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Abstract 
This thesis examines queer feminine representation in the movie Stonewall (2015). One aim has been 
to analyse if and how the queer feminine characters have been constructed in a negative way based on 
hegemonic ideas about queer femininity. Another aim has been to analyse if and how the queer 
feminine characters can be recognized in a way that is subversive in relation to these hegemonic ideas. 
The material consists of the fictional movie Stonewall (2015), produced by Roland Emmerich, which 
is inspired by ”the Stonewall riots”. The Stonewall riots was a series of violent demonstrations carried 
out by queer people against the police that broke out on June 28th 1969 in New York City. Stonewall 
Inn was the name of the bar where the riots started, hence the name ”Stonewall”. My theoretical 
perspectives is based on theories about cultural dominance and deconstruction. My methodology 
consists of two different readings of the movie in line with the thesis’ two aims. The first reading 
shows that the queer feminine characters are represented in different negative ways in the movie based 
on hegemonic ideas of queer femininity. One example is how the older queer feminine characters are 
portrayed as sexual offenders and how their ”non-passing” femininity is made visible in different 
ways. Other findings in the thesis show how a deconstructive reading enables a different interpretation 
of the queer feminine representation. One finding shows how the queer feminine identity is used for 
provocation as a political strategy that turn a vulnerable position into a subversive position. Another 
finding shows how dreaming enable a space were the queer feminine characters can express 
themselves in a more freer way. My conclusions are that a deconstructive perspective enabled both a 
critique and a transformation of the hegemonic structures in my material. Because of lack of previous 
research on the historical construction of the Stonewall riots my thesis fill a knowledge gap. The thesis 
has relevance for gender studies as a field since it examines how norms of gender affect the writing of 
queer history. 
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”History is the subject of a structure whose site is not homogeneous, empty time, but time filled by the 

presence of the now.”1 

 

 

 

 

  

                                                        
1	Walter	Benjamin,	Illuminations,	Hannah	Arendt	(red.),	2007,	s.	261.	
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
  ______________________________________________________________________ 

”A strange new myth has arisen about the origins of the gay movement. This myth, fervently 

endorsed by some trans activists, holds that the gay and lesbian movement was, essentially and 

pivotally, the work of their group, the transgender people. The transgender folk were in the 

vanguard, gay men and lesbians followed meekly after. This bizarre claim in the opposite of the 

truth. Let us then be honest. If we are to speak of a ’transgender’ contribution we must restrict 

ourselves to drag queens. They were the only transgender folks around in those days. None of 

them in fact made a major contribution to the movement.”2 

_____________________________________________________________________________ 

”The particular position Sylvia [Rivera] and Marsha [P. Johnson] occupied was, by nature of 

their very identities, resistant to the goals of the increasingly-assimilationist gay movement. 

Revolutionary street queens of color were an impediment to the goal of assimilation into the 

white straight capitalist world, leaving the general membership of GAA [Gay Activist Alliance] 

’frightened by street people’. This marginalization continues today in the revisionist history 

favored by the modern equivalents of GAA assimilationists. The presence of gender- variant 

people, people of color, poor people, and street people at Stonewall and in the gay liberation 

movement that followed has been erased or minimized by assimilationists who wish to present a 

respectable movement of reformist white gays seeking inclusion in capitalism and state 

institutions.”3 

_______________________________________________________________________ 

Citaten ovanför är två exempel på hur historieskrivningen om Stonewallupproret har 

diskuterats inom queercommunityt.4 Stonewallupproret bestod av en serie våldsamma 

                                                        
2	Cristan	Williams,	”The	Ciswashing	of	Stonewall	Must	End”,	2009-12-16,	http://www.transadvocate.com/interview-with-an-actual-
stonewall-riot-veteran-the-ciswashing-of-stonewall-must-end_n_8750.htm	(Hämtad	2016-05-14).	

3	Ehn	Nothing,	Street	Transvestite	Action	Revolutionaries:	Survival,	Revolt,	And	Queer	Antagonist	Struggle,	Årtal	saknas,	
https://untorellipress.noblogs.org/files/2011/12/STAR.pdf	(Hämtad	2016-05-14).	

