feministiskt perspektiv. De bägge verken 

placeras båda in i science fiction-genren och de definieras ofta som utopiskildringar, men den 

queera potentialen har sällan uppmärksammats. James W. Bittners avhandling Approaches to 

the Fiction of Ursula K. Le Guin fokuserar i huvudsak sin studie på Le Guins samlade 

författarskap. Med andra ord behandlas The Left Hand of Darkness i förhållande till hennes 

övriga verk, som en del av The Hainish Cycle och som en del i hennes övriga författarskap. 

Även om vissa gränsöverskridande element behandlas, har Bittner dock inte närmat sig verket 

ur ett utopiskt perspektiv. Søren Baggesen har i sin artikel valt att endast fokusera en detalj i 

verket, meningen ”The King is pregnant” (The Left Hand of Darkness, s. 106) vilket också är 

namnet på hans artikel. Meningen öppnar upp för en intressant ingång i verket menar 

Baggesen som främst diskuterar getherianernas könskonstruktion och vilken följd han ser att 

denna får för samhällsbygget. 

Att Joanna Russ är en betydelsefull författare som det skrivits mycket om är det 

ingen tvekan om. De många texter som finns om hennes författarskap berör dock sällan 

hennes verk som utopi och när det väl görs, handlar det nästan uteslutande om verket som en 

feministisk utopi. Det blir tydligt i exempelvis On Joanna Russ där sexton författare belyser 

hennes författarskap ur olika perspektiv, varav endast en, Linda Yaszek, placerar in The 

Female Man i en utopisk tradition och det avhandlas på bara ett par rader. Heather J. Hicks 

skriver om The Female Man i en artikel i Postmodern Culture från 1999 ur ett postindustriellt 

perspektiv där Hicks menar att Russ har formulerat berättelsen om kvinnors förändrade 

yrkesroll, här tas vissa utopiska inslag upp men saknar ett queerteoretiskt perspektiv. 

                                                 
7
 Heggestad, En bättre och lyckligare värld. Kvinnliga författares utopiska vision 1850-1950, 2003, s. 187. 
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Teori 

Feministiska och queera utopier 

“Feministisk teori är till sin natur utopisk”, skriver genus- och litteraturvetaren Anne K. 

Mellor.
8
 Hon menar att den feministiska teorins kritik mot den rådande genuskodningen och 

könsuppdelningen i samhället rymmer en vision om en alternativ värld, en genusfri (gender-

free) värld som Mellor kallar det. På samma vis menar jag att queerteorin kan betraktas som 

utopisk i sin formulering av alternativ till det heteronormativa samhälle vi lever i nu. 

Definitionerna av begreppet utopi skiljer sig mycket från varandra, en del är mycket 

snäva medan en del är mycket vida. Jag kommer tillämpa en användning av begreppet som 

innebär att en utopi ska vara en skildring av ett framtida, önskvärt samhälle. I utopiskildringen 

kan det, men det behöver inte, ingå en förklaring till hur utopin ska uppnås. Jag menar, i 

enlighet med exempelvis utopiforskaren Ruth Levitas, att utopin ska grunda sig i en längtan 

efter en bättre värld.
9
 Samtidigt instämmer jag i litteraturforskaren och slavisten Gary Saul 

Morsons snävare definition av utopi som bland annat innebär att en utopi inte ska skildra en 

förlorad värld, eller förespråka en återgång till ett tidigare samhällstillstånd, utan snarare ska 

baseras på en framåtanda och en vilja att förändra.
10

 

Inom forskningen kring utopier har det från feministiskt håll framlagts en 

analysmodell som kan användas i den här kontexten. Utopierna kan dels delas in i positiva 

(utopier) eller negativa (dystopier) visioner. Vidare kan de, utifrån filosofen Ernst Blochs 

terminologi, vara abstrakta eller konkreta.
11

 De abstrakta utopierna är fantastiska och erbjuder 

sällan några förslag på hur utopin ska uppnås, de konkreta däremot visar på vägen mot utopin 

och visar på ett alternativ som kan betraktas som en möjlig framtid. Båda sorternas utopier bär 

på en kritik mot hur det nuvarande samhället ser ut, den konkreta bär dock på större 

förändringspotential. Ytterligare en indelning görs av Mellor som visar hur feministiska 

författare har utvecklat tre typer av utopier. Den första typen av feministisk utopi är den 

helkvinnliga, den skildrar ett samhälle enbart befolkat av kvinnor där männen har på något vis 

försvunnit, antingen på grund av krig, sjukdomar eller av andra orsaker. Ofta skildras här hur 

även typiskt manliga drag och aktiviteter försvunnit – samhällsenheterna har ofta blivit 

mindre, i högre grad jordbruksbaserade och är mindre inriktade på teknik, konkurrens och 

                                                 
8
 Mellor, Anne K., 1984, s. 38. 

9
 Levitas, Ruth, genom Heggestad, Eva, 2003, s. 16. 

10
 Saul Morson, genom Heggestad, Eva, 2003, s. 15f. 

11
 Bloch, Ernst, genom Mellor, 1984, s. 37. 
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erövring än det västerländska samhället idag.
12

 Ofta framhålls en nära koppling mellan 

kvinnlighet och natur, medan något utrymme för de individer som vill leva i ett 

högteknologiskt samhälle sällan erbjuds.  

Den andra typen av feministisk utopi är den biologiskt androgyna, där kön inte 

existerar på det viset vi känner det. Av naturliga skäl framhålls inte några traditionella 

könsvärden, helt enkelt för att inga identitetsmarkörer kan hängas upp på kön. Den här typen 

av utopi är inte särskilt väl representerad, enligt Mellor är Le Guin den enda författare hon 

känner till som har försökt sig på den här typen av utopiskildring. Mellor menar också att 

detta är den utopi som befinner sig längst ifrån den konkreta utopin.  

Den sista och tredje typen av feministisk utopi är den tvåkönade jämställdheten. Här 

finns två kön – män och kvinnor – och de lever sida vid sida i ett genusfritt samhälle.
 
Det 

innebär att deras liv och handlingar inte påverkas av deras genusidentitet, förstådd som det 

socialt konstruerade genus, medan de fortfarande har en tydlig biologisk könsidentitet. Denna 

typ av utopier anser Mellor vara de mest realistiska.
13

 

Jag väljer att presentera dessa tre typer av feministiska utopier för att det är en tacksam 

modell att använda för att diskutera en utopis eventuella queerhet. Det måste dock ske med en 

brasklapp om att modellen egentligen bara tar hänsyn till kön och genus och därmed saknar 

det intersektionella perspektiv som fångar upp fler kategorier i analysen, även om sexualitet 

och reproduktion är svåra att utelämna i den praktiska analysen. 

 Den första typen av utopi kan betraktas som queer utifrån perspektivet att endast ett 

kön finns och därmed kan inget maktförtryck baserat på kön uppstå. Däremot tenderar de 

skildringar som finns i den här kategorin att återupprepa och befästa ett typiskt binär 

cartesianskt synsätt på kön vilket omöjliggör eller åtminstone försvårar för 

gränsöverskridande, normbrytande identiteter och element. Den andra typen av utopi är den 

som i allra högsta grad erbjuder en queer potential. Här befinner sig kön och genus på en helt 

annan nivå än i de två andra typerna – de finns helt enkelt inte, därmed öppnas också för helt 

andra sätt att organisera samhället på då inga förutsättningar ur ett könsperspektiv finns.
14

 

                                                 
12

 Jag förtydligar här med det ”västerländska samhället idag” eftersom de litterära verk som Mellor har utgått 

från i sin text alla är skrivna av västerländska författare. Den här analysmodellen skulle troligtvis behöva justeras 

för att kunna användas på andra litterära texter, skrivna i en annan tid, på en annan plats eller av andra 

författaridentiteter. 
13

 Den här typen av utopier delas ibland upp i två olika där den ena kan betraktas som den ovan beskrivna 

genusfria tvåkönat jämställda modellen och en tvåkönad jämställdhet där män och kvinnor värderas lika men 

utifrån ett essentialistiskt synsätt har olika roller i samhället. Se Mellor, 1984. 
14

 Här kan dock diskuteras om inte utopier som inkluderar ett flertal könsidentieter skulle kunna ingå, vilket 

också Heggestad påpekar i En bättre och lyckligare värld, s. 25f. En sådan utopi kan anas i Jaels värld i The 

Female Man där ett flertal maskuliniteter tillåts ta plats. 
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Den tredje typen av utopier utgår från att det finns två fasta kön och försöker visa på alternativ 

på samlevnad som inte bygger på genusförtryck. Det finns dock risk för heteronormativa 

fallgropar här, särskilt i synen på kön som något stabilt.  

