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Sammanfattning: 
 
Sara Stridsbergs tre dramer Medealand (2009), Dissekering av ett snöfall (2012), 
samt Valerie Solanas ska bli president i Amerika (2006) behandlar samtliga 
upproriska och genusavvikande kvinnliga protagonister som befinner sig i 
patriarkala samhällen. Denna uppsats jämför utifrån genusteori, med feminism 
och queerteori som utgångspunkt, dessa tre karaktärers position i dessa 
samhällen, deras normbrytande genuspraktik samt konsekvenserna av dessa 
aspekter. Resultatet visar att samtliga protagonister påverkas av patriarkatet, men 
bryter mot dess normer och ideal genom att ständigt slåss för att finna sin 
emancipation, även om det sker med brutala uttryck. Ingen av protagonisterna är 
någon föredömlig feministisk förkämpe med ett utopiskt öde; likväl är deras 
normbrytande styrka och dess frihetspotential en föredömlig konsekvens.  
 
Antal sidor: 36 
 
Nyckelord: Sara Stridsberg, Medealand, Dissekering av ett snöfall, Valerie 
Solanas ska bli president i Amerika, Genus, Feminism, Queerteori 
 
 
 
Abstract 
 
Sara Stridsberg’s three plays Medealand (2009), Dissekering av ett snöfall 
(2012), and Valerie Solanas ska bli president i Amerika (2006) all deal with 
rebellious and gender-deviant female protagonists who are placed in patriarchal 
societies. This thesis compares, with the help of gender theory – with feminism 
and queer theory as a default – the three protagonists’ positions in the respective 
societies, their norm-breaking gender practice, and the consequences of these 
aspects. The results show that all three of the protagonists are affected by the 
patriarchy; however, they break the norms and ideals within it by continuously 
fighting for their emancipation, even though this occurs with brutal expressions. 
None of the protagonists are portrayed as role models for feministic vindication 
with a utopic destiny; nevertheless, their norm-breaking power and its’ freedom 
potential is a model consequence.  
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1. Inledning 
 
Författaren och dramatikern Sara Stridsberg har skrivit flertalet skönlitterära verk 

där hon intar ett tydligt feministiskt perspektiv. Detta tar sig uttryck i starka 

kvinnliga protagonister som står emot och/eller slåss mot en mansdominerad 

samtid, med olika utfall. Stridsberg debuterade med romanen Happy Sally (2004), 

en fantasiroman om Sally Bauer som blev den första skandinaven att simma över 

engelska kanalen. Romanen Drömfakulteten (2006) är likaså en fantasiroman, 

denna gång om det feministiska manifestet SCUM:s författare Valerie Solanas och 

hennes tragiska liv. Den belönade Stridsberg med Nordiska rådets litteraturpris, 

och efter detta betraktades hon som en av den svenska litteraturens mest 

nyskapande och betydande författare (Algulin & Olsson 2009:252). Något år 

senare skrev hon även romanen Darling River (2010) som bygger vidare på 

Vladimir Nabokovs Lolita från 1955 och skildrar en ung kvinna som förlorar både 

sin barndom och framtid för tidigt. Stridsberg blev senare med Medealand och 

andra pjäser (2012) del av den yngre författargenerationen som tagit sig in på den 

svenska teaterscenen på 2000-talet (Algulin & Olsson 2009:480). Stridsberg har 

själv uttryckt att hon föredrar att skriva om ”gränsvarelser”, eftersom hon anser att 

”[m]änniskor som brinner är […] mer intressanta än andra” (Neuman, 2007-03-

05). Detta är någonting som hon menar är gemensamt för de karaktärer hon 

skildrar. I hennes verk skildras könsmaktsordningens och patriarkatets effekter på 

ett strukturellt plan, och konsekvenserna av detta får ett individuellt uttryck i 

berättelserna om de kvinnliga protagonisterna i samtliga av de nämnda verken. 

Detta gör dessa verk starkt feministiskt präglade, samtidigt som de skildrar 

mångfacetterade och verkligt mänskliga karaktärer.  

I efterordet till Medealand och andra pjäser skriver Steve Sem-Sandberg 

att Stridsberg skildrar ”uppbrottet - förändringen, motståndet, övervinnelsen, 

självövervinnelsen […] Hos Stridsberg handlar allt om att förflytta sig för att inte 

låsas fast. I en norm, i en roll, ett sammanhang som lovar frihet men kräver 

underkastelse” (Stridsberg, 2012:455). Johanna Hillebrand Rune skriver att 

Stridsberg skildrar kvinnor som på olika sätt befinner sig i periferin av 

femininitetens landskap och porträtterar ett slags ”femininitetens skuggsidor” 

(2013:35). Detta är ett tema som återfinns i hennes litterära verk, inte minst i dessa 

tre dramer; i Medealand, som sattes upp på Dramaten 2009, möter läsaren en 
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moderna tidens Medea som har fått leva på mannens villkor då hon definieras 

utifrån sin man Jason. Hon blir således inte mer än ett kvinnligt objekt i hans värld 

av kvinnoerövringar där han slutligen lämnar henne för en yngre kvinna. För att bli 

fri från dessa utnyttjandets bojor som han utsätter henne för, och för att hämnas, 

väljer hon att förinta allt som har med honom att göra, även sina egna barn. 

Dissekering av ett snöfall, uppsatt på Dramaten 2012, skildrar en kvinna som 

samhället ställer höga krav på, och har vissa förväntningar beträffande givna 

normer; hon förväntas bli maka och drottning, men detta är ingenting hon själv 

önskar utan vill slå sig fri från kraven som omgivningen ställer på henne i roll av 

kvinna. Hon vill bli kung och passar inte in i det genusfack som samhället placerar 

henne i. Slutligen, i Valerie Jean Solanas ska bli president i Amerika, som hade 

urpremiär på Dramaten redan 2006, porträtteras - precis som i Drömfakulteten - en 

fantasivärld som handlar om Valerie Solanas feministiska kamp och tragiska liv. 

Hon vill förändra världen och krossa patriarkatet, men blir ständigt själv offer för 

den.  

Hos samtliga av dessa huvudpersoner skildras olika kvinnors kamp och 

motstånd mot könsmaktsordningen, genusnormer och ideal som de vägrar infinna 

sig i. Makten och idealen påverkar dem och de söker bryta sig loss från 

begränsningarna som finns omkring dem på grund av det faktum att de är kvinnor. 

Det är tre olika pjäser som skildrar olika tider och samhällen, men de har en 

gemensam tidlös aspekt: kvinnans underordnade roll i samhället, samt skildringen 

av konsekvenserna som väntar när hon gör motstånd mot de strukturella makterna. 

Samtliga av dessa tre karaktärer är starka och rebelliska kvinnor som slåss mot en 

värld som har utstakat en annan plats i världen för dem; de är kvinnor som till och 

med offrar sina egna barn för att nå frigörelse från de patriarkala 

samhällsstrukturerna. Denna uppsats kommer att undersöka dessa tre protagonister 

utifrån deras roll som kvinnor i samhällen som ser dem som dissidenter. Fokus 

ligger på porträtteringen av patriarkatet och genusnormernas konsekvenser för 

karaktärerna och deras kamp för frigörelse, och studeras utifrån ett 

genusperspektiv som innefattar både feminism och queerteori.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka patriarkatets och könsmaktsordningens 

uttryck i Sara Stridsbergs tre pjäser Medealand, Dissekering av ett snöfall och 

Valerie Jean Solanas ska bli president i Amerika, i termer av normer och ideal, för 

att kunna förstå hur protagonisterna bryter mot detsamma, och vidare utröna vilka 

följder detta får för dem. Fokus för uppsatsen är därmed vilka effekter och 

konsekvenser normbrytandet från genusnormerna och den patriarkala ordningen 

får för de tre karaktärerna. För att undersöka dessa aspekter utgår studien ifrån 

följande frågeställningar: 

 

• Hur tar sig patriarkatet och könsmaktsordningen uttryck i dramerna?  

• Hur påverkar dessa aspekter protagonisterna? 

• Hur bryter protagonisterna mot normerna? Vilka följder får det för dem? 

 

1.2 Material och avgränsningar 
Litteraturobjekten för denna studie är Sara Stridsbergs tre dramer, Medealand, 

Dissekering av ett snöfall samt Valerie Jean Solanas ska bli president i Amerika. 

Genom att analysera tre pjäser istället för enbart en pjäs eller enbart en roman ges 

tillfälle till att utröna och jämföra Stridsbergs skildringar av flera olika 

protagonister inom ramen för en uppsats. Svårigheterna i att välja en författare som 

Stridsberg, och framför allt dessa verk som är så pass nya, är att det ännu inte har 

utförts särdeles mycket forskning kring författarskapet. Det som finns ute för 

tillfället som denna uppsats skrivs är ett antal studentuppsatser - främst om 

författarens romaner - men ingen större vetenskapligt grundad undersökning. 

Däremot kan detta även betraktas som en fördel, då uppsatsen ger tillfälle att ta 

fasta på den egna närläsningen utan att präglas och påverkas särdeles mycket av 

andras läsningar. Det som är negativt med detta är att de tolkningar som kommer 

fram i denna uppsats inte backas upp till en hög grad av andras liknande eller 

skilda tolkningar om detsamma. Litteraturen får helt enkelt tala för sig själv, med 

genusteorin som ram.  
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1.3 Metod och metodkritik 
Metoden för undersökningen är närläsning av de tre pjäserna där det som tas fasta 

på är skildringen av dessa kvinnor och den patriarkala maktstruktur som de gör 

motstånd mot, utifrån genusteoretiska perspektiv. Detta är även en jämförande 

studie, då det som undersöks är tre olika protagonister i tre olika dramer av en och 

samma författare. Närläsningsmetoden har dock kritiserats för att vara 

impressionistisk, intuitiv och slumpartad då läsaren utgår ifrån sitt subjektiva 

förhållningssätt, vilken i sin tur kan påverka generaliserbarheten för tolkningen 

(Barry 2009:201). För att undvika detta i görligaste mån utgår denna studie ifrån 

en grundlig genomgång av relevanta genusteorier som bakgrund till den egna 

tolkningen, i synnerhet då det inte finns någon befintlig forskning på de verk som 

undersöks. I analysdelen kommer bland annat analyser av annan litteratur av 

Stridsberg, såsom hennes romaner, att användas som referens till hur hennes andra 

protagonister har uppfattats av andra läsare utifrån liknande tematik.  