4	”Queercommunityt”	är	förstås	ett	förenklat	begrepp	som	i	denna	uppsats	används	som	ett	samlingsnamn	för	flera	olika	grupper	och	
rörelser.	Istället	för	att	använda	mig	av	”HBTQ”	som	ett	samlingsbegrepp	använder	jag	mig	av	”queer”.	Detta	är	ett	val	som	kan	diskuteras	
eftersom	queer-begreppet	ibland	används	för	att	kritisera	grupper	inom	HBTQ-communityt	som	anses	vara	alltför	konformistiska.	Se	
exempelvis:		Jens	Rydström,	Queer	teori	och	historia.	Lambda	Nordica	2	No.	3	(1996):	81-99.	Jag	håller	med	om	att	”queer”	är	och	bör	ses	
som	olika	former	av	kritik.	Men	en	anledning	till	att	jag	använder	mig	av	”queercommunityt”	som	en	form	av	samlingsbegrepp	är	för	att	
”queer”	inbegriper	både	normbrytande	sexualiteter	och	könsidentiteter	utan	kategoriserande.	Att	använda	sig	av	”transpersoner”	och	
”queer”	som	grupper	vid	sidan	om	”homosexuella”,	”lesbiska”	och	”bisexuella”	kan	ibland	bli	missvisande	eftersom	det	finns	många	trans-	
och/eller	queera	personer	som	också	är	homosexuella,	lesbiska	eller	bisexuella.	”Queer”	inebgriper	också	personer	som	är	intersexuella,	
intergender,	asexuella,	agender	o.s.v	.		
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demonstrationer som genomfördes av personer ur queercommunityt, riktade mot polisen, efter 

en razzia i baren Stonewall Inn på Christopher Street i New York City. Upproret hade sin 

början på kvällen den 28:e juni 1969 och pågick under loppet av ett par dagar. Upproret 

utgjorde startskottet för den första så kallade Pride paraden: Gay Liberation Marsch. 

Stonewallupproret beskrivs ofta som startskottet för den moderna queerrörelsen.5 De 

ovanstående citaten visar att det har förekommit och fortfarande idag förekommer oenigheter 

mellan olika grupper i queercommunityt om vem eller vilka som deltog i upproret.6 Sylvia 

Rivera och Marsha P. Johnson, som båda var queerfeminina transaktivister, var två personer 

vars deltagande i upproret varit omdiskuterat. Det var först 25 år efter upproret som Riveras 

deltagande blev offentligt erkänt i Martin Dubermans bok Stonewall från 1994.7 2001 höll 

Rivera ett tal som berörde några av de konflikter som fanns inom queercommunityt tiden 

under och efter Stonewallupproret. En konflikt som fanns berörde politiska strategier. Enligt 

Rivera fanns det grupper i queercommunityt som enligt henne såg sig själva som de ”normala 

homosexuella” som inte hade så mycket till övers för ”freaks” som henne själv: ”The only 

reason they tolerated the transgender community in some of these movements was because we 

were gung-ho, we were front liners. We didn't take no sh-- from nobody. We had nothing to 

lose.”8 Enligt Rivera sågs transpersoner och andra marginaliserade grupper i 

queercommunityt som en tillgång vid demonstrationer eftersom de var personer som inte hade 

något att förlora och stod därför alltid längst fram på barrikaderna. Men när kamper var 

vunna, som exempelvis Stonewallupproret, fick dessa grupper kalla handen av de som Rivera 

benämner som de ”normala homosexuella” eftersom de inte ansågs passa in i en rörelse som 

ville vinna erkännande från det heteronormativa majoritetssamhället.9  

Hösten 2015 hade Stonewall, regisserad av Roland Emmerich, premiär på amerikanska 

biografer. Stonewall är en amerikansk fiktiv film som är inspirerad av händelserna kring och 

under Stonewallupproret. Historien berättas genom Danny Winters, en ung vit cisbög från en 

liten stad i Indiana, USA, som blir utkastad från sitt föräldrahem strax innan han är klar med 

gymnasiet eftersom han blir påkommen när han har sex med en annan kille från skolans 

fotbollslag. Efter att han blivit utkastad tar Danny bussen till New York City och letar sig 

                                                        
5	David	Carter,	Stonewall:	The	Riots	that	sparked	the	gay	revolution,	New	York:	St.	Martin	Griffin,	2010.	Martin	Duberman,	Stonewall,	New	
York:	Plume.	1994.	Susan	Stryker,	Transgender	History,	New	York:	Seal	Press,	2008.	
6	Ibid.	
7	Jessi	Gan,	”	’Still	at	the	back	of	the	bus’:	Sylvia	Rivera’s	struggle”,	Centro	Journal	19	No.	1	(2007):	125-139.	
8	Sylvia	Rivera,	”Our	armies	are	rising	and	we	are	getting	stronger:	Sylvia	Rivera’s	June	2001	talk	at	the	Lesbian	and	Gay	Community	
Services	Center,	New	York	City”,	http://www.historyisaweapon.com/defcon1/riverarisingandstronger.html	(Hämtad	2016-05-14).	

9	Ibid. 
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fram till Christopher Street i the Village där man får följa hur han orienterar sig mellan olika 

grupper i queercommunityt och till sist också deltar i Stonewallupproret. Filmens 

övergripande budskap presenteras i filmens trailer: ”Inspired by the incredible true story of 

the unsung heroes whose courage broke down walls.”10  

 

Att förhålla sig till queer historia är, för mig som en queer person, också att i någon mån 

förhålla mig till min egen historia. Trots att tid, rum och andra strukturella aspekter skiljer 

mig från de personer som deltog i Stonewallupproret är det en historisk händelse som jag, så 

länge jag har räknat mig som del i ett queercommunity, förhållit mig till på olika sätt. Som 

transperson intresserar jag mig för och påverkas av de debatter som förts, bland annat i svensk 

media, om transpersoners vara eller icke vara i queer historia.11 När trailern till filmen 

Stonewall (2015) släpptes startades en debatt bland filmkritiker och queeraktivister om 

filmens framställning av upproret. Debatten berörde främst frågor om representation. 

Skådespelerskan och transaktivisten Aleksa Lundberg skrev bland annat att filmens trailer 

visar hur filmskaparna riskerar att upprepa en historieförfalskning om upproret där rasifierade 

transpersoners roll i upproret ännu en gång förminskas eller exkluderas.12 När filmen sedan 

hade premiär på amerikanska biografer hösten 2015 fortsatte kritiken mot filmens 

representation av de som deltog i upproret.13 En del av denna negativa kritik inbegriper också 

valet av Danny som huvudperson eftersom han anses ha blivit vald utifrån en idé om att han 

förkroppsligar en maskulinitet som är tänkt att vara tilltalande för en heterocisnormativ 

publik.14 I en intervju med BuzzFeed News motiverar Roland Emmerich valet av Danny som 

huvudperson: 

 

                                                        
10	”Stonewall	Official	Trailer	1	(2015)	–	Jonathan	Rhys	Meyers,	Ron	Perlman	Movie	HD”,	YouTube,	2015,	
https://www.youtube.com/watch?v=LGEJmPwB4yI	(Hämtad	2016-05-05).	

11	Läs	exempelvis	debatten	om	Jonas	Gardells	bokserie	Torka	aldrig	tårar	utan	handskar	om	AIDS-epidemin	i	Sverige	under	1980-
talet.	Peter	Wallenberg,	Profilintervju:	Jonas	Gardell,	Faktum,	2012-09-01,	http://faktum.se/jonas-gardell/	(Hämtad	2016-05-22).	
Sara	Edenheim,	Gardell	gråter	bara	för	männen,	Dagens	Nyheter,	http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/gardell-grater-bara-
for-mannen/	(Hämtad	2016-05-22).	

12	Aleksa	Lundberg,	Stonewall-filmens	skamliga	historieförfalskning,	Politism,	2015-08-12,	http://www.politism.se/aleksa-
lundberg/stonewall-filmens-skamliga-historieforfalskning/	(Hämtad	2016-05-22). 

13	Nigel	M	Smith,	”Gay	rights	activists	give	their	verdict	on	Stonewall”,	2015-09-25,	
http://www.theguardian.com/film/2015/sep/25/stonewall-film-gay-rights-activists-give-their-verdict	(Hämtad	2016-05-20).	Leela	
Ginelle,	”The	new	Stonewall	film	is	just	as	whitewashed	as	we	feared”,	2015-09-24,	https://bitchmedia.org/article/new-stonewall-
film-just-whitewashed-we-feared	(Hämtad	2016-05-20).	Mark	Segal,	”I	was	at	the	Stonewall	riots.	The	movie	’Stonewall’	gets	
everything	wrong”,	2015-09-23,	http://www.pbs.org/newshour/art/stonewall-movie/	(Hämtad	2016-05-20).	

14	Benjamin	Lee,	”Roland	Emmerich:	gay	rights	drama	Stonewall	needed	’straight-acting’	hero”,	2015-09-24,	
http://www.theguardian.com/film/2015/sep/24/roland-emmerich-gay-rights-drama-stonewall-needed-straight-acting-hero	
(Hämtad	2016-05-20).	Noah	Michelson,	”If	you	think	’straight-acting’	is	an	acceptable	term,	you’re	an	a**hole”,	2015-09-24,	
http://www.huffingtonpost.com/noah-michelson/straight-acting-stonewall-roland-emmerich_b_8189298.html	(Hämtad	2016-05-
20).	Richard	Lawson,	”Stonewall	is	terribly	offensive,	and	offensively	terrible”,	2015-09-23,	
http://www.vanityfair.com/hollywood/2015/09/stonewall-review-roland-emmerich	(Hämtad	2016-05-20).	
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 “ ’You have to understand one thing: I didn’t make this movie only for gay people, I made it 

also for straight people,’ he said. ’I kind of found out, in the testing process, that actually, for 

straight people, [Danny] is a very easy in. Danny’s very straight-acting. He gets mistreated 

because of that. [Straight audiences] can feel for him’. ”15 

 

Debatten kring filmen kan enligt mig kopplas till den övergripande diskussionen om hur 

Stonewallupproret framställs i historieskrivning och vilka som blir inkluderade i denna 

historia. Jag tänker att denna diskussion också kan kopplas till hur konstruktionen av queer 

historia kan påverkas och formas utifrån föreställningar om normalitet. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Filmen Stonewall (2015) är en dagsaktuell skildring av Stonewallupproret som väckt 

diskussion. Den diskussion som förts om historieskrivningen av Stonewallupproret och 

diskussionen om filmen kommer inte att utgöra del i mitt analysmaterial men kan ses som 

bakgrund till mitt val av uppsatsämne. Det är endast filmen i sig som jag är intresserad av att 

analysera i denna uppsats. Med inspiration av Roland Emmerichs intervju om val av 

huvudperson, Sylvia Riveras tal samt Aleksa Lundbergs kritik av filmen är jag intresserad av 

att undersöka hur de queerfeminint kodade karaktärerna representeras i filmen. 

Queerfemininitet utgör ett paraplybegrepp för alla queera karaktärer som jag kodar som 

feminina. De karaktärer som jag benämner som queerfeminina är de vars femininitet av olika 

anledningar inte kategoriseras in i och/eller utmanar det könsbinära systemet.16 

 

Syftet med denna uppsats är således att undersöka representationer av queerfemininitet i 

filmen Stonewall (2015). Jag är intresserad av att analysera om och hur de queerfeminint 

kodade karaktärerna konstrueras på ett eller flera negativa sätt utifrån hegemoniska 

föreställningar om queer femininitet. Jag är också intresserad av att undersöka om och hur det 

finns andra sätt att tolka filmen där de queerfeminint kodade karaktärerna istället kan förstås 

på ett subversivt sätt i relation till hegemoniska föreställningar om queer femininitet.  

 

Mina övergripande frågeställningar är: 

                                                        
15	Buzz	Feed	News,	”Director	Roland	Emmerich	Discusses	”Stonewall”	Controversy”,	2015-09-28,	
http://www.buzzfeed.com/shannonkeating/director-roland-emmerich-discusses-stonewall-
controversy?utm_term=.imvz3yGWa#.tj6vP2dgA	(Hämtad	2016-05-20).	

16	Kan	relateras	till	Wibke	Straubes	definition	av	”genderqueer”:	Wibke	Straube,	Trans	Cinema	and	its	Exit	Scapes:	A	Transfeminist	
Reading	of	Utopian	Sensibility	and	Gender	Dissidence	in	Contemporary	Film,	Linköping:	Linköpings	Universitet,	2014,	s.	24.		
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1. Påverkar hegemoniska föreställningar om queer femininitet representationen av de 

queerfeminint kodade karaktärerna på ett eller flera negativa sätt och i så fall hur?  

2. Möjliggör filmen andra läsningar av de queerfeminint kodade karaktärerna som utmanar 

hegemoniska föreställningar om queer femininitet? 

1.3 Bidrag till forskningsfält 
Utifrån mina sökningar finns det inga tidigare studier som skrivit om Stonewall (2015), den 

troligaste förklaringen till detta är att filmen fortfarande är så pass ny att det helt enkelt inte 

funnits tillräckligt med tid att inkludera den i något forskningsmaterial som blivit publicerat. 

En artikel diskuterar framställningen av Stonewallupproret i en fiktiv film från 1995 som 

också den har namnet Stonewall. Eftersom detta forskningsfält är så gott som obefintligt ser 

jag därför att min uppsats kan bidra till ett, förhoppningsvis, växande forskningsfält. 

Forskningsfältet om queerfeminin representation på film är relativt stort och eftersom jag inte 

definierar ”mina” karaktärer som cis- eller transpersoner är det relevant för mig att relatera 

min studie till forskning om representation av både queerfeminina cis- och transpersoner. 

Forskning om Stonewallupproret verkar utifrån mina sökningar utgöra ett relativt litet fält 

som främst fokuserat på vad som verkligen hände och vilka som verkligen var med i 

upproret.17 Det finns några studier som diskuterat den historiska konstruktionen av upproret, 

men de fokuserar mer på upprorets roll i relation till andra händelser i queer historia.18 Det 

finns studier som skrivits om konstruktionen av olika grupper i queer historia men ingen som 

fokuserat på Stonewallupproret. Utifrån detta ser jag att min uppsats kan fylla en 

kunskapslucka och förhoppningsvis bidra till en mer generell diskussion om hur queera 

grupper konstrueras i historieskrivning. Uppsatsen har genusvetenskaplig relevans eftersom 

den diskuterar vilken betydelse normer om femininitet har för konstruktionen av queer 

historia och subjektivitet. 

                                                        
17	Se	exempelvis	Martin	Duberman,	1994.	David	Carter,	2010.	
18	Se	exempelvis	Elizabeth	A.	Armstrong	&	Suzanna	M.	Crage,	Movements	and	Memory:	The	Making	of	the	Stonewall	Myth,	
American	Sociological	Review	71	(2006):	724-751.	Leslie	Feinberg,	Trans	Liberation:	Beyond	Pink	or	Blue,	Boston:	Beacon	Press,	
1998. 
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1.4 Material 

1.4.1 Avgränsning och motivering av materialval 

Det material som jag analyserar i uppsatsen består av ett antal valda scener ur filmen 

Stonewall (2015). Eftersom jag är intresserad av hur de queerfeminint kodade karaktärerna 

framställs i filmen har jag utgått från de scener som har varit relevanta att analysera utifrån 

detta syfte. Jag har valt ut scener baserat på dialoger och handlingar som är relevanta att 

diskutera i relation till uppsatsens två frågeställningar. Med hänsyn till uppsatsens omfattning 

har jag valt att fokusera på representationen av queerfemininitet vilket innebär att jag 

medvetet valt att inte diskutera hur karaktärernas representationer påverkas av andra aspekter 

som ras, klass och så vidare.  

 

Stonewall (2015) utgör det senaste materialet som skildrar Stonewallupproret och därför ser 

jag en möjlighet att min uppsats kan bli del i en diskussion som fortfarande känns aktuell. Ett 

alternativ hade varit att exempelvis inkludera den första spelfilmen om Stonewallupproret, 

som också heter Stonewall (1995), för att ge en jämförande analys. Jag valde ändå inte att 

göra en jämförande analys, ännu en gång med tanke på uppsatsens omfattning, eftersom jag 

ville kunna gå djupare in i materialet än vad som hade varit rimligt om jag analyserat två 

filmer.  

 

1.4.2 Beskrivning av story 

Stonewall är en amerikansk spelfilm skriven av Jon Robin Baitz och regisserad av Roland 

Emmerich som hade premiär på amerikanska biografer den 25:e september 2015. Filmen är 

129 minuter lång med engelskt tal. På IMDB:s hemsida beskrivs filmens story kort: ”A young 

man's political awakening and coming of age during the days and weeks leading up to the 

Stonewall Riots.”19 

 

Filmens story kretsar kring Stonewallupproret 1969. Filmen följer Danny som blir utkastad av 

sin pappa efter att ha blivit påkommen med att ha sex med annan kille i sitt fotbollslag. Danny 

beger sig till New York City med lite pengar och utan något ställe att bo på. När han anländer 

till Christopher Street, en gata i ett område känt för att vara ett nav i New Yorks 

                                                        
19	”Stonewall”,		IMDB,	2015,		http://www.imdb.com/title/tt3018070/	(Hämtad	2016-05-14).	
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queercommunity20, lär han känna ett gäng med unga personer, däribland Ray som blir Dannys 

första kompis i New York. Ray och hans grupp försörjer sig alla genom sexarbete och har inte 

heller någon fast bostad utan hyr in sig på billiga hotellrum. Filmens inledande scener växlar 

mellan tiden fram till att Danny blir utkastad från sin familj och hans nya liv i New York med 

Rays grupp. Navet i queercommunityt runt Christopher Street är den nedgångna och 

maffiaägda Stonewall Inn, ett uteställe som på grund av ett förbud mot att servera alkohol till 

homosexuella personer, med jämna mellanrum utsätts för polisrazzior. Filmen visar hur 

polisen vid dessa razzior ofta arresterade flera av besökarna. De som blev mest utsatta för 

detta var de personer som bar mer än tre ”könsöverskridande” klädesplagg, vilket under denna 

tid i USA var olagligt.21 Vid ett av Dannys besök på Stonewall Inn lär han känna Trevor som 

arbetar som journalist och är medlem i den politiska organisationen The Mattachine Society.22 

En stor del av filmen behandlar den, utifrån flera anledningar, ansträngda relationen mellan 

Rays grupp och Trevor samt hur Danny orienterar sig mellan dessa personer.  

 

En kväll när polisen genomför en av sina razzior mot Stonewall Inn beslutar sig det queera 

klientelet för att göra motstånd mot polisen. Danny, Ray och flera av de andra karaktärerna 

deltar i upproret som, på flera sätt, blir en våldsam sammandrabbning mellan poliser och de 

queera besökarna. Flera personer ansluter sig till upproret och till sist klarar inte polisen av att 

hålla tillbaka demonstranterna utan måste lämna platsen. Händelsen blir senare ihågkommen 

som ”Stonewallupproret”.23 Filmens sista scen visar den stora demonstration i New York som 

genomfördes ett par månader efter upproret, Gay Liberation March.  

 

1.4.3 Karaktärsbeskrivningar 

 

Danny 

Huvudperson i filmen. En ung vit maskulint kodad cisbög som flyttar till New York City efter 

att ha blivit utslängd från sin familj på grund av att han blev påkommen med att ha sex med 

en annan kille i sitt fotbollslag. Planerar att börja studera på Columbia University och när han 

                                                        
20	David	Carter,	2010,	s.	6. 
21	David	Carter,	2010,	s.	10.	
22	The	Mattachine	Society	var	en	politisk	organisation	som	arbetade	för	homosexuella	personers	rättigheter.	Se	David	Carter,	2010,	
s.	210.	

23	Martin	Duberman,	1994,	Susan	Stryker,	2007,	David	Carter,	2010.	
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anländer till Christopher Street dras han med in i queercommunityt och händelserna som leder 

upp till Stonewallupproret. Ges i filmen en central roll i upproret. 

 

’Ray’ Ramona 

Den första personen som Danny lär känna i New York. En ung latinamerikansk queerfeminint 

kodad person som inte har någon fast bostad och försörjt sig själv som sexarbetare sedan hen 

var tretton år gammal. Rör sig för det mesta i filmen tillsammans med en grupp där alla 

försörjer sig genom sexarbete. Är den queera person som i filmen ges mest utrymme efter 

Danny. Har filmen igenom ett romantiskt intresse för Danny som inte blir besvarat. Ges en 

central roll i upproret. 

 

Orphan Annie 

En ung vit queerfeminint kodad person som är en del av samma grupp som Ray. Orphan 

Annie försörjer sig liksom Ray genom sexarbete och har ingen fast bostad. Syns en del i 

filmen men som publik får man inte reda på så mycket om henom. I filmen är hen också aktiv 

i upproret. 

 

Queen Cong 

Queen Cong är en ung afroamerikansk queerfeminint kodad person som också försörjer sig 

genom sexarbete och inte har tillgång till någon fast bostad. Liksom Orphan Annie får vi inte 

reda på så mycket om denna karaktär. Är också med och spelar en aktiv roll i upproret. 

 

Trevor 

En person som Danny första gången träffar på baren Stonewall Inn och senare inleder en kort 

sexuell relation med. Trevor är en ung vit maskulint kodad cisbög som arbetar som journalist 

och är aktiv i den politiska organisationen The Mattachine Society. Trevor har en högre 

socioekonomisk position än vad Ray och resten av hens grupp har. Bor i en lägenhet snett 

över vägen från Stonewall Inn. Deltar inte i upproret utan står istället vid sidan om och 

observerar händelseförloppet. 

 

Queen Tooey 

En person som gör ovälkomna närmanden mot Danny inne på ett café precis när han kommit 

till Christopher Street. Queen Tooey är en äldre vit queerfeminint kodad person som utifrån 

det vi får reda på också försörjer sig genom sexarbete. Förutom caféscenen rör sig denna 
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karaktär mest i periferin hela filmen. Under upproret sitter hon inne på Stonewall Inn, 

drickandes på en drink utan att aktivt delta i motståndet mot polisen. 

 

Marsha P. Johnson 

En person som rör sig liksom Queen Tooey mer eller mindre i periferin under hela filmen. Är 

en av få karaktärer där filmskaparna använder det riktiga namnet på en person som existerade 

i verkligheten. Marsha ’Pay it no mind’ Johnson var en transfeminin person och transaktivist 

som deltog i Stonewallupproret och startade organisationen STAR (Street Transvestite Action 

Revolutionaries) tillsammans med Sylvia Rivera som syftade till att erbjuda bostad och skydd, 

framförallt för fattiga unga transfeminina personer.24 Marsha försörjde sig också genom 

sexarbete. I filmen är hon en av de karaktärer som är först med att göra motstånd mot polisen i 

upprinnelsen till upproret men försvinner sedan från händelserna och dyker upp först igen när 

upproret nästan är över.   

 

Frank Kameny 

En av de ledande personerna i organisationen The Mattachine Society. Liksom Johnson var 

Frank Kameny en person som existerade i verkligheten. Den enda scen som publiken får se 

Kameny i är när han håller ett tal på ett möte med The Mattachine Society. Deltar inte i 

upproret i filmen. 

 

Seymour Pine 

En karaktär baserad på en verklig person. Pine arbetade som biträdande polisinspektör. I 

filmen genomför han tillsammans med sina underordnade ett par polisrazzior mot Stonewall 

Inn, däribland den razzia som kvällen den 28 juni är med och orsakar Stonewallupproret. 

Under upproret barrikaderar han sig inne på Stonewall Inn tillsammans med några poliser och 

besökare för at skydda sig mot aktivisterna utanför. 

 

Ed Murphy 

En karaktär som också är baserad och namngiven efter en verklig person. Murphy var ägare 

av baren Stonewall Inn och var också maffiaboss. I filmen får vi veta att biträdande 

polisinspektör Pine har försökt att arrestera Murphy under en lång tid, bland annat är han 

misstänkt för att ha mördat en ung pojke. Vid ett tillfälle tvingar Murphy Danny att åka till ett 

                                                        
24	Leslie	Feinberg,	1998.	
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hotell för att sälja sex till en kund. Blir arresterad kvällen för upproret men lyckas genom 

några korrupta poliser att smita ifrån platsen tillsammans med Marsha P. Johnson (som blir 

tvingad att följa med eftersom de blivit hopkedjade av Pine). 

 

”Personen i röd klänning” 

En äldre vit queerfeminint kodad person som Danny tvingas att sälja sex till genom Ed 

Murphy. Personen blir aldrig namngiven och deltar endast i en scen inne på hotellrummet. 

1.5 Tidigare forskning 
 

Detta avsnitt är disponerat utifrån de tre övergripande forskningsfält som jag placerar min 

uppsats i: forskning om Stonewallupproret, kritiska femininitetsstudier och forskning om 

queerfeminina representationer på film. 

1.5.1 Stonewallupproret 

Eftersom jag är intresserad av hur historien om Stonewallupproret konstruerats placerar jag 

denna studie delvis i det historiografiska forskningsfältet. Utifrån mina sökningar är det 

relativt få vetenskapliga studier som undersökt hur Stonewallupproret konstruerats i 

historieskrivning, tidigare studier har snarare fokuserat på vad som verkligen hände. Alla 

historieböcker som jag hittat som berör någon form av queer historia (och internationell queer 

historia) nämner alla Stonewallupproret, men det finns bara två böcker som helt fokuserat på 

det. Martin Dubermans bok är den första vetenskapliga text som på ett genomgående sätt 

redogör för händelserna under Stonewallupproret. Boken baseras på intervjuer med personer 

som deltog i upproret. Duberman beskriver Stonewallupproret som den viktigaste symbolen 

för gay och lesbisk frigörelse och vill lyfta fram detta genom de mänskliga erfarenheterna.25 

David Carter publicerade sin bok Stonewall: the Riots that Sparked the Gay Revolution 2010. 

Liksom Duberman baserade Carter sin version av upproret dels på intervjuer med personer 

som deltog i upproret och dels arkivmaterial som tidningsartiklar och politiska pamfletter. 

Carter skriver i sina slutsatser att de personer som verkar ha varit mest aktiva under upproret 

var de som försörjde sig genom sexarbete och var hemlösa.26 Susan Stryker skriver i sin bok 

Transgender History (2008) hur historien om Stonewall varit omdiskuterad inom 

                                                        
25	Duberman,	1994.	
26	Carter,	2004,	s.	261f.	
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queercommunityt utifrån olika aspekter, bland annat utifrån vilka queera grupper som var 

mest aktiva i upproret. Olika personer som hävdar att de var med under upproret har gett olika 

ögonvittnesskildringar, vissa menar att den första som gjorde tydligt motstånd var en 

latinamerikansk lesbisk butch som vägrade bli bortförd till en polisbil, andra hävdar att det var 

icke-vita queerfeminina personer som tog initiativ till upproret när de såg sina ”systrar” bli 

arresterade av polisen.27  

 

Andra studier skriver om Stonewallupprorets funktion i queer historia som helhet.28 Heather 

K Love skriver hur historien om Stonewallupproret fungerar som del i en historisk 

legitimeringsprocess där forskare och författare söker att lyfta fram ”moments of pride” i 

queer historia.29 När vi söker efter ljuspunkter hos våra föregångare tenderar vi att glömma 

lidandet eller smärtan, skriver hon. Enligt Love medför detta ett skambeläggande av queera 

identiteter som påminner oss om lidandet. Love skriver att queer historia efter Stonewall till 

stor del skrivs genom en så kallad ”gay pride discourse” som gör att de subjekt som inte 

passar in i den framgångssaga som konstrueras med Stonewall som startpunkt tenderar att bli 

osynliggjorda.30 Den svenska historikern Jens Rydström är inne på liknande resonemang när 

han skriver att post-Stonewall-generationens officiella bild av den queera historien är att ”alla 

homosexuella” före Stonewall levde i ett elände med polisförföljelser och internaliserat 

självförtryck medan tiden efter istället presenteras på ett betydligt mer positivt sätt. Rydström 

liknar den ”segrande” gayrörelsens ideologi vid en frälsningslära, som kan kopplas till den 

”gay pride discourse” som Love skriver om.  

 

Utifrån mina sökningar är tidigare forskning om Stonewallupproret på film nästintill 

obefintlig. En studie finns skriven av Scott Bravmann där han diskuterar en spelfilm om 

Stonewallupproret från 1995. Trots att mitt övergripande syfte skiljer sig från Bravmanns 

ägnar han en del av artikeln åt att diskutera motståndspotentialen i gestaltningen av vissa 

karaktärer som jag finner intressant. I filmen är det en drag queen som tar initiativet till 

upproret genom att vägra sätta sig i en polisbil. Bravmann skriver: ”Importantly, as a sort of 

                                                        
27	Susan	Stryker,	2008,	s.	83. 
28	Heather	K	Love,	’Spoiled	Identity’	–	Stephen	Gordon’s	Loneliness	and	the	Difficulties	of	Queer	History,	i	The	Transgender	Studies	
Reader	Susan	Stryker	&	Stephen	Whittle	(red.),	2006,	s.	521-544.	Elizabeth	A.	Armstrong	&	Suzanna	M.	Crage,	”Movements	and	
Memory:	The	Making	of	the	Stonewall	Myth”,	American	Sociological	Review	71	No.	5	(2006):	724-751.	Eric	A.	Stanley	&	Nat	Smith	
(red.),	Captive	Genders:	Trans	Embodiment	and	the	Prison	Industrial	Complex,	Edinburgh:	AK	Press,	2011.		Jens	Rydström,	”Queer	
teori	och	historia”,	Lambda	Nordica	2	No.	3	(1996):	81-99.	

29	Heather	K	Love,	2006.	
30	Ibid.	
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micropolitics of everyday life, her resistance returns agency to drag queens that belies 

pronouncements on the a- or prepolitical nature of their lives.”31 Bravmann skriver att filmen 

problematiserar queen-ickequeen relationer genom att visa hur de queerfeminina personerna 

förkroppsligar en form av genustrubbel som upplevs som hotande av de med transmisogyna 

föreställningar i filmen.32 Eftersom Bravmanns artikel är den enda vetenskapliga text som jag 

funnit som diskuterar Stonewallupproret på film hoppas jag att min uppsats kan fylla en 

kunskapslucka och bidra till en utökning av detta forskningsfält. 

1.5.2 Kritiska femininitetsstudier 

Eftersom det inte är uttalat i Stonewall om de queerfeminint kodade karaktärerna definierar 

sig som transpersoner eller inte har jag valt att inkludera tidigare studier om transmisogyni, 

femmeidentiteter och anti-feminina diskurser överlag i queercommunityt. Min definition och 

användning av queerfemininitet påverkas således av detta, jag diskuterar queerfemininitet som 

en övergripande identitetskategori och ett uttryck för de queera personer i filmen som jag 

kodar som feminina. Viktigt att påpeka är att jag inte utgår ifrån att alla personer som jag 

kodar som queerfeminina utsätts för samma förtryck hela tiden, jag hävdar inte att en feminint 

kodad transkvinnas livssituation och erfarenheter kan likställas med en feminint kodad 

cisbögs.  

 

Beverley Skeggs diskuterar i sin klassiska bok Att bli respektabel: Konstruktioner av klass 

och kön (1999) hur dominerande föreställningar om respektabilitet påverkar vilka människor 

som uppfattas som respektabla och inte. Skeggs beskriver respektabilitