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1. Inledning 

Språket är en väv av makt och av motstånd. I språket ryms förtrycket och exkluderandet, men där 

ryms också möjligheten att förflytta gränser – att störa. Vilket förhållande existerar mellan makt 

och motstånd i litteraturen? Då en text kan fungera meningsskapande, normerande, provo-

cerande, blir den också bärare av en motståndspotential, en plats för omförhandling. Den blir ett 

rum för språket att röra sig i, ett rum där orden kan tänjas, töjas.   

Sara Stridsberg är författare, dramatiker och översättare, och debuterade år 2004 med 

romanen Happy Sally.
1
 Därefter har hon gett ut ytterligare två romaner, Drömfakulteten (2006) 

och Darling river (2011), samt volymen Medealand och andra pjäser (2012).
2
 År 2006 

belönades Stridsberg med Nordiska rådets litteraturpris för Drömfakulteten, som också är den 

roman vilken jag har valt att studera.
3
 Stridsbergs författarskap är intressant inte minst ur ett 

perspektiv som fokuserar just på makt och motstånd, eftersom det visar på genus, sexualitet och 

klass som centrala enheter i fråga om hur makt verkar. 

En roman som verkligen synliggör dessa faktorer är Drömfakulteten, en litterär fantasi om 

feministen, och författaren, Valerie Solanas liv.
4
 Solanas verkade som radikalfeminist under den, 

så kallade, ‟andra vågens‟ kvinnorörelse och är förutom författandet av SCUM Manifesto – 

Society for Cutting Up Men (1968),
5
 känd för att ha skjutit popkonstnären Andy Warhol.

6
 I 

Drömfakulteten skisserar Stridsberg ett fantasiporträtt över Valerie Solanas och hennes liv som 

feminist, prostituerad och psykologistudent.
7
 Jag finner romanen intressant att studera ur ett 

normkritiskt perspektiv för att den rymmer en möjlighet för läsaren att undersöka ifrågasättandet, 

möjligheterna (och omöjligheterna), snarare än bara förtrycket. I Drömfakulteten spelar 

motståndet huvudrollen – det uppträder i olika skepnader och på olika nivåer. Den här 

uppsatsens intention är att synliggöra maktrelationer som ryms i romanen och att undersöka hur 

normativa gränser kan förflyttas i förhållande till dem.  

 

                                                             
1 Sara Stridsberg, Happy Sally, Stockholm 2004. 
2 Sara Stridsberg, Drömfakulteten: tillägg till sexualteorin, Stockholm 2005; Sara, Stridsberg, Darling river: Doloresvariationer, 
Stockholm 2011; Sara, Stridsberg, Medealand och andra pjäser, Stockholm 2012. 
3 ”Sara Stridsberg”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/sara-stridsberg (2012-12-11). 
4 Hädanefter kommer jag att referera till citat ur romanen löpande i brödtexten. 
5 Valerie Solanas, Scum manifesto (1968), Edinburgh 1997. 
6 ”Valerie Solanas”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/valerie-solanas (2012-12-11). 
7 För vidare beskrivning och handlingsreferat av romanen se s. 8. Jag vill även framhålla att jag ofta kommer använda ordet 
‟hora‟, framför ‟prostituerad‟, för att beskriva Valeries sexarbete. Anledningen till detta är att karaktären själv identifierar sig 
med detta begrepp och aktivt särskiljer det från prostitution, vilket kommer framgå och diskuteras längre fram i uppsatsen. 

http://www.ne.se/sara-stridsberg
http://www.ne.se/lang/valerie-solanas
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att utifrån en närläsande metod, studera hur motstånd figurerar och opererar i 

relation till normer som avser femininitet, sexualitet och klass i Sara Stridsbergs roman 

Drömfakulteten. Jag vill undersöka hur dessa olika kategorier samverkar, och vilka möjliga 

motståndspraktiker och positioner som går att urskilja i förhållande till dem i romanen. Fokus 

ligger på karaktären Valerie. I min studie kommer jag att utgå från följande frågeställningar: Hur 

görs femininitet och sexualitet i romanen? Hur yttrar sig motstånd i skapandet av femininitet och 

sexualitet i relation till heteronormativitet och klasshierarkiska normer? Hur kan motstånd 

urskiljas i gestaltandet av kropp, sexuella praktiker och i Valeries förhållande till språket?  

 

1.3 Tidigare forskning 

De studier som bedrivits kring romanen är förhållandevis få. I texten ”‟En flod av ensamhet att 

drunkna i‟: Om Sara Stridsbergs Drömfakulteten – tillägg till sexualteorin” gör litteraturvetaren 

Nora Simonhjell en narrativt orienterad läsning av berättelsen, där hon främst belyser ensamhets-

tematik, samt diskuterar hur protagonisten Valerie förhåller sig till den historiska personen 

Valerie Solanas. Simonhjell diskuterar emellertid inte frågor om makt och skapande av 

femininitet och sexualitet, och utgör därmed inte en del av den forskning som är av primär 

betydelse för min uppsats.
8
 Ytterligare en text som behandlar Drömfakulteten är ”Orent – kropp 

– våld: motstånd?”, av Karolina Enquist Källgren. Artikeln jämför Drömfakulteten med Sarah 

Kanes Cleansed och belyser hur det kroppsliga våldet utgör ett möjligt motstånd hos romanernas 

karaktärer. Texten har alltså vissa beröringspunkter med mina frågeställningar och jag kommer 

att beröra den, trots att den är mycket översiktlig.
9
 

Förutom dessa texter har romanen analyserats i tre kandidatuppsatser. Jesper Persson 

undersöker i sin uppsats från 2006 outsiderskap hos romanens huvudkaraktär, något jag inte 

kommer att beröra.
10

 Sofie Valfridssons uppsats från 2008 kan tyckas mer relevant då hon, i 

                                                             
8 Nora Simonhjell, ”‟En flod av ensamhet att drunkna i‟: Om Sara Stridsbergs Drömfakulteten – tillägg till sexualteorin”, Norsk 

litterær årbok, red. Jørgen Magnus Sejersted & Eirik Vassenden, Oslo 2007, s. 56-72. 
9 Karolina Enquist Källgren, “Orent – kropp – våld: motstånd?”, Femkul 2007:3, s. 34 ff. 
10 Jesper Persson, “du kan inte läkas i en värld du inte krossat”. En studie av gestalten Valerie Solanas i Sara Stridsbergs roman 
Drömfakulteten utifrån Colin Wilsons kriterier för outsiderskap, C-uppsats publicerad vid Litteraturvetenskapliga institutionen, 
Uppsala Universitet 2006. 
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likhet med mig, valt att studera romanen utifrån faktorerna kön, klass och sexualitet.
11

 Till 

skillnad från Valfridsson kommer jag dock inte alls att blanda in den historiska Solanas, eller det 

historiska SCUM-manifestet i min analys, vilket innebär att hennes studie blir av begränsad 

betydelse för mig. 

Den sista uppsatsen som berör Drömfakulteten är skriven av Sophie Zettermark. Med 

utgångspunkt i queervetenskaplig teori undersöker den heteronormativitet och moderskap i 

Stridsbergs tre romaner.
12

 I de avsnitt som behandlar heteronormativitet och begär diskuteras ett 

antal problemställningar som min studie berör och därför kommer jag, i viss mån, att gå i dialog 

med Zettermark. Att jag avgränsat mitt arbete till att endast fokusera Drömfakulteten, samt att 

jag även inkluderar klass som en samverkade kategori i studiet av makt, normer och motstånd, 

menar jag dock innebär att min analys av femininitet och sexualitet i flera avseenden fördjupas 

ytterligare ställd i relation till Zettermarks uppsats. 

 

1.4 Metod och teori 

Jag kommer att utgå från en intersektionell, närläsande metod där fokus alltså ligger på att 

urskilja hur kategorierna sexualitet, femininitet och klass opererar och interagerar i fråga om 

makt och motstånd. Nina Lykke har beskrivit intersektionalitet som ett begrepp vilket syftar just 

till att undersöka hur olika maktstrukturer samverkar. Intersektionalitet handlar således inte om 

att addera olika perspektiv på varandra, utan snarare om att se hur makt skär igenom olika 

kategorier på ett interagerande sätt.
13

 

I övrigt utgörs mina teoretiska utgångspunkter huvudsakligen av perspektiv hämtade från 

queerforskningen. Queerteorin studerar frågor om genus, sexualitet, identiteter och makt, och är 

därför fruktbar i relation till mina frågeställningar. Grunden i teorin utgörs av ett normkritiskt 

synsätt, som vill visa hur (sexuella) normer uppstår, opererar och vidmakthålls samt hur brott 

mot dessa tar sig uttryck. Fanny Ambjörnsson beskriver i Vad är queer? (2006) detta som att 

queerteoretikern vill studera hur ”det vi i vårt samhälle beskriver som sexualitet organiseras, 

regleras och upplevs. Hur identiteter, handlingar, regler, normer och föreställningar vävs 

                                                             
11 Sofie Valfridsson, Ingen kommer undan Valerie Solanas. En närläsning av Sara Stridsbergs roman Drömfakulteten med fokus 
på karaktären Valerie Solanas utifrån faktorerna kön, klass och sexualitet, C-uppsats publicerad vid Litteraturvetenskapliga 

institutionen, Uppsala Universitet 2008. 
12 Sophie Zettermark, Intrikata vävar. Heteronormativitet, begär och moderskap i Sara Stridsbergs Happy Sally, Drömfakulteten 
och Darling river, C-uppsats publicerad vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet 2012. 
13 Nina Lykke, ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”, red. Åsa Arping & Katarina Leppänen, övers. 
Hanna Hallgren, Kvinnovetenskaplig Tidskrift, 2003:1, s. 48 ff. 
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samman till det som kallas sexualitet.”
14

 Queerteorin utgår från att heterosexualiteten är socialt, 

kulturellt och historiskt konstruerad, snarare än ‟given‟ som normen talar om för oss. Den syftar 

alltså till att söka avkläda det normativa system som framhåller specifika sätt att organisera livet 

som ‟naturliga‟ eller ‟normala‟ (och därigenom mer eftersträvansvärda) genom att kontrastera 

och premiera dessa i relation till andra sätt att leva på.
15

 

En central forskare inom det queerteoretiska fältet är Judith Butler. Begreppet hetero-

normativitet, det vill säga antagandet om att den heterosexuella, reproduktiva, tvåsamma och 

monogama livsstilen motsvarar det naturliga, har sin grund i Butlers teoretiserande kring vad 

som benämns som den ‟heterosexuella matrisen‟. Med denna modell visar Butler hur kroppen, 

för att bli kulturellt begriplig, kräver ett stabilt kön. Vad Butler menar är att kroppar i sig inte är 

begripliga.
16

 De blir möjliga att förstå först via den heterosexuella matrisen som utgår från att det 

finns två binära kön, ett kvinnligt och ett manligt, vilka förväntas utgöra varandras motpoler, och 

som också antas begära varandra. För att exempelvis bli en begriplig kvinna kräver den hetero-

sexuella matrisen att någon har en kropp som definieras som en kvinnokropp, att den 

agerar/uttrycker sig i enlighet med vad som uppfattas som feminint/kvinnligt, samt att den riktar 

sitt begär mot en manskropp. Resultatet av den normerande heterosexualiteten blir att den som 

avviker från eller stör matrisens logik uppfattas som en ofullständig kvinna eller man – kort sagt 

en obegriplig människa.
17

 