Le Guins The Left Hand of Darkness kan betraktas som en abstrakt, positivt utopisk 

skildring som hör hemma i den andra kategorin, biologisk androgynitet.
15

 Mellor placerar 

Russ The Female Man i den första kategorin, helkvinnliga visioner. Jag instämmer och menar 

att verket i stort kan ses som både konkret positivt utopiskt och konkret negativt dystopiskt
16

 

Som nämnts ovan har frågan om utopins realiserbarhet diskuterats inom 

utopiforskningen.
17

 Jag tar i uppsatsen inte hänsyn till den frågan då mitt syfte endast är att 

undersöka hur utopierna kan se ut, inte hur de ska kunna realiseras. 

 

Vad är en queer utopi? 

Tiina Rosenberg skriver i Queerfeministisk Agenda att queer har tillskrivits olika betydelser. 

Queer är dels både en identitet i sig men också en beteckning för olika icke-heterosexuella 

identiteter, dels en teori som förhåller sig normkritiskt och problematiserar framför allt 

heteronormativiteten.
18

 I det senare fallet rör det sig om en poststrukturalistisk teori som 

synliggör hur begrepp och sanning är föränderligt över tid och rum, i sociala konstellationer, 

relationer och maktförhållanden. Jag använder här begreppet queer som en teori som 

ifrågasätter och formulerar alternativ till heteronormativiteten.  

Heteronormativiteten kan ses som den uppsättning normer och regler som gör att alla 

människor måste definieras som män eller kvinnor – på livets alla plan – och att män måste 

uppfattas som män och kvinnor måste uppfattas som kvinnor av sin omgivning. Vidare måste 

en som man åtrå och känna begär till kvinnor och vice versa, den tydliga könsdefinitionen är 

alltså förutsättning för den obligatoriska heterosexualiteten och den obligatoriska 

heterosexualiteten är att betrakta som en förutsättning för att det normerande tvåkönssystemet 

                                                 
15

 Jag kategoriserar The Left Hand of Darkness som en abstrakt utopi då det inte finns någon förklaring eller väg 

fram till det samhälle som skildras och den därmed inte kan vara en konkret utopi i den bemärkelse Bloch talar 

om. Bittner visar dock på hur verket flyter emellan en realistisk och fantastisk form då ramberättelsen (The 

Hainish Cycle) har realistiska anspråk,  
16

 Mellor, 1984, s. 40. 
17

 Mellor, 1984, s. 45, Heggestad, 2003. s. 26f. 
18

 Rosenberg, Tiina, Queerfeministisk Agenda, 2002, s.11f. 
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ska bestå.
 19

  Lyckas en individ inte leva upp till heteronormativitetens normuppsättning 

kommer det skapa problem i den individens liv.
20

  

Att queerteorin är en poststrukturalistisk teori i nära släktskap med feministisk teori 

gör att den för vidare en tradition där text och språk inte ses som enbart något som skildrar 

och påverkar vår verklighet utan också som skapar och konstituerar vår verklighet.
21

 Därmed 

finns en tydlig politisk koppling där även (eller kanske framför allt) litteratur och fiktion ses 

som viktiga subversiva förändringsverktyg, vilket Wildow också visar på: 

 

Om språket är själva det medel genom vilket verkligheten blir till ger alltså språket, och texten som vi 

kan formulera med det, oss utrymme att utöva ett motstånd genom att dekonstruera och förskjuta 

rådande uppfattningar och normer.
22

 

 

Med detta vill jag visa på betydelsen av tankeexperiment såsom Russ och Le Guins romaner, 

hur de dels öppnar upp utrymmen med queera möjligheter samt fungerar som politiska 

visioner.  

Antologin The Future is Queer samlar åtta olika queerutopiska texter. Här presenteras 

den queera utopin som en potentiell framtid, den är ett politiskt verktyg som formulerar ett 

motstånd mot den amerikanska, religiösa högern och den visar på hur just den potentiella 

queera framtiden består av oändliga möjligheter.
23

 Men vad innebär det för utopin? Här låter 

det ju som att alla utopier helt godtyckligt kan betraktas som queera eller icke-queera. Gay 

Pearson m.fl. framhåller hur den queera potentialen uppstår i de gränsöverskridande 

elementen som är något av en grundsten i science fiction-projektet och som överskrider det 

cartesianska binära synsättet som dominerat synen på kön och sexualitet tidigare.
24

 Med andra 

ord är den queera utopins grunddefinition att den ger uttryck för ett motstånd mot 

heteronormativiteten och en traditionell syn på kön och sexualitet och att detta motstånd sker 

genom gränsöverskridanden. 

Dessa utopiska utrymmen kan uppstå i alla möjliga sammanhang, inom aktivism, 

i form av en festival, som film, som politiska manifest eller i form av skönlitteratur. Det 

centrala för frågan om en utopis eventuella queerhet, oavsett form, är i vilken mån det 

formulerar alternativ till heteronormativiteten. 

                                                 
19

 Jag använder pronominet ”en” istället för pronominet ”man” i enlighet med SAOL (trettonde upplagan, fjärde 

tryckningen), inte som en dialektal variant utom för att synliggöra hur språket är formbart och inte behöver utgå 

från en manlig norm. 
20

 Rosenberg, 2002, s. 100f. 
21

 Ambjörnsson, 2006, s. 45. 
22

 Wildow, 2008, s. 15. 
23

 Labonté, Richard och Schimel, Lawrence, The Future is Queer, 2006. 
24

 Gay Pearson, m.fl., 2008, s. 3. 
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Presentation av verken 

Le Guins The Left Hand of Darkness utspelar sig på planeten Winter, eller Gethen som den 

också kallas. Dit är människan Genly Ai utsänd av den intergalaktiska 

samarbetsorganisationen The Ekumen för att övertala planeten att ansluta sig till det 

intergalaktiska samarbetet. Under sin vistelse får Genly Ai bekanta sig med helt andra 

samhällssystem än de jordiska och även konfronteras med en helt annan konstruktion av kön 

och sexualitet. Han kommer också att inleda en mycket nära relation med en getherian, 

Estraven. Han är inledningsvis en form av vägvisare åt Genly men i och med att de båda 

landsförvisas från Karhide tvingas de ut på en lång resa där de kommer att leva med varandras 

likheter och olikheter mycket nära inpå varandra. Deras förhållande befinner sig någonstans 

mellan ett nära vänskapligt och ett kärleksförhållande. Det är två samhällen vi möter på 

Gethen, dels Karhide där berättelsen börjar, dels grannlandet Orgoreyn. Karhide präglas av ett 

i huvudsak feodalt samhällskick, som på lösa demokratiska grunder främst struktureras 

genom släktband och mindre samhällen. Orgoreyn är ett toppstyrt, genombyråkratiskt 

samhälle med demokrati endast på ytan – samhället har i andra studier jämförts med olika 

kommunistiska förlagor.
25

 Det för min uppsats intressanta med romanen är att getherianerna 

är könsneutrala individer. De befinner sig i somer, ett asexuellt, könslöst tillstånd tjugotvå av 

månadens tjugoåtta dagar medan de går in i kemmer, blir fertila och antar antingen en kvinnlig 

eller manlig könsposition de sex övriga dagarna. Under sina liv antar getherianerna olika 

positioner under sina kemmer-processer, de kan med andra ord både befrukta och bli 

befruktade och således både bli vad vi skulle kalla mödrar och fäder. I romanen ges ingen 

förklaring till varför det förhåller sig på detta viset, men enligt en teori är getherianerna 

människor som muterats under någon form av experiment för länge sedan varefter de anpassat 

sig till planetens hårda klimatförutsättningar. Jag kommer endast att titta på det samhälle som 

skildras i Karhide, Orgoyeon överlämnar jag till andra att utforska.  

The Left Hand of Darkness berättas genom en mängd olika berättarröster, 

ambitionen tycks vara att bygga upp en värld som kan uppfattas som verklig och trovärdig. 

