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33. Corinrn!l E. Blackmer & Patricla Juliana Smith (red). En trol'eSti;Women, refldcr subversion, opera, Columbia University Press 1995.

nina Rosenberg, fil dr, är verksam som lärare och fo rskare vid Teatervetcnskapliga institutio nen, Stockho lms universitet. Hon d isputerade 1993 p3 en regihistorisk avhand ling, En regissörs estetik; Ludvig josephson och den tjdiga teaterregin,
och är för närvarande sysselsatt med ett genusinriktat forskningsprojekt kring
den transvestitiska positionen (kvinnor i manskläder, män i kvinnokläder) inom
teaterkonsten. Hon har tidigare medverkat i lambda nordica (vol l / nr 21april
1996) med essän" A Quecr Feeling When I Look at You; Några refl exioner kring
den transvestitiska positionen på teater och film".
Queer moments in t heatr e and opera
The point of departure fo r this essay is that heterocentrist theater and opera contain queer moments, and that heterosexual straight-id entifying people experience
and enjoy these moments. As Alexander Doty has pointed out in his book Ma king things perfeccly queer, straight-identifying people should be encouraged tO
exarnine and express these moments as queer. The queer often operates within the
nonqueer, as does the nonqueer does within the queer.
This essay discusses twO examples of queer moments created by womcn who
cross-dress on stage: thc Qtoko-yaku-roles (women in male drag) in the )apanese
all-female. Takarazuka Revue, and the role of Octavian, a mezzo-soprano in male
drag in Richard StrauSs opera Der Rosenkavalier. Both roles are part of a heterocenn ist context and are usually pcrceived as "male". This essay argues that both
otoko-yaku and Ocr.avian are in fact roles with an outspoken queerncss that suhven heterosexist structures hy operung [hem up to the possibilities and pleasures
of au ractio n hetween women.
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Beröringspunkter och spänningar
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T

rots att Adrienne Rich så tidigt som 1980 kritiserade den feministiska
forskningen för att sakna en analys av den institutionaliserade heterosexualiteten i sina arbeten har svenska kvinnoforskare inte i någon nämnvärd
utsträckning hörsammat kritiken. Därmed osynliggörs lesbiska kvinnors liv och
strategier kontinuerligt inom kvinno- och köns/genusforskningen.' J USA och
även j England har Women's Studies hunnit längre, men mycket återstår att göra
även där.'
Vid sidan av Rich's kritik och debatten som fö ljde i dess kölvatten har andra
strömningar uppstått som också utgår ifrån en analys av heterosexualiteten som
socialt konstruerad. Queer teori är en d dan När jag började sätta mig in vad
queer innebär, upptäckte jag både beröringspunkter och spänningar mellan den
och de lesbiskt feministiska sexualteo rierna. En del av dessa möten och kollisioner kommer jag att diskutera i denna artikel.

Den nya sexualitetsforskningen
Queer teori ingår som en del i den numera väldiga forskningen kring sexualitet,
ett forskningsfalt som de senaste decennierna exploderat och därför är $våröverblickbart och snårigt. Ett viktigt bidrag till den intensiva forskningen kring sexualitet som vi har idag var Michel Foucaults ifrågas2ttande av förtryckarhypotesen.
Enligt denna ses sexualiteten som något essentiellt och beständigt som i en fö rhistorisk tid var fri och o ko mplicerad, men som med kapitalismen och borgerlighetens uppkomst under 1600-talet i allt större omfattning kom att omges av restriktioner. Foucauh p3pekar istället att förtrycket/ makten inte ska betraktas som
ett klart och tydligt ovanifrån proklamerat förbud. Inte heller kan motstånd mot
förtrycket/makten förstås som en formering emot ett sådant förbud. Makten är
mer att betrakta som ett nät som verkar på olika nivåer. Den sprider sig t.ex. också genom produktionen av kunskap. Ett exempel p3 hur denna förtryckarhypotes har verkat kan vi se i inställningen till den moderna läkarvetenskapen som växte fram i slutet av 1800-talet och som kategoriserade, och klassificerade, sexuella
handlingar. Den betraktades länge som en reformrörelse som bröt med den victorianska eller oscarianska "tystnaden" kring sexualitet, men genom Foucaults
glasögon kan vi se just den moderna medicinska vetenskapens klassificeringar och
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begreppskonstruktioner som ett sätt att bestämma kriterier för normalitet - ett
begrepp som har en fö rtryckande funktion hos Foucault.'