 Även det teoretiska perspektivet måste ses med en kritisk blick. Jonathan 

Culler skriver att ”interpreting is a social practice” (2000:64). Han menar att den 

formella tolkningen följer vissa praktiker som man måste förhålla sig till; vilken 

teoretisk ansats man väljer i ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv ger vissa 

dispositioner som ger särskilda slags svar - exempelvis könsrelationernas 

asymmetri inom feminism (ibid). Likväl är det ingen som menar att allting är 

möjligt; man måste ha legitima argument till tolkningen och vidare kunna övertyga 

om dess relevans. Åsa Arping och Anna Nordenstam menar att de val man gör 

måste motiveras, för att tydligare synliggöra tolkningens subjektiva position och 

relativitet (2005:41). Men det egna förhållningssättet är inte någonting negativt, 

menar de, och skriver att man inte ska försöka göra sig av med den hermeneutiska 

spiralen – tolkningen som i sin tur ger vidare och djupare kunskap i ämnet – utan 

bör enbart erkänna den teoretiska positionen. Annars kan det leda till att man letar 

efter ”ett objektivt sant litterärt värde hos eller den sanna tolkningen av texten” 

(ibid). De svar man får är ändå relativa och präglas av de gemensamma kulturella 

mönstren i samhället (ibid). Kritik som kan lyftas mot genusteori är att det ständigt 

lyfter fram kvinnor samtidigt som det syftar till att avskaffa det könsskiljande 

synsättet, vilket utgör ett dilemma eftersom det riskerar att förstärka det som den 

vill avskaffa (ibid:8). Kan man läsa litteratur utan att begränsas av könstänkande?  
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 Hillebrand Rune skriver att det är de skeva femininiteterna som bör 

undersökas, eftersom de är viktiga då litteraturen är den plats där alternativa 

berättelser kan ta form och omförhandla normativa gränser. I det litterära rummet 

”kan paradoxer förenas, motstånd tydliggöras och tystnader läcka ut och bli 

hörda.” (2013:5). Denna litterära studie kommer att utgå ifrån genusteorier och 

lyfta just de normer, ideal och stereotyper som finns kring binära uppdelningar i 

manligt/kvinnligt, och visa vilka konsekvenser dessa kan ha, för att sedan lyfta tre 

protagonister i tre olika dramer av Stridsberg för att visa hur de förhåller sig till 

dessa ideal och normer, och utröna vilka konsekvenser och effekter deras 

normbrytande personligheter och handlingar har. Även om titeln på uppsatsen 

måhända begränsar perspektivet på protagonisterna till att förstärka just det 

kvinnliga i frågan, är det likväl ofrånkomligt ur genusteoretisk aspekt. 

Protagonisterna definieras dock även av författaren som kvinnor i dramerna – även 

om samtliga av karaktärerna själva inte gör det – men detta kommer att undersökas 

närmare i analysen.  

 

2. Teoretisk bakgrund 
 
Inom genusteori betraktas genus som ett grundläggande element av sociala 

relationer baserade på uppfattade skillnader mellan könen, och genus är ett primärt 

sätt att beteckna maktrelationerna beträffande detta (Arping & Nordenstam, 

2005:55). Sedan Simone de Beauvoir och hennes uttalande i Det andra könet 1949 

om att man inte föds som kvinna, utan blir det, har feminismen frågat sig varför 

kvinnan representeras som den Andra (”Other”), som könet, medan mannen står 

för det allmänna, universella och mänskliga – som normen (ibid:47). Detta kallar 

Judith Butler ett könande av den ojämlika relationen mellan män och kvinnor, och 

könsmaktsordningen producerar därmed genus (1990:xii).  

Feminismens utveckling har bland annat gått från den 

emancipationsfokuserade andravågsfeminismen som ser kvinnor som en homogen 

grupp, till att utvecklas till en tredjevågsfeminism som erkänner skillnader emellan 

kvinnor och istället främjar mångfald (”diversity”) (Hekman, 1999:8-10; Rogers, 

1997:446). Feminismen har idag många olika undergrupper; likväl har de alla som 

gemensamt syfte att ifrågasätta representationen av kvinnor som den Andra och att 

undersöka maktrelationerna i litteratur och i samhället med syfte att bryta ned 
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dessa och blottlägga patriarkatets utbredning (Barry 2009:128). Patriarkatet är en 

benämning på den samhällsordning som främjar manliga privilegier genom att 

vara ”male dominated, male identified and male centered” (Johnson, 2005:5). Det 

är dessutom organiserat kring en besatthet av kontroll, och en av nyckelaspekterna 

i patriarkatet är förtrycket av kvinnor (ibid). Denna samhällsordning avgör vad 

som är normalt socialt liv och vad som förväntas av människor i det; det handlar 

om ideal beträffande feminin skönhet och maskulin hårdhet, om föreställningar om 

kvinnlig sårbarhet och manligt beskydd, om att särskilja män och kvinnor, om 

”naturligheten” i manlig aggression, dominans och kvinnlig nedvärdering; det 

handlar om social acceptans av manlig ilska och hårdhet, men inte av kvinnlig dito 

(ibid:39). 

Denna teoretiska bakgrund kommer att ge en närmare redogörelse för 

relevanta delar inom genus- och queerteori och feminism för att bidra till en 

djupare förståelse för de kvinnliga idealen, stereotyperna samt heteronormen, för 

att i sin tur kunna förklara varför brytandet mot dessa normer och stereotyper har 

de konsekvenser och effekter de har. Dessa aspekter kommer att fungera som en 

relief för hur patriarkatet och könsmaktsordningen kommer till uttryck i 

litteraturobjekten, för att vidare kunna förstå hur protagonisterna bryter mot dess 

normer samt vilka konsekvenser det får för dem.  

 

2.1 Genusteori, feminism och queerteori 
Feministisk teori har ett utopiskt mål – att frigöra kvinnan från den förhärskande 

ordningen i samhället (Arping & Nordenstam, 2005:70). Den moderna 

feminismens framfart ifrågasatte inte den manliga normen, utan ville snarare få in 

kvinnan i mannens cirkel (Hirdman, 2003:105). Yvonne Hirdman menar att detta 

samtidigt formar en ny segregering för kvinnor genom att kvinnor visserligen 

läggs till i samhället, men genom att sidoordnas i den normala verksamheten i 

”egna rum” (ibid:115). Till skillnad från dessa optimistiska feminister som ändock 

trodde på kvinnans emancipation från den patriarkala diskursen, såg franska 

feministteoretiker som Luce Irigaray, Hélène Cixous och Julia Kristeva 

patriarkatet som ett system där kvinnan inte tillåts att uttrycka sig med sitt 

kvinnliga språk (Bergsten 2002:121). Detta synsätt har kritiserats för dess 

essentialism, eller särartstänk, då det finns en risk att det befäster normer om män 



 

 7 

som traditionellt rationella och kvinnor som emotionella och intuitiva (Barry 

2009:124). Senare socialkonstruktivistiska teoretiker som Butler hävdar istället att 

vi hela tiden lär oss hur vi ska bete oss enligt normerna för manligt och kvinnligt 

kön; genus är någonting performativt (1990:34). Hon och andra strukturalister 

kritiserar feministisk forskning och menar att den måste ifrågasätta att det finns en 

homogen grupp kvinnor som alla har likartad identitet; människor har olika 

identitet och sexualitet, men den heterosexuella matrisen genomsyrar kulturen och 

fungerar normerande (ibid). Med detta sagt började genusteorin som feminism, 

men kom alltmer att inkludera även gay-, lesbiska-, bisexuella- och transgender-

studier, någonting som brukar få den övergripande benämningen queerteori (Ryan 

2007:131).  

Beteckningen ”queer” betydde ursprungligen att vara lite udda, men 

är idag ett vetenskapligt samlingsbegrepp myntat av Teresa de Lauretis i och med 

hennes kritik mot betraktandet av homosexuella som enhetliga identitetskategorier 

(Arping & Nordenstam, 2005:12). Queerteorin utmanade dylika föreställningar 

och i linje med Foucaults diskursteori kom sexualitet att ses som en språklig 

konstruktion med teorin att det inte finns någon stabil eller oföränderlig sexualitet 

(ibid). Enligt Foucault konstrueras kön genom diskurser vilka skapas via sociala 

praktiker och kön är snarare en effekt än en orsak (ref. i Culler 2000:5-7). Butler 

menar att när man ifrågasätter normer blir det oklart och svårt att skilja ”real” från 

”unreal”, eftersom det som uppfattas som verkligt annars är naturaliserad kunskap 

(1990:xxiv). En man kan ha en kvinnokropp och vice versa, och en kvinna kan ha 

maskulina drag och vice versa (ibid:9-11). Detta poststrukturalistiska perspektiv 

syftar till att dekonstruera den binära uppdelningen och visa att denna inte är 

absolut (Barry 2009:138). Det är just detta som queerteori grundar sig på; den 

undersöker själva idén om genusidentitet och ifrågasätter logiken i köns-

kategorisering (Ryan 2007:133).  

Nästkommande sektion beskriver de kvinnoideal- och stereotyper 

som existerar, samt ger en redogörelse för heteronormen och dess uttryck som 

förklaring till idealens nödvändighet för upprätthållande av denna norm.  
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2.2 Kvinnoideal, stereotyper och heteronormen  

 
Kvinnlig sexualitet [är som en] vulkan […]. Dess utbrott måste till varje 

pris förhindras. Så tuktas en flicka: sitt ihop med benen, skratta tystare, 

sudda ut din sura min, gå med mindre steg, veva inte med armarna. 

Kvinnorollen: en geishadräkt där vi snubblar fram och aktar oss för att se 

männen rakt i ögonen. De kan tro att du vill något. (Witt-Brattström, 

2011:15)  
 

Kvinnan representerar det kroppsliga och mannen själen och förnuftet, men 

eftersom kroppen står för sårbarhet och svaghet med alla dess behov och dess 

dödlighet måste den tyglas av det rationella manliga förståndet (Hirdman, 

2003:51). Utan mannens intellekt är kvinnan enbart en okontrollerad kropp 

(Arping & Nordenstam, 2005:174). Enligt Allen G. Johnson ses stereotypa män 

och kvinnor som motsatser på ett sätt som inte tillåter alternativ: kvinnor är icke-

aggressiva, blyga, intuitiva, emotionella, omhändertagande, svaga, hysteriska, utan 

självkontroll, beroende, passiva, subjektiva, undergivna, sårbara, veliga, och har 

lågt självförtroende, medan män har motsatta egenskaper (2005:86). 

Vad har kvinnor för möjliga roller som de kan inta inom detta 

system? Hirdman redogör för tre formler av kvinnlighet. Den första är kvinnan 

som icke-man; hon ska varken synas eller höras - som en skugga (2003:27). Sedan 

finns kvinnan som den lilla mannen, där kvinnan ses som en ofullgången man eller 

sämre upplaga av honom; det fattas någonting, nämligen det manliga könsorganet 

(ibid:28). Det är i denna brist, eller sociala kastrering, som kvinnan blir den Andra 

– en sorts modifikation av mannen – (fe)male (Arping & Nordenstam, 2005:159). 

Slutligen ger Hirdman den tredje formeln för kvinnor – den normativa, idealiska 

formeln. Denna bygger också på kontraster och dikotomier mellan man/kvinna: 

fokus ligger på särskiljandet mellan könen (2003:35). Det rör sig om idealkvinnan 

som växte fram på 1800-talet: ”[l]juv, god, tyst, blyg, ömsint, religiös, asexuell, 

pryd, ömtålig” (ibid:36). Hon böjer sig för sitt biologiska öde och hennes uppgift 

är att bli mor och behaga mannen; hon är det täcka könet som ska bli vald av 

mannen (ibid:38). Kristeva går i linje med detta när hon skriver att mannen har rätt 

till lagen och kvinnan till skuggan; ifall kvinnan strävar efter erkännande i 

samhället blir hon sedd som en anomali – hon blir demonisk, en häxa (1995:68).  
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I litteraturen från 1800-talet har Gilbert och Gubar (1979) identifierat 

att kvinnor oftast blir representerade som antingen änglar eller monster. Kvinnan 

skulle sträva mot ängel-idealet för att bli socialt accepterad och för att inte bli sedd 

som en fallen kvinna (Ryan 2007:132). Kristeva menar att jungfru Maria är det 

högsta idealet för kvinnor genom sin kroppsliga renhet, men samtidigt med en 

underordning till den högste mannen – Gud (1995:49, 56). Kvinnor förväntas 

stävja sin ”wildness” genom att exempelvis raka sig och kuva sin sexuella drift för 

att inte bli kallade slampor, samt får lära sig att kvinnlig ilska är någonting ofint 

(Johnson, 2005:85). Kvinnlig styrka och ilska representeras i media exempelvis 

med bilder av ondskefulla häxor, hämndlystna feminister, horor och liknande 

(Johnson, 2005:85). Idealet är den tysta, vackra kvinnan – ”en stum gudinna”, som 

Hirdman kallar det (2003:187). Kvinnor mäts utifrån sina kroppar och deras värde 

bedöms efter hur estetiskt tilltalande och reproduktiva de är och inte hur 

produktiva de är, vilket leder till objektifiering (Rogers, 1997:398). Kvinnans 

kropp i media är exponerad utifrån sexualiteten och bekräftar maskulinitetens 

begär (Hirdman, 2003:185).  

Vad är då kvinnans roll och plats i livet, utifrån alla dessa ideal? 

Betty Friedan menar att traditionen har lärt kvinnor att den högsta lyckan är att 

finna den rätta mannen och finna framgång i roll av fru och mor (1963:13). De får 

lära sig hur man ska klä och bete sig feminint för att fånga och behålla den rätta 

mannen och detta kallar Friedan myten om den lyckliga hemmafrun (ibid:16). Hon 

poängterar baksidan av detta ideal – hemmafrusyndromet: tomheten som kvinnor 

känner när deras enda roll är rollen som någonting för någon annan och ingenting 

för sig själva, eftersom de har gett upp sina drömmar (ibid:18). Anledningen till att 

kvinnan förpassas till hemmet förklarar Hirdman med genuskontraktet, som är en 

uppfattning om att män ska ”ta hand om” och sörja för kvinnan, eftersom kvinnan 

uppfattas som mindre och svagare (2003:85). Kvinnan är både en hjälpreda och ett 

objekt för mannen; ”han [är] hennes huvud, hon hans kropp” (ibid:86) citerar 

Hirdman ur Bibeln. I detta genuskontrakt förutsätts heterosexualitet; människor 

vill särskilja mellan könen i binära par eftersom uppdelningen manligt/kvinnligt 

kräver en stabil heterosexualitet, menar Butler (1990:30). Kvinnan förväntas finna 

sin roll i livet i mannens sexualisera(n)de blick och det heterosexuella 

kvinnoblivandet är resultatet av insikten om detta (Arping & Nordenstam, 
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2005:107). Dessa normer blir naturaliserade genom ett ständigt reproducerande av 

dem och eftersom heterosexualitet och dess könsidentitetsmöjligheter ses som 

normen blir alla andra genus eller sexualiteter marginella eller underordnade 

(Ryan 2007:134). Den dominerande gruppen i samhället – den vita, heterosexuella 

mannen – bestämmer vad som anses som normalt och inte, och sätter därmed 

gränserna för andra människors handlande, möjligheter och uttryck, vilket leder till 

en form av förtryck av de som är lägre ned i den sociala hierarkin (Rogers, 

1997:29).  

Kvinnor är i beroendeställning och män gör självständighet. I en 

heteronormativ värld kompletterar dessa varandra och det är därför det uppfattas 

som idealiskt (Hekman, 1999:81). Kvinnan förväntas anpassa sig till patriarkala 

krav och ideal för skönhet, samtidigt som hon ska uppfostra barnen och sköta 

hushållet, skriver Johnson (2005:188). Omfattningen av kraven kräver att hon 

förnekar och maskerar den hon verkligen är eller skulle kunna vara, menar han, i 

likhet med Friedans tankar om hemmafrusyndromet. En dominerande kultur 

kräver av sina medborgare att de har ett visst mått av självförnekelse för att 

fungera i denna: ju mer marginaliserad en person är från normen, desto större krav 

ställs på deras självförnekelse (Rogers, 1997:374). Men vad händer om man bryter 

mot normerna och inte spelar efter de socialt accepterade förordningarna i 

patriarkatet? För att bättre kunna förstå och förklara vilka konsekvenser 

normbrytandet har för protagonisterna i litteraturobjekten ska detta utrönas i 

följande sektion.  

 

2.3 Konsekvenser av normbrytande 

”[H]ur ska man kunna gå utanför sin kultur utan att bli/vara galen?” (Hirdman, 

2003:24). Som tidigare nämnts är genus performativt med straffbara konsekvenser 

för de som misslyckas med att ”do gender right” (Butler, 1990:190). Kvinnor som 

gör revolt mot patriarkatets ideal har patologiserats och fått diagnoser som 

”hysteri” (Johnson, 2005:93). Detta kan leda till konsekvenser som att bli ”the 

madwoman in the attic” (Gilbert & Gubar, 1979) som den passionerade och 

sexuellt utlevande Bertha Mason, i Charlotte Brontës roman Jane Eyre från 1847, 

som låstes in på vinden eftersom hon ansågs vara galen, vilket hon som resultat 

också blev. När kvinnor utmanar stereotypisk femininitet blir det svårare för män 
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att se sig själva som män; kvinnor måste vara feminina för att stödja den 

patriarkala illusionen att män är självständiga och autonoma, menar Johnson 

(2005:61). Det är till exempel socialt oacceptabelt för en kvinna att bli arg 

eftersom hon då är i kontakt med sin passion och makt, och detta är i synnerhet 

oacceptabelt i relation till mannen eftersom det hotar den patriarkala ordningen 

(ibid:105).  

 Medan starka kvinnor låstes in på vinden för att de ansågs vara galna, blev 

homosexuella människor satta i fängelse för att de sågs som perversa och 

naturvidriga (Ryan 2007:133). Homosexuella blir förtryckta eftersom de utmanar 

basala antaganden och avtal i patriarkatet, som att män ska vara privilegierade och 

kvinnor underordnade mannens rätt till sex (Johnson, 2005:94). Johnson menar att 

om kvinnor lämnar den patriarkala ramen, utmanas idén om att världen kretsar 

kring män och deras syn på kvinnor som existerande endast för mannens välbehag 

(ibid:109). Enligt Rogers konventionaliserar heteronormen kroppar och sexualitet 

till att passa inom normerna för man/kvinna, medan variationerna i genusuttryck – 

exempelvis hermafroditer, transpersoner, bisexuella och inter-identifierade 

personer – exkluderas och marginaliseras (1997:15). Detta beskriver Butler som att 

genusnormerna etablerar vad som är ”intelligibly human” som lämplig 

maskulinitet/femininitet och vad som inte är det (1990:xxiv). Personer som bryter 

mot dessa begripliga normer ses som oförenliga med samhället eftersom de inte 

faller in under de begripliga kategorierna i den patriarkala hegemonin och ses då 

som ”developmental failures or logical impossibilities from within that 

[normative] domain” (ibid:24). Därför blir alla icke-heterosexuella stigmatiserade 

som avvikande outsiders som hotar normen (Johnson, 2005:148).  

 Vilka möjligheter har då normbrytande personer att ge uttryck för sin 

”verkliga” person? Hur ser det ut i litteraturens värld? Rogers menar att när 

kvinnor använder sin ”voice” får det andra att se och lyssna på dem (1997:368). 

Det ger en viss makt, autonomi, emotionell klarhet och frihet (ibid). Likväl är detta 

svårt, eftersom en kvinna som visar ilska hamnar utanför vad som anses vara 

lämpligt för femininitet och då ses som hon ofin, otrevlig och ful (ibid). Rogers 

menar dock att om kvinnors ilska blir starkt fokuserad kan det leda till utveckling 

och framgång genom att ge klarhet till medvetandet vilket i sin tur stärker viljan 

(ibid:370). Att våga bli arg är det första steget mot att slå tillbaka (ibid). Vissa 
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kvinnliga litterära gestalter har styrts av sin sexuella passion och uttrycker sig med 

”smärtans våldsamma uttryck” där konsekvensen ibland är mord eller självmord 

(Witt-Brattström, 2011:34). För dem återstår enbart döden eftersom de vägrar vara 

ett icke – de vägrar kvinnans position i samhället (ibid:85). Andra litterära 

gestalter passar inte alls in i ”språkets konventionella könsfack, som skildrar 

kvinnan som ängel eller häxa” (ibid:86). Ett exempel på denna är den androgyna 

karaktären – den som inte kan definieras, inte kontrolleras och därmed inte ägas av 

någon (ibid:160). Arping och Nordenstam skriver att med hjälp av tvetydigheter 

och paradoxer destabiliserar dylik litteratur de traditionella och stereotypa 

representationerna (2005:12). Feministiskt präglad litteratur har ett gemensamt mål 

med dekonstruktionen i kritiken av den patriarkala kulturen, skriver de; när 

begreppen kön och kvinna inte ses som naturbestämda och determinerade kan en 

mer ”fluktuerande könsuppfattning fungera frigörande för den enskilda individen” 

(ibid:54).  

 Ryan ställer sig frågan varför de dominerande heterosexuellt normerade 

grupperna är så intresserade av att normen upprätthålls (2007:135). Vissa 

teoretiker menar att tanken på att vi kan vara precis vilka vi vill vara i termer av 

sexualitet och identitet inger panik hos vissa människor som har en identitet som är 

oskiljaktig från heteronormen (ibid). Men ifall heterosexualitet och homosexualitet 

skulle vara i ett mer flytande kontinuum hade ingenting uppfattats som avvikande, 

menar Ryan (ibid). Även Arping och Nordenstam lyfter en intressant aspekt 

relaterad till ämnet: ”hur självständig måste man vara utan att förlora 

samhörigheten med andra människor? Och måste valet vara ett antingen-eller? 

[…] Människor måste få lov att vara ’både-och.’” (2005:136). Detta kan fungera 

som ett svar på den initiala frågan i denna sektion, där Hirdman undrade hur man 

ska kunna gå utanför sin kultur utan att bli (uppfattad som) galen. För att 

sammanfatta denna teoretiska bakgrund blottlägger ett feministiskt medvetande 

kvinnors åsidosatta position i socialt liv till det marginella i samhället och 

kontrasterar det mot manliga privilegier. Rogers menar att det marginella saknar 

privilegier, men det innehar en potential att erhålla makt, eftersom det utmanar 

förtrycket (1997:41).  

Med dessa teorier och exempel på ideal, stereotyper, normer och 

uttryck som bakgrund till förståelsen för konsekvenserna av brytandet mot 
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desamma, och med de möjliga ödesdigra eller frigörande uttrycken för motstånd 

mot normerna, främjar det förståelsen och tolkningen av Stridsbergs protagonisters 

uttryck och öden, vilka undersöks härnäst.  

 
3. Analys 
Denna sektion utgår ifrån ordningsföljden i Medealand och andra pjäser, där 

Medealand är först, följt av Dissekering av ett snöfall och sist men inte minst 

Valerie Solanas ska bli president i Amerika. I analysen lägger jag fram exempel 

och diskuterar dessa i relation till de genusteoretiska aspekter som redogjordes för 

ovan för att undersöka protagonisternas normbrytande personligheter och 

handlingar i relation till patriarkatet, samt de konsekvenser detta för med sig för 

dem. Därefter följer en avslutande diskussion och slutsats, och avslutningsvis en 

sammanfattning av hela uppsatsen.  

 

3.1 Medealand 

 
MODERN: […] [D]u måste böja dig. […] Du måste böja din nacke och du måste 

tycka om att göra det. Njuta av det och begripa varför du gör det. […] när ingen 

ser dig kan du rasa och tvivla, men du måste lära dig att böja dig för världen när 

den ser dig. Det kommer ingen människa runt, ingen kvinna. Inte ens du, min kära 

Medea. (Stridsberg, 2012:10).  

 

Medeas man Jason har lämnat henne och barnen för en yngre kvinna, men hon är 

dessutom utlämnad till sitt öde; hon måste lämna landet eftersom hon är utländsk 

då hennes medborgarskap inte gäller när äktenskapet annulleras. Hon ”bytte 

hemlandet mot Jason. Han svor att alltid ta hand om [henne].” (ibid:81). Citatet 

ovan uttalas av hennes döda mor som skulle kunna benämnas som den klassiska 

idealkvinnan som redogjordes för tidigare – den självuppoffrande hemmafrun – 

och det är tydligt vilka värderingar hon uttrycker: normen om att kvinnor ska 

underordna sig och inte uttrycka häftiga känslor inför andra. I 

karaktärsbeskrivningen är modern närmast jungfrulik, i linje med idealet om 

detsamma, där hennes närvaro är fylld av ”solljus och fågelsång [och] [h]on bär på 

en vit stickning och släpar ett vitt garnnystan efter sig på marken.” (ibid:133). Hon 
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kallar Medea stolt och menar att det inte är ”en egenskap som passar en kvinna” 

(ibid:12) eftersom kvinnan i patriarkatet ska vara kuvad. Samtidigt är modern ändå 

ett stöd för Medea, som i följande ord: ”Om du faller måste du resa dig igen, mitt 

barn. Det är det enda sättet. Du kan inte bara bli liggande. Det hjälper inte mot 

någonting. […] Vad du än har gjort så har du inte gjort någonting som inte går att 

reparera.” (ibid:10). Likväl representerar modern kvinnan som underordnar sig 

makterna och är del i det patriarkala systemet. Det kvinnoförnedrande samhället 

uttrycks i Medeas möte med samtliga av de andra karaktärerna, och även i den 

omgivande miljön: ”I bakgrunden det monotona ljudet av främmande människor 

som älskar, liknar ljudet från en pornografisk film” (ibid:15). Men Medea ger inte 

efter för någon annan vilja än sin egen. Hon går från uppgivenhet till brutala 

handlingar för att hitta sin frigörelse.  

I början försöker hon vädja till samhällets makter, som kungen (Jasons nya 

frus far), men får kyliga svar som hänvisar till lagen och senare även till hennes 

natur som han upplever som hotande mot hans dotter. Medeas svar på detta är: 

”Hon gifter sig med djävulen och du oroar dig för att jag ska skada henne. […] 

Han kommer att lämna henne när hon är som svagast. När hon har gett upp sin 

sista dröm för hans skull.” (ibid:24). Detta visar Medeas egen röst som hon inte 

räds för att höja och uttrycka. Dessutom menar hon, som Friedan, att kvinnan ger 

upp sina drömmar för mannens skull – precis som hon själv har gjort. Kungen är 

rädd för Medea och säger att hon är ”en kvinna som inte kan acceptera ett 

nederlag. [Hon] är farlig [och] galen” (ibid:25-27), vilket tydligt ekar uttrycken för 

patriarkatets rädsla för starka kvinnor.  

Medeas initiala reaktion på att bli lämnad är med förtvivlan och en vilja att 

fly sin art och inte längre vara kvinna (ibid:25). Hon nämner upprepade gånger att 

Jasons blick inte längre är närvarande och att hon inte vet hur hon ska hantera detta 

(ibid:30), någonting som går helt i linje med feminismens analys av kvinnan som 

ständigt tolkad utifrån mannens blick. Medea känner sig på följande vis:  

 

Förintad. Tillintetgjord. Inte längre älskad. […] Utbrunnen. Slocknad. […] 

Rättshaveristisk. Är ingen riktig kvinna. Har lämnat kvinnosläktet. Saknar själ. 

[…] Är utan kärlek. Utan Jason. Utan sina barn. Utan allt. […] Bort med barn och 

ömma band. […] Hatar sig själv. Hatar sin kropp och sitt underliv. Hatar särskilt 

sitt underliv. Uppfattar det som groteskt, defekt, smutsigt, förstört. Talar om att 
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skära bort klitoris eftersom den har svikit henne och en gång fått henne att ge sig 

av med fienden. (ibid:16). 

 

Det är tydligt att hon till en början ser sig som otillräcklig och knappt levande utan 

mannen i sitt liv. Hon känner inte igen sig själv och har svårt att vänja sig vid att 

inte bli sedd genom hans blick (ibid:80). Allt Jason har att ge som svar är ett 

ständigt upprepande av att han alltid kommer ta hand om och skydda henne, pjäsen 

igenom, och han verkar aldrig lyssna på vad Medea egentligen säger. Han vet sin 

beskyddande roll i genusordningen och verkar se det som den enda uppgift han 

behöver fylla. Kvinnor är utbytbara och till för hans behag, vilket Medea också 

uttrycker när hon säger: ”Din blick faller på en annan och sedan är jag ingen för 

dig.” (ibid:48). Till Gudinnan (Hennes undermedvetna? En psykiatriker? En 

väninna?) berättar Medea att hon har tänkt lämna Jason många gånger men aldrig 

lyckats på grund av sin kärlek, men även på grund av sin beroendeställning: ”För 

att jag inte ville leva som flykting och vara utan land och utan hus. För att jag ville 

att mina barn skulle få vara med sin far.” (ibid:66). På detta svarar Gudinnan att 

man ofta förväxlar kärlek med beroende och menar att Medea inte borde acceptera 

sin situation och inte acceptera nederlaget (ibid:109). Hon säger: ”Du är av ett 

annat slag än andra kvinnor. […] Du är en tigrinna. Du ska rusa mot ditt öde. Inte 

böja dig för det. […] Väpna dig nu, mitt hjärta.” (ibid:110). Det är här som Medea 

själv verkar vända från uppgivenhet till beslutsam handling. Hon tar saken i sina 

egna händer; hon väljer sitt eget öde istället för att underordna sig det utstakade.  

 Hennes ilska är dock närvarande redan från start och hon är till en början 

rädd för sig själv och vill bli inskriven på sjukhuset; det är en ständig närvaro av 

ett undertryckt hot som Medea uttrycker till de andra karaktärerna, men blir inte 

tagen på allvar, utan kallas ”[m]egalomanisk. Övermodig. Överskattar sig själv. 

Stundtals paranoid” (ibid:51). Detta kan ses i relation till tidigare nämnda 

feministiska teorier om att kvinnor förväntas kontrollera sina känslor för att inte 

ses som irrationella eller galna. Gudinnan säger först att hon inte tror att hon är 

sjuk, utan enbart arg då hon har offrat allt för sin man och följt hans vilja i allt 

(ibid:52). Medea kräver lagändring, men är stundtals paradoxal i sin 

emancipatoriska strävan, vilket kan utläsas i följande: ”Jag kräver rättvisa även för 

kvinnor. Jag kräver att det här är en ond dröm, att Jason kommer tillbaka till mig 
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och tar hand om mig.” (ibid:53). Likväl är hennes icke-genusnormativa ilska ett 

tecken på inre styrka och handlingskraft. Detta går i linje med Rogers tanke om att 

ifall kvinnors ilska blir starkt fokuserad kan det leda till utveckling och framgång 

eftersom det ger klarhet till medvetandet som i sin tur stärker viljan, vilket det 

definitivt gör för Medea. Hon söker hämnd: ”Hjärta för hjärta. Öga för öga. Kön 

för kön. […] Jag vill att han ska blöda som jag har gjort. [Mitt hjärta] [f]öljer 

vilken dåre som helst till världens ände och föder hans dumma avkomma. Jag 

kräver ett annat öde.” (ibid:54). Sem-Sandberg tolkar detta som att hon drömmer 

att om hon förgör allting som har varit, kommer det att bli möjligt att få tillbaka 

allting (ibid:463). Likväl är den tolkningen inte helt uppenbar; hon kräver ändå ett 

annat öde än det hon fick, och hennes ständigt utvecklande insikt i Jasons 

behandling av henne och andra kvinnor gör henne alltmer arg och motvilligt 

inställd till honom. I synnerhet i följande utdrag:  

 
MEDEA: Aldrig mer ensam. Aldrig mer intakt, odödlig, osårbar. Jag är nerskjuten 

nu, styckad framför dina ögon. Måltavla. En enkel måltavla. 

JASON: Jag ska ta hand om dig. 

MEDEA: Jag vill inte älska under sådana villkor. Jag vill vara falken och 

pilbågen. […] Osårbar. En som sårar själv och viner genom luften.  

JASON: Lämnar dig aldrig. (ibid:46) 

 

Medea uttrycker sin vilja till emancipation och villkoren för den då hon vägrar 

fortsätta infinna sig i den gamla ordningen. Jason fortsätter med sin loja jargong, 

där han inte ens verkar lyssna, utan upprepar sitt ideliga manliga mantra. Medeas 

insikt om detta växer ständigt och hon kallar sig själv idiot, alltmedan Jason säger 

att hon ”skulle ha gjort uppror mot [honom]. Uppror är sexigt.” (ibid:57) vilket är 

ytterligare ett exempel på stereotypisk patriarkal manlighet där kvinnans uttryck är 

någonting som är till för mannens behag, snarare än för hennes egen frihets skull. 

Medea ser kärleken som boven i dramat: ”Kärleken är en bestraffning. […] Ett 

förflutet obegripligt odemokratiskt barbari.” (ibid:14). Senare säger Gudinnan att 

”[b]rudsängen är en grav för kvinnor” (ibid:121) och frågan är om det inte är den 

heteronormativa könsmaktsordningens typ av kärlek som åsyftas.  

 Som tidigare nämnts får Medea knappt något stöd av de andra personerna i 

hennes liv. Kungen säger att hon har ”[e]n själ hård som diamant” (ibid:87) och 
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därför kommer att klara sig utan hans hjälp. Modern både hjälper och stjälper i 

uttalanden som: ”Om du faller måste du resa dig igen” (ibid:87) eftersom ingen 

kommer och plockar upp henne. Likväl är hon fast i sin normativa syn och menar 

att Medea ”griper efter himlen” (ibid:89) samt att hon borde ta sig samman och ge 

sig av. När Medea säger att hon vill förstöra och straffa Jason avsäger sig modern 

henne som dotter eftersom det inte är hennes ”flicka som har en sådan 

fruktansvärd tunga” (ibid:90) – hon kan inte acceptera en dotter som bryter mot 

normerna för sitt kön. Även Jason uttrycker sin motvilja mot hennes uttryckssätt: 

”Du har alltid skrämt skiten ur mig med din vrede och din onda tunga. Prinsessan 

skrämmer mig inte.” (ibid:94). Han säger till henne att ingen ”man kommer vilja 

ha dig och din onda virvelvind till tunga” (ibid:35), precis som om mannen är det 

enda som är relevant i en kvinnas liv. I roll av man är Jason rädd för Medeas icke-

normativa sätt då det hotar hans ställning som man, medan prinsessan är ”[m]juk” 

(ibid:95). Samtidigt ser varken Medea eller Jason henne när hon kommer in i 

rummet; hon är som det kvinnliga idealet förkroppsligat: hon är osynlig, tyst, mjuk 

och hon ”[s]trålar” (ibid:97) och blir senare godtroget Medeas första dödsoffer. 

Medea ger henne ett gift som bränner hennes ansikte och ”[i]ngen känner längre 

igen den vackra vita flickan” (ibid:118). Medea har symboliskt krossat idealbilden 

som enbart tjänar männen. Barnflickan kallar henne monster, men hon själv säger 

att hon inte är ”galen, [hon] är glad” eftersom Jason lider till följd av hennes 

handling (ibid). Författaren har inte gjort henne till en särdeles empatisk karaktär. I 

en intervju där Stridsberg ger sin syn på feminism säger hon att man hela tiden 

slåss mot det som andra vill att man ska vara och samtidigt längtar efter att få vara 

det, men ”att vara människa är att slåss mot de där polerna” (Persson, 2010-03-13). 

Medea skyr inga medel för att få sin vilja om hämnd igenom med en ursinnig 

kraft, eftersom hon inte klarar av att se Jason lycklig utan henne. Därmed är hon 

inte en god eller idealisk feministisk gestalt eller förkämpe, utan en hämndlystet 

passionerat våldsam och urskillningslös frihetskämpe.    

Det som följer därefter är morden på Medeas och Jasons barn. Till en 

början är Medea rädd, men utför slutligen morden för att straffa Jason och för det 

är det enda sättet för henne att bli fri (Stridsberg, 2012:122). När Jason får reda på 

detta riktar han, i linje med misogyna uttryck, ord som ”mardrömskvinna”, ”hora” 

och ”jävla fitta” (ibid:127-128) mot henne och hotar att döda henne. Medea svarar 
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att han inte längre kan skada henne: ”Jag är fri nu. Mannen har aldrig varit.” 

(ibid:129). Hon utplånar allt det som gör honom till man: idealkvinnan som han 

har som objekt och accessoar, samt barnen som symboler för hans reproduktiva 

heterosexualitet, och det är därför som mannen upphör att vara i Medeas mening. 

Enligt Sem-Sandberg framställs hon som en förkastad kvinna som går från att 

älska till att hata till en mördande grad, men han menar dock även att hon kan 

tolkas kollektivt, i synnerhet med tanke på pjäsens titel som uttrycker ett slags 

tillstånd. Medea kan tolkas som ”ett samhälleligt problem, en oart, ett 

folkhälsoproblem” (ibid:462) - som resultat av könsmaktsordningen. Samtidigt 

upplever hon sig som fri efter sina handlingar eftersom hon har förgjort allting som 

gör mannen till just man.  Gudinnan uttrycker följande ord om Medea:  

 
Man kommer att minnas dig i framtiden. Man kommer att minnas Medea. Hon 

som inte böjde sig för sitt öde. […] Minnas. Ditt mod. Ditt raseri. Var nu vår 

syster i striden. […] Glöm inte vreden. (ibid:111). 

 

Vreden och ilskan blir medlet för Medeas frigörelse. Hon har upplevt systemet på 

sitt eget skinn och värjer sig inte för någonting i sin kamp om att ändra på sitt öde 

till att bli på hennes egna villkor. Hon är den passionerade kvinnan – alltså ingen 

ängel – och blir följaktligen en extrem form av emancipatorisk symbol för den 

förtryckta kvinnan vars frigörelse har hämnd, död och slutgiltig frihet som 

konsekvens.  

 

3.2 Dissekering av ett snöfall 
I denna pjäs porträtteras en annan typ av normbrytande gestalt, kallad 

Konungaflickan av författaren. Det hela utspelar sig i ”evig och ingen tid” 

(ibid:143) vilket kan tolkas som att det som uttrycks i pjäsen är tidlösa problem 

som kvarstår. Konungaflickan beskrivs i karaktärsbeskrivningen som ”[e]n kvinna 

med maskulina/androgyna karaktärsdrag” (ibid:294) som är i ständig kamp med 

Makten, vilka beskrivs som makthungriga och ansiktslösa gestalter – som ett slags 

symboler för det patriarkala samhället. Konungaflickans far, kungen, är död och 

Makten vill att hon ska gifta sig för att landet ska få en ny kung eftersom riket 

annars går under, vilket hon vägrar: ”Under hela min barndom har man försökt 
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gifta bort mig. Jag är en konung, inte en handelsvara.” (ibid:145). De försöker 

övertyga henne om att äktenskapet ”är en fristad för kvinnan. En mantel som 

skulle skydda [henne]” (ibid:143), men hon anser att hon är konung själv och inte 

behöver skydd. Makten rättar henne och säger att hon är drottning, varpå hon 

svarar att hon är en ”[h]ärskare” (ibid:145). En av hennes enträgna friare, Love, 

hävdar ständigt att han aldrig skulle vilja härska över henne, utan enbart ”ta hand 

om” henne (ibid:156), vilket klingar genusordning om manligt ideal. Likväl har 

Konungaflickan redan insett det som Medea inser för sent – att ”[ä]ktenskapet är 

det suveräna medlet mot kärleken” (ibid:238), vilket även hennes döde far gör när 

han säger att äktenskapet inte har med kärlek att göra (ibid:193).  

I ett samtal med honom berättar hon att hon inte är ”en sådan som fröjdas 

av en man.” (ibid:193). Hon avviker från den heterosexuella matrisen genom att 

inte ha behov av mannens sexualisera(n)de blick. Hon kan inte böja sig, säger hon, 

och hennes far verkar stödja henne i detta när han säger att hon aldrig har 

underordnat sig några lagar – att hon är en person som kan göra vad hon vill – ”ni 

liknar ingen. Ni kommer från er egen stjärna” (ibid:197).  Han säger: ”Ni är ingen 

kvinna. Det finns ingenting hos er som liknar en kvinna. Ni är er egen. Er kan 

ingen böja.” (ibid:260). I ett samtal hon för med filosofen redogör de för 

genusnormer och ideal när de menar att ”[e]n drottning är en behållare för kunglig 

säd och rikedom som oftast fungerar som en kombination av smycke och 

sällskapsdam.” (ibid:180). Detta är inte en roll som Konungaflickan identifierar sig 

med och hon bryter därmed mot normerna på flera sätt. Hon vägrar infinna sig i 

sin roll som drottning, eller identifiera sig som kvinna alls – varken i relation till 

sin egen kropp eller i relation till mannen. Hon ser inte varför hon måste ha en man 

i sitt liv för att bli accepterad.  

Makten ställer sig frågande till vad Konungaflickan egentligen är och talar 

över huvudet på henne:  

 
Vem är denna flicka? […] Är det ens en flicka? […] Hon har något slags klänning 

på sig, men hon liknar inte alls en flicka. Är hon någon sorts krympling eller 

hermafrodit? […] Hon ser ut som en liten konung, men vi känner henne inte. […] 

Ett barn. En flicka. Inte ens en liten skiss till en människa. (ibid:173). 
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De anklagar henne för att vara ”manipulativ, oberäknelig, lat, självisk, högfärdig, 

intrigant, principlös” (ibid:148) och Konungaflickan svarar att det är karaktärsdrag 

”som passar en konung” (ibid:148). Men Makten ger henne inte riket frivilligt 

eftersom hon är kvinna, även om hon upprepade gånger uttryckligen säger ”[j]ag 

är ingen kvinna.” (ibid:233). Men detta kan inte Makten acceptera eftersom det i 

deras heteronormativa värld enbart existerar män och kvinnor – inga mitt-emellan. 

De tror att hennes beteende beror på att hon är ung och rädd och säger att det 

ordnar sig när hon gifter sig, eftersom hon inte har något val, enligt dem 

(ibid:253). Hennes mor, Maria Eleonora, ses som en vanvettig person av 

allmänheten, men hon verkar ha förstått sitt barn, vilket uttrycks på följande vis: 

”Jag tror att hon är någonting annat. Jag vet inte vad, men hon är någonting annat. 

Jag tror att hon är någonting som vi inte ens förstår vad det är. Kanske kommer 

man att begripa det i framtiden” (ibid:187). Samhället som de befinner sig i ser 

därmed Konungaflickan som obegriplig, vilket kan relateras till Butlers teori om 

den heterosexuella matrisen som ser allt det avvikande som obegripliga anomalier 

eller rentav som sjukdomar. Konungaflickan kan inte placeras i något fack på 

grund av sin normbrytande identitet. Modern har insett detta till viss del och inger 

ett hopp om att framtiden måhända kommer att förstå.  

Men Konungaflickan är normbrytande på fler sätt än i termer av 

kvinnoideal och heteronormer. På något vis är hon mer manlig än männen i sitt 

våldsamma, stundtals känslokalla uttryck. Exempelvis när hon leker krig med 

vackra dockor lyder det att ”Hon är brutal. Dockorna trasas sönder. Dör. 

Förblöder. Våldtar och dödar varandra.” (ibid:172). Hon bränner dem, för att 

sedan säga att ”[d]et här mänskliga materialet är för svagt.” (ibid:172). Är hon 

måhända någon sorts övermänniska, då både Makten och hon själv verkar se henne 

som någonting icke-mänskligt? Stridsberg har inte heller här målat upp 

protagonisten som en god och idealisk kvinnorättskämpe; Konungaflickan är 

snarare på gränsen till ondskefull i vissa hänseenden. Hon är förtryckande elak och 

utnyttjande som en patriarkal man mot sin älskarinna Belle, vilken i sin tur beter 

sig som en underordnad kvinna gentemot henne. Exempelvis bestämmer 

Konungaflickan vem Belle ska förlova och gifta sig med, och bryter en tidigare 

förlovning med orden: ”Ni är er egen igen. Det vill säga min Belle. Min egen 

snöklocka.” (ibid:163). Ytterligare exempel på objektifiering av henne är när hon 
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kallar henne för ett ”litet stycke kött i en dräkt” (ibid:201). Att hon är 

objektifierande och svartsjukt förtryckande mot Belle kanske beror på att hon 

identifierar sig med det manligt stereotypa beteendet. En annan tolkning kunde 

vara att hon uttrycker sig med denna hårda yta för att dölja sin förtvivlan över att 

samhället inte låter henne vara med Belle på det sätt som heteronormativa 

människor kan – eller är den hårda ytan också ett uttryck för denna förtvivlan. 

Denna läsning kan uttolkas i det att Konungaflickan och Belle verkar älska 

varandra, trots beteendet. Konungaflickan säger att hon går under utan Belle 

medan Belle säger att hon inte är en sådan som går under, eftersom hon aldrig har 

accepterat att någonting skulle vara omöjligt (ibid:250, 268).  

Konungaflickan ses, som tidigare nämnts, som obegriplig i sin omgivning, 

i linje med teorin om att det avvikande ses som obegripligt eftersom det går emot 

de rådande normerna beträffande genus. Men Stridsberg verkar vilja framhäva 

bilden av att allt är möjligt, precis som tredjevågsfeministerna. I ett samtal med 

Konungaflickan säger filosofen att de kommer att vilja gräva upp hennes kropp 

och undersöka hjärtat, hjärnan och könet när hon är död (ibid:231). På detta svarar 

hon: ”Låt dem leta. De hittar ingenting. […] Dissekera ett snöfall, vad betyder 

det?” (ibid:231). Filosofen svarar att det betyder att ”[a]llt är möjligt. Att ni inte 

ens behöver acceptera snön som faller därute” (ibid:231). Detta för tankarna till 

dekonstruktionen och vidare till synen på allting som en social eller språklig 

konstruktion, även könet, som socialkonstruktivisterna menar. När filosofen frågar 

henne vem hon är, är hon återigen osäker och säger att hon är rädd för katastrofen 

(ibid:210). ”Rädda för katastrofen brukar betyda att katastrofen redan har inträffat. 

[…] Ni har redan övergivit tronen.” (ibid:211). Han säger att hon är fri, men bara 

inte vet om det än (ibid:232). Konungaflickan vägrar infinna sig i det som andra 

människor har sagt att hon är; hon tar fram en spritpenna och märker ut 

operationslinjer på varje bröst eftersom hon vill vara ”stilig” även när de gräver 

upp henne i framtiden (ibid:259). Måhända är hon en av de karaktärer som är 

befriade från könets bojor, då hon varken är man eller kvinna, vilket kan jämföras 

med tidigare androgyna litterära karaktärer som av vissa feminister ses som 

utopiska ideal. I likhet med tanken om dessa kan Konungaflickan inte definieras, 

inte kontrolleras och därmed inte ägas av någon. Hon vägrar infinna sig i det som 

samhället har avgränsat för henne, eftersom hon inte låter någonting begränsa 
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henne – varken samhället, kvinnoideal eller mansideal – vilket ger henne större 

frihet att agera som hon behagar. Hon är varken känslosam eller rationell och 

bryter mot samtliga samhällsnormer.  

Hon fortsätter så långt det går att fly sin kröning till drottning tills det inte 

längre går. När Belle dör till följd av en förlossning blir Konungaflickan alltmer 

brutal; exempelvis låter hon Belles man bli avrättad eftersom hon anser att det är 

hans fel (ibid:280). Hon säger: ”Jag är varken frisk eller drottning längre. Det är 

som om allting som har varit långsamt bränns sönder bakom mig.” (ibid:274). Hon 

börjar tvivla på sin uppgift, men filosofen menar att ”[t]vivlet är visshetens början. 

Ni som alla andra är dömda till frihet.” (ibid:276). Detta kan tolkas som att 

friheten att välja kommer med insikt och förståelse, och det är när en börjar tvivla 

på ordningen som denna insikt kan ske. Slutligen avsäger hon sig tronen och 

överlåter den åt Love, för att själv lämna landet. Återigen uttrycker hennes mor 

följande: ”För mig är ni en konung. Kanske tillhör ni framtiden.” (ibid:289). Den 

ibland förekommande förvirringen som Konungaflickan själv stundtals upplever i 

pjäsen kan bero på att samhället har vissa mallar för män respektive kvinnor, vilket 

även hon har påverkats av. Likväl verkar hon ändå tämligen insiktsfull i sin egen 

identitet, vilket kan uttydas i en av konversationerna med filosofen där hon frågar 

vad det spelar för roll om hon är det ena eller det andra, då hon ”har det bästa från 

två kön.” (ibid:233). Precis som de feministiska teoretikerna verkar hon mena att 

man inte måste vara antingen/eller, utan kan vara både-och. Filosofen undrar om 

hon verkligen vill ”vara en anomali, en paradox?” (ibid:233). Hon ler och är tyst 

vilket filosofen tolkar som ett jakande svar:  

 
FILOSOFEN: Jag förstår. Ni vill vara en anomali. […] Ni vill vara någonting som 

inte existerar, men jag är rädd att det blir er undergång eftersom ni per definition 

inte kan existera utanför … existensen. Ni existerar eller så existerar ni inte. Är ni 

en anomali så finns ni inte. Då strider ni mot världen och teorin om världen, mot 

allt det vi tror på. 

KONUNGAFLICKAN: Världen får ändra sig. […] Dessutom. Betyder inte min 

existens att hela teorin faller? 

FILOSOFEN: […] Eller så är det ni som faller?  

KONUNGFLICKAN: Ni ändrar på teorin en smula och vips så är jag en realitet. 

FILOSOFEN: […] Problemet är bara att petar vi lite i teorin så uppstår nya 
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anomalier. Vi måste alltså ifrågasätta hela världen – eller hela teorin om världen – 

för att den ska rymma er. (ibid:234).  

 

Konungaflickan motsätter sig hela idén om att det måste se ut som samhället 

förordar och föreslår att världen ändrar sig istället. Filosofen förklarar problemet 

med detta: det är ett djupt inrotat system som kräver en stor omställning av hela 

basen som det lutar sig på, vilket stämmer väl överens med teorin om det 

patriarkala samhällets rigiditet likaså. Sem-Sandberg menar att Konungaflickan 

förkroppsligar motsättningen mellan att äga världen och att utvisas från den, 

eftersom hon inte tillhör den på grund av att hon är av ”fel art” och för att makten 

är manlig vilket inte ger henne möjligheten att leva ut sin identitet till fullo inom 

dess ramar (ibid:459).  

 Följaktligen blir Konungaflickan tvungen att lämna sin position som 

tronbärare och dessutom lämna landet för att kunna vara den hon är, även om hon 

verkar relativt nöjd med sin tillvaro i exil. Likväl slutar inte berättelsen med att 

hon är den som läsaren har mött under pjäsens gång. I ett meddelande till den döda 

Belle flera år senare berättar hon det något motsägelsefulla och för läsaren 

förvånande att hon lever i celibat och gör vad hon vill utan att gifta sig, men att 

alla hennes älskare numera är män. Hon skriver: ”Jag vet inte vad som har tagit åt 

mig. Tillbaka i barndomens faiblesse. Pölsekorv. […] Det enda som har varit ljust 

i mitt liv har varit ni.” (ibid:292). Varför författaren har valt att porträttera både 

hennes könsidentitet och hennes sexualitet som mer flytande än fast kan möjligen 

vara Stridsbergs sätt att ytterligare utmana det normativa tänkandet beträffande 

kön och sexualitet i stort, precis som Foucaults teorier om att det inte finns någon 

stabil eller oföränderlig sexualitet. Man måste inte vara det ena eller det andra, och 

det måste inte vara bestämt för all evig tid. Stridsberg gestaltar med 

Konungaflickan en karaktär med en fluktuerande sexualitet, men gör varken 

porträtteringen av hennes person eller hennes öde till någonting som slutligen 

mynnar ut i någon sorts utopi, men inte heller en dystopi. Hon lyckas inte bli kung 

vilket var hennes initiala önskan, men verkar ändå nöjd eftersom hon lever som 

hon behagar i det stadium hon befinner sig i nu.  
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3.3 Valerie Jean Solanas ska bli president i Amerika 
 

Livet i det här samhället är – i bästa fall – skittråkigt, och ur ingen aspekt 

överhuvudtaget relevant för kvinnor. För civiliserade, ansvarstagande, 

spänningssökande kvinnor återstår bara att störta regeringen, eliminera det 

ekonomiska systemet, införa total automatisering, och förstöra det manliga könet. 

[…] Vi har nu tekniska möjligheter att reproducera oss utan mäns hjälp – eller för 

den delen kvinnors – och producera endast kvinnor. Vi måste omedelbart göra 

detta. […] Att behålla mannen har inte ens ett tvivelaktigt biologiskt syfte. […] 

Mannen är en biologisk olycka […] Y-genen är en ofullständig X-gen, det vill 

säga en gen med en bristfällig uppsättning kromosomer. […] Med andra ord, 

mannen är en ofullständig kvinna, ett vandrande misslyckande, strandad redan på 

genstadiet. […] Att vara man är att vara bristfällig, känslomässigt begränsad. 

Manlighet är en bristsjukdom och män är känslomässiga krymplingar (ibid:331-

2).  

 

Utdraget ovan utspelar sig i en konversation mellan Stridsbergs fiktiva Valerie 

Solanas och hennes älskade Cosmogirl. De citerar Valeris SCUM-manifest 

(Society for Cutting Up Men) alltmedan de utför psykologiexperiment på möss på 

universitetet. Manifestet är ett uttryck och en reaktion mot allt det som patriarkatet 

utsätter kvinnor för – inte minst Valerie själv – och är som en sorts uppmaning till 

uppror. Pjäsen börjar med slutet; Valerie ligger och dör på ett hotell för hemlösa 

och aidssjuka, och bakgrunden består av ”entonig porrfilmsmusik […] neonskyltar, 

flickor till salu.” (ibid:311). Det är en bakgrundsscen som är väldigt lik den som 

finns i Medealand, och även denna är närmast symbolisk för det patriarkala 

samhället. Scenen är tragisk och förtvivlande, och läsaren får följa med Valerie till 

olika scener i hennes liv, från barndom till död.  

Hennes mor Dorothy är påtagligt fast i patriarkatets fälla och ser det 

viktigaste i livet vara att behaga männen: ”Louis [Valeries far] tycker jag är 

vacker. Jag tänker fortsätta vara vacker tills jag dör. Tänker inte acceptera ett 

sönderfall, jag tänker inte se ut som ett krig i ansiktet. Louis stannar så länge jag 

strålar. Glöm inte att stråla, Valerie, glöm aldrig det. […] Skönhet är inte gratis.” 

(ibid:318). Hon är modern som inte ser eller låtsas att hon inte ser det som sker 

med dottern; under sin barndom blir Valerie våldtagen av sin far. ”Min klänning 
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var snövit. Jag hade aldrig vit klänning sedan. Han hade händerna innanför min 

vita klänning. […] Och det var inte så mycket mer än att jag lät honom.” 

(ibid:374). Detta berättar hon för Andy Warhol och bilden med den vita 

klänningen är som en metafor för hennes oskuldsfullhet, hennes barndom, som tas 

ifrån henne. Valerie berättar historien med distans, som om det inte berör henne 

känslomässigt: ”Det var inget särskilt. Louis brukade knulla mig i hammocken när 

Dorothy hade åkt in till stan. […] jag räknade rosorna och stjärnorna medan jag 

hyrde ut min lilla fitta mot ingen hyra. […] Alla fäder vill knulla sina döttrar. De 

flesta gör det. […] Jag har blivit knullad av Amerika.” (ibid:376). Men distansen 

är måhända ett sätt att skydda sig själv från känslor. Hon ser det ur ett analytiskt, 

objektivt perspektiv – som ett bevis på hennes feministiska ståndpunkt. Hennes 

tolkning av det är att det som ett systemfel – hon blev ”knullad av Amerika” – det 

vill säga det patriarkala samhället. Modern är fast i sin bubbla och säger sådant 

som att ”[e]n fars namn är ett vackert namn på en flicka” (ibid:337) eftersom 

Valerie behöll faderns efternamn, men Valerie svarar att hon ”behöll det för att det 

betyder havsfågel. Inte för någonting annat.” (ibid:337). Hon vägrar låta sig 

definieras av någon man, på något sätt. Hon drömmer om en värld där männen är 

raderade och enbart flickorna är kvar – ”[s]edan lever de lyckliga i alla sina dagar” 

(ibid:338) – som i en feministisk utopi.  

 Som tidigare nämnts är Valerie och Cosmogirl ett kärlekspar samt 

universitetskollegor på doktorsutbildningen. De forskar på ”musmännens 

utplåning” (ibid:386) på ett universitet präglat av Freuds psykoanalys. Valerie och 

Cosmo är de nya, mer radikala, feministerna:  

 
- Suffragetterna! 

- Ingenting för oss! 

- National Women Party! 

- Ingenting för oss! 

- Emma Goldman! 

- Ingenting för oss! 

- Betty Friedan och den feminina mystiken! 

- Definitivt ingenting för oss! (ibid:366)  
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De söker ändra det patriarkala systemet inifrån, ur det manspräglade universitetet – 

”[v]i ska […] ta över det här stället”, säger de (ibid:388). De överdriver snarast sin 

femininitet genom att dra det till en närmast vulgär gräns: de sminkar sig 

överdrivet och klär sig tämligen normbrytande, eller snarare vulgärt feminint. 

Stridsbergs Valerie är varken inställsam för femininitetens eller feminismens 

normer. Hon och Cosmogirl vägrar spela efter varken patriarkatets eller den 

rådande feminismens regler, vilket även Hillebrand Rune har sett i sin analys av 

Valerie i Drömfakulteten: ”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.” (2012:9). Hon 

ser detta som att Valerie bryter föreställningen om att femininitet i sig är någonting 

förtryckande; hon uttrycker istället femininitet som inte är till för mannens blick 

(ibid:29). Valerie förklarar psykoanalysen som en straffkoloni som underkastar 

kvinnor till sinnessjukdom som flykt; hon ser det som ett system som tjänar 

mannen och ”pratar om att bli fri från allt det där” (Stridsberg, 2012:367). 

Tankarna hon framför är ständigt utopiska, men professor Robert Brush menar att 

hon måste hålla sig inom ramen för ”vedertagna beprövade vetenskapliga metoder 

och utgångspunkter” (ibid:393) när Valerie berättar att de har sett att mushanarna 

är empatilösa och de vill se vad som sker om det enbart finns mushonor. Hon 

relaterar det till mänskliga förhållanden och menar att det inte finns ”anledning att 

acceptera sakernas tillstånd” (ibid:394) och skriver därför manifestet om mäns 

försvinnande. Brush varnar henne för att undersöka det marginella och säger att 

”[d]u ska se att din inställning går över” (ibid:394) vilket liknar Maktens ord till 

Konungaflickan om att allt ordnar sig när hon gifter sig. Valerie och Cosmo vägrar 

ta emot statliga pengar och prostituerar sig istället, och Cosmogirl ligger med 

professor Brush. Detta är ytterligare ett exempel på att de inte spelar efter någons 

regler, varken patriarkatets eller feminismens ideal, då de använder sina kroppar på 

ett paradoxalt sätt genom att låna ut dem till den förtryckande makten, men på sina 

egna villkor. Brush upphör dock att ge dem pengar och Cosmo tar sitt liv 

tillsammans med alla mushonorna (ibid:426) – som gav hon upp kampen. Men 

Valerie fortsätter.  

 Ytterligare en man som utnyttjar Valerie är konstnären Andy Warhol som 

arbetar på The Factory: ”Fabriken […] parasitera[r] på andra människors blodiga 
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minnen” (ibid:342) och gör konst av det genom att exploatera dem. Warhol 

exploaterar Valerie genom att få henne att berätta om sin barndom och sitt 

manifest. Paul Morrisey som också arbetar där säger: ”Du är ingen kvinna, 

Valerie. Du är en sjukdom.” (ibid:415). Han ser hennes vulgära femininitet som 

normbrytande och därmed oacceptabel då den inte tjänar den manliga blicken. Han 

hånar henne för våldtäkterna hennes far utsatte henne för och säger att det är för att 

hon är ”skitäcklig” (ibid:434) och lesbisk. Valeries svar på detta är det skarpa: 

”Min instinkt säger mig att gilla brudar. Varför skulle min standard vara lägre än 

er?” (ibid:434). Likväl är det just mötet med Warhol och The Factory som blir 

brytpunkten för hennes framgång. Hon vill att han ska läsa hennes pjäs Up Your 

Ass, men han varken sätter upp eller lämnar tillbaka den. Detta blir för mycket för 

henne och hon fattar sitt vapen och ska till att skjuta honom. I pjäsen hörs 

Dorothys röst som säger: ”Du skulle bli president i Amerika, inte stå här och sikta 

med den där otäcka pistolen mot någon bögig liten bög” innan hon ska till att 

skjuta (ibid:440). Sister White säger att hon har en värld att vinna om hon bara 

släppte vapnet eftersom kvinnorörelsen är på väg in även på universitetet, och 

söker inge hopp om framtiden (ibid:441). Till slut hör hon även Cosmogirls röst 

som påminner henne om att en kvinna instinktivt vet att det är fel att skada andra; 

ändå skjuter Valerie Warhol, och gråter. När hon får frågan varför hon gjorde det 

svarar hon med orden: ”För mycket kontroll över mitt liv” (ibid:322) och 

uppmanar åhörarna att läsa manifestet eftersom det berättar vem hon är. Hillebrand 

Rune har tolkat det som att Valerie upplever att Warhol har förgripit sig på hennes 

person, eftersom språket utgör en del av hennes upplevelse av självet (2012:28). 

Hon säger i pjäsen att hon ”skriver för att försvara [s]ig [eftersom de] behöver en 

agenda för Evigheten och Utopia.” (Stridsberg, 2012:412). Men skottet gör dock 

att hennes språk blir ineffektivt eftersom hon har gått över gränsen. Markus Huss 

menar att skottet förändrar bilden av Valerie som ”’universumsregerar’-drömmare 

till programmatiskt anti-utopiskt socialfall” (2012:34) eftersom hon utför just det 

våld som hon slåss mot, vilket Cosmogirl påminner henne om innan hon skjuter. 

Hon avviker därmed återigen både från samhällets normer och från feminismens 

utopiska ideal, men denna gång leder det henne mot hennes egen undergång.   

 Hennes språk, hennes ”voice”, blir verkningslöst mot makterna eftersom 

hon har gått över en gräns och detta gör att hon betecknas som dissident eller sjuk. 



 

 28 

Hon vill försvara sig själv i rätten eftersom hon vill att det ska stanna i hennes 

”egna kompetenta händer” (Stridsberg, 2012:322); hon är en person som kan och 

inte behöver hjälp utifrån. Samtidigt säger hon att hon inte ska försvara sig på 

något vis, eftersom hon tar på sig ansvaret för sina handlingar (ibid:442). Hon 

besvarar inte frågorna i rättegången enligt kutymen och är snarast omedgörlig; när 

de frågar vilken dag det är säger hon att hon skulle ha övat sig på att sikta bättre 

(ibid:321). Hennes motsträviga sätt visar att hon vägrar följa samhällets 

förordningar, men samtidigt får det konsekvensen att hon tolkas som 

sinnesförvirrad av sin samtid. Upprepade fraser som vädjar till att de ska läsa 

hennes manifest och liknande gör att rätten säger att inga av hennes uttalanden ska 

föras till protokoll eftersom de inte tar det på allvar, och hon förs till psykiatrisk 

vård för observation (ibid:346). Valerie gör motstånd mot detta genom att säga att 

hon vägrar låta sig ”strykas och censureras på det här sättet” (ibid:346). Hon blir 

förklarad psykiskt förvirrad, som en hysterisk kvinna, för att hon talar på det sätt 

hon vill och inte efter samhällets normer om detsamma – likväl vägrar hon låta sig 

bli tystad och behåller sin rebelliska personlighet ända in i slutet. Sophie 

Zettermark har i sin analys av Drömfakulteten tolkat Valerie som ett gestaltande av 

ett ifrågasättande utanförskap som samtidigt kräver att inte bli bortträngt 

(2011:31). Hon positionerar sig med vilje utanför ordningen, men kräver samtidigt 

att bli hörd, vilket märks i rättegångsscenen.  

 I samtalen med psykiatrikern Ruth Cooper ställer Valerie utförliga 

genusfrågor i kontrast till samhällsordningen. När Ruth vill veta varför hon sköt 

Warhol svarar hon: ”Frågan är felställd. Den bör lyda: Varför skjuter hon inte? 

[…] Alla hennes rättigheter var under attack. En stat av våldtagna honungar och 

våldtagna hondjur. Varför de inte skjuter? Jag vet faktiskt inte, Doktor Cooper.” 

(Stridsberg, 2012:351). Med detta verkar hon säga att hon sköt mot hela 

patriarkatet, inte enbart Warhol. Ruth håller stundtals med om vissa aspekter, 

likväl sjukförklarar hon henne ständigt och säger bland annat att hon tror att hon 

lever i en vanföreställning – schizofreni av den paranoida typen – och därför ser de 

patriarkala mönstren i allting (ibid:354). Hon tolkar Valerie som ett skräckslaget 

deprimerat barn fullt av självförakt, med destruktiva drag som beror på hennes 

svåra barndom, men att hon ändå är en stark och egensinnig kvinna (ibid:354). 

Valeries respons på det är att hon ser Ruth som en ”skräckslagen liten manskvinna. 
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[…] Mitt intryck är att du är en enfaldig kukslickerska. Det är inte ditt fel. Allt 

beror på din olyckliga bakgrund i patriarkatet.” (ibid:355). Valerie vägrar bli 

sjukdomsförklarad utan ser sig som den enda friska personen i samhället, eftersom 

de andra är del av ”masspsykossystemet” där sjukdomsdiagnoserna är en 

beskrivning av hela samhällets tillstånd som resultat av ständigt förtryck av 

kvinnor (ibid:355). Ruth menar att hon inte ska kasta bort sin begåvning, medan 

Valerie menar att samhället hindrar henne från det. Stridsberg själv har uttryckt det 

som att Valerie närmar sig olika drömfakulteter, men aldrig når ända fram – det 

vill säga exempelvis Warhols Factory och universitetet (Neuman, 2007-03-05). 

Valerie klagar på den samtida feminismen: ”På Femte Avenyn marscherar en armé 

av lobotomerade barbiedockor med sina löjliga plakat om abort och p-piller och 

date-raping. Efterblivna krav om att få vara avelsston och kuksugare på egna 

villkor.” (Stridsberg, 2012:383). Hon säger att drömmen om ett eget rum för 

kvinnor inte fungerar, i likhet med Hirdmans analys av den sortens 

särartsfeminism. Ruth söker ge hopp om framtiden och hänvisar till SCUM-

manifestet. Valerie förklarar att det är ”[e]tt tillstånd, en attityd, ett sätt att röra sig 

genom staden. Alltid skitiga tankar, skitig klänning, skitigt låga avsikter. Daddy 

I’m thru.” (ibid:400). Medlemmarna är ”[a]rroganta och själviska kvinnor i hela 

världen som inte orkar vänta längre” (ibid). Men hon ser sig själv som ”[e]n ökens 

ensamhet” (ibid:400), vilket ger en bild av hela hennes liv.  

 På sin dödsbädd verkar Valerie inte ha mycket hopp om framtidens 

kvinnorörelse i USA, men hon själv ångrar inte att hon sköt Warhol – hon ångrar 

att hon missade (ibid:317). Det hon dock uttrycker om sitt liv är att hon ångrar att 

hon föddes: ”Att födas är som att bli kidnappad och sedan bli såld som slav.” 

(ibid:317). Det patriarkala samhället har utnyttjat henne till en ytterst tragisk punkt 

och hon verkar längta efter döden. Hon har vägrat spela efter samhällets regler och 

sumpade exempelvis sin forskarplats eftersom hon hade ”så svårt att begripa vad 

det stod i manuskriptet. Jag glömde hela tiden bort mina repliker.” (ibid:328). 

Valerie själv uttrycker det som att hon förstörde allt eftersom hon inte kunde vänja 

sig vid att ”leva som en lobotomerad avelskossa, och det kunde omgivningen inte 

acceptera” (ibid:390) - det är därför hennes öde blev som det blev. Hon lever in till 

slutet på att prostituera sig, vilket doktoranden Daddy’s Girl ser som djupt tragiskt 

då hon ”hatar män och tvingas sälja [s]ig till dem hela livet” (ibid:391), men 
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Valerie menar att alla gifta kvinnor är prostituerade och att enbart ”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. Jag behöver 

pengarna.” (ibid:391). Stridsberg själv har beskrivit Drömfakultetens Valerie som 

en ”väldigt paradoxal gestalt” (Widsell, 2006-09-20) eftersom hon uppmanar 

kvinnor att ”inte vara dörrmattor och avelskor, sedan arbetar hon själv som 

prostituerad.” (ibid). Valerie ser det som meningslöst att fly och menar att det är 

ovärdigt att rädda sig själv när det ändå kommer att drabba någon annan – ”[hon] 

kan lika gärna göra det själv.” (Stridsberg, 2012:364). En hora säljer aldrig 

intimitet, menar Valerie, och berättar att hon och Cosmo ville bli de första 

intellektuella hororna – deras könsorgan är inte deras själ (ibid:365). Stridsberg 

själv beskriver henne som ”en sorts arketypisk flicka, outsidern, en superintelligent 

trollunge” (Widsell, 2006-09-20). Daddy’s Girl menar i varje fall att Valerie inger 

ett hopp för framtida kvinnor och att hennes manifest borde finnas på varje 

kvinnas bokhylla, vilket gör även Valerie Solanas till en symbol för ett egensinnigt 

emancipatoriskt uppror mot det patriarkala systemet, även om det sker utanför 

feminismens idealiska ramar.  

Även om hennes eget öde är tragiskt är det en symbol för 

kvinnokamp. In till slutet vädjar hon om att uppfattas som ”författare. Skriv det” 

(Stridsberg, 2012:447). Det är genom skrivandet som hon frigör sig från 

förtrycket. Zettermark tolkar Valeries historia som att hon ”går under i sitt 

utanförskap” (2011:30) och Huss (2012) menar att Stridsberg negerar läsningar 

som försöker ge en bild av Solanas liv som förebildligt och som inspirationskälla. 

Han ser dock Valerie som ett förkroppsligande av Gunnar Ekelöfs dikt ”Non 

Serviam” – hon är ingen slav för samhället – vilket även Hillebrand Rune menar 

när hon skriver att Valerie är en ”upprorsmakare som inte vill, eller kan, passa in.” 

(2012:31). Blir Valerie någonsin fri? Hillebrand Rune menar att hon just genom 

döden blir befriad och hänvisar till Foucault som menar att det i döden inte 

existerar någon makt; döden därför kan betraktas som en befrielse, eller som ett 

slutgiltigt motstånd (ibid). Även om hennes sista stund i livet präglas av sjukdom 

och ensamhet fortsätter motståndet att leva vidare i och med hennes manifest. Hon 

är en originell, icke-utopisk martyrsymbol för den feministiska framtiden. 
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4. Avslutande diskussion och slutsats 
 

Efter att ha läst och tittat närmare på dessa verk vill jag mena att Stridsberg inte 

ger någon utopisk eller förskönande bild av dessa normbrytande gränsvarelser eller 

deras öden. Deras verklighet är dödlig och även om de är starka och går sin egen 

väg påverkas de av livets motgångar, likaväl som de motgångar som de möter sker 

just på grund av deras normavvikande personligheter. Stridsberg har, med Sem-

Sandbergs ord, vägrat låsa fast karaktärerna i en norm eller en roll som lovar frihet 

men kräver underkastelse i utbyte. De är vare sig idealiska eller fullständigt 

hopplösa, och inte heller genomgående goda eller onda. De faller varken in under 

patriarkatets förväntningar eller under feminismens ideal fullt ut, utan är gestalter 

som är sina egna. De är originella karaktärer som inte frågar någon om lov att få 

existera. Utanförskapet har gett dem en sorts styrka, eftersom de inte har någonting 

att förlora på att välja sitt eget öde. Detta i sin tur ger dem en frihet att välja sin 

egen väg, eftersom de varken passar in eller vill passa i något av samhällets fack.    

 I samtliga av berättelserna skildras en patriarkal samtid som ständigt söker 

hindra eller stävja dessa kvinnliga karaktärers personliga utveckling, eftersom den 

går i en riktning som inte faller in under normen för deras könstillhörighet. Dessa 

kvinnors genuspraktik är avvikande och de slåss mot det begränsande patriarkatet; 

de vägrar in i det sista att varken låta sig definieras eller hindras av det. Medea går 

från förtvivlan till brutal handling för att finna sin frigörelse: även om hon har 

blivit berövad allting vinner hon sin frihet via hämnd på sin förtryckare genom att 

symboliskt kastrera mannen. Konungaflickan tampas med den patriarkala Makten 

som vägrar erkänna hennes icke-binära identitet, men hon vägrar böja sig för deras 

önskningar om att följa sitt utstakade öde. Till slut inser hon att hon måste avsäga 

sig sin roll som regent, men likväl behåller hon sig själv. In till slutet behåller hon 

sin personlighet och identitet, som – även om den är fluktuerande – är självvald 

och självutnämnd av ingen annan än henne själv. Valerie har varit med om 

tragiska händelser genom åren och tar både risker och chanser i livet för att följa 

sin egen dröm och vilja. Även om det inte tar henne ända fram till det mål hon vill 

nå, fortsätter henne kamp att leva efter hennes död i och med hennes språk och 

texter som för den vidare.   
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Dessa tre Stridsbergs protagonister är inga typiska eller föredömliga 

feministiska förkämpar; de står snarare utanför även de(t) som är utanför. Medea 

som den barnamördande modern, Konungaflickan med sin våldsamma brutalitet, 

och Valerie med sin undergång, representerar smärtsamma icke-idealiska uttryck 

för frihetssträvan. Men denna strävan sker fullständigt på karaktärernas egna 

villkor och de rättar sig inte efter någon norm eller något ideal överhuvudtaget. 

Berättelserna är varken utopier eller dystopier, men bär samtidigt drag av båda två. 

Dessa tre dramer består av starka berättelser om starka litterära karaktärers liv och 

öden där Stridsberg skildrar extraordinära verkligheter som drar åt olika poler, 

men alltid efter protagonisternas egna viljor, även om det leder dem till nederlag. 

Vidare studier skulle kunna undersöka gränsvarelser i andra litterära verk, 

eller också jämföra med dessa. Finns det en frihetlig potential i gränslandet hos 

andra karaktärer, eller är det bara en utopi? Vilken funktion har 

gränsöverskridandet i relation till emancipation i andra verk? 

 
5. Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur patriarkatet och 

könsmaktsordningen tar sig uttryck i Stridsbergs tre dramer Medealand, 

Dissekering av ett snöfall samt Valerie Jean Solanas ska bli president i Amerika 

för att vidare kunna se hur det påverkar protagonisterna och deras kamp mot detta. 

Huvudfokus låg på deras normbrytande personligheter och handlingar där det som 

undersöktes var hur de bröt mot normerna samt vilka konsekvenser detta fick för 

dem. Eftersom det inte har utförts mycken forskning kring författarskapet utgick 

den mesta av tolkningen ifrån den egna närläsningen, med en grundlig teoretisk 

bakgrund som relief.  

Studien baserades på genusteoretiska perspektiv där det som togs i anspråk var 

feminism och queerteori, med främsta fokus på socialkonstruktivistiska och 

poststrukturalistiska teoretiker som Butler som menar att genus är performativt och 

naturaliserat. Syftet med feministisk- och queerteori är att dekonstruera och 

ifrågasätta den binära köns- och sexualitetsuppdelningen och visa att den inte är 

absolut. Feminismen har genom åren undersökt idealbilder för kvinnor och deras 

roll i samhället och sett att kvinnor representeras som irrationella, svaga och i 

beroendeställning till mannen som i sin tur tar hand om kvinnan, i ett sorts 
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genuskontrakt. Kvinnan förväntas stävja sin sexualitet och enbart finna den i 

mannens sexualisera(n)de blick. Detta för att befästa rådande heterosexuella 

normer där särartsuppdelningen i manligt och kvinnligt är nödvändig som 

förutsättning för mannens maktposition. De som bryter mot genus- och 

sexualitetsnormerna uppfattas som ologiska anomalier eller som monstruösa 

obegripligheter. För att finna frigörelse i sin anomali har litteraturforskare 

föreslagit en mer fluktuerande, tillåtande syn på genus och sexualitet; ifall allting 

är i ett kontinuum kommer ingenting att uppfattas som avvikande, utan enbart som 

variationer.  

 I analysen av litteraturobjekten kan samtliga av de teoretiska aspekterna 

identifieras. I Medealand möter Medea patriarkatets förtryck i hela sin omgivning. 

Hennes man har lämnat henne för en idealisk kvinna eftersom han ser kvinnor som 

utbytbara och till för hans behag, medan Medea har blivit berövad allting. Hon ses 

som farlig och galen, och till och med hennes egen mor vägrar erkänna en dotter 

med det rebelliska uttryck som Medea har. Medea klarar inte av att inte längre ha 

Jasons blick på sig, eftersom den definierade henne; hon måste frigöra sig från 

känslan och få honom att känna likadant. Hon vägrar acceptera nederlaget och 

väljer sitt eget öde istället för att underordna sig det utstakade, eftersom hon vägrar 

se Jason lycklig utan henne: hon söker ett annat öde, hon söker hämnd. Medea 

mördar Jasons fru, och sina egna och Jasons barn, och detta gör henne fri. Hon har 

symboliskt utplånat allt som manligheten står för: idealkvinnan som objekt och 

accessoar, samt barnen som symboler för mannens reproduktiva heterosexualitet.  

 Konungaflickan i Dissekering av ett snöfall är enda tronarvinge till den 

döde kungen och förväntas gifta sig och bli drottning. Detta vägrar hon eftersom 

hon ser sig själv som kung och inte i behov av någon man för att kunna härska, 

men detta kan Makten inte acceptera eftersom att hon är kvinna. Likväl ser inte 

Konungaflickan sig själv som det, utan ser sig snarare som både-och. Hennes 

samtid ser henne som obegriplig eftersom de inte kan placera henne i något 

könsfack på grund av hennes androgyna personlighet. Hon är dock inte idealisk 

utan snarare våldsamt förtryckande själv mot exempelvis sin älskarinna och värjer 

sig inte för någonting för att få sin vilja fram.  Med Konungaflickan ger Stridsberg 

ett porträtt av en karaktär som visar att allting är möjligt. Hon är befriad från 

samhällets bojor i sitt personliga uttryck som vägrar någon annans kontroll, men 
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hon är inte någon kvinnokämpe; hon är oplacerbar i fack då hon varken är 

känslosam eller rationell. Likväl inser hon till slut att hon måste överlämna sin tron 

och i sin exil ändrar hon sin sexuella praktik från vad det förut varit, men gör det 

ändå på sina egna villkor – utan att ägas av någon annan, med kontrollen i sina 

egna händer.  

 Slutligen utgör Valerie Solanas i Valerie Solanas ska bli president i 

Amerika den kanske mest tragiska personskildringarna av dessa tre. Under hela sitt 

liv blir hon ständigt offer för patriarkalt förtryck, men hon fortsätter att driva sin 

kamp framåt trots alla motgångar och nederlag. Hennes far våldtar henne som barn 

och hennes mor är fast i patriarkatets skönhetsbubbla. Valerie blir våldtagen av 

hela det patriarkala samhället och drömmer om en värld där männen är utraderade. 

Hon är en karaktär som varken spelar efter samhällets eller feminismens regler, 

utan följer sin egen vilja och dröm. Hon förlorar sin plats på universitetet eftersom 

hennes synsätt är för radikalt i relation till de rådande normerna och hon skriver 

sig istället ut ur förtrycket genom sitt SCUM-manifest. När den exploaterande 

Andy Warhol symboliskt trampar på hennes språk gör hon just det hon kämpar 

emot: hon använder våld för att visa sin ståndpunkt, och det är främst detta som 

leder henne till nederlaget eftersom hon har passerat samtliga gränser – även sina 

egna. Likväl är hennes personlighet och ståndpunkt intakta ända in i döden och 

även om hon har förlorat hoppet om kvinnorörelsen förs hennes kamp vidare med 

hennes texter.   

 Stridsbergs protagonister är som sagt inte några idealiska feministiska 

förkämpar och inte heller är berättelserna utopiska solskenshistorier. För Medea 

blir vreden hennes frigörande kraft som gör henne fri på hennes egna villkor. 

Konungaflickan behåller sitt jag ända in i slutet och väljer sin egen väg i livet, utan 

att för den delen ha vunnit över Makten, vilket gör hennes berättelse till varken 

utopisk eller tragisk. Valeries historia är av den mer tragiska arten, men även om 

hennes slut präglas av sjukdom och död fortsätter hennes motstånd och kamp 

vidare. Samtliga av karaktärerna blir en sorts extrema, icke-idealiska 

emancipatoriska symboler, som inte är föredömliga på något vis i någon 

feministisk anda. Likväl har deras viljestyrka och integritet med dess effekter gett 

dem frihet att agera på det sätt som de själva bestämmer och önskar, vilket i sig är 

en föredömlig konsekvens, även om uttrycken är brutala.  
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