Huvudberättelsen består av en rapport som Genly Ai, skrivit till The Ekumen efter sitt besök 

på planeten Gethen. Men romanen innehåller också flera andra berättelser. Bittner lokaliserar 

i texten sju olika dokument som Genly funnit på annat håll, samt fyra utdrag ur Estravens 

                                                 
25

 Baggesen, ”The King was Pregnant”, 1999, s. 86. 
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dagbok. Det handlar om skapelsemyter, sagor, fotnoter, förklarande sidhuvuden samt en 

bilaga som handlar om Gethens kalender och sätt att mäta tid.
26

   

Skälet till denna mångfald av berättelser ges redan i en av romanens första 

meningar: ”Truth is a matter of the imagination” (The Left Hand of Darkness, s. 1). Fakta kan 

inte stå för sig själva utan är beroende av hur de framställs, menar romanens huvudperson. 

Detta synliggör hur sanningen är relativ och beroende av sin kontext, något som i allra högsta 

grad sammanfaller med queerteorin, som grundar sig i den poststrukturalistiska 

teoribildningens uppfattning om att det inte finns någon objektiv sanning, utan en språklig 

konstruktion som formar vår uppfattning om omvärlden.
27

  

Russ The Female Man utspelar sig kring fyra kvinnor i fyra olika världar. Det är 

oklart om dessa världar ska betraktas som parallella universum, fyra olika tider eller om de 

utspelar sig på en och samma plats. Joanna lever på 1970-talet och hennes liv påminner 

mycket om författarens eget.
28

 Jeannine lever i USA i en obestämd tid som liknar Joannas tid 

bortsett från att andra världskriget aldrig inträffat, att depressionen aldrig har tagit slut och att 

de sociala reformer från 50–60-talen som Joanna upplevt inte genomförts. Jael lever i en 

obestämd framtid, omkring ett par hundra år efter Jeannine och Joanna, där kvinnor och män 

lever i åtskilda samhällen, Womanland och Manland, som ligger i ett brutalt krig mot 

varandra. Kvinnorna har ett tekniskt försprång och även ett maktövertag då de är de enda som 

kan föda fram liv. Männen (”the real men”) lider av sexuell frustration och ändrar därför unga 

pojkar så att de ska växa upp och ge en illusion av att vara kvinnor (”the changed”). Alla når 

dock inte hela vägen utan befinner sig någonstans på vägen mot att bli kvinnor (”the half-

changed”). Janet lever i Whileaway som sägs ligga omkring niohundra år efter den nutid 

Joanna befinner sig i. I Janets nutid har det manliga könet dött ut och kvinnorna har säkrat 

reproduktionen på tekniskt väg. Samhället struktureras helt annorlunda i mindre 

jordbruksenheter som bygger på avancerade tekniska hjälpmedel. Med andra ord kan romanen 

betraktas som en utopisk skidring där Whileaway är det utopiska målet och de andra 

kvinnornas nutid är etapper på vägen mot hur utopin skall uppnås. I uppsatsen är det 

Whileaway som kommer studeras som utopi.  

The Female Man är uppdelad i nio delar som i sin tur består av mellan fem och 

arton numrerade titellösa stycken, där varje stycke kan vara mellan en mening och många 

sidor långa. Berättarperspektivet växlar mellan ett förstapersons- och ett 

                                                 
26

 Bittner, 1984, s. 109f. 
27

 Ambjörnsson, 2006, s. 44, s. 48. 
28

 Hicks, Heather J., “Automating Feminism: The Case of Joanna Russ’s The Female Man”, 2009, punkt 5. 
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tredjepersonsperspektiv men vem som talar är ofta oklart. De fyra kvinnornas medvetanden, 

erfarenheter, känslor och tankar flyter in och ut ur varandra vilket ställer frågan om 

kvinnornas inbördes förhållande på sin spets. Är kvinnorna ett medvetande i fyra individer, 

fyra medvetanden i en individ eller fyra självständiga individer? Jael menar att de alla är 

samma kvinna som blivit till olika till följd av deras olika livsvillkor (The Female Man, s. 

155f) men de andra kvinnornas okunskap kring detta gör dock att informationen inte är helt 

tillförlitlig. 

Le Guins utopi kan vid en första anblick te sig vara den med den största queera 

potentialen. Romanen har dock fått utstå en hel del kritik från feministiskt håll, bl.a. för Le 

Guins val av pronomen (det är bara pronominet han som används).
29

 Jag väljer dock att inte 

gå in på sådana berättartekniska detaljer då jag anser det vara ovidkommande för själva utopin.  

 

Reproduktion, kön och sexualitet 

För Le Guins getherianer är kön och sexualitet i allra högsta grad intimt förbundna på så vis 

att det ena helt enkelt inte existerar utan den andra – när de inte befinner sig i kemmer har de 

ingen sexuell drift och därmed inget behov av kön. Då befinner sig alla individer på en 

glidande skala mellan femininitet och maskulinitet där inga egenskaper är kopplade till någon 

könsidentitet. Eftersom fertiliteten värderas högt och reproduktionen har en viktig roll i 

getherianernas liv har alla individer rätt till ledighet under sin kemmerperiod, likaså betraktas 

det som självklart att den som är gravid har rätt till ledighet – det förklaras vara en följd av att 

alla individer kan bli gravida och hamna i den situationen. De barn som föds betraktas vidare 

som ”kemmering-barn” eller som ”barn av kroppen”, det är med andra ord utifrån om en burit 

barnen i sig som ens roll som förälder definieras. Kön existerar alltså bara då en gehterian 

befinner sig i kemmer samt då någon bär på ett barn. Det ges dock inga identitetsgrundade 

egenskaper då alla getherianer antingen är mödrar, fäder, både och eller helt enkelt inte fått 

barn än.  

Kön ska inte betraktas som att getherianerna träder in i könsidentiterna man eller 

kvinna enligt vår syn på vad man och kvinna är utan snarare som att de träder in i tillstånd där 

den ena parten befruktar och den andra befruktas – egenskaper som vi kodar som manliga och 

kvinnliga men som i en värld där det inte är egenskaper kopplade till ett stabilt, oföränderligt 

                                                 
29

 Mellor, 1984, s. 45. En kan tänka sig andra pronomen såsom hen och henom som används inom dagens 

svenska queerfeministiska aktivism (se ex. Wildow eller se Anneli Henrikssons Normativt uppror? Bruk av och 

attityder till hen som könsneutralt pronomen vid Stockholms Universitet) eller Piercys per och pers från The 

Woman on the Edge of the World. 
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kön, inte blir identitetsgrundande. Manligt och kvinnligt förlorar sina betydelser eftersom alla 

befinner sig i båda kategorierna. 

 

Consider: Anyone can turn his hand on anything. This sounds very simple, but its psychological effects 

are incalculable.
30

 

 

Citatet kommer från en fältanteckning skriven av en av The Ekumens utforskare av Gethen, 

femtio år innan Genly Ai kommer till planeten. Här synliggör Le Guin själv i boken de 

ofattbara konsekvenserna det innebär för oss människor när förutsättningarna för kön och 

genus förändras. Plötsligt finns inte längre en uppdelning av befolkningen baserad på kön, det 

finns ingen utifrån kön som är mer lämpad, eller mer naturlig att ta hand om barn, om 

omsorgssysslor, om produktiva respektive reproduktiva sysslor. Det tydliggörs hur hela det 

binära tänkandet vänds upp och ner när inte kön finns tillgängligt som en konstitutiv faktor 

och när mänskligheten kan inte längre delas in i starka och svaga hälfter.  

Ett användbart verktyg att använda för att undersöka i vilken mån normerna för 

sex och sexualitet avviker från heteronormativiteten är Gayle Rubins sexuella värdehierarki.
31

 

I den fokuseras sexualitet i form av sexuella praktiker i en modell där varje sexuell praktik 

som existerar inom normativt sex motsvaras av en motsatt praktik som kan sägas befinna sig 

utanför normativt sex. Exempel på motsatspar som dessa kan vara skyddat-oskyddat sex, 

inomäktenskapligt-utomäktenskapligt sex, reproduktivt sex-sex för njutning, heterosexuellt-

homosexuellt sex osv. De sexuella praktiker som befinner sig inom det som kan kallas för 

normativt sex sammanfaller ofta också som heteronormativa sexuella praktiker. Le Guins 

getherianska samhälle på Karhide följer inte alls samma sexuella normer som den sexuella 

värdehierarki som kan betraktas som heteronormativ, vilket tar sig uttryck både i de sexuella 

praktikerna och organiseringen av familjeenheten. Vi finner exempel vad det gäller såväl 

flersamhet som sex mellan individer med släktband. 