Butler menar att kön är performativt: det vill säga att kön är något som görs, snarare än 

något som är. Hon menar att vi hela tiden iscensätter och gestaltar kön genom performativa, 

såväl språkliga som kroppsliga, handlingar. Föreställningen om en stabil könsidentitet skapas 

enligt Butler via upprepning, genom att imitera en illusion om ett naturligt, ursprungligt kön: 

”handlingar och gester, formulerade och manifesterade begär, [skapar] illusionen att det finns en 

inre organiserande genuskärna, och denna illusion vidmakthålls diskursivt för att reglera 

sexualiteten inom den reproduktiva tvingande heterosexualitetens ramar.”
18

 Då vi handlar i 

enlighet med genusnormer upprätthåller och legitimerar vi med andra ord hela tiden bilden av 

vad (och att) kön ‟är‟. Samtidigt är det just i imitationen av kön som de normativa gränserna kan 

                                                             
14 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, Stockholm 2006, s. 35 f. 
15 Ibid, s. 51 f. 
16 Judith Butler, Genustrubbel: feminism och identitetens subversion (1990), övers. Suzanne Almqvist, Göteborg 2007, s. 68 f. 
Anledningen till att jag använder den svenska översättningen av Butler grundar sig i att jag vill kunna integrera citat i brödtexten 
utan att störa i läsningen genom att växla mellan svenska och engelska. 
17 Ibid, s. 74 f. 
18 Ibid, s. 214. 
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förflyttas, eller som det iscensatta skapandet av genus kan synliggöras, och därigenom också den 

heterosexuella matrisen ifrågasättas.
19

 

I det misslyckade iscensättandet av genus ryms alltså, enligt Butler, en möjlighet till 

förändring. Detta kallar hon för subversiv performativitet. Ett exempel på en subversiv position 

vilken är av central vikt för denna uppsats är femmen.
20

 Femmen utmanar den heterosexuella 

matrisen genom att klä sig i typiskt feminint kodade kläder och accessoarer – vilka vanligtvis 

förknippas med att söka behaga den manliga blicken – och samtidigt begära kvinnor. Hon är 

alltså den lesbiskt identifierade kvinnan som, genom att iscensätta en femininitet som inte är 

avsedd för mannens öga, utmanar den förväntade kopplingen mellan genus och begär. Som 

Ambjörnsson poängterar karaktäriseras ofta femmens klädstil av ett slags överdrivet feminitets-

görande, där hon genom till exempel nätstrumpbyxor, korta kjolar och höga klackar utmanar 

normen om den icke-vulgära, feminina kvinnan – den respektabla kvinnan.
21

 

Begreppet respektabilitet är ett teoretiskt verktyg jag kommer att använda i min uppsats för 

att problematisera femininitetsgörande och motstånd i relation till klass. Sociologen Beverley 

Skeggs undersöker i studien Att bli respektabel (1997) hur kön och klass interagerar och värderas 

genom detta begrepp, och visar hur föreställningen om en respektabel femininitet är tätt 

förknippad med klass. Hon beskriver hur det respektabla kvinnoidealet kommit att förknippas 

med medelklassen, vilken i sitt skapande av femininitet definierat sig i motsats till arbetar-

klassens kvinnor. De sistnämnda har genom historien kommit att uppfattas som vulgära, 

abnorma och farliga medan medelklassens kvinnor ansetts (och anses) förkroppsliga en efter-

strävansvärd feminitet och moral.
22

 Att uppvisa respektabilitet är alltså bland annat ett tecken på 

att inte vara arbetarklass.
23

 

Jag önskar även precisera hur jag förhåller mig till begreppen makt och motstånd, där min 

uttolkning av dessa relaterar till Michel Foucaults förståelse av begreppen.
24

 I Sexualitetens 

historia (1976) hävdar Foucault att ”[m]akten är överallt; inte därför att den omsluter allt, utan 

                                                             
19 Ibid, s. 220. 
20 Butler framhåller exempelvis att ”[g]enom […] femmeidentiteten ifrågasätts själva idén om en ursprunglig eller naturlig 
identitet”, s. 199. (Se även s. 215.) 
21 Ambjörnsson 2006, s. 147 f. 
22 Beverley Skeggs, Att blir respektabel. Konstruktioner av klass och kön (1997), övers. Annika Persson, Göteborg 1999, s. 9 ff. 
23 Ibid, s. 78. 
24 Jag vill understryka att makt och motstånd är breda begrepp vilka kan förstås på många olika vis, och att min användning av 
Foucalts syn därför främst bör betraktas som en förståelseram för min analys, snarare än en fixerad definition. 
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därför att den kommer överallt ifrån”.
25

 Makt är således ett rörligt fenomen, som opererar på 

många olika sätt, på alla nivåer. Foucault menar vidare att maktförhållanden är av relationell 

karaktär, och att det överallt i maktnätet existerar motstånd som utgör maktens ”okuvliga” 

motpart. Det finns inte ett Motstånd med stort M, enligt Foucault, utan motstånd visar sig i 

många olika former. Dessa är ”möjliga, nödvändiga, osannolika, spontana, vilda, isolerade, 

samordnade, smygande, våldsamma, oförsonliga, kompromissvilliga, egennyttiga eller beredda 

till offer”.
26

 

 

1.5 Handlingsreferat och disposition 

Drömfakulteten är, som ovan nämnts, en litterär fantasi kring den historiska feministen Valerie 

Solanas, känd för att ha skrivit SCUM Manifesto, men också för att ha skjutit den kände pop-

konstnären Andy Warhol. Romanen är skriven i en uppbruten form, där läsaren kastas mellan 

olika tidsperioder av karaktären Valeries liv. Partierna överlappar och tränger in i varandra, men 

handlingen är ändå orienterad kring fem huvudsakliga delar. Ett parti skildrar barndomen i den 

amerikanska öknen tillsammans med mamman Dorothy, ett annat Valeries liv som hemlös, sex-

säljande tonåring i Alligator Reef där hon älskar att läsa och surfa. Universitetstiden och 

studierna i psykologi vid Maryland tillsammans med vapensystern Cosmogirl är ett tredje. Det 

fjärde utgörs av sextiotalets New York, tiden när Valerie skriver SCUM Manifesto och umgås 

med kretsen kring Andy Warhol. Slutligen gestaltas Valeries sista tid i livet: sjuk och ensam i 

smutsiga hotellakan i ett torskdistrikt i San Francisco. Formen är uppbruten även stilistiskt, då 

den växlar mellan pjäslika dialogpartier författade i manusform, berättande avsnitt skrivna i du-

form, och bitvis partier utformade som tillbakablickar skrivna i jag-form. I dialogavsnitten 

samtalar Valerie med Dorothy, Cosmogirl, (den fiktive) Berättaren, tonårsvännen Silkespojken, 

samt ett antal övriga karaktärer. 

Min analys av Drömfakulteten är uppdelad i tre huvudavsnitt, vilka i sin tur är indelade i ett 

antal underrubriker. I analysens första del undersöks romanens relation till femininitet, klass och 

motstånd. Därpå följer ett avsnitt som behandlar sexualitet, heteronormativitet och sexuella 

praktiker. Under analysens tredje och sista rubrik beskriver jag kort hur språket skapar möjliga 

                                                             
25 Michel Foucault, Sexualitetens historia: 1. Viljan att veta (1976), övers. Britta Gröndahl, Stockholm 1980, s. 118. 
26 Ibid, s. 121 f. 
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subversiva positioner för romanens huvudkaraktär. Uppsatsen avslutas därefter i en samman-

fattande diskussion. 

  

2 Feminitetens uttryck: bra och dåliga flickor, bra och dåliga kroppar 

2.1 Valeries vägran: att göra upp med en respektabel femininitet 

Karaktären Valeries sätt att konstituera och uppvisa femininitet kan i många avseenden förstås 

som ett sätt att göra motstånd mot en dominerande femininitetsnorm i vilken hon inte vill, eller 

kan, positionera sig. Skeggs beskriver hur klass och kön inte kan särskiljas från varandra, och hur 

tecken för femininitet alltid är knutna till klass.
27

 Respektabilitet har historiskt organiserats kring 

föreställningar och praktiker som definierat acceptabla och passande former av utseende, 

agerande och språk, vilka sedermera fungerat som sociala och moraliska regler för hur 

femininitet ska göras.
28

 Den strävan efter respektabilitet som kännetecknar arbetarklasskvinnors 

ställning går att urskilja i Drömfakulteten i såväl närvaron som frånvaron av den. Valerie växer 

upp i Georgia, i den amerikanska öknen, tillsammans med sin mor Dorothy. De är fattiga och 

Dorothy söker försörjning främst genom olika män, vilka alla behandlar henne illa. Skeggs 

menar att arbetarklasskvinnor investerar i (respektabel) femininitet i ett försök att omförhandla 

sin förtryckta position i fråga om kön och klass.
29

 Detta stämmer i många avseenden in på 

Dorothy, som trots att hon gång på gång misslyckas i sin strävan att uppvisa respektabilitet, 

fortsätter att försöka identifiera sig själv som en respektabel kvinna. Bland annat kommer detta 

till uttryck i hennes relation till hemmafruidealet: 

 
DOROTHY: Alla hemmafruar älskar såpa. [...] 
VALERIE: Men du är ju ingen hemmafru. Du är barflicka. En arbetarflicka. 
DOROTHY: Du ska inte vara så smart och märka ord, Valerie. Ordmärkeri är bara den enfaldiges sätt 

att hävda sig. Jag kanske inte är hemmafru på pappret, men jag känner mig som en. Lyckligt gift. 

Lycklig för min dotter. Flugremsor och flugsmällor för att hålla skiten borta. Såpa. Vätesuperoxid. 

Tvålflingor. (s. 61) 
 

Dorothy vurmar för hemmafruidealet och identifierar sig in absurdum med rollen. Huslighet och 

omvårdande praktiker är centrala i skapandet av kvinnors respektabilitet, vilket Dorothy alltså 

ger uttryck för.
30

 Till hennes försök att bli respektabel hör dessutom, som citatet visar, att hon 

                                                             
27 Skeggs 1999, s. 158. 
28 Ibid, s. 78. 
29 Ibid, s. 162 f. 
30 Ibid, s. 77, 102. 
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alltid definierar sig i relation till män, även i perioder då det inte finns någon man närvarande i 

hennes liv. Detta stämmer överens med heterosexualitetens normer som huvudsakliga element i 

den respektabla identiteten.
31

  

I strävan efter respektabilitet ingår ett visst förnekande, en viss disidentifikation, med ens 

klasstillhörighet.
32

 Detta yttrar sig till exempel i hur Dorothys avfärdar Valeries påstående om att 

Dorothy är en arbetarflicka. Dorothy försöker skyla över sin klassidentitet genom att investera i 

sin femininitetsposition och medelklassens kanske yttersta kvinnliga symboler: hemmafrun och 

modern. Att belysa Dorothys relation till respektabilitet är centralt för att förstå Valeries 

förhållningssätt till en normativ femininitet. Citatet ovan visar nämligen även hur Valerie 

genomskådar Dorothys försök att organisera mening kring en ogiltig bild (Dorothy är ju inte 

någon hemmafru) genom hennes erkännande av att de faktiskt är arbetarflickor.  