Den andra stora epistemologiska utgångspunkten för sexualitetsfo rskningen
utgörs av feminismens kunskapsproduktion kring kön/genus alltsedan 1970-talets början. Femin isterna har problematiserat sexualiteten både på en pol itisk
gräsrotsnivå och en akademisk teoretisk nivå. Den tidiga feministiska forskningen (med början i USA) tog tag i frågor kring sexualitet, makt och kön/genus som
konstruktion. Analyserna fo kuserade på mäns sexuella våld; våldtäkt, övergrepp
på kvinnor och barn, ineest och sexuella trakasserier. Hur kön/genus skapas och
pressas in i två typer (kvinna och man) har varit en knäckfråga för den feministiska teoribildningen. En följdfråga har blivit om och i så fall hur konstruktio nen
av sexuellt begär, och sexuella uttryck sammanhänger med konstruktionen av
kön/genus, och dess inordnande i en hierarki där mannen är överordnad och
norm. I Norden har sexualitetsforskningen haft låg prioritet bland kvinno- och
köns/genusforskarna. Här dominerar frågor kring kön/genus och reproduktion
och arbete.
Trots att feministerna kritiserat Foucault fö r könsblindhet förenas de i en gemensam uppgörelse med den "essentialistiska" synen på sexualitet. Det tidigare
gängse sättet att betrakta sexua liteten har varit att fö rl ägga den till
individens/subjektets fysiologi eller psykologi, där den setts som en naturkraft
och som jagets oföränderliga kärna. Ett sådant synsätt innebär att individen avskiljs från samhäll elig påverkan och underställs biologisk eller psykologisk determinism. Det innebär också att historiskt och socialt förank rade kategorier görs
universella och beständiga, det vill säga oavsett vilken kuhursfär eller tidsepok
människan befinner sig j betraktas hennes biologi respektive psykologi och dess
sexuella ultryck som oföränderliga. De som ser sexuella handlingar och begär
som något socialt konscruerade - de så kallade konstruktivisterna - ifrågasätter
denna sedan lång tid kvarhängande natu ralism och essentiaiism, och de har bidragit ti ll att sexualitet numera betraktas som påverkad av sin kontext (sin tidsepok och dess kultur, pol itik, ekonomi, mentalitet, tradition, osv.).'
Feminism, multikulturalism och postmodernism
Ytterligare en viktig förutsättning för framväxten av den nya sexualitetsforskningen och queer teori, är de senaste decenniernas uppgörelse med modernismens
fasta kategorier och identiteter, en uppgörelse som brukar betecknas som POStmodernism. Uppgörelsen har intc cnbart pågått inom akademien. Feministernas
uppgörelse med den heterosexuelle, vite medelklassmannen från norra halvklotet
som mänsklighetens centrum och utgångspunkt skapade till en början en ny
norm inom den fe ministiska forskningen: den heterosexuella, vita, västerländska
medelklasskvinnan . I USA och England protesterade svarta, latinamerikanska
och andra minoritetskvinnor - vilka samtidigt som de såg sig som en del av den
femi nistiska rörelsen, även ingick i den multikulturalisuska (mlngku lturella) rö-
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relsen - mot denna nya norm. Flera av dem var dessutom lesbiska och ingick i olika lesbiska strömningar. Det finns ingen Kvinna , menade de. Kvinnor kommer ur
olika klasser, etniska tillhörigheter, världsdelar och har olika sexuella preferenser.
På vilka grunder ska vi till exempel jämföra en svart, kenyansk bondkvinna med
en svan fra nsk mcdelklasskvinna, eller en puertoricansk heterosexuell arbetarkJasskvinna med en vit svensk lesbisk mcdelklasskvinna, och så vidare? Erfarenheter av att vara "kvinna~ och själva identiteten "kvinna" varierar inte bara inom
olika kulturer, klasser, raser och sexuella preferenscr - ofta ryms olika idemitcter
i en och samma person och lever dessutom i konflikt med varandra. Så eftcrsom
kvinnor med olika tillhörigheter erfar förtrycket olika och eftersom feminismen
motsätter sig dominansfö rhållanden finns ingen den Feministiska Teorin. Feminism betyder blott att kvinnor går samman i sitt motstånd mot fö rtrycket i en
mångfacetterad kritik av och opposition mot dominerande berättelser.'
Samtidigt med den multikulturalistiska rörelsen invände en del femin ister inom
akademin mot föres tällningen om kvinnan Kvinna utifrån en uppgörelse med
Upplysningens vetenskapsideal. Kritiken riktade sig mot begrepp som sanning
och objektivitet, vilka kortfattat anses som inget annat än subjektivt upplevda.
Dessa postmodernister är inspirerade av dekonstruktivistcr som Jacques Derrida
och psykoanalyti ker som Jacques Lacan. De framför ett djupt tvivel mot varje påstående om att det finns allmängiltiga principer som går att använda för att fastställa förnuft, vetenskap, språk, framsteg och subjektct/jaget, och frågar om det
verkligen finns ett mer autenti skt subjekt/jag som kan ge en mindre fa lsk/mer
sann bild av världen än andra subjekt/jag?'
Konstruktivistisk sexualteori, feminism och queer
Postmodernismens och det mångkuhurelJa samhällets ifrågasättande av enrydiga
subjekt och av kollektiva identiceter i vilka dessa subjekt kan förenas, har fö r sexualitctsfors kningen kommit att innebära att könsidemitet och sexuell identi tet
hamnat i fokus. Den Stela uppdelningen i sexuella kategorier (som exempelvis hetero- respektive homosexualitet) har brutits ner. För historiskt intresseradc har
forskningen visat att det är meningslöst att använda dessa moderna kategoriseringar på förmoderna tider.'
En skärningspunkt mellan homosexuell fri görelse och konstruktivistisk sexualteori på en akademisk nivå tycks vara när homoforskare i slutet av 1980-talet
började fråga sig hur heterosexualitet konstru erades - enligt Don Kulick bl ev detta en gnista som tände utvecklingen av queer teorL' Att undersöka hur heterosexualiteten konstruerades har doek oekså varit en betydelsefu ll fråga för lesbiska femini stforskare. Adrienne Rich's kritik av kvinnoforskare som i sin fo rskning
ignorerade att undersöka kvinnors nära relationer och dess betydelser i förhållande till den heterosexuella institutionen är en klassiker i denna teoretiska strömning. Janice Raymonds A passion for friends oeh Sheila Jeffreys The spinster and
her enemies är exempel på empiriska arbeten som undersöker kvinnors motstånd
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mot den heterosexuella institutionens olika uttryck och som bidragit till en omläsning av historien.' Denna forskning har inte någon större status inom heterokvinnoforskningen (i vart fall inte i Sverige) och har inte heller fåt t något större
utrymme inom den akademiska homovärlden jämfön med q ueer teori. I det senare fa llet bero r det kanske på att queencoretikerna har hämtat inspiratio n från
den manligt dominerade rö relse som uppstod i USA under hägerns angrepp mot
homosexuella män j aids-epidemins kölvatten. TIll skillnad från de lesbiska femi nisternas separatistiska utgångspunkt är queer en kö n/ genusmässigt blandad rörelse. ACT UP (AIDS Coalition to UnJeash Power) som kompromisslöst bekämpar homofobi och kräver större resurser mot aids, den kortlivade tidningen
Outweek (som offentligt avslöjade smyghomos som fanns i det offentliga livet)
och gruppen Queer Nation (som fördömer allt samarbete med straighta grupper
och aU assimilering) - är alla militanta uttryck för en rörelse som (liksom de lesbiska separatisterna) brutit med den gamla liberala gay and lesbian-rörelsen. Denna har sedan Stonewall fört en identitetspolitik som syftat till synliggörande och
kamp för att bli erkänd - och fö r att accepteras av samhällets huvudfåra.
Qucerprogrammet kan på en sexualpolitisk nivå kallas liberalt i den meningen
att all yttre inblandning i individens privata val av njutning, alla normer, kraftigt
fördöms. 'o På denna politiska nivå skiljer sig inte queerrörelsen från den liberala
homorörelsen i sak - skillnaden ligger snarare i det militanta och kompromisslösa framförandet av ideologin. Eftersom vi även här har ytterligare en grundläggande skillnad mellan queer och feminismen tillåter jag mig en liten utvikning om
liberal sexualsyn. Enligt liberal ideologi kännetecknas individen av det som s kil ~
jer henne ifrån andra människor, inte av det som förenar henne med dem. Individens förverkligand e sker i det privata.. Den liberala moraltcorin blir fö ljaktligen
relativ - individen är en förnuftsvarelse som själv skaffar sig kunskap och Utvecklar sin egen moral. Det är också individen själv som sedan tar ansvar för sin
moral och sina hand lingar. Därför handlar den liberala sexualpolitiken om indivi·
dernas rätt till fri het och mångfald, och kamp mot statlig inskränkning. II Queerrörelsen vänder sig emot a/J fo rm av inskränkning. Anthony Arblastcr, en av liberalismens stora uttolkare, menar att fastän liberalismen ser människan som en
rationell fö rnuftsvarelse är det begären, inte förnuftet, som ses som hennes främsta drivfjäder. 1960-talets sexualliberaler åberopade Jeremy Bentham (17481832), som var den till liberalismen nära besläktade utilitaristiska rörelsens främ·
ste förespråkare. H an menade att människan strävar efter maximallustupplcvelse och att undgå olust och smärta. Lustupplevelsen ansågs vara detsamma som att
uppleva lycka och därför borde den rådande samhällsprincipen vara att ett maximalt antal människor uppnår maximal lycka. För Bentham var förnuftet endast
ett kalkylerande redskap för begären. Till skillnad från utilitaristerna och möjligen vissa sexliberaler på 196D-talet, anser queerrörelsen att även smärta (i form av
till exempel sado-masochism och piercing) ingår i lustupplevelsen. Dock möter
queer utilitaristerna i strävandet efter maximal lustupplevelse.
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En fara i den individualistiska utilitarismen är att människor i individens omgivning endast behandlas som medel fö r egen drifttillfredsställelse. Den uppfattningen kolliderar mcd en annan liberal hållning: tanken på o lika individers lika
värde och rätt till frihet. Brytpunkten mellan de olika hållningarna blir vad som
brukar kallas ett etiskt mini mum, där no rmativt ingripande på ett samhälleligt
plan mot handlingar som utnyttjande, våldtäkt, övergrepp och mo rd godkänns,
medan övrigt lämnas till individernas eget godkännande och inbördes överenskommelse." Detta etiska mini mum gäller som jag uppfattat det även för queerrörelsen.
Liberalismen utgår ifrån att människor vet vad de vill ha, kan uttrycka det och
ta för sig. Det är här queeraktivism och teori skiljer sig från feminismen som (ytterst påverkad av den socialistiska traditionen) menar att individer och grupper
befinner sin på olika nivåer i en samhällelig makthierarki vilken även påverkar
den sociala begärskonstruktionen oeh individers inbördes relationer. Denna po ~
litiska analys omfattar också sexuella handlingar som när de förekommer mellan
personer med olika tillgång till makt, som till exempel mellan vuxna och barn, i
skyddande syfte enligt feministerna därmed bör omfattas av normativa restrik·
tioner och lagstiftning. Ett angränsande feministiskt argument problematiserar
innebörden i liberalernas etiska minimum: Eftersom vi lever i ett samhälle där vis ~
sa grupper av människor (kvinnor, icke-vita. underklassen, barn m.fl.) fostras till
att finna sig att vara andra klassens medborgare i den sociala och ekonomiska
samhällshierarki som leds av vita, medel- och överklassmän, så är det svårt att veta
när frivilliga, inbördes överenskommelser övergår i våldtäkt och övergrepp - i de
flesta fall har den överord nade tolkningsfö reträde.
Omläsningen och queer teori
Eftersom queeraktivistcrna liksom konstru ktivisterna gjort upp med fasta kategorier och identiteter utestängs inte " heterosexuella" som tar avstånd från helcrosamhälJets institutionaliserade normativitet från rö relsen. En som inte enligt
egen utsaga är lesbisk, men dock queer är litteraturvetaren Eve Kosofsky Sedgwick, vars bok Between men: English litcrature and mdle homosocial desire
(1985), brukar anges som en StOf inspirationskälla för queer teori. I den och i den
senare Episumology of the cioset (199 1) använder hon en läsart som utgår ifrån att
begreppsparet homo- respektive heterosexualitet påverkar alla litterära texter sedan i 8DD-talets slut. Kosofsky Sedgwicks forskning är inriktad på homosociala
band mellan heterosexuella män. Hon menar att den för männen viktiga klättringen på samhällsstegen (i synnerhet under l8DD-talet) krävde intensiva manliga
förbindelser samtidigt som heterosexualiteten som social institution fö rutsatte att
de sexuella bindningarna förträngdes, vilket alltså kan utläsas i de flesta litterära
texter (männens uppvaktning av kvinnor är i själva verket förtäckta uppvaktningar av andra män)."
Att läsa om heterosexuella texter och tolka dem homocrotiskt kan inte enbart
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tillskrivas queerteoretiker. Adrienne Rieh har till exempellangt tidigare än Kosofsky Sedgwick omläst litterära texter som på ytan tycks handla om het~rosex
uella relationer och funnit att undertexterna berättar om intima band mellan
kvinnor och dessas motståndsstrategier mot det heterosexuella obligatoriet. Utgångspunkten för hennes Jäsning är att kvinnor sökt sig til! varandra i nära relationer genom historien, det har existerat ett "lesbiskt kontinuum" kvinnor emellan, vilket har utsatts för repression i form av förlöjligande, begränsningar av
kvinnors rörelser, hot om våld, våld, med mera." Gillian Hanscombe och Virginia L. Smyers läste (ungefär samtidigt som Kosofsky Sedgwiek ovan) om modernistiska författarinnor och fann i undertexterna att flera av dem beskrev intima
känslor för andra kvinnor i texter som tidigare tolkats som riktade mot det motsatta könet. Modernistkvinnorna sökte dessutom uttryck för sina erfarenheter
som kom att bli litterärt nyskapande."
Queerteoretikernas omläsning sammanfaller således med den feministiska men
också med den mångkulturella rörelsens" omläsning och omtolkning av texter
och av historien. Det nya med queer är att personen som läser om texterna inte
vill fixeras vid en fast kategori (som kvinna, man, lesbisk, bög m.fl.) utan menar
att kategoriseringen är instabil vilket därmed gör perspektivbyten möjliga. Detta
synsätt skiljer sig inte i sig från postmodernisternas i allmänhet, skillnaden utgörs
av att queerläsaren (men också som vi sett den lesbiska feministen som inte ser sig
som postmodern) har som utgångspunkt att ifrågasätta heterosexualiteten som
naturlig och essentielL
Militant aktivism och queer
Queer förknippas ofta med en militant hållning gentemot heteronormativiteten.
Dess militanta och spektakulära aktioner oeh inställningen att "jag skiter i vad du
tycker om min sexuella läggning" sammanfaller med andra aktivisters och kan ses
som en reaktion på en hårdnande och restriktiv attityd gentemot lesbiska och bögar. Ett exempel på aktivism som vände sig mot heteronormativiteten utan att
ingå i queerrörelsen var när The Lesbian Avengers år 1995 stormade ett möte om
kärnfamiljen ordnat av kristna fundamentalister i England. De tog över podiet
och mikrofonerna, delade ut flygblad och spred ett helt annat budskap än arrangörernas heterocentrerade. Lesbian Avengers bejakar sin egen kultur och är stolta över att inte ingå i det heterosexuella samhället. De sticker inte under stolen
med vilka de är oeh de drar sig inte för att utmana den heterosexuella normaliteten genom direkt konfrontationY Ett äldre exempel är från 1989 då Chuse 28
skulle klubbas i det engelska parlamentet och ett gäng punklesbianer svingade sig
ner från åhörarplatserna till politikerna med hjälp av medhavda rep." De delade
ut flygblad som protesterade mot att homosexualitet i princip skulle osynliggöras genom paragrafen. Punklesbianerna och Lesbian Avengers liksom queeraktivisterna har förutom att de står långt ifrån en anpassning till heterosexuella normer och livsstilar gemensamt att dc står för sin lesbiskhet (utan att be att få bli ac72
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cepterade) genom spektakulära aktioner som utförs i lejonets kula.
En viktig skillnad mot de militanta queeraktionerna är emellertid att dc lesbiska aktionerna är separatistiska vilket ur ett queerperspektiv kan betraktas som uttryck för idenritetspolitik och essentiaiism. Separatismen är en beprövad fe ministisk strategi som ytterst vilar på att kvinnor och män har olika sociala erfarenheter, oeh att den manliga erfarenheten är utgångspunkt och norm i könssystem där
mannen är överordnad kvinnan. Att organisera sig separatistiskt underlättar för
kvinnor (och lesbiska) att som subjekt identifiera kollektiva erfarenheter och utgå
ifran dem i sin analys och strategi. I queerrörelsen däremot, liksom i den liberala
homorärelsen, samarbetar kvinnor med män. I den förstnämnda rörelsen är den
sammanhållande grunden anti-heteronormativitet och i den andra homosexualitet.
Feminismen oeh queers identitetsupplösning
Både lesbiska feminister och queerteoretiker har skapat begreppsliga kategorier
där både homo- och heterosexuella ingår. Adrienne Rich skapade i början av
1980-talet debatt med sin teori om ett lesbiskt kontinuum (vilket i korthet innebär att de viktigaste relationerna för kvinnor är andra kvinnor - inte män, oavsett
om detta uttryckts sexuellt eller inte). Eve Kosofsky Sedgwick utgår ifrån att ett
homosocialt band är bestämmande även när det manliga sexuella begäret söker ett
heterosexuellt objekt. Sådana kategoriseringar kan, menar Domna Stanton, Jeda
till att homosexualitet betraktas som något essentiellt och oföränderligt (även om
det inte är författarnas intentioner), det vill säga istället för att alla betraktas som
heterosexuella ses alla, kvinnor som män, som homosexuella. Men en sådan kategorisering spricker lätt av de skillnader som förekommer mellan lesbiska och bögar. Lesbiska och bögar har inte ingått i samma nätverk i ett historiskt perspektiv.
Lesbiska teoretiker har inte heller varit lika angelägna som bögarna att släppa tanken på ett lesbiskt vi och att omfatta den konstruktivistiska hållningen. Det kan
kanske förklaras med att kvinnor har en mindre säker position som subjekt än
män." Postmodernismens teoribildning överhu-.,'Udtaget har lett till en stor diskussion även inom den del av den feministiska forskningen som inte uttryckligen
sysslar med sexualitet.lO Feminismens funktion som frigörelserörelse upphör ju
om kvinnor inte längre kan ses som en grupp med gemensamma erfarenheter. JUSt
upplösningen av jaget och dess förmodade kärna diskuteras intensivt. - Leder inte
upplösningen av subjektet till ett psykotiskt tillstånd?
Om köns/genusidentiteterna liksom de sexuella identiteterna är skapade vad är
de då skapade av? Kopior av kopior säger Judith Butler, en konstruktivist som
värjer sig mot varj e beteckning och kategorisering av sig själv, men som ändå gått
med på att kalla sig "critically queer". Det finns inget original som till exempel
heterosexualiteten, fo rtsätter hon, som andra sexuella uttryck sedan kopierar."
Hennes teori utgår ifrån att jaget/den Andra distinktionen inte i först a hand är extern, den bygger på att" ... identification and, in particular, identificatory mime73
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tism, precedes "idcntity" and constitutes identity as that which is fundamentally
"other to itself" ("identifikation och särskilt identifierande härmning, föregår
"identitet" och konstituerar identitet som det som är väsentligen "annat än en
själv")." Detta gör det (permanent) oklart vad tecknen heterosexuell, lesbisk, bög,
liksom kvinna och man, transvestit, och så vidare, innebär. Försöken att nå den
Andra i sig själv sker genom ständiga iscensättningar (performances) av kön/genus.
Här har vi ytterligare en stor och intressant skillnad mellan queer teori och en
strömning inom den lesbiska feminismen som påverkad av radikalfeminismens
syn på kvinnoförtrycket som alla förtrycks ursprung oeh mall, sett den heterosexuella institutionen som den främsta organisatören och upprätthållaren av
kvinnoförtrycket. Den lesbiska radikalfeminismens teori om heterose1(ualiteten
utgar ifrån att heterosexuellt begär bygger på erotiserade motsatser vilka utkristalliseras i och uttrycks i stereotyperna man respektive kvinna. I dessa stereotyper koncentreras hierarkiskt ordnande motsatser som stark/svag, aktiv/passiv,
över/under, och så vidare. Det heterosexuella erotiska begäret bygger slutligen på
spänningen mellan de hierarkiskt ordnade motsatserna och dessas rollspel. Hierarkin i sig föregår och skapar två stereotyper kön/genus, inte tvärtom, och det
heterosexuellt konstruerade begäret gör hierarkin dem emellan njutbar. Poängen
här är att även lesbiska och bögar ses stöpta i denna form, vilket präglar deras sexuella handlingar och kulturer. Utifrån denna analys förklaras därmed butch och
femme i den lesbiska kulturen, och sadomasochismen i bögkulturen, som heterosexuellt inspirerade rollspel som upprätthåller den heterosexuella institutionen
(genom att antyda att den är oumbärlig) snarare än att uttrycken är subversiva
och omstörtande gendercrossing och camp." Att som Judith Buder säga att heterosexualiteten inte är ursprunget för all annan sexualitet utmanar radikalfeminismens teoribildning om konstruktionen av det sexuella begäret. Båda teoribildningarna utgår således ifrån att sexualiteten är socialt konstruerad, frågan är ytterst vad som konstruerar den.
Denna skillnad fördjupas ytterligare av queerteoretikernas försök att frikoppla sexuella uttryck från samhälleliga strukturer (och därmed från dc teorier som
knyter konstruktionen av kön/genus till heterosexuell begärskonstruktion). I
"Thinking sex: Notes for a radical theory of the politics of sexuality" (1982), en
artikel som brukar framhållas av queerteoretikerna, tar Gayle Rubin avstånd från
sin banbrytande - vad gäller att visa på de analytiska fördelarna med att koppla
samman sexualitet och genus - essä "The traffic in women" från 1975. Tidigare
kopplade hon samman konstruktionen av sexuellt begär med konstruktionen av
genus, de sågs som två uttryck för samma underliggande sociala processer. I den
senare artikeln menar hon att de verktyg som feministisk teoribildning utvecklat
för att analysera genusbaserade hierarkier visserligen kan analysera sexuella uttryck i de fall dessa överlappar varandra, men annars inte kan användas för att
analysera sexualitetens sociala organisering. Feminismen är bra på att undersöka
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kvinnoförtryck, menar hon, men det innebär inte att den är bra på att undersöka
sexualitet. Rubin säger också att i det långa loppet måste den feministiska teoribildningen om genushierarkier införlivas i och berikas aven radikal och (i förhållande till feminismen) självständigt utvecklad sexualitetsteori. Teoribildningen
kring sexuellt förtryck kommer då att berika den feministiska forskningen."
Den materiella kroppen och queer teori
Upplösningen av två kön/genus och två huvudsakliga sexuella identiteter till en
mångfald kön/genus och sexuella identiteter i en och samma individ kan få som
konsekvens att en man som på ytan framstår som heterosexuell hävdar att han är
lesbian i en manlig kropp, eller att den som utåt sett verkar vara en homosexuell
man påstår att han i själva verket är kvinna. Dessa figurer som i vardagslivet är
sällsynta, men faktiskt förekommande, blir möjliga i en teori som ser individen
som en text som kan skrivas och läsas utifrån många olika diskurser. I postmodernisternas ofta tunga texter väger kroppen lätt. Teorierna verkar på en språklig
nivå med en icke-hierarkisk utopi framför ögonen, men vi släpar på våra konstruktioner som coloradobaggen på sin skit och om vi ändå lyckas kliva ur vårt
genus och dess sexualitet återstår att övertyga vår omvärld att så är fallet. Kan
kön/genus destabiliseras i omvärldens ögon genom att en kvinna som vanligen
vänder ryggen till feminina attribut klär ut sig till en femme för att driva med
kvinnorollen?
Jacquelin N. Zita diskuterar förekomsten av manliga "lesbianer" och menar att
lesbiskhet (liksom att vara "kvinna") visserligen inte är några essentiella och eviga kategorier, men att lesbisk identitet vilar på en grupps gemensamma överenskommelser om vad lesbisk identitet utgörs av (vilket är synligt i olika lesbiska
kulturer). En "lesbian" i en mans kropp kan möjligen accepteras som sådan i sin
postmoderna krets av likatänkande, men går han ut på gatan kommer han att läsas på ett helt annat sätt." Går denne lesbian i en manskropp på lesbisk klubb och
börjar ragga, kan han råka illa ut.
5heila Jeffreys har påpekat att de ironiska iscensättningar som betecknas som
camp ses som en viktig del av queer och vidare att det som ses som camp huvudsakligen grundar sig på den manliga homosexuelles uppfattningar om femininitet.
Till exempel handlar genusöverskridande genom drag primärt om män, vänder
sig till män och är till för män även, säger hon, när kvinnor klär ut sig till män. Ty
mannen har haft makten att definiera både manlighet och kvinnlighet. När mannen klär ut sig till kvinna gör han det utifrån den manliga blicken och när kvinnan klär ut sig till man är det till en manlighet som också definierats av män. Det
är mannen som talar och här är den kvinnliga erfarenheten av fe mininitet och
maskulinitet försvunnen."
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Postmodernismen och riittighetsrörclser
Ett annat problem med upplösningen av subjekt, idemitet och kollektiva erfarenheter visar sig för rättighetsrärelser med utgångspunkter i till exempel kö n, ras,
sexuella preferenser och d vidare. Lesbiska och bögar blir d iskriminerade på en
mängd olika sätt i heteropatriarkatet. So m genuskoostruerade i män respektive
kvinnor befinner vi oss på o lika nivåer i könsmakthierarkin. Ibland går lesbiska
och bögar samman som homosexuella för att som kollektiv bekämpa orättvisorna, ibland fö renas lesbiska med heterosexuella kvinnor fö r att bekämpa förtrycket som riktar sig specifikt mOt kvinnor oeh som utförs av/gagnar både hetero- och
homosexuella män.
Fö r Foucault, likso m för Burler, fu ngerar identitetskatcgoriseringar - vare sig
de används i normaliserande (= förtryckande) syfte eller som avstamp i frigörande syfte mot fö n rycket/ normaliteten, som verktyg för institutionaliserande regelverk. De politiska invändningarna som lesbiska och bögar levererat mot detta
resonemang liknar de som ridigare lämnats av feminister och etniska minoriteter,
m.fl., mot li knande postmoderna upplösningar av deras identifikationsgrund.
När identiteter och ett ko llektivt vi ersätts med ett rörligt subjekt/jag, försvagas
den politiska basen som krävs för att förtrycke t ska kunna bekämpas. I detta perspektiv kan lesbiska och bögaktivister, feminister oeh etniska minoriteter m.fl. se
teoretikernas uppgörelse med identiteter och kategorier som ett bakslag. M en är
det verkligen det ? Butler säger nämligen också att det gäller att använda beteckningar som idag behövs av politiska skäl, utan att stänga dörren fö r att beteckningarna i framtiden kommer att ha andra innebörder eller se anno rlunda ut. Det
gäller att vara strategiskt provisorisk vid teckenbestämningar snarare än strategiskt essentialistisk.v

Avslutning
Som jag har visat både mö ts och kolliderar lesbisk feministisk teo ribildning och
queer teori. D et stora mötet mellan dessa två frigörelserörelser står au finna i en
gemensam utgångspunkt i aU heterosexualiteten varken kan ti llskrivas naturen eller någon essentiell kärna i människans kropp. D en ses som en konstruktio n, en
institution so m genomsyrar samhällen och individer, liv och strategier. Med detta som utgångspunkt kan en omläsning och omtolkning av historiska texter, liksom mänskli ga aktiviteter, ge upphov till nya synsätt, nya forskningsresultat, nya
berättelser. Q ueerakti vister liksom lesbiska aktivister delar även en militant håHning gentemot det heteronormerande samhället. Queer betraktar dock lesbianernas separatism som essentiaIism.
Däremot uppstår en stark spänning i queers upplösning av subjektet och fas ta
kategorier. D en spänningen vibrerar också mellan postmodernister och feminister, och har givit upphov till en diskussion inom den feministiska rörelsen (som
dock bör betraktas som konstruktivistisk till sin natur). Det pro blematiska är att
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feminismens funktion som frigö relserörelse upphör o m kvinnor/ le5biska inte
längre kan sägas dela erfarenheter och med dessa som utgångspunkt federera sitt
motstånd mot fönrycket. Just kollektiva erfarenheter och kategorier kan ur ett
postmodernt perspektiv ses so m en essem ialistisk hålln ing.
And ra gnistor uppstår då queer (och den liberala homorö rclsen) fö rdömer all
y nre inblandning i individens val av sexuell njutning så länge den utspelas inom
ett etiskt minimums råmärken. Feminister med en social och ekonomisk maktteori däremot, anser att så länge människor befinner sig på olika nivåer i en samhällelig makthierarki vilken även geno msyrar den sociala (inklusive sexuella) begärskonstruktionen och individers inbördes relatio ner, måste dc underordnade
grupperna skyddas av no rmativa regelverk.
En annan spänning är den mellan lesbisk raclikalfeministisk teori som utgår
ifrån att heterosexuellt begär bygger på hi erarkiserade motsatser vilka vidare ko nstruerar kön/genus, samtidigt som den menar att ho mosexuella uttryck som bygger på motsatser repeterar och up prätthaller den heterosexuella institutionen.
Queer teori utmanar denna teoribildning genom att hävda att heterosexualiteten
inte är ett original som andra sexuella uttryck kopierar.
Förutom den lesbiska femini smens teoretiker och aktivister har få kritiserat heterofeminister och kvinno- och könIgenusforskares ovilja att ta med den hetcrosexuella institutionen som fakt or i sina analyser. Det senaste decenniet har den
konstruktivistiska sexualforskni ngen, postmod ernisterna och queer teori åter riktat strålkastarna mot den för givet tagna heterosexualiteten, och kommit med värdefulla bidrag till kritiken. N u gäll er det för heterofeministcr liksom kvinno- och
genusfo rskare att ta utmaningen på allvar eller riskera stora luckor i sina analyser.
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Pia Laskar är verksam som doktorand vid avdelningen för idehistoria, litteraturvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Hennes avhandlingsämne
är föreställningar om sexualitet under mellankrigstiden i Sverige. U tanför den
akademiska världen har hon sysselsatt sig med att översätta och förlägga fe ministiska essäer av bland andra Adrienne Rich.
Queer and feminism: tensions and points of connection
The articlc deals with the tensions and points of connection between queer theory and lesbian feminist theories. The two movements unite in their analysis of heterosexuality as a eonstruet and in their challenge mainstream research and gender studies that do not problematize heteronormativity. This poim of departure
has made possible a creative re-reading and re-writing of texts. Another link is the
militant attitude towards heterosociety that both queer theory and lesbian feminist theories share.
Tensions surface, however when queer theory undermines feminism as a
collective liberatian project by dissolving fixed subjects and categories. Another
collision emerges in that whereas the queer movement tends to reject all forms of
externai societal involvment in the sexual practices that take place between mutually agreeing individuals, feminists who empahsize power relations in society
regard mutuality in a hierarchical society as impossible. Therefore, they tend to
insist on normative and legal restrictlons to protect weaker groups against sexual
abuse. A further point of incompatibility is the queer theoretical view that sexuality can in certain senses be disconnected from politics and society. Radical feminist lesbians disagree that this is possible, and they connect the construction of
sexual desire with the construction of hierarchically organized gender opposites.
In this view, lesbian huteh and femme-relations - as weil as male homosexual sadomasochism - is seen as heterosexual roIeplaying; an analysis that collides with
Judith Butlers theory that heterosexuality should not be regarded as the original
of all (other) expressions of sexuality.
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Det svar man når frem til er afhamgigt af det sted hvorfra men sp0rger
Peter H0eg, Kvinden og aben

D

et är svårt att kortfattat uttrycka vad queer teori egentligen är eftersom
det är en ny teoribildning, som fortfarande formas och formuleras. Några av dess mest grundläggande ideer innefattar dessutom en skepsis mot
fixerade definitioner och en misstänksamhet mot språkets förmåga att beskriva
verkligheten, vilket gör att queer teori själv undandrar sig försök att enkelt definiera den.'
Som jag ser det finns det hos queer teori två aspekter som är relevanta för historiker. Den ena sidan rör valet av undersäkningsobjekt och den andra rör själva
metoden eller kunskapsuppfattningen. Det finns också en politisk eller, om man
så vill, etisk aspekt som hänger nära ihop med dessa två andra, nämligen att konsekvent söka analysera maktförhållanden och avslöja förtryckets mekanismer.
För en historiker ter det sig naturligt att närma sig queer teori genom att skissera de historiska sammanhang som lett fram till den. Därefter vill jag diskutera
vad queer teori kan ha att säga en historiker, och slutligen kommer jag att presentera ett konkret exempel på hur jag kan inspireras av queer teori i min forskI1lng.
.

Gayrörelsens historia
De sexuella avvikarnas historia handlar till stor del om förtryck och motstånd
mot förtrycket. En vanlig uppfattning är att det före Stonewallrevolten bara fanns
förtryck och inget motstånd, men en ny generation homohistoriker har visat att
det före Stonewall fanns subkulturer bestående av homosexuella kvinnor och
män som organiserade ett slags motstånd mot det hårda fö rtryck som förekom.
Elizabeth Kennedy och Madeline Davis skriver om lesbian butches i Buffalo som
på 1950-talet modigt trotsade de hårda gränserna för manligt och kvinnligt och
George Chauncey skriver om New Yorks fairies som under hela seklet framhär dade i sin läspande, effeminerade protest mot heteronormauviteten. På svensk
botten har Arne Nilsson visat att sjanorna i GÖteb0rg som skandaliserade publiken på CaU Riviera var självständiga och modiga aktörer på en historisk scen som
var mycket annorlunda vår.'
De lesbiska kvinnorna odlade nätverk som i allmänhet var diskretare än män-
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