Samtidigt finns det andra exempel som mycket väl stämmer överrens med den 

heteronormativa värdehierarkin, exempelvis en fokusering på sex i reproduktivt syfte samt 

sex mellan olikkönade. Mot bakgrund till Le Guins citat ovan om hur kön aldrig kan ges 

identitetsgrundande egenskaper i de getherianska samhället är det intressant att det enda 

möjliga sexet mellan två individer är olikkönat. Det är den enda arenan där kön faktiskt spelar 

någon roll eftersom den ena parten per automatik kommer anta motsatt kön i förhållande till 

den andra parten. Så länge sex är tvåsamt är det olikkönat och endast vid sexuella praktiker 

som innefattar fler individer sker samkönat sex. 
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Eftersom den gethteritanska synen på kön är att det är något föränderligt som 

endast får betydelse i kontakt med andra individer i samband med kemmer, finns det också en 

syn på kön som innebär att det kan göras efter behov. Med hormoner finns möjligheten att 

förändra kemmer-processen – frivilligt eller ofrivilligt – och alltså bestämma vilken 

könsidentitet som ska intas. Att getherianerna därmed kan välja könsidentitet genom 

experimentering med hormoner tyder på att det finns en strävan mot vissa kön som kan vara 

hierarkiskt baserad. Samtidigt ses sexualiteten som mycket viktig för individen, för att straffa 

fängelsefångar ges hormoner för att helt stänga av kemmer-processen – något som gör 

fångarna deprimerade. Här kan alltså sexualiteten anses vara av grundläggande betydelse för 

getherianernas välbefinnande och en ständig asexualitet ses som otänkbar. Här finns en tydlig 

koppling till vårt samhälle och framför allt ett heteronormativt synsätt. Ett av 

heteronormativitetens mest grundläggande antaganden är att alla ska ha ett sexuellt begär.
32

 

Här aktualiseras frågan om sambandet mellan sexualitet och mänsklighet. Genly 

Ai betraktas ofta som omänsklig, han kallas pervers eftersom han ständigt är i kemmer. Enda 

sättet för getherianerna att hantera hans avvikande sexualitet är att definiera honom som en 

artskild varelse, olik de själva – annars skulle han bli ett monster, en i dess bokstavliga 

mening pervers person, omöjlig att umgås med. I och med att han kommer från en annan 

planet och kan betraktas som en varelse av en annan art blir han ändå accepterad – hans 

olikhet (omänsklighet) räddar honom. En queer potential finns kopplat till Genly Ais och 

Estravens förhållande, vars artöverskridande, möjliggör fler överskridanden som exempelvis 

överskridande av sexuell identitet. Detta synliggörs inte tydligast i sexuella handlingar utan i 

hur Genly Ai lär Estraven tankeläsandets hemlighet där Estraven därmed överskrider det som 

för hans art hittills varit omöjligt. Det är en förtroendegåva från Genly Ai som får manifestera 

deras förhållande, deras sammansmältning till ett. Här överskrider de till och med gränsen 

mellan deras medvetanden.  

Samtidigt tydliggör också romanen vårt samhälles syn på kön och sexualitet 

genom Genly Ais iakttagelser, genom hans svårhet att förhålla sig till att det han betraktar 

som manligt och kvinnligt inte kan kopplas till könen man och kvinna. Gay Pearson lyfter 

också frågan om hans namn Ai kan kopplas till öga och seende (Ai/eye/I). Hans syn på kön 

förändras under romanens gång från att betrakta getherianerna som avvikande till att i bokens 

slutscener betrakta sin egen könsbild som avvikande och obekväm.
33
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I Russ The Female Man får vi följa utvecklingen från ett nutida samhälle via 

Jaels hårda värld där kvinnor och män ligger i krig till Janets tid där kvinnorna slutligen skiljt 

sig från männen för gott. Det enda vi vet om historien är att under Jaels tid såldes barn på en 

svart marknad över gränserna för att mänskligheten skulle kunna överleva, kvinnorna har 

dock det tekniska övertaget. I Janets tid finns inte längre några män, ingen vet riktigt varför de 

dog ut men det talas om ”The Catastrophe” vilken ofta omnämns som någon form av pest. 

Reproduktionen sker på teknisk väg där kvinnorna har utvecklat en metod för att 

sammansmälta ägg från olika kvinnor. En kan tänka sig att det hänger samman med att 

kvinnorna slutligen uppfann denna metod efter Jaels levnadstid och att det är orsaken till att 

männen dog ut – de kunde inte föröka sig när kvinnorna tog makten över reproduktionen. Vi 

ser med andra ord hur Russ har flyttat makten från produktion, i Jeannines och Joannas tid, till 

reproduktion i Janets tid. En värdeladdad förskjutning som visar att produktion inte 

nödvändigtvis måste vara den maktdominerande sfären. Om vi betraktar berättelsen som en 

historisk återgivning från Joanna och Jeaninnes verkligheter till Janets kan vi också se en 

förskjutning i relationssfären från ett relationskapitalistiskt mot ett relationsanarkistiskt 

inspirerat sätt att strukturera vänskapliga och romantiska relationer.
34

 Relationsanarkistiskt i 

den bemärkelsen som bland annat Ambjörnsson använder begreppet. Med detta menar hon att 

den monoamorösa relationsbildningen inte längre är naturgivet dominerande vilket leder till 

svagare gränser mellan vänskapliga, sexuella och romantiska relationer.
35

 

I Russ berättelse om Whileaway är inte reproduktionen kopplad till ett visst kön. 

Eftersom reproduktionen bygger på att två människor – i detta fall två kvinnor – förökar  sig 

finns det alltså möjlighet för alla människor att bli gravida, liksom att alla kan befrukta någon 

annan. På samma sätt finns det hos Russ vad som hos Le Guin kallas ”kemmering-barn” 

och ”barn av kroppen”. Hos Russ kallas mödrarna för ”body-mother och ”other mother”. Här 

spelar alltså kön ingen roll för reproduktionen.  

Vidare finns i Whileaway inget utrymme att skapa sig en genusidentitet eller 

könsidentitet utifrån sin biologiska kropp. Eftersom alla kroppar är likadana utifrån ett 

könsperspektiv kommer den enda möjliga könsskillnaden som kan uppstå baseras på ens 

identitet som förälder – alltså om en har barn av sin egen kropp eller barn från en annan 

                                                 
34

 Begreppet relationskapitalism har ingen vetenskapligt fastslagen definition eller status, jag har inte funnit 

några akademiska texter om det alls. Det används främst i aktivistiska sammanhang för att synliggöra det som 

kan betraktas som en av relationsanarkismens motsatser, relationshandlingar som sker, främst sexuellt, utan 

tanke på konsekvenser (negativa eller positiva) för motpart(er). 
35

 Ambjörnsson, 2010, s. 146ff. Jag skriver relationsanarkistiskt inspirerade då systemet inte kan sägas vara fullt 

relationsanarkistiskt då viss skillnad fortfarande görs mellan vänskapliga och romantiska relationer, även om 

begreppet inte är lika hårt sammanbundet med sexuella handlingar som i vårt samhälle.  
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persons kropp. De egenskaper och värden vi kopplar till kön är med andra ord helt avhängiga 

den eventuella föräldrarollen.  

Hos Russ baseras sexualiteten på en drift av lust och känslor. Hos Le Guin har den 

främst ett reproduktivt syfte som förklaras av de hårda livsvillkoren på planeten Gethen, Russ 

väljer dock att framställa sexualiteten som byggd på personkemi där sex kan handla om 

personlig tillfredställelse. Det kan vara en klar avvikelse från den heteronormativa sexuella 

värdehierarkin, i alla fall i en historisk jämförelse med exempelvis Jeannines tid.  