Valerie är högst medveten om sin klassposition och hon vet att hemmafruidealet är en fälla. 

För de unga kvinnorna vid universitetet predikar hon: ”Alltid studenter. Aldrig hemmafruar. 

Aldrig torka skit och tvätta runkkalsonger åt en man.” (s. 148) Hon är ”fattigast och 

föräldralösast och har fått flest stipendier på Jacksonville Collage” och försöker ta avstånd från 

Dorothys position genom att investera i utbildning snarare än femininitet (s. 148). Men Valeries 

relation till klass och femininitet är mångbottnad. Under sin inledande universitetstid befinner 

hon sig å ena sidan i ett sammanhang där hennes handlingsutrymme ökar, å den andra upplever 

hon sig märkt av sin bakgrund:  

 
[Du] förutsätter att du under alla omständigheter är felklädd och felutrustad och felkonstruerad. Det 

luktar krig om dig, undantagstillstånd, belägring och något annat, något våtare och farligare; 

prostitution, döda havsfåglar och svindelensamhet. Det spelar ingen roll hur många gånger du tvättar 

dig, det spelar ingen roll hur många gånger du såpar ditt underliv, lukten av stålhandskar och 

solspruckna bilsäten sitter för alltid kvar i huden. (s. 157) 
 

Citatet visar hur Valerie, vilket även Valfridsson kommenterar, upplever sig malplacerad, ”fel”, i 

universitetsmiljön.
33

 Trots att hon redan har läst allt hon kunnat hitta av de stora tänkarna inom 

psykologi gör känslan av att inte höra hemma henne rädd. Valeries icke-respektabla position, 

som prostituerad och arbetarklass, krockar med den respektabelt kodade miljön. Universitetet är 

en plats markerad av (medel)klass, och den gör att hon upplever sig själv som ”fel” i relation till 

normen. Skeggs beskriver denna känsla genom att hänvisa till lägre klassers önskan att kunna 

                                                             
31 Ibid, s. 217. 
32 Ibid, s. 121 f. 
33 Valfridsson 2008, s. 10. 
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passera som medelklass, och poängterar det problematiska i detta förhållningssätt då det inte 

utgör någon ”utmaning mot klassystemet utan reproducerar de hierarkier och värderingar som 

reglerar, nedvärderar och avlegitimerar arbetarklassen.”
34

 Eftersom hon säljer sex utgör Valerie 

dessutom ett hot mot det respektabla idealet då den prostituerade kvinnan historiskt framställts 

som omoralisk, farlig och upprorisk.
35

 Valerie kan därför aldrig anses respektabel då respekt-

abiliteten i grunden bygger på ett avståndstagande från de egenskaper och attribut som 

föreställningen om den prostituerade rymmer.  

Valeries osäkerhet i universitetsmiljön förändras dock snart, då hon istället börjar anamma 

det icke-respektabla – som en motståndspraktik och ett sätt att skapa en subversiv position. När 

Valerie möter sin vapensyster i studenten Cosmogirl slutar hon anpassa sig. Cosmo har höga vita 

stövlar, smattrande klackar, och ser ut som ”en flicka som [...] [har] gått ut i sina underkläder.” 

(s. 160) Hon är ett moln av rök, parfym och blont hår. Även Cosmo finansierar sina studier 

genom prostitution, och hon berättar att Valerie inte har något att vara tacksam för. Tvärtom 

borde universitetet vara stolt att någon så smart som hon satt sin fot där. Genom Cosmogirl om-

formulerar Valerie sin relation till den medelklassmiljö hon befinner sig i, och istället för att 

känna sig ”felklädd” och ”felkonstruerad” ger Valerie uttryck för ett avståndstagande från de 

normer om respektabilitet som universitetet förmedlar: ”De andra flickorna har vita 

pärlhalsband, de har sina leenden och permanentade tantfrisyrer, det är helt okej men det är helt 

åt helvete.” (s. 178) 

Valerie och Cosmo vänder på normen och begreppen. De flyttar till New York och 

skanderar att alla gifta kvinnor är prostituerade, att bara riktiga horor är riktiga kvinnor. Där 

arbetarklasskvinnor vanligtvis söker rätta sig efter, och leva upp till, föreställningen om en 

respektabel femininitet, menar jag att Valerie manifesterar ett tydligt motstånd mot denna 

strävan genom att anamma praktiker och beteenden som snarare motsvarar det som historiskt 

kodats som icke-respektabel femininitet. Valerie beskriver kvinnorna i sin utopi som ”för 

själviska för att uppfostra män och barn; för ociviliserade för att bry sig ett skit om någon annans 

uppfattning om dem; för arroganta för att respektera Daddy”. (s. 234 f) De ”litar [bara] på sina 

egna rännstensinstinkter” (s. 234) och har alltid ”skitiga tankar, skitig klänning, skitiga låga 

avsikter.” (s. 72)  

                                                             
34 Skeggs 1999, s. 147. 
35 Ibid, s. 78. 
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Valeries femininitetsgörande motsätter sig alltså den avsexualiserade och kärnfamiljs-

orienterade respektabiliteten. Genom att manifestera stolthet i sin position som hora – som 

skitig, som självisk – vänder hon på begreppet och gör respektabiliteten till det skamliga. Till 

skillnad från Dorothy disidentifierar sig Valerie inte med klassbegreppet utan identifierar sig 

med arbetarkvinnans historiskt sett lägst ansedda roll: den prostituerade. Liksom den respektabla 

femininiteten skapats i relation till föreställningen om den vulgära arbetarklasskvinnan, med sin 

främsta symbol i den sexsäljande kvinnan, gör Valerie femininitet i motsatt riktning: hon 

respekterar kvinnor med rännstensinstinkter, inte den respektabla medelklassen.  

I manifestet Valerie författar beskrivs alltså kvinnorna som skitiga – med skitiga klänningar. 

Skeggs poängterar hur de omvårdnadspraktiker som ingår i den respektabla femininiteten även 

inbegriper en förväntad omsorg om jaget och kroppen, och menar att kroppar bör förstås som 

klassmarkörer: som de fysiska platser där olika maktrelationer möts, förkroppsligas och 

praktiseras. En respektabel kropp är ”Vit, avsexualiserad, hetero-feminin och oftast 

medelklass.”
36

 Då klass alltså hela tiden kodas genom kroppsliga dispositioner, blir kroppen den 

mest påtagliga klassbetecknaren.
37

 Arbetarklasskvinnors kroppar har genom historien framställts 

som omåttliga och okontrollerbara. Strävan efter att uppvisa respektabilitet har därför yttrat sig i 

försök att ta avstånd från den bild som medelklassen definierat dem enligt, nämligen som 

vulgära, patologiska, sexuella och smaklösa.
38

 Jag menar att Valerie markerar sin icke-

respektabla position genom kroppen och kroppsliga uttryck. Hennes kropp är varken 

avsexualiserad, medelklass eller heterofeminin. Istället gestaltar Valerie det smutsiga, vulgära 

och smaklösa. Hon bär horans typiska attribut – pälsar, klänningar, gördlar, högklackade stövlar, 

smink – och hon tycker om att knarka. Drogerna får henne att tugga och svettas, att slicka sig 

”runt munnen som en kossa”. (s. 310) Valeries relation till kroppen är inte disciplinerad och 

måttlig. Omgivningen uppfattar henne snarare som okontrollerbar och vulgär, och hon är själv 

”nöjd med att [...] [hon] ser ut som en freak till och med bland freaksen i [...] [sina] glappande 

svettiga stövlar och smutsiga pälskappa.” (s. 226)  

Hygien är ett annat bärande tecken för respektabilitet, vilken får sin betydelse bland annat 

genom normerande omvårdnadspraktiker. Det omvårdande jaget vittnar om ansvarsfullhet, som 

                                                             
36 Ibid, s. 133 
37 Ibid, s. 133. 
38 Ibid, s. 161. 
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en markering om en önskan att uppnå respektabilitet.
39

 Valeries ovilja mot att finna sig i dessa 

normer exemplifieras bland annat i ett möte med Andy Warhols kumpaner på konstnärens tillhåll 

Fabriken: ”Du är ingen kvinna, Valerie. Du är en sjukdom” säger Warhols assistent Morrisey. 

Valerie svarar: “Som en sjukdom. Det var det finaste jag har hört på länge.” (s. 280 f)  

Morrisey försöker alltså förolämpa Valerie genom att hävda att hon är okvinnlig, ingen 

riktig kvinna. Denna replik visar tydligt på hur den som faller utanför den hegemoniska 

femininitetsnormen inte uppfattas som en begriplig kvinna i Butlers mening.
40

 Hon gör inte 

genus på rätt sätt.
41

 Att Morrisey dessutom liknar Valerie vid en sjukdom kan förstås som en 

symbol för icke-respektabilitet: arbetarklassen har historiskt ofta förknippas med sjukdom.
42

 

Valeries sätt att avväpna förolämpningen på, genom att syrligt omformulera den till en 

komplimang, exemplifierar hennes motstånd mot femininitetsnormen. Hon avsäger sig respekt-

abiliteten som ideal och värderar istället det ‟sjuka‟ och avvikande.  

Utifrån Foucaults tanke kring maktförhållanden som relationella, kan Valeries konstruerande 

av femininitet betraktas som en reaktion mot den hierarkiskt överordnade respektabla 

femininiteten, som ett, med Foucaults ord, såväl oförsonligt som nödvändigt motstånd för att 

försöka omförhandla sin position och möjliggöra handlingsutrymme.
43

 

 

2.2 Horans estetik: att iscensätta femme som motståndspraktik 

Valerie stör inte bara femininitetsnormer genom att motsätta sig respektabilitet. Hennes iscen-

sättande av femininitet kan även förstås som ett sätt att såväl synliggöra det konstlade i själva 

genusgörandet, som att återerövra och omförhandla feminint kodade uttryck. 