Till skillnad mot hos Le Guin är kön en fast kategori i Whileaway. Eftersom männen 

är utdöda existerar bara kvinnor, vilket skulle kunna öppna upp för ett samhälle där kön, 

liksom hos Le Guin, inte ens existerar i tankevärlden. Den möjligheten avskärs dock i och 

med att kvinnorna på Whileaway är mycket medvetna om att det historiskt har funnits män 

och att de, genom sin avancerade tekniska förmåga, reser till andra tider för att studera män 

och maskulinitet. I kulturen på Whileaway övertas en synen på kön från de samhällen som 

existerat i gångna tider. Whileaways befolkning positionerar sig i opposition mot det 

maskulint kodade samhället och menar att de har organiserat sitt samhälle baserat på 

kvinnliga värderingar och normer. Det saknas dock en yttre blick som ifrågasätter och 

diskuterar vilka normer som återskapas och reproduceras och vilka nya hierarkier som uppstår 

beroende på andra faktorer. Det kan förklaras av att romanen är skriven för att formulera ett 

alternativ till det samhälle som grundats på patriarkatet. Samtidigt kvarstår faktumet att utopin 

förlorar den queerhet som hade kunnat finnas i verket. Istället för att formulera en vision 

baserad på helt nya värderingar skapas en vision i opposition till en annan samhällsform. 

Det finns dock på Whileaway ett brett spektra av identiteter och stora 

möjligheter för alla individer att välja många olika vägar i livet. Som påvisas nedan 

organiseras hela livet på ett vis som syftar till att säkra reproduktionen och att låta individerna 

försöka sig fram i livet innan de hittar rätt. Det finns ingen form av rasism, klassamhället är 

upplöst och sexualiteten tvingas på ett naturligt vis inte in i någon form av norm då den 

varken är kopplad till en motsatt könsidentitet eller till reproduktionen. Det finns med andra 

ord en stor förståelse för det individuella valet och olika sätt att konstruera sin kvinnlighet – 

så länge en håller sig inom den norm som definierar det kvinnliga könet. Det handlar om 

biologisk determinism och essentiella värden som är svåra att foga samman med ett queert 

betraktelsesätt samtidigt som det som ibland kallas det sociala könet ges mycket stort 

utrymme. 

En queer potential i skildringen av kön finns däremot i berättelsen om Jaels 

värld. Den befolkas av flera typer av kvinnor och män vilket visar på en bredare, nästintill 



 17 

intersektionell medvetenhet, om olika människors förutsättningar och erfarenheter som går 

utanpå deras könsidentiteter. Där synliggörs i den manliga världen hur det ges rum för fler 

typer av män än de som representerar hegemoniska maskuliniteten. De män som lever 

som ”the changed” eller ”the half-changed” lever förvisso under svårare förhållanden än ”the 

real men” i Manland men har å andra sidan större utrymme i sina kontakter med kvinnorna 

från Womanland. Det visar sig dock att även dessa män har dött ut före Janets nutid, troligtvis 

i kriget mellan de två länderna, något som visar på, som i många andra helkvinnliga utopier, 

att det inte finns utrymme för några män alls, inte ens de underordnade eller marginaliserade 

maskuliniteterna.
36

 

När vi talar om reproduktion är det tydligt att Le Guin fortfarande är fast i ett 

binärt tvåkönsförhållande, en lösning som inte baseras på dualistisk könsuppdelning 

presenteras inte. Den enda möjliga lösningen är den att alla individer kan både befrukta och 

bli befruktade, alltså bli både mödrar och fäder i vår begreppsvärld. Hos Russ däremot finns 

inte motsvarande könsuppdelning. Här existerar bara ett kön, det kvinnliga, och reproduktion 

sker på teknisk väg genom sammansmältning av ägg. Samtidigt mynnar detta i slutändan ut i 

samma resultat i båda utopierna – alla kan bli gravida samtidigt som alla kan befrukta en 

annan individ. Reproduktionen är inte kopplad till ett visst kön i samhället.  

Att reproduktionen är baserad på två fasta könskategorier är grundläggande för 

upprätthållandet av heteronormativiteten. Därmed vill jag påstå att de båda utopierna är 

queera ur ett reproduktivt perspektiv eftersom de visar på alternativa sätt för reproduktion 

utanför heteronormativitetens ramar. En feministisk läsning skulle här missa hur utopierna 

inte bara skapar genusfria utrymmen utan även gör sexualitet oavhängigt de inblandade 

parternas eventuella sexuella identitet, det skapas ett ”sexualidentitets-fritt” utrymme.
37

 

Samtidigt får dessa två olika lösningar på reproduktionen och sexualiteten 

konsekvenser för könsidentiteterna. Hos Russ fastslås en statisk syn på kön som en konstant i 

identitetsskapandet. Det finns helt enkelt inget annat än det fasta könet kvinna, som i 

kontexten innebär en massa medföljande egenskaper då det kontrasteras mot könet man. Hos 

Le Guin är kön istället icke-existerande på alla plan i samhället utom det reproduktiva planet 

där det uppstår i form av ett görande genom att individen antar rollen ”befruktare” 

eller ”bärare av barn”. Detta görande innebär att könsidentiteterna är föränderliga samtidigt 

                                                 
36

 Mellor, 1984, s. 43. Här refererar jag till Connells teori om hegemonisk maskulinitet och hur det finns män 

som av olika anledningar diskrimineras som ”fullvärdiga” män, och därmed inte kan ses som gångbara i den 

hegemoniska maskuliniteten utan ses som marginaliserade eller underordnade maskuliniteter. Se Connell, 

Masculinities. 
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som det synliggör ett queert överskridande mellan å ena sidan en androgyn position och å 

andra sidan moders- och fadersrollen. 

 

Familjeenheten och samhällets organisation 

Det är inte självklart att getherianerna konstruerar sin familjeenhet kring en monogam 

parbildning. Visserligen är det möjligt för dem att ”svära kemmer”, dvs. trohet till en annan 

individ och då är de bundna till varandra resten av sina liv, men de kan lika gärna välja att ha 

olika partners under sin livstid, även vissa incestuösa sexuella band godtas. I städerna 

konstrueras samhället dessutom inte kring familjen som främsta enhet utan snarare kring 

boendet – härdarna – som fungerar mer som stora kollektiv. I dessa härdar existerar även 

sexuella praktiker som innefattar grupper av flera individer.  

Trots att det finns en kung i Karhide med envåldsmakt så är riket snarare en löst 

sammanhållen sammanslutning av många mindre enheter, ”härdar”, som mer eller mindre 

motsvaras an någon form av klansystem i vår kontext. Det finns klara tecken på att det är ett 

starkt klassamhälle. Trots att det inte är omöjligt att göra en klassresa tycks många betrakta 

det faktum att Estraven kommer från en liten härd utanför staden och ändå blivit motsvarande 

premiärminister som anmärkningsvärt. Härdarna struktureras mer som samhällen och byar i 

de mindre befolkade delarna av landet och i storstäderna struktureras de kring lösa 

familjeförhållanden eller kollektiv där alla som bor i samma hus räknas till samma härd. 

Baggesen påpekar att det med andra ord är ”et samfund som først og fremmest definierer sig 

selv ud fra klanerna, alltså ud fra familjerelationer”.
38

 Baggesen menar vidare att romanen gör 

klart att denna organisationsform skulle vara en följd av getherianernas ”konstitutionelle 

androgyni”.
 39

 En lättriktad kritik mot Baggesen kan här vara att det finns fler 

organisationsformer av samhället på Gethen. Så är exempelvis de bägge länderna Karhide och 

Orgoreyn organiserade på olika sätt. Den konstitutionella androgyni som Baggesen talar om 

leder med andra ord inte till ett visst sätt att organisera samhället på, per definition, och är 

heller inte den enda faktorn som har betydelse. Det krävs något mer. Detta ”något mer” skulle 

kunna vara shifgrethor. Shifgrethor är ett slags system för heder och social status som endast 

existerar i Karhide. Det finns ingen fastslagen definition av begreppet, det kan beskrivas som 

ett socialt spel kring heder, respekt och ära som handlar om att inte säga saker rent ut som de 

är utan genom antydningar och koder för att, exempelvis, jämka samman två individer som 

inte kommer överrens utan att någon av de inblandade behöver förlora ansiktet. Det är ett 
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mycket raffinerat socialt spel som fel spelat kan leda till konflikter, hat och bråk. Genly Ai 

saknar ofta förmågan att spela shifgrethor rätt. Hans öppna och direkta sätt leder ofta till att 

han missuppfattas eller ses som mindre intelligent av karhidierna. Av Genly Ais sätt att 

förhålla sig till spelet kan vi sluta oss till att shifgrethor är en egenskap som karhidierna föds 

med eller som kräver lång vistelse i det karhidiska samhället för att lära sig. Detta system kan 

förklara hur det kommer sig att Karhide aldrig har upplevt ett regelrätt krig då konflikter 

mellan individer och grupper har lösts genom shifgrethorn som alla individer följer. Då 

shigrethorn inte finns i det andra samhället som skildras, Orgoreyn, kan det förklara 

skillnaden mellan dem. I Orgoreyn talar en istället rent ut på ytan men behåller en ton av 

falskhet vilket gör att ingenting kan tas för givet. Det som här är intressant för min 

undersökning är att makt här struktureras utifrån sociala koder, inte utifrån normerande av 

identiteter.  

Tiden på Gethen utgår inte från ett basår på ett traditionellt, västerländskt vis 

utan utgår från nutiden och strålar framåt och bakåt i tiden. Getherianerna placerar med andra 

ord sig själva i centrum för tiden. Tid kan sägas vara en viktig förutsättning i den 

västerländska verklighetsuppfattningen, det är med hjälp av tiden vi strukturerar våra liv, både 

på daglig basis och i längre perspektiv för att förhålla oss till historien och till det som komma 

skall. Le Guin presenterar här ett alternativt synsätt på tid där verkligheten centreras kring 

nuet, ett sätt att bryta ner tidsstruktur som, exempelvis i vår tid, baseras på normerande eller 

hierarkiska ordningar. Utgår tiden från en specifik händelse, verklig eller mytisk, så tvingas 

alla användare av tiden acceptera händelsen som verklig, något som med andra ord fungerar 

oerhört normerande. Nuet laddas inte med något värderingar och normer som måste 

accepteras. Utgår tiden däremot från nuet internaliseras inte normer och värderingar i 

individerna genom tid. Detta sätt att centrera omvärlden utifrån sig själv går som ett mönster 

genom hela boken. Bittner visar hur själva berättelsens enda möjlighet att framställa sanning 

inte går genom rapportformen utan en form som bryter upp och blandar olika texter för att 

med berättelsens form skapa en relativ sanning som utgår från berättaren själv, Genly Ai. 

Detta mönster motsvarar Ekumenens organisation och återfinns även i ordens etymologiska 

ursprung där Bittner spårar Ekumenen till det grekiska ordet oikos, hus. Ekumenen är den 

sammanbindande länken och hjärtat i organisationen på samma vis som Genly Ai är den 

sammanbindande länken i de många olika berättelser som bildar berättelsen om hans liv.
40

 

Både Bittner och Gay Pearson m. fl. lyfter frågan om Genly Ais namn och lokaliserar det till 
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det engelska ordet I, jag, eller Eye, öga. I valet av namn har Le Guin placerat sin karaktär i 

berättelsens centrum och låter oss förstå att det hela handlar om hans självidentifiering genom 

att narrativisera sitt eget liv.
 41

  Detta sätt att skapa sin identitet kan hänföras till ett 

resonemang där identitet skapas utifrån betydelsebärande handlingar, såkallade performativa 

handlingar.
42

 Genom Genly Ais begreppsliggörande av sina handlingar gör han också 

dem ”verkliga” till den grad att de blir identitetsgrundande. När han förstår sina känslor för 

Estraven under deras vandring över isen tvingas han också acceptera att Estraven varken 

tillhör det Genly Ai känner som manligt eller kvinnligt. Därigenom skapar han en sexuell 

identitet som befinner sig bortanför det heteronormativa system han är van vid från sin 

hemplanet.  

Också i The Female Man är det en givande utgångspunkt att börja diskussionen 

om samhällsorganisationen med en redogörelse för familjeenheten. Hos Russ framhålls i 

skildringen av Whileaway vid flera tillfällen hur samhället organiseras annorlunda än mot i 

den tid som får räknas som vår (Jeannines och Joannas) och familjeenhetens organisering får 

betydelse för samhällsstrukturen. Även om berättarrösten antyder att ett skäl till detta skulle 

vara att samhället är organiserat utifrån någon slags essentialistiskt kvinnliga värden istället 

för manliga (som rösten menar att vår samtid är organiserad utifrån), vilket är svårt att 

betrakta som queert, finns det här queera drag i samhällsorganisationen. Familjeenheten är 

uppbruten och struktureras istället utifrån mindre kollektiv med vissa autonoma drag i 

förhållande till den stora samhällsapparaten. Trots att samhället som skildras har nått en hög 

teknisk nivå är det främst som jordbrukssamhälle det kan kategoriseras. I familjebilden finns 

dessutom en tydlig modell för föräldraskap som alla individer förväntas anpassa sig efter. De 

vuxna arbetar till dess att de i trettioårsåldern blir befruktade och därmed gravida, därefter är 

de helt befriade från arbete under fem år innan förälder och barn skiljs åt för att sedan i många 

fall aldrig träffas igen. Barnen uppfostras istället i små grupper med andra barn och en lärare 

innan de sänds ut i världen för att praktisera och försöka sig på olika sysslor i några år innan 

de förväntas slå sig till ro i ett nytt jordbrukskollektiv innan de själva får barn.  

Det finns med andra ord ingen familj att tala om utifrån ett familjebegrepp i vår 

mening och frånvaron av familjeenheter fungerar som en befrielse för individen från 

traditionella familjepositioner. Familjen ersätts av en kollektiv levnadsform som innebär att 

släktbegreppet suddas ut ur historien, det finns inget traditionstyngt släktskap att upprätthålla. 
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Däremot finns ett strikt levnadsmönster och ett förväntat levnadslopp, som alla individer 

förväntas leva upp till. Vägen från barn till vuxen är klart definierad, samtidigt som denna 

modell ger utrymme för en större flexibilitet i livsvalen.  

När det gäller vårt eget samhälle har Ambjörnsson definierat ett förväntat 

levnadslopp för en kvinna som att ”skaffa en partner av motsatt kön i mitten av 20-årsåldern, 

gifta sig vid 30, skaffa två barn mellan 30 och 40, administrera livspusslet av karriär och 

omvårdnad tills barnen flyttar hemifrån och sedan längta efter barnbarnen”.
43

 Detta 

förväntade livslopp kan ses som en direkt följd av heteronormativiteten. Hos Russ finns ett 

klart definierat levnadslopp som avviker tydligt från heteronormativiteten, men som ändå 

fungerar mycket normerande. Den queera potentialen ligger här i hur samhällets har formats 

för att ge individen möjlighet till större livsutrymme på den sexuella arenan och hur det här 

har formats alternativ som befriar individen från familjeenheten. Samtidigt måste det påpekas 

att reproduktionen är hårt kontrollerad. Det verkar dock inte enbart som en normerande och 

förtryckande faktor utan är också en faktor som befriar sexualiteten då modellen skiljer 

sexualitet och reproduktion från varandra.  

Hicks diskuterar hur Russ i sitt verk försöker finna nya sätt att formulera 

begreppet arbete på, Russ skriver att ”Wileawayans work all the time. They work. And they 

work. And they work” (The Female Man, s. 53) samtidigt som hon skriver att ingen på 

Elswhere arbetar mer än sexton timmar per vecka eller mer än tre timmar åt gången med en 

syssla. Det finns en motsägelse här, Hicks menar dock att Russ här försöker överskrida 

gränsen mellan arbete och fri tid, mellan privat och offentligt.
44

 Gränserna suddas ut och det 

som sägs styras av lust flyter samman med det som styrs av plikt. Om vi utifrån Baggesens 

resonemang om att den getherianska samhällsbilden ser ut som den gör som en konsekvens av 

getherianernas sätt att konstruera kön och sexualitet kan vi se invånarna på Whileaways sätt 

att organisera arbete som en konsekvens av deras avsaknad av konkurrens mellan könen på 

arbetsmarknaden likväl som deras flytande relationssystem.
45

 Samtidigt ifrågasätter denna 

sammanblandning av arbete och fritid, som i vårt samhälle tydligt skiljs åt, själva begreppet 

arbete. Om allt betraktas som arbete (”Whileaways works all the time”) vad är då arbete? Kan 

det existera utan sin motsats ledighet? 

Även i The Female Man problematiseras begreppet tid. Tills skillnad mot hos Le 

Guin handlar det inte om att i utopin strukturera tiden på ett annat sätt. Däremot innebär 
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romanens form ett problematiserande av tiden som linjär och kronologisk. Även här kan vi 

tala om ett formulerande av alternativ till den västerländska synen på tid. Hos Russ finns en 

klar linjär tidsram som börjar hos Joanna och Jeaninne och avslutas hos Janet via Jael. 

Berättelsen återges dock i en fragmentarisk och uppbruten form där tidsperspektiven kastas 

om varandra baserat både på var berättarrösten befinner sig och vilken av kvinnornas 

perspektiv som återges. Detta är den konkreta konsekvensen av att de fyra kvinnornas 

verkligheter kan betraktas som både fyra parallella universum och som fyra olika verkligheter 

upplevda av samma medvetande. Det innebär vidare att ett synsätt på tid, sanning och 

verklighet som kontextbundet synliggörs, vilket lätt kan kopplas till queerteorins 

poststrukturalistiska ursprung. Att kvinnorna utges för att vara samma kvinna vars skillnader 

förklaras av deras göranden och erfarenheter förklarar deras olika syn på kön och sexualitet. 

Joanna och Jeaninne upplever sig fångade i den heteronormativa miljöns krav på begär riktat 

åt ett motsatt kön vilket ställer krav på deras egen könsidentitet, Jael betraktar sexualiteten 

som en handelsvara i reproduktivt syfte och i Janets medvetande finns inte en tanke på hur 

män kan tänkas vara.  

I Whileaway är kvinnorna tekniskt avancerade trots att de lever i ett 

jordbruksbetonat samhälle. Teknik är och har alltid varit maskulint kodat i sitt nära släktskap 

med vetenskapens värld.
46

 Här har dock kvinnorna tagit makten över tekniken, den är en 

möjlig orsak till männens utdöende och en förutsättning för att kvinnorna ska reproducera och 

leva vida i Whileaway, med andra ord finns här en stor subversiv vision ur ett 

radikalfeministisktutopiskt perspektiv där den tekniska makten har övertagits av kvinnorna. 

Samtidigt leder detta övertagande till konsekvenser intressanta att studera ur ett queerutopiskt 

perspektiv. I The Female Man synliggörs det här kanske först och främst i Jaels tid där 

cyborgen får ta plats i berättelsen. Här är teknik rikligt införlivat i den mänskliga kroppen, där 

exempelvis Jael själv har tänder av stål och cybernetiska klor.
47

 Men också i Whileaway 

införlivas tekniken i människan i och med ”the induction helmet” som fungerar som en sorts 

avläsare av hjärnvågor som tillåter en mänsklig individ att styra en mängd avancerade 

maskiner och varmed hon kan utföra ett mångdubbelt arbete. Socialantropologen Ulf 

Mellström beskriver i Manlighetens många ansikten hur det i det post-humana tillståndet som 

inträder vid införlivandet av teknik i den mänskliga kroppen finns en emancipatorisk potential 

i och med den överskridande diffuseringen av gränsen mellan människa och teknik. Denna 
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potential uppstår i upplösningen av den cartesianska dualismen. Med andra ord är det i 

ifrågasättandet och utsuddandet av kroppens skarpa gränser som även andra ifrågasättanden 

och gränsöverskridanden möjliggörs.
48

 Jag ser här en koppling till det jag talar om ovan om 

förhållandet mellan mänsklighet och omänsklighet på Gethen och i förhållandet mellan Genly 

Ai och Estraven (s. 23). I Russ utopi sker avhumaniserandet genom tekniken och öppnar 

därigenom upp för andra gränsöverskridanden. Frågorna som uppstår blir var gränsen mellan 

människa och teknik kan dras. Hur ser förhållandet mellan människa-cyborg-maskin ut och 

vad innebär det för könskonstruktionen och för definierandet av sexualitet?  

Det finns en betydande likhet i de båda utopierna i hur organiseringen av 

boendeformen går till. Det intressanta är dock hur det i den ena utopin skiljs på sexualitet och 

reproduktion (Russ) och hur sexualitet och reproduktion binds samman så starkt att 

sexualiteten inte ens existerar utanför den reproduktiva arenan i den andra utopin (Le Guin). 

Båda två resulterar ändock i att boendeformen struktureras utifrån någon form av 

kollektivboenden. Dessa boenden ser dock något olika ut i de båda utopierna. Hos Russ 

frigörs boendet från släktskap och familj medan det hos Le Guin snarare baseras på släktskap 

och familj i de mer traditionella härdarna utanför storstadsmiljöerna. Detta tänker jag mig kan 

ha att göra med just frågan om sexualitet som hos Le Guin så starkt binds samman med 

reproduktionen och där både sexualitet och boende är konstruerat utifrån artens 

överlevnadskamp gentemot den ogästvänliga miljön och det hårda klimatet.  

 

Avslutning 

Jag inledde den här uppsatsen med att skildra hur utopier har fungerat som viktiga verktyg för 

att synliggöra missförhållanden i, ge uttryck för kritik av samt formulera alternativ till den 

värld vi lever i. Moylan menar att utopier har fungerat som en enande kraft för politiska 

rörelser genom att definiera samhällsproblem och formulera mål att sträva mot.
49

 Vidare visar 

jag med hjälp av Pearson m.fl. hur den queerteoretiska utopiforskningen är förvånansvärt liten 

och hur The Left Hand of Darkness och The Female Man främst lästs som feministiska 

utopier. Det är med denna bakgrund jag har skrivit min uppsats med syftet att finna svar på 

hur queera utopier kan se ut och framför allt hur de ovan två nämnda verken kan fungera som 

queera utopier. Här i avslutningen ska jag också försöka visa på hur verken kan skrivas in i 

den tradition Moylan talar om.  
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I teoridelen beskriver jag hur heteronormativiteten fungerar normerande för kön 

och sexualitet och påverkar individen på livets alla plan. Samtidigt säger jag att det som 

kommer att bestämma Le Guins och Russ utopiers eventuella queerhet är deras grad av 

uppbrytande av heteronormativiteten. Här ska jag visa på vad som talar för respektive emot 

utopierna som queera samt hur de formulerar positiva alternativ till ett samhälle baserat på 

heteronormativiteten.  

En utgångspunkt i mitt resonemang har varit Baggesens påstående att 

samhällsorganisationen hos Le Guin är formad som den är som en direkt följd av 

getherianernas könskonstruktion. Detta antagande applicerar jag också på Russ utopi för att se 

vilka likheter respektive olikheter som finns i skildringarna.  

Hos Le Guin sker kontruktionen av kön och sexualitet helt utifrån ett 

reproduktivt syfte där kön och sexualitet är ovidkommande i alla andra situationer i samhället. 

Könskonstruktioner produceras enbart genom sexuella praktiker och genom de roller som i 

vårt samhälle kan motsvaras av moders- och fadersrollerna, bärare av barn eller som 

befruktare. Såväl kön som sexualitet är oerhört hårt knutna till reproduktion. Med andra ord är 

Le Guin, ur ett könsperspektiv, fast i ett binärt tänkande kring reproduktion. Det viktiga här är 

dock att lyfta fram hur könskontruktionen hos Le Guin är föränderlig, flytande på en skala 

mellan androgyitet, moders- och fadersrollen. Detta har lett till, utifrån Baggesens 

resonemang, att samhället struktureras utifrån mindre enheter, på landsbygden ofta utifrån 

släktband och i städerna kring härdarna, en form av kollektivistiska boendeformer som 

påminner om ett äldre feodalt samhälle. I avsaknaden av demokrati har karhidierna utvecklat 

en sofistikerad form av socialt spel, shifgrethor. Det jämkar fred mellan individer vid 

meningsskiljaktigheter för att undvika konflikter och är ett avancerat system som bygger på 

heder och respekt för varandra. Detta utges för att vara en förklaring till varför karhidierna 

aldrig har varit i krig. 

Detta är några, av många, exempel på hur karhidierna organiserar sitt samhälle 

på ett annat sätt än det heteronormativa. Genom den totala avsaknaden av kön och sexualitet i 

samhället struktureras deras liv utifrån andra faktorer. Visserligen finns det flera tecken som 

tyder på ett starkt klassamhälle, det är inte omöjligt att göra en klassresa men det bör påpekas 

att Estravens klassresa uppfattas som anmärkningsvärd. Vidare uttrycker karhidierna en stor 

avsky för det främmande och avvikande – Genly Ai. Hans konstruktion av kön och sexualitet 

uppskattas inte utan betraktas som en störning i hans konstruktion som människa. The Left 

Hand of Darkness formulerar stora utopiska visioner kring kön och sexualitet. Det bör dock 
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påpekas att utopin bör betraktas som abstrakt och saknar ett möjligt realiserande samtidigt 

som den formar nya former av förtryck och maktobalans. 

Russ har i sin utopi vänt på steken. I Whileaway har kön ingen som helst 

betydelse för reproduktionen. Endast ett kön existerar och reproduktionen sker på teknisk väg. 

Å andra sidan ska det enda könet som finns inte betraktas som att alla är lika på samma vis 

som i Le Guins utopi. Här är det fråga om att männen helt enkelt dött ut, att två kön har 

existerat är känt och att en kvinna är en kvinna och en man en man är det ingen tvekan om. 

Med andra ord ser situationen här ut på det totalt omvända sättet. Kön har ingen betydelse på 

det sexuella eller reproduktiva planet, däremot existerar det i det övriga livet, om än inte i de 

vardagliga handlingarna så dock i ett historiskt perspektiv och som en tankefigur i det binära 

könstänkandet. Och även om kön, liksom hos Le Guin, görs endast i förhållande till 

föräldrarollen (som befruktare eller bärare av barn) ska kön betraktas som en fast oföränderlig 

kategori hos Russ, till skillnad mot den flytande form det intar hos Le Guin. 

Det resulterar dock i flera gemensamma konsekvenser i de båda utopierna, trots 

deras fundamentalt olika utgångspunkter. Både i Whileaway och i Karhide definieras inte alla 

kärleksrelationer av en exklusiv tvåsamhet åtskiljda från exempelvis vänskapliga relationer. 

Relationsskalan är flytande där praktiker som kan betraktas som både kärleksfulla, sexuella 

och vänskapliga inte knyts till en specifik individ utan kan uttryckas till flera olika. En av de 

mest intressanta konsekvenserna  är hur båda författarna i sina utopier har strukturerat 

samhället utifrån någon slags kollektivboendeform. Särskilt hos Russ har denna tagit sig 

uttryck i en boendeform som möjliggör så stor flexibilitet för individuella val som möjligt. 

Här har hon formulerat ett förväntat levnadslopp som förnekar släktskapet, 

familjentraditionen och arvsbördan samtidigt som det är den av utopierna som tydligast har ett 

strikt, fastslaget förväntat levnadslopp. Där Le Guin har skapat en utopi som inte riktigt tagit 

sig ur ett speciesistiskt, klassbaserat samhälle har Russ tagit sig vidare och skapat en utopi där 

sådana förtryck inte tycks finnas.
50

 Istället har hon byggt in en tydlig motsättning/konflikt 

mellan könen och på ett ironiskt vis kan hennes utopi betraktas som sexistisk.  

Huruvida dessa sätt att strukturera samhällen på ska anses vara en direkt 

konsekvens av konstruktionerna av kön och genus kan vi bara spekulera i. Däremot är det 

intressant att studera på vilket sätt denna samhällsform skiljer sig från den vi lever i. Här har 

författarna formulerat visioner kring hur samhället skulle kunna struktureras utifrån andra 

faktorer än kön och sexualitet och hur heteronormativiteten inte behöver vara den tongivande 
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 Speciesism innebär diskriminering baserad på arttillhörighet. Översätts ibland till artism.  



 26 

värderingsgrunden. Wildow avslutar sin uppsats med orden: ”När vi formar visioner börjar 

saker hända”.
51

 Citatet synliggör vikten av utopiska texter för den konkreta aktivismen – av 

särskilt stor vikt inom queerfeminismen där det akademiska och aktivistiska är intimt 

förbundet och motiverar också den här uppsatsens teoretisering av verken som queera utopier. 

The Left Hand of Darkness och The Female Man är visioner och drömmar som en med största 

sannolikhet ska betrakta som just visioner och drömmar – samtidigt är det just dessa visioner 

som behövs för att vi i den konkreta verkligheten ska kunna skapa queera utrymmen som inte 

präglas av heteronormativitet utan tillåts vara just försöken att skapa Den Queera Utopin. 
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 Wildow, 2008, s. 46. 



 27 

Litteraturlista 

Ambjörnsson, Fanny, Vad är queer?, Natur och kultur, Stockholm, 2006 

Ambjörnsson, Fanny, ”En säker plats?: alternativa familjer relationsanarki och flersamhet 

bland unga queeraktivister”, Barnets familjer ur barnkulturella perspektiv., S. 141-159, 2010 

Baggesen, Søren, '"The King was pregnant"', Detaljen : bd 1., S. 83-90, 1999 

Bittner, James Warren, Approaches to the fiction of Ursula K. Le Guin, UMI Research, Ann 

Arbor, 1984 

Butler, Judith, ”Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomology and 

Feminist Theory”, Performing Feminisms (red. Sue-Ellen Case, 1990), s. 270-282 

Connell, Robert, Maskuliniteter, Daidalos, Göteborg, 1999 

Heggestad, Eva, En bättre och lyckligare värld: kvinnliga författares utopiska visioner 1850-

1950, B. Östlings bokförl. Symposion, Eslöv, 2003 

Henriksson, Anneli, Normativt uppror? Bruk av och attityder till hen som könsneutralt 

pronomen, Examensarbete publicerat vid Institutionen för nordiska språk, Stockholm 

Universitet, 2010 

Hicks, Hether J., ”Automating feminism: The Case of Joanna Russ’s The Female Man”, 

Postmodern Culture, vol. 9, nr. 3, The John Hopkins University Press, Baltimore. 1999. 

http://muse.jhu.edu.ezproxy.its.uu.se/journals/postmodern_culture/toc/pmc9.3.html (2011-04-

21) 

Hicks, Heather J., The culture of soft work: labor, gender, and race in postmodern American 

narrative, 1. ed., Palgrave Macmillan, New York, 2009 

Labonté, Richard och Schimel, Lawrence, The Future is Queer, Arsenal Pulp Press, 

Vancouver, 2006 

Le Guin, Ursula K., The Left Hand of Darkness, Ace Books, New York, 2010 [1969] 

Mellor, Anne K., 'Om feministiska utopier', Kvinnovetenskaplig tidskrift., 5(1984):1, s. 37-51, 

1984 

Mellström, Ulf, 'Teknik, intimitet och manlighet', Manlighetens många ansikten: fäder, 

feminister, frisörer och andra män., S. 251-271, 2003  

Mendlesohn, Farah (red.), On Joanna Russ, Wesleyan University Press, Middletown, Conn., 

2009 

Moylan, Tom, Demand the impossible: science fiction and the utopian imagination, Methuen, 

New York, 1986 

Pearson, Wendy G., Hollinger, Veronica & Gordon, Joan (red.), Queer universes: sexualities 

in science fiction, Liverpool University Press, Liverpool, 2008  

http://muse.jhu.edu.ezproxy.its.uu.se/journals/postmodern_culture/toc/pmc9.3.html


 28 

Piercy, Marge, Woman on the edge of time, The Women's Press, London, 1979 

Rosenberg, Tiina, Queerfeministisk agenda, Atlas, Stockholm, 2002 

Russ, Joanna, The female man, New edit., Gollancz, London, 2010 [1975] 

Säfwenberg, Nike Linn, “Så nu är jag ett annat jag igen”. Autencitetsgränser i och kring JT 

LeRoys Sarah och Hjärtat är bedrägligast av allt, D-uppsats publicerad vid Institutionen för 

genus, kultur och historia, Södertörns Högskola, 2008 

Wildow, Hanna, Förändring pågår – Queerfeministiska skapanden av utopiska rumsligheter, 

uppsats publicerad vid Centrum för genusstudier, Stockholms Universitet, 2008 