 
[D]u har din vita silverrävspäls, dina nylonstrumpbyxor, dina illaluktande högklackade stövlar och du 

sätter en ära i att alltid ha läppstiftet på tänderna och alltid gigantiska spegelglasögon som Cosmo kan 

spegla sig i när hon sätter på sig mera make-up, mera glitter, mera kokain och varje manifest får en 

läppstiftskyss innan ni säljer det för en dollar eller några cent. (s. 212) 

 

Citatet visar i flera bemärkelser hur Valeries genusgörande kan förstås som ett motstånd mot den 

heterosexuella matrisen och den normativa femininiteten. Bland annat exemplifierar det hur 

                                                             
39 Ibid, s. 102. 
40 Butler 1990, s. 88. 
41 I sin diskussion om den kvinnliga grotesken framhåller även Zettermark hur ”förlusten av kontroll [kan] framstå som förlust av 
kvinnlighet.” Se Zettermark 2012, s. 12. 
42 Skeggs 1999, s. 15 f. 
43 Foucault 1976, s. 121 f. 
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Valerie genom uttryck och praktiker löser upp den föreställda motsättningen mellan femininitet 

och aktivitet. Att det feministiska manifest Valerie författat markeras av en läppstiftskyss innan 

det säljs kan betraktas som en symbolisk markering. Ett kyssavtryck från målade läppar på ett 

manifest som berättar om det patriarkala förtrycket, och som uttalar att ett politiskt mål är att 

”förstöra det manliga könet” (s. 55), skapar en motbild till uppfattningen om femininiteten som 

passiv. Istället omförhandlar Valerie och Cosmo den förväntade betydelsen av femininitet 

genom att kombinera arg, kompromisslös aktivism och feminint kodade symboler. Karaktärerna 

laddar, med andra ord, femininiteten med en annan innebörd: läppstiftet blir ett verktyg i den 

radikala, feministiska kampen, snarare än ett verktyg för att behaga den manliga blicken.  

Men läppstiftet appliceras inte bara på läppar och manifest, utan även på tänderna. Citatet 

synliggör också hur Valerie och Cosmo gärna både anammar och överdriver feminint kodade 

yttre attribut, som läppstift, strumpbyxor, högklackat, make-up och glitter. I deras värld ska det 

vara mycket av allt, och läppstiftet ska målas utanför munnen. Liksom Valfridsson och 

Zettermark poängterar kan karaktärernas iscensättande av en överdriven femininitet läsas som 

ett ifrågasättande av en normerande, återhållsam kvinnlighet just genom att de ‟misslyckas‟ med 

att uppvisa det förväntat kvinnliga.
44

 Valerie och Cosmo blir misslyckade kopior av kopian då 

föreställningen om ett ursprungsgenus imiteras på fel sätt. Valerie är således inte bara obegriplig 

som kvinna för att hon gör fel typ av femininitet, den icke-respektabla, utan även för att hon 

iscensätter femininitet för mycket. Genom att vara för feminin, med mängder av make-up, glitter 

och läppstift, synliggör hon det performativa i genus, vilket i sin tur får som konsekvens att hon 

uppfattas som svårbegriplig. Här etableras alltså ett subversivt motstånd då genus avmaskeras 

och synliggörs som en imitation snarare än som ett påstått naturligt fenomen.
45

 

Överdrifterna gör det möjligt att tolka Valerie som femme. Ulrika Dahl, genusvetare, 

antropolog och femmeaktivist, beskriver femme som en motståndsposition och strategi, som en 

utklädnad på både lek och fullt allvar. Femme är den som hyllar och gör narr av femininitet på 

samma gång – det är den som vägrar inlemma sig, som ser femininitet som något spännande och 

lustfyllt, och som vill tvätta bort offerstämpeln.
46

 ”[J]ag vill inte att kampen bara ska handla om 

                                                             
44 Valfridsson 2008, s. 13; Zettermark 2012, s. 12. 
45 Butler 1990, s. 220. 
46 Ulrika Dahl, ”Utklädningslådan”, Såna som oss: röster om sexualitet, identitet och annorlundaskap, red. Joakim Clifton 
Bergman & Susanne Mobacker, Stockholm 2003, s. 72 ff. 
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att slippa femininitet. Att älska utklädningslådan är att älska vägra vara offer”, skriver Dahl och 

understryker hur femmen strävar efter att ladda femininiteten med ny mening.
47

  

Som jag beskrivit ovan handlar Valeries konstruerande av femininitet i många avseenden 

om just det, att ladda femininiteten med ny innebörd genom att kombinera politiska slagord med 

läppstiftskyssar, eller genom att synliggöra genusgörandet som en imitation. Detta iscensätts 

med hjälp av yttre attribut som kan betraktas som en förlängning av kroppen och subjektet: 

läppstiftet Valerie sätter en ära i att måla på tänderna är ett sätt att, med Dahls ord, både hylla 

och göra narr av femininiteten. Subjektet, kroppen och kroppsliga attribut bör alltså inte förstås 

som separata uttryck. Valeries lustfyllda bejakande av pälsar, smink och klackar är ett verktyg 

som används för att motsätta sig en normativ femininitet, att vägra inlemma sig. Femme handlar 

således inte bara om kläder och smink, utan även om förhållningssätt, eller som Dahl beskriver 

det: ”om en femininitet som varken sitter i fittan eller i stilettklackarna – utan i attityden.”
48

 

Valeries attityd utgör en ytterst central del av hennes relation till femininitet. Begreppet 

femme bygger på en antiofferposition och en vägran att underordna sig, ett agerande som tar stöd 

i en självsäker, kaxig och sexuell femininitet. I linje med femmen vägrar Valerie att definiera sig 

som ett offer, och hon ger uttryck för en rad olika motståndspraktiker i relation till en kvinnas 

förväntade beteende. Detta går att urskilja bland annat i hur Valerie språkligt utmanar de ramar 

som normen föreskriver:   

 

VALERIE: Vinna eller försvinna ut ur historien. [...] Hette han kuken sa du den där domaren? 

FLORYNCE KENNEDY: Dickens heter han, Valerie, i rätten heter han Dickens och ingenting annat. 

VALERIE: I min rätt heter han kuken. [...] k u k e n – k u k e n – k u k e n (s. 85) 

 

Citatet är taget från en rättegångssituation (då Valerie åtalas för att ha skjutit Andy Warhol) när 

hon talar med sin juridiska företrädare. Genom att provocera språkligt ger Valerie uttryck för ett 

motstånd som gör uppror mot det förväntade sättet att göra femininitet på. Istället för att, som 

normen föreskriver, uppvisa en kontrollerad, anständig femininitet är Valerie upprorisk, vulgär, 

och kaxig. Kennedys replik tydliggör vad som förväntas av Valerie i den situation de befinner 

sig i, hon ska anpassa sig och hon ska inte kalla domaren för ”kuken” – vilket Valerie vägrar gå 

med på.  

                                                             
47 Dahl 2003, s. 73 f. 
48 Ulrika Dahl, ”Femmekamp”, Kom ut 2004:5-6, s. 5. 
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Citatet visar dessutom på hur Valerie försöker vända på maktordningen. I hennes domstol 

heter domaren kuken, i hennes egen rätt är det hon som har makten att definiera. Ytterligare ett 

exempel som synliggör hur Valerie förhåller sig till (förväntade) auktoriteter är ett samtal med 

en psykiater: ”VALERIE: Doktor Den och Den. Doktor Skithög. Doktor Lögn. Doktor Hat. 

Doktor Hata alla kvinnor i universum. Doktor Ingenting. Doktor Smärta. Doktor Knull. Doktor 

Skylla allting på sin mamma.” (s. 275) Valerie både provocerar och försöker vända på makt-

relationer genom språket: doktorn, eller doktorns position, förtjänar enligt Valerie ingen given 

respekt. Vederbörandes makt, tolkningsföreträde och rätt att definiera ifrågasätts istället genom 

Valeries förlöjligande (Doktor Skithög, Doktor Knull) och förminskande (Doktor Ingenting, 

Doktor Skylla allting på sin mamma) språkliga praktiker. Båda dessa exempel visar hur Valerie 

iscensätter femme genom att uttrycka såväl kaxighet och självsäkerhet som vulgaritet – eller, 

med andra ord, en vägran att underordna sig. 

Iscensättandet av femme bör dessutom förstås i relation till såväl klass- som sexualitets-

normer. Först och främst positionerar sig Valerie, liksom femmen (vanligtvis), inte som hetero-

sexuell. Stridsbergs porträtt av henne stör den heterosexuella matrisen: Valerie omförhandlar 

femininitetens innebörd då den femininitet som hon bejakar inte är till för mannens öga.
49

 Jag 

menar dessutom att Valeries sätt att iscensätta femme utifrån ett klassperspektiv kan förstås som 

ett anammande av den ‟dåliga flickans‟ estetik. Att Valerie ger uttryck för ett motstånd mot 

respektabilitet kan nämligen också läsas som typiskt för femmen. Dahl poängterar att femmes är 

arbetarflickor
50

 utan offerstämpel som är medvetna om att den normerande femininiteten och 

anständiga sexualiteten är starkt bunden till klass, och understryker systerskapet mellan femmes 

och sex-arbetande kvinnor. Detta solidaritetsband yttrar sig inte minst genom att femmes och 

prostituerade ofta delar samma klädstil, men även för att de många gånger också delar en utsatt 

position.
51

 Valeries iscensättande av femme kan alltså betraktas som en klassolidarisk 

motståndsposition: hon är en arbetarflicka med horans attribut, som vet att den sexualiserade 

kvinnokroppen (arbetarkroppen) värderas lägre än andra kvinnokroppar.  

Dahl understryker dessutom hur uppdelningen mellan bra och dåliga flickor (och kroppar) 

separerar feminismen, där den vita medelklassfeminismen pekat på feminin yta (smink, klackar 

                                                             
49 Zettermark understryker detta. Se Zettermark 2012, s. 12. 
50 Ambjörnsson påpekar att det klassiska femme/butch-paret härstammar från den amerikanska arbetarklassen där femmen ofta 
jobbade som servitris, strip-dansare eller prostituerad. Se Ambjörnsson 2006, s. 145 f. 
51 Ulrika Dahl, ”FEMME-NISM”, Arena 2006-08-24 (2012-11-28) http://www.magasinetarena.se/2006/08/24/femme-inism/ 
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etc.) som något att befria sig från. Då dessa attribut förknippas med arbetarkvinnan, eller med 

horan, etableras en skiljelinje mellan förtryckta, hårdsminkade arbetarkvinnor och upplysta, 

osminkade medelklasskvinnor.
52

 Genom att läsa porträttet av Valerie som en representation av 

femme, som en sexuell, överfeminin karaktär som vägrar finna sig i en offerposition, ifrågasätts 

således även hierarkier mellan kvinnor grundade i klass.  

De aspekter jag redogjort för ovan i Valeries iscensättande av femininitet, samt hur dessa får 

henne att uppfattas som obegriplig för omgivningen, vill jag tydliggöra och knyta samman 

genom ett exempel från romanen där Valerie söker sig till ett möte hos kvinnorörelsen:  

 

Flickorna rör hela tiden vid varandras hår, de flätar och smeker. Men silverkappan passar inte in här, 

inte klänningen, inte stövlarna som glappar och luktar fotsvett, du passar inte alls. Planen är att ni ska 

sitta i en ring och hålla i varandras händer, men din hand är svettig och kall och du måste hela tiden 

släppa taget för att tända nya cigaretter. (s. 303)  

 

Redan inledningsvis konstaterar berättaren att det är någonting med Valerie som gör att hon inte 

passar in i sammanhanget. Hon skiljer sig från kvinnorna i gruppen, inte minst genom kropp och 

kläder. Skiljelinjen mellan henne själv och de övriga markeras därefter genom hur de förhåller 

sig till hennes femininitetsuttryck då karaktären som omnämns som Daddy‟s favoritflicka Gloria 

säger till Valerie: ”det skrämmer mig det här med gördlar, höfthållare och väldigt höga klackar 

som inte går att springa i. Jag tycker du ska tänka på det, Valerie. Vi dömer dig inte. Jag tycker 

bara att du ska tänka på det.” (s. 304) Gloria förknippar alltså Valeries yttre attribut med förtryck 

– hennes klackstövlar passar inte in i det feministiska rummet. Varför så är fallet, och vilken 

relation det har till klass, synliggörs snart då Gloria förtydligar sin uppmaning:  

 
DADDY‟S FAVORTIFLICKA GLORIA: [...] Och att klä sig på det där sättet som du gör leder ingen-

stans alls. Det kan ge männen intryck av att du är – 
VALERIE (reser dig hastigt): Okej. Tack så mycket för ingenting. Det där med kvinnorörelsen 

etcetera etcetera blir nog bra. Lycka till med framtidsprojektet. Det blir säkert mycket trevligt på era 

mixade demonstrationer. Jag har inte tid att diskutera män och mansbarn och klädstilar. Spets eller 

plysch. Det ena eller det andra. Jag har bättre saker för mig. 
DADDY‟S FAVORITFLICKA GLORIA: Kan du inte läsa lite ur din text? 
VALERIE: Definitivt inte. Men för sexhundra dollar arbetar jag gärna en stund i era underbyxor. (s. 

304 f) 
 

Anledningen till att Valerie inte bör klä sig i klackar, gördlar och höfthållare grundar sig i att hon 

inte ska ‟misstas‟ för prostituerad. Gloria menar att Valeries sätt att klä sig inte ”leder 

någonstans” i den feministiska kampen. Med andra ord finns det ingen plats för horan i 

                                                             
52 Ibid. 
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kvinnorörelsen. Bara en kvinna utan den prostituerades attribut – medelklasskvinnan – har 

makten att definiera hur det patriarkala förtrycket opererar. Valerie uppmanas att anpassa sig 

efter detta femininitetsgörande. I hennes replik blir ett avståndstagande tydligt. Hon avfärdar 

rörelsen när de utmålar henne som icke önskvärd, förstärker provokativt sin roll som hora och 

skapar en kontrast mot de andra kvinnorna. Valerie står med andra ord utanför 

femininitetsnormen i sitt iscensättande av överdriven femininitet och i sin position som 

sexarbetare. Därmed står hon också utanför kvinno-rörelsens sammanhang. Hon upplevs inte 

som begriplig.  

Valeries konstituerande av femininitet kan förstås som praktiker av motstånd mot den 

heterosexuella matrisen genom hur hon överdriver feminina uttryck och på så vis synliggör det 

performativa i konstruktionen av genus. Hennes iscensättande av femme och anammandet av 

ickerespektabilitet skapar subversiva positioner och motståndsstrategier i förhållande till såväl 

klasshierarkiska normer som till den heteronormativa matrisens förväntade koppling mellan 

kropp, genus och begär. Därtill omförhandlas femininitetens värde och innebörd. Under nästa 

rubrik kommer jag att fördjupa analysen om hur Valerie förhåller sig till heteronormativitet 

genom att tematiskt fokusera hur sexualitet konstrueras i romanen. 

 

3 Skapandet av sexualitet: rörliga och obegripliga positioner 

3.1 Fängslade förortsfruar: om kärleksmyten och kärnfamiljsideal 

Genom porträttet av Valerie diskuteras flera normer som avser sexualitet, kärlek och sexuella 

praktiker. Precis som Zettermark poängterar uttrycker Valerie romanen igenom en kritik mot 

heteronormativiteten.
53

 Detta motstånd synliggörs både genom de åsikter Valerie formulerar och 

genom hennes ageranden. En huvudsaklig aspekt i Valeries kritik mot det heteronormativa 

patriarkatet utgörs av ifrågasättandet av kärnfamiljen och den romantiska kärleken.  

Till att börja med växer Valerie upp i en familj som inte följer den heteronormativa 

strukturen. Fadern, som förgripit sig sexuellt på Valerie, har lämnat familjen och Valerie växer 

upp med den ensamstående Dorothy.
54

 En familj med bara mor och dotter platsar inte inom den 

normativa ramen, men Dorothy strävar ändå ständigt efter att leva upp till kärnfamiljsidealet. 

                                                             
53 Zettermark 2012, s. 10. 
54 För vidare läsning om moderskap i Drömfakulteten rekommenderas Sophie Zettermarks uppsats där hon undersöker Dorothys 
roll som moder i relation till heteronormativitet ytterligare. 



 

 

19 

Valerie däremot, ger uttryck för ett motstånd i förhållande till normen genom att hon åter-

kommande understryker att hon inte har någon pappa. ”Jag har ingen far. Jag är politiskt lesbisk, 

politiskt faderslös och politiskt kvinna” säger Valerie (s. 243). I någon mån utmanar Valerie 

föreställningen om vad en familj är med uttalanden som dessa. Hon frånsäger sig generations-

bandet och heteronormativitetens själva kärna.
55

  

Det är relevant att framhålla att Valeries förhållande till könsrelaterat förtryck inte 

uteslutande bör läsas psykologiserande – som en reaktion på endast individuella upplevelser. Att 

Valerie utsatts för sexuellt våld av Louis är, för Valerie, snarare ett exempel på hur patriarkatet 

opererar generellt: 

 

Det var verkligen inget särskilt. Louis brukade knulla mig i hammocken när Dorothy hade åkt in till 

stan. Tyget i hammocken var fullt av rosor och jag räknade rosorna och stjärnorna medan jag hyrde ut 

min lilla fitta mot ingen hyra. [...] Det är verkligen ingenting att gråta för. Alla fäder vill knulla sina 

döttrar. De flesta gör det. Ett fåtal avstår, oklart varför. Jag har blivit knullad av Amerika. Det är helt 

okej och det är helt åt helvete. (s. 245 f) 
 

Även om Valeries uttalande såklart kan läsas som en försvarsmekanism i förhållande till hennes 

traumatiska barndom, är det ändå intressant att uppmärksamma hur hon omformulerar sina egna 

upplevelser genom att koppla dem till en strukturell syn på förtryck. Valeries sätt att hantera sina 

minnen säger alltså någonting om hennes förhållande till struktur. Genom att hävda att i princip 

alla män vill knulla sina döttrar, och att hon blivit knullad av Amerika gör hon sina personliga 

upplevelser politiska. För Valerie är det könsrelaterade förtrycket tätt sammankopplat med 

heteronormativitet, då hon menar att mäns förtryck av kvinnor främst sker genom myten om den 

romantiska kärleken och kärnfamiljsidealet: ”Föreställningen om den romantiska kärleken är 

bara ett sätt att hålla en halv befolkning fängslad i förortsträdgårdar. Ett förödande enkelt sätt att 

inge intelligenta människor föreställningen att disktrasor är viktigare än litteratur.” (s. 222) 

Valerie hävdar alltså att den romantiska kärleken är en illusion, en mytbildning som tjänar 

patriarkatet genom att vidmakthålla heterosexuella relationer som norm, och därigenom begränsa 

kvinnors handlingsutrymme till den privata sfären. Den romantiska kärleken blir således, genom 

heterosexualiteten (och den reproduktiva kärnfamiljen), en ideologi som fungerar kontrollerande 

och begränsande av kvinnor då den får dem att tro att de är beroende av män. 

                                                             
55 Queerforskaren och etnologen Ingeborg Svensson framhåller hur kärnfamiljen utgör stommen i den heteronormativa 
strukturen. För vidare läsning se ”Släkten följa släktens gång: Sexualitet och begravningar” i Queersverige, red. Don Kulick, 
Stockholm 2005, s. 209–233. 
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Som jag redogjort för ovan blir en gemenskap mellan Valerie och kvinnorörelsen omöjlig på 

grund av femininitetens klassmarkörer. Men Valerie uttrycker också en återkommande kritik mot 

medelklassfeministerna som grundar sig just i hennes ifrågasättande av heteronormativiteten. 

Följande citat ger exempel på hur Valeries agenda är oförenlig med kvinnorörelsens krav: 

 
På femte avenyn marscherar Daddy‟s girls med sina löjliga plakat om abort och p-piller och date-

raping, efterblivna krav om att få vara avelsston och kuksugare på egna villkor. En kvinnopolitisk 
agenda som inte ens laboratoriemössen skulle acceptera. Daddy‟s girls läser högt ur manifestet, de 

kysser varandra och bränner sina medelklassunderkläder medan allt du gör är att irra genom sjuka 

korridorer i en secondhandklänning svart av dödslängtan. (s. 136) 
 

Kvinnorörelsen är Daddy‟s girls: de är kvinnor som är beroende av och respekterar män. De tror 

att den feministiska kampen kan drivas tillsammans med förtryckaren. Exemplet ger uttryck för 

en kritik mot kvinnorörelsens heteronormativitet: den frigörelse som Daddy‟s girls marscherar 

för ska ske inom ramen för den heterosexuella relationen. Det spelar ingen roll att de kysser 

varandra eller läser ur Valeries manifest så länge de gör heterosexualiteten till såväl problemet 

som lösningen (genom till exempel fri abort eller preventivmedel) för den feministiska agendan. 

Men exemplet visar också på hur motståndet alltid måste skapas i relation till normen för att dess 

innebörd ska kunna omförhandlas. När Valerie betraktar Daddy‟s girls står hon utanför alla 

sammanhang. Hennes vänner, Cosmo och Silkespojken, har dött, Dorothy har slutat ringa för 

länge sedan och hon har skjutit sönder både Andy Warhols bröstkorg och sina egna chanser att 

bli lyssnad på. Kvar finns bara Valerie, ensam, utanför normen. Utan att någon bekräftar hennes 

strategier blir hennes motstånd verkningslöst. 

 

3.2 ”Sex är bara en hang-up”: om (anti)sex, vänskapskärlek och lesbiskhet  

Hur kan vi då förstå Valeries egen relation till sexualitet och sexuella praktiker? Hon som 

förkastar kvinnorörelsen för att den har sin feministiska utgångspunkt i en heterosexuell relation, 

som försörjer sig genom att sälja sex till män, och som definierar sig som lesbisk – karaktären ter 

sig onekligen splittrad i sitt skapande av sexualitet.  

Centralt för förståelsen av Valeries sexualitet menar jag är att skilja på sexuella praktiker 

och känslor. Att Valerie exempelvis försörjer sig som hora gör henne skenbart heterosexuell, 

men det överensstämmer inte med hur hon ser på sin sexualitet. Som Zettermark skriver ter sig 
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Valerie sig först och främst som assexuell.
56

 Sex fyller enligt henne ingen meningsskapande 

funktion utan är ”en mycket ensam upplevelse, inte alls kreativ.” (s. 234) Jag väljer dock att 

beskriva Valerie som antisexuell, då den definitionen stämmer överens med hur karaktären själv 

formulerar sig kring sex. Valerie menar att ”[s]ex innebär en stor tidsförlust” och hävdar vidare 

att “[d]u måste gå igenom en massa sex för att komma till antisex” (s. 234). Hennes antisexuella 

positionering har dock ingenting med anständighet eller återhållsamhet att göra. Att någon måste 

ha haft mycket sex för att kunna nå en antisexuell position visar att det inte är respektabilitet det 

rör sig om. Valeries hållning blir synlig inte minst i romanens skildrande av (hetero)sex som 

något äckligt, närmast groteskt: 

 
[H]an [står] på knä i sängen och Dorothy är uppspänd på alla fyra som en ökenhund med sin magra 

lysande kropp skälvande av förtjusning. Hennes mun är en skada i ansiktet som du önskar att du 

kunde laga istället för att bara stå där med flugorna och stirra in i deras pulserande grop av svett och 

glasblickar. Och deras lukt som kommer att förfölja dig sedan genom skogen. En lukt av surt och sött, 

som gammal fisk eller gamla hamburgare. (s. 63 f) 
 

(Hetero)Sex ter sig för Valerie som något djurlikt, primitivt – en ytlig, kroppslig aktivitet. Istället 

uppmanar hon alla kvinnor att komma ihåg ”att sex bara är en hang-up” och att det är SCUM 

som ”är framtiden.” (s. 93)  

Antisex utgör alltså en förutsättning för Valeries utopiska vision. För att skapa en värld fri 

från könsrelaterat och sexuellt förtryck måste kvinnor sluta bry sig om och slösa tid på sex. 

Valeries positionering som antisexuell bryter med heteronormen genom att motsätta sig en 

reproduktiv sexualitet, men den bryter också med en bredare norm som föreskriver att alla 

människor ska uppleva sexuella begär. 

Att Valerie uttrycker ointresse för sex menar jag dock inte motsäger att hon själv har begär. 

Hennes begär är erotiskt, men levs ut genom vänskap snarare än sexuella relationer. Valerie 

menar att ”meningen med livet är kärlek” och att kärlek är synonymt med vänskap. (s. 234) 

Denna typ av begär, och hur Valerie inte separerar kärlek och vänskap, gestaltas i romanen via 

hennes och Cosmos relation: 

 
Det är Cosmo som har bestämt sig för att ta sig in i ditt liv och hon är överallt, först är hon ingenstans, 

sedan är hon överallt. I telefonluren om natten, i dina klänningar, i dina kappfickor, på dina 

fotografier, du kan glömma allt, men du kan inte glömma henne. Du glömmer aldrig de första 

guidningarna i laboratoriet, de där första kristalliska nätterna som inte slutar bara fortsätter, den 

flimrande lysrörskänslan när hon tittar på dig. Och varje gång du rör vid hennes hud är det en rörelse 

                                                             
56 Zettermark 2012, s. 14 
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bort från dina egna planer, från Framtiden och Vetenskapen. Ändå fortsätter handen centimeter för 

centimeter. En rektangel av ljus tänds i hennes ansikte när du rör vid henne. (s. 169) 

 

I citatet framgår hur Valeries och Cosmos relation inbegriper väldigt starka känslor, närmast att 

beskrivas som förälskelse. Relationen inbegriper inga sexuella praktiker och Cosmo blir ibland 

frustrerad och besviken när Valerie hävdar att hon inte har tid för sex. Jag menar ändå att deras 

relation, oavsett frånvaron av sex, bör förstås som en förälskelse- och kärleksrelation: Cosmos 

kyssar är ”kyssar som träffar [...] [Valerie] rakt i hjärtat” (s. 167).  

Hur deras kärlek väver samman förälskelse och vänskap är intressant att diskutera i 

förhållande till heteronormativitet just för att svårigheten att definiera utgör en central del av 

själva relationen. Deras kärlek existerar just i detta att vara utan etikett, vilket blir synligt 

exempelvis i hur Valeries talar om dem: ”Artificiell historieskrivning. Anarkistiska kyssar 

utanför historien. Du och jag, Cosmo. Vi är inte en del av historien, inte av någon berättelse. 

Ingen historia, inget öde. Världshistorien är bara ett kriminellt gäng bestående av apmänniskor 

som tycker om att leka polis, hjärnpoliser och kroppsdelspoliser.” (s. 196 f) Att Valerie uttrycker 

att deras relation inte är en del av historien, eller av någon berättelse, läser jag som att hon menar 

att deras kärlek/vänskap skapas utanför normen. Därför blir deras kyssar anarkistiska, 

upproriska. De har inget öde utan skapar sin egen berättelse, fria från föreställningar om hur en 

relation ska göras – fria från hjärnpoliser och kroppspoliser. Skildringen av Valerie och Cosmo 

utgör ett ifrågasättande av heteronormen genom deras samkönade, icke-repoduktiva, icke-

monogama, asexuella och odefinierade tvåsamhet. Deras svårfixerade kärleksvänskap stör den 

heteronormativa logiken.  

Men oavsett om Valerie främst beskriver sig som och förespråkar en antisexuell hållning, 

och frånsett att hennes och Cosmos relation är svårfixerad, indikerar romanen att Valerie, 

åtminstone bitvis, bör förstås som lesbiskt identifierad. ”Min instinkt säger mig att jag ska gilla 

brudar & varför skulle min standard vara lägre än er?” (s. 286), säger Valerie kaxigt vid en 

filminspelning med Andy Warhol. Av citatet framgår att Valerie använder lesbiskhet för att 

positionera sig mot män. Att hon säger sig begära kvinnor kan alltså förstås som en strategi för 

att disidentifiera sig med heterosexualitet och ifrågasätta heteronormen. Valerie säger sig 

dessutom uttryckligen vara ”politiskt lesbisk” (s. 243). Zettermark gör en poäng av detta i sin 

uppsats genom att hänvisa till Butlers tes att identitetskategorin lesbisk fyller en nödvändig 

funktion i ett heteronormativt samhälle, men att det också är centralt att det förblir odefinierbart 
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vad den beteckningen innebär. Zettermark menar att Valerie utvidgar vad det innebär att vara 

lesbisk genom att poängtera att ”själva ordet ‟politiskt‟ [ju] indikerar [...] ett görande snarare än 

ett oproblematiskt, naturligt ‟varande‟.”
57

  

Genom att positionera sig som lesbisk politiskt sett bekräftar Valerie även hur sexualitet är 

något som genomsyrar hela samhället. Det är mer än bara en praktik. Även om hon är 

ointresserad av sex finns det ett (motstånds)intresse hos henne vad gäller sexualitetens normer. 

Lesbiskheten kan dessutom (samtidigt) förstås som ännu ett led i Valeries anammande av en 

icke-respektabel femininitet. Detta eftersom heterosexualitet historiskt kopplats samman med 

respektabilitet i kontrast till arbetarklasskvinnors och lesbiska kvinnors föreställt farliga och 

perversa sexualitet.
58

 Tillsammans med Valeries femmeuttryck utgör lesbiskheten således ett 

motstånd mot både klass-, femininitet- och sexualitetsnormer.  

Valeries förhållande till sexualitet kan således ses som queert, som ett brott mot hetero-

normativiteten i flera avseenden. Genom att göra en sexualitet som samtidigt är antisexuell, 

sexuell, lesbisk och vänskaplig stör hon den förväntade begärslogiken och motsätter sig hetero-

sexualitet, romantisk kärlek och sexuellt begär som givna fenomen. Att Valerie är svårfixerad, 

och att hennes relation till sexualitet är rörlig, bekräftar sexuell läggning och sexuellt begär som 

något föränderligt, något som görs. 

 

3.3 Slaktade “fittsjälar”: Om prostitution, våldtäkt och systerskap  

”Tio för ett knull. Fem för ett sugjobb. Två för en avrivning. Hela repertoaren. Inga kyssar. Inget 

skitsnack. Inga fingrar. Inget slick. Sex är bara en hang-up” deklarerar Valerie (s. 184). Sex är en 

hang-up, sex är ”tillflyktsorten för den själlöse” och: sex är arbete (s. 244). Citatet som inleder 

det här avsnittet utgör ett exempel på hur Valerie förhåller sig till sex som arbete. Det handlar 

varken om njutning eller om känslor och inte heller om en, för Valerie, upplevd destruktivitet. 

Hennes arbete som hora framstår snarare som odramatiskt och trivialt slentrianmässigt. För en 

femme är horan inget offer, och kvinnokönet är ingen helig plats.
59

 Att sälja sex rör sig alltså om 

ett rent kroppsligt arbete som ur ett klassperspektiv skulle kunna förstås som nödvändigt eller 

ofrånkomligt i ett kapitalistiskt strukturerat samhälle. Att sälja sitt fysiska kön som sexarbetare 

till en man blir inte värre än att sälja sina händer som fabriksarbetare till samma man.  

                                                             
57 Zettermark 2012, s. 14. 
58 Skeggs 1999, s. 189. 
59 Dahl 2006. 
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Just anti-offer positionen är viktig att understryka i Valeries förhållande till sexarbete. Hon 

betraktar sig inte som ett offer, som passiv eller någon som inte har kontroll över sin position, 

utan menar tvärtom att hon arbetar med sex som ett medvetet, rationellt val: 

 
Sexualpolitik. Organisering av så kallad kärlek, det vill säga av våldtäkt. Red light district. [...] Ta 

betalt för våldtäkt. Organiserad våldtäkt. Systematiserad våldtäkt. Våldtäkt som går att förutsäga. Suga 

strukturerat. Knulla formaliserat. Ta betalt för våldtäkt. Våldtäkt är inte gratis. Det går inte att våldta 

någon som gör det frivilligt. Alla gifta kvinnor är prostituerade. Bara riktiga horor är riktiga kvinnor 

och revolutionärer. Jag säljer inte mitt hjärta jag säljer inte min hjärna jag säljer några minuter och en 

kroppsdel som inte är min egen. (s. 214 f) 
 

Liksom jag tidigare poängterat vänder Valerie på begreppen och stör makthierarkin genom att 

hävda att det är gifta kvinnor som är prostituerade, medan horor är riktiga kvinnor. Av citatet 

framgår att Valerie betraktar (hetero)sex och (hetero)kärlek som våldtäkt, som ett uttryck för 

patriarkalt våld. Därför blir hororna de riktiga kvinnorna – de har genomskådat strukturen och 

gör vad de kan av situationen. Horan vänder, utifrån det handlingsutrymme hon har, på makt-

relationen och utnyttjar patriarkatet. Valerie försöker erövra ordet hora: genom att omförhandla 

och förskjuta dess betydelse, och göra det till något som är förknippat med styrka, använder hon 

sig av språkets möjliga subversivitet.
60

  

Att sälja sex kan således utifrån Valeries perspektiv förstås som en motståndsstrategi som, 

trots att den verkar inom patriarkatets ramar, lyckas lura makten. Det går inte att våldta någon 

som tar betalt för det, som är på det klara med vad situationen innebär, menar hon. Hororna är 

revolutionärer, de som representerar motstånd, uppror och förändring, medan de gifta kvinnorna 

ovetandes säljer sina hjärtan och hjärnor till patriarkatet, till Daddy, på livstid. Att Valerie inte är 

heterosexuell men ändå säljer heterosex kan därför förstås som ett slags iscensättande av hetero-

sexualitet. I citatet synliggörs även hur Valerie, i sin relation till sexarbete, gör en form av 

uppdelning av sin person i kropp och subjekt. Könet beskrivs som en kroppsdel som inte är 

hennes egen, som ett objekt hon distanserar sig ifrån. Kroppen blir således främst ett stycke 

materia, medan hjärtat och hjärnan får symbolisera subjektet som skyddas från patriarkala 

övergrepp.  

Men Valeries förhållningssätt till sexarbete handlar också om solidaritet. Hororna är de 

upplysta, de som genomskådat den patriarkala strukturen, och de är Valeries systrar i hennes 

                                                             
60 Att Valerie menar att det är horor som är riktiga kvinnor, att hon laddar ordet hora med en positiv innebörd och kontrasterar det 
mot prostituerad, kan sättas i samband med queerbegreppets historia. „Queer‟ har tidigare varit ett nedsättande ord som använts 
mot homosexuella. I och med gayrörelsens och queeraktivismens framväxt har begreppet dock erövrats och laddats med ny 
mening där det queera istället gjorts till något att vara stolt över. Se Ambjörnsson 2006, s. 14, 23.  
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egen feministiska rörelse: SCUM, Society for Cutting up Men. ”Jag finner det bara ovärdigt att 

rädda mitt eget arsle när mitt folk förintas. När fittsjälarna skickas på slakt. Annars får någon 

annan fittsjäl göra arbetet. Jag kan lika gärna göra det. Det kommer alltid att finnas män som 

älskar att knulla drunknande människor”, menar hon (s. 185). Trots att hororna enligt Valerie gör 

motstånd mot strukturen betyder det inte att de verkar utanför den. Oavsett om de lurar Daddy 

arbetar de fortfarande i (och med) honom. Genomgående kommenteras i romanen alla sex-

säljande kvinnor som dödas, som flyter i land på stränderna. Därför menar Valerie att det pågår 

en slakt. Hororna är hennes folk, och om hon inte säljer sin kropp kommer någon annan kvinna 

att behöva göra det. Patriarkatet (som inte kommer försvinna utan att mannen utplånas) kommer 

alltid efterfråga kvinnor att slakta. ”Saknas någon tas en annan ut i hennes ställe. Det tjänar 

ingenting till att fly från sitt öde.” (s. 278) Varje kvinnas öde är att knullas av Daddy. På så vis 

utgör sexarbetet alltså en typ av solidaritetshandling för Valerie genom vilken hon markerar sitt 

systerskap till andra kvinnor.
61

  

Zettermark beskriver även hur sexarbetet kan betraktas som ett ifrågasättande av hetero-

normativiteten genom att det bryter mot det förväntade sättet att utöva och göra sex på.
62

 Att 

Valeries sexarbete dessutom är frånkopplat hennes begär eller sexuella läggning kan också 

förstås som en störning i den heterosexuella matrisen. Romanens gestaltande av sexarbete kan 

alltså ses som ett (kropps)arbete bland andra i en kapitalistisk ekonomi, som ett sätt att ta 

(någorlunda) kontroll över den begränsade position som kvinnan under patriarkatet befinner sig i 

och som en handlingspraktik som förenar kvinnor och skiljer dem från Daddy‟s girls.  

 

4 Språk och motstånd: att skriva sig ut ur förtrycket 

Även om Valerie försörjer sig genom sexarbete är det inte i första hand den ‟yrkesroll‟ som hon 

identifierar sig med. Nej, det som är viktigt för henne är skrivandet: ”Jag är författare. Det kan du 

skriva upp i det där lilla anteckningsblocket du har. F-Ö-R-F-A-T-T-A-R-E.” (s. 254)  

Under denna rubrik vill jag kortfattat diskutera språkets subversiva potential.
63

 Tidigare 

resonemang har visat att Valerie på ett högst konkret sätt använder språket som motståndsform. 

                                                             
61 Även Valfridsson framhåller Valeries sexarbete som en systerskapshandling. Våra tolkningar av detta skiljer sig dock åt då hon 
menar att Valerie ”offrar sig” för att hon inte anser sig ”lika värdefull som andra kvinnor.” Se Valfridsson 2008, s. 17. 
62 Zettermark 2012, s. 13 f. 
63 Butler framhåller att språket är både orsaken till förtrycket och utvägen ur det. Se Butler 1990, s. 190. Jag vill också poängtera 
att den avgränsning uppsatsen kräver innebär att diskussionen kring språkets roll i Drömfakulteten blir förhållandevis kort. Under 
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Hon provocerar, vänder på maktordningar och laddar ord med nytt värde. Språket fungerar 

meningsskapande för Valerie i många avseenden och kärleken till skrivandet växer fram hos 

henne redan i den tidiga ungdomen: ”Du skriver på skrivmaskinen, ljudet är ett lyckoljud och 

sidorna är vackra och mystiska […] och du älskar den där skrivmaskinen alldeles för mycket för 

att lämna tillbaka den.” (s. 89 f.) När Valerie skriver har hon ”en lyckomaskin i kroppen” (s. 

238). Det får henne att glömma ensamheten och att känna att allting faller på plats. Genom 

språket hittar hon lycka, befrielse och självförtroende. Där finns utrymme att omförhandla 

positioner, att skriva sig ut ur förtrycket. 

Den feministiska litteraturvetaren Hélène Cixous hävdar i texten ”Medusas skratt” (1975) att 

kvinnans frigörelse bör göras genom skrivandet: ”[a]tt skriva, en akt som [...] kommer att ge 

henne tillbaka hennes egendom, hennes njutningar, hennes organ, hennes väldiga kroppsliga 

domäner som hållits förseglade”.
64

 Cixous menar att kvinnan måste lämna tystnaden, att hon ska 

skriva sig själv, sin (förtryckta) kropp, fri.
65

 I linje med tanken om skrivandet som en 

emancipatorisk praktik fungerar författandet för Valerie som en meningsskapande arena där hon 

kan känna sig fri. I texten skapar hon ett alternativ, en alternativ värld där det är möjligt att hävda 

den manliga artens underlägsenhet och nödvändiga utplåning, där det är ”intellektuella horor” (s. 

212) som är ”universumsregerare” (s. 72). Det är således i texten Valerie kan ge liv åt den 

subversiva femininitet som hon själv iscensätter. Även om SCUM som organisation kanske 

aldrig består av någon annan än henne själv så skapas, finns, SCUM i texten och skrivandet. 

Författandet utgör med andra ord i sig ett gränsöverskridande – ett våldsamt, nödvändigt, 

oförsonligt motstånd.  

Att språket utgör ett rum för Valerie där hon kan strukturera motstånd blir tydligt genom 

hennes behov av att ständigt söka kontrollera det på olika vis. Detta syns exempelvis i relation 

till mentalvården då Valerie konstant kräver att få sätta sin egen diagnos. Det blir också tydligt i 

hennes samtal med Berättaren genom att Valerie hela tiden avfärdar och aktivt motarbetar 

berättandeprocessen: 

 

                                                                                                                                                                                                    
nästa rubrik, Avslutande diskussion, kommer jag utveckla ämnet något, men jag vill ändå passa på att understryka att språket och 
dess subversiva potential är ett intressant ämne att vidareutveckla. 
64 Hélène Cixous, ”Medusas Skratt” (1975), sv. övers. Sven-Erik Torhell, Kvinnopolitiska nyckeltexter, red. Johanna Esseveld, & 
Lisbeth Larsson, Lund, 1996, s. 243. 
65 Ibid. 242 ff. 
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BERÄTTAREN: Material och material... Du är föremål för den här romanen. Jag beundrar ditt arbete. 

Jag beundrar ditt mod. Jag är intresserad av manifestets kontext. Ditt liv. Den amerikanska kvinno-

rörelsen. Sextiotalet. 
VALERIE: Fnaskmaterial. Knullmaterial. (s. 71) 

 

Citatet visar just på hur Valerie söker kontrollera berättelsen genom att störa och motarbeta 

Berättaren när hon efterfrågar material från Valerie till berättelsen. Jag läser detta behov av 

språklig kontroll som ett uttryck för att vägra bli definierad, eller fixerad, vilket också går i linje 

med hennes rörliga positionering i övrigt, såsom i relationen till sexualitet.
66

  

När Valerie inte lyckas behålla kontrollen över språket rubbas meningsproduktionen. Detta 

blir som mest påtagligt i Valeries förhållande till Andy Warhol. Valerie skriver en pjäs och 

lämnar till Andy för att han ska sätta upp den, men upplever efter en tid att han stulit den 

eftersom han varken sätter upp eller lämnar tillbaka den. När hon söker upp honom för att begära 

tillbaka pjäsen gör en av hans kumpaner narr av henne genom att förställa rösten och imitera hur 

hon lät när hon vid ett tillfälle berättat om hur Louis våldtog henne som barn. Alla skrattar och 

Valerie i sin tur svarar: 

 
VALERIE: Det där är mina ord. 
VIVA: Du var skitäcklig redan som liten, Valerie. Karlarna ville knulla med dig för att du var så 

äcklig redan när du var sju. Inte undra på att du är lesbisk. [...] 
VALERIE: Andy, jag vill ha tillbaka min pjäs. 
VIVA: Och den där pjäsen, Valerie, den var för skitig till och med för oss. 
VALERIE: Det är inte trevligt att stjäla andras pjäser. (s. 316 f)  

 

I exemplet synliggörs hur Valeries reaktion på männens förolämpning är att de stulit hennes ord. 

Först hennes uttalade ord, och sedan hennes pjäs. De har med andra ord förgripit sig på hennes 

stora menings- och lyckokälla – språket.
67

 Vad som sedan sker är att Valerie, nästa gång hon 

söker upp Andy, skjuter honom. Andy har genom övergreppen på hennes språk blivit ett ansikte 

för makten. I rättssalen motiverar hon skotten genom att hänvisa till att han stulit hennes pjäs, 

och att han fått för stor kontroll över hennes liv.  

Att Valerie skjuter Andy Warhol kan förstås som ett, med Foucaults ord, våldsamt, spontant 

och oförsonligt motstånd.
68

 I relation till hur Valerie upplever kroppen, som jag tidigare 

                                                             
66 Även Zettermark nämner Valeries behov av att kontrollera språket och tolkar detta som en rädsla för att bli förpassad till 

tystnaden. Se Zettermark 2012, s. 27. 
67 Citatet exemplifierar dessutom hur Viva försöker begripliggöra Valerie genom att förklara hennes icke-normativa sexualitet 
som ett resultat av hennes påstådda äcklighet och hennes barndomsupplevelser. Han söker, med andra ord, en förklaring till hur 
det kommer sig att Valerie inte följer den heterosexuella matrisens begärslogik. 
68 Foucault 1976, s. 122. 
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diskuterat, som distanserad från hennes subjekt, vill jag hävda att språket tvärtom i allra högsta 

grad utgör en del av hennes upplevelse av ett jag.
69

 Andy har förgripit sig på hennes person och 

därför skjuter hon. Men i och med att Valerie avlossar skotten mot Warhol gör hon sig 

”samtidigt av med alla möjligheter att vara en person som människor lyssnar till, det enda [...] 

[hon] drömmer om, författare, konstnär, revolutionär, psykoanalytiker, rebell.” (s. 327) Hon 

förlorar sin möjlighet att bli tagen som den hon önskar vara, en skrivande, skapande människa 

som blir lyssnad till, och därmed förlorar också hennes ord sin verkan. I och med att Valerie 

skjuter Andy Warhol blir hennes språk verkningslöst, och den mening det fyllt bleknar.  

Jag menar alltså att språket spelar en central roll i Valeries motstånd. Genom det skapar hon 

subversiva positioner när hon försöker skriva sig ur förtrycket, när hon förskjuter betydelsen av 

begrepp och vänder på maktordningar. Skrivandet kan således förstås som en omförhandlande 

motståndspraktik och som en förutsättning för att hennes motstånd ska göra verkan.  

 

5 Sammanfattande diskussion 

Min intention med denna uppsats har varit att analysera hur femininitet och sexualitet skapas i 

Drömfakulteten genom karaktären Valerie. Genom att utgå från en queerteoretisk grund och 

begrepp som respektabilitet och femme har jag undersökt vilket möjligt motstånd som går att 

urskilja i relation till heteronormativitet och klassnormer. 

I analysens inledande avsnitt har jag fokuserat hur Valerie förhåller sig till, och skapar, 

femininitet. Valerie konstituerar och uttrycker i många avseenden genus på fel sätt. Jag har läst 

hennes konstruerande av femininitet som ett motstånd mot klassmarkerade femininitets-

positioner. Valerie identifierar sig med sin klassposition, och erfar hur normen bestraffar dem 

som inte lever upp till den. Men trots att Valerie stundom känner osäkerhet inför medelklass-

kodade uttryck och miljöer, präglas hennes syn på det respektabla idealet främst av ett aktivt 

avståndstagande. Istället motsätter hon sig den omvårdande, anständiga femininiteten och 

värderar det vulgära och smutstiga – det arbetarklasskodade. Detta synliggörs inte minst genom 

kroppen som den plats där genus och klass möts och markeras. 

Med sitt icke-respektabla uttryck blir Valerie svårbegriplig i relation till den heterosexuella 

matrisens logik genom att hon inte gör femininitet i enlighet med normen. Men jag har också 

                                                             
69 Detta gestaltas inte minst genom att gränserna mellan Valeries kropp och skrivmaskin blir vaga: ”Du skriver som om 
skrivmaskinen satt fast i dina armar” (s. 235).   
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beskrivit hur Valerie uppfattas som obegriplig på grund av att gör hon för mycket femininitet. I 

min analys har jag visat på hur Valerie kan läsas som femme, och hur denna position bör förstås 

som ytterligare ett led i hur Valeries motstånd mot klass- och femininitetsnormer uttrycks. 

Genom att iscensätta en överdriven femininitet synliggör Valerie det konstruerade i genus. Att 

hennes attityd och sexualitet dessutom inte är förenlig med den förväntade femininiteten gör att 

hon förskjuter och omförhandlar femininitetens innebörd – hon bryter föreställningen om 

femininiteten som något förtryckande. Valeries iscensättande av femme kan även ses som ett 

klassolidariskt görande av femininitet, genom att hon anammar den dåliga flickans estetik. Detta 

synliggör i sin tur maktrelationer mellan kvinnor då Valerie framstår som obegriplig för medel-

klassens kvinnor vilka tolkar feminina uttryck som tecken på underordning.  

Som femme stör Valerie således den förväntade kopplingen mellan kropp, genus och begär 

genom att överdriva femininitet. Men positionen inbegriper även ett motstånd mot den hetero-

sexuella matrisen genom att den femininitet som Valerie konstituerar inte är ämnad för en manlig 

blick. Istället positionerar sig Valerie som lesbisk och antisexuell. I min analys har jag dragit 

slutsatsen att Valeries förhållande till sexualitet och sexuella praktiker präglas av en rörlighet, 

och blir svår att fixera. Tydligt är att förhållandet utmärks av en tydlig kritik mot hetero-

normativa strukturer. Detta gestaltas i romanen genom Valeries kritik av föreställningen kring 

den romantiska kärleken och kärnfamiljen och genom hennes icke-heterosexuella begär. Valerie 

menar att allt (hetero)sex är våldtäkt och hennes begär är istället vänskapligt lesbiskt och anti-

sexuellt. Hon ifrågasätter alltså den heteronormativa ordningen genom sitt sätt att göra sexualitet 

icke-heterosexuellt, icke-sexuellt och icke-romantiskt.  

Vidare har jag konstaterat hur Valeries sexuella praktiker stör normen genom att hon säljer 

sex. Sexarbetet har jag läst som ett medvetet iscensättande av heterosexualitet – och som en 

motståndspraktik. Valerie skiljer aktivt på prostituerade och horor. Horor är för henne de aktiva, 

solidariska och revolutionära som gör motstånd mot patriarkatet genom att bli medvetet 

våldtagna. Det är gifta kvinnor som respekterar män, så kallade Daddy‟s girls, som är de 

egentliga prostituerade eftersom de säljer sina hjärtan och hjärnor. Att sälja sex blir därmed en 

motståndsstrategi mot patriarkatet och heteronormativiteten som förenar arbetarkvinnor och 

skiljer dem från en anständig (medelklass)femininitet. 

Jag drar alltså slutsatsen att Valerie gör såväl femininitet som sexualitet på ett sätt som går 

emot den heterosexuella matrisens logik. Analysen synliggör dessutom hur maktrelationer som 
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avser kön och klass interagerar och skapar olika positioner i fråga om genusuttryck och 

sexualitet. Språket spelar en central roll i Valeries motstånd, inte minst för att det utgör en viktig 

del i hennes iscensättande av icke-respektabilitet och femme. Ovan har jag synliggjort hur 

Valerie med språket som verktyg vänder på maktordningar och förskjuter betydelsen i begrepp. 

Jag har också visat på hur skrivandet fungerar som en motståndspraktik som möjliggör ett 

skapande av subversiva positioner: texten blir ett meningsskapande rum där Valerie försöker 

skriva sig ut ur förtrycket.  

”Jag vill inte dö och om jag måste dö nu så vill jag inte att någon man tar i min döda kropp” 

försöker Valerie (s. 54), och ger uttryck för ett motstånd som vill sträcka sig längre än existensen 

tillåter: en omöjlig önskan om att ha kontroll över sin kropp även efter döden infunnit sig. Trots 

att jag konstaterat en rad olika motståndspositioner i romanen är det relevant att uppmärksamma 

hur Valeries öde onekligen ter sig såväl sorgligt som tragiskt. Valerie dör ensam på ett hotell för 

missbrukare och prostituerade. Hennes vänner är redan döda, hon har ingen kontakt med 

Dorothy och omvärlden minns henne inte för hennes texter utan som en galen kvinna som skjutit 

Andy Warhol. Utifrån Foucaults förståelse av makt och motstånd som relationella kan Valeries 

motstånd till slut betraktas som verkningslöst, då motståndet alltid måste skapas i relation till 

normen. När Valerie dör ensam befinner hon sig utanför makten och dess relationer. Eftersom 

hon står exkluderad från normernas sammanhang förlorar hennes ifrågasättande också 

potentialen att omformulera dessa.  

Men kanske behöver det uppenbart sorgliga i Valeries livsöde ändå inte nödvändigtvis 

förstås som oförenligt med möjliga motstånd. Enquist Källgren poängterar hur den kontext där 

döden får grepp om Valerie kan läsas som bärare av potentiell omförhandling. Enligt henne 

möjliggör meningsupplösandet (sexuellt våld, sjukdom, ensamhet) i sig ett meningsskapande – 

utanför samhällsordningen. Enquist Källgren menar att när Valerie dör finns ingenting av det 

gamla kvar för henne, bortsett från manifestet som ett fantasifoster av Cosmogirl läser för henne 

rakt ut i mörkret.
70

 På så vis kan Valerie skapa mening i sitt mörker, genom att fylla det vakuum 

hon befinner sig i med sin egen text. 

”VALERIE: Läs för mig när jag försvinner.” (s. 55) Att Valerie dör lyssnandes till sin egen 

text talar också för en vidare tolkning av hennes möjliga motståndspositioner. Manifestet, och 

utopin, följer henne på så vis hela vägen till tröskeln mellan livet och döden, och trots att döden 

                                                             
70 Enquist 2007, s. 36. 
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är synonym med upplösandet av hennes egen existens finns texten kvar efter att hon försvunnit: 

Cosmo slutar läsa först när hon märker att Valerie inte är vaken längre. Om texten betraktas som 

en förlängning (eller rest) av subjektet kan Valerie alltså sägas ‟lura‟ makten genom att göra 

fortsatt motstånd även efter döden – genom manifestet.  

Foucault menar dessutom att döden är ”ögonblicket som undflyr” makten – den är maktens 

gräns.
71

 I döden existerar ingen makt och kan därför betraktas som en befrielse, eller som ett 

slutgiltigt motstånd. ”I döden finns inga hajar. Döden är bara slutet” säger Silkespojken till 

Valerie,
72

 varpå hon svarar: “Döden är det enda lyckliga slutet.” (s. 113) Om döden är en ‟plats‟ 

dit makten inte når att operera blir citatet ett exempel på hur döden kan betraktas som en typ av 

befrielse för Valerie. Den blir den enda plats där det patriarkala våldet, hajarna, inte når henne.
73

 

Valerie: En prostituerad kvinna som dör i smutsiga lakan på ett hotell i San Francisco, 

utestängd från alla meningsskapande sammanhang. Hennes slutgiltiga position är ett vakuum – 

den är ensamhet, sjukdom och död. En vemodig slutgiltighet. Men motståndet följer henne 

genom hela romanen, och kan urskiljas även i upplösningen (läs: upplösandet). Om döden läses 

som en slutgiltig motståndsposition, en befrielse från makten, och manifestet förstås som en plats 

där hennes motstånd kan fortsätta att operera blir Valerie både befriad från, och en fortsatt aktör 

mot, makten.  

Valerie: En författare, en ”universumsregerare”, en upprorsmakare som inte vill, eller kan, 

passa in. Som inte läst norm-manuset rätt – sexualitetsmanuskriptet, femininitetsreplikerna. ”Ge 

upp är inte svaret, fucka upp är svaret”, menar hon (s. 311). I den här uppsatsen har jag velat 

synliggöra hur ifrågasättandet och ‟upp-fuckandet‟ av normer ryms i litteraturen. Sara Stridsberg 

skapar i Drömfakulteten ett rum där sexualiteten inte är given och där femininiteten utmanar (och 

utmanas) – hon väver en text av makt och motstånd.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
71 Foucault 1976, 173 f. 
72 ”Haj” används romanen igenom som metafor för män som köper sex. 
73 Även Cosmogirls självmord (se Drömfakulteten s. 273) kan enligt mig förstås som en typ av slutgiltigt motstånd mot makten i 
Foucaults mening. På grund av den avgränsning uppsatsen kräver utvecklar jag dock inte tanken kring Cosmos död och motstånd 
vidare. 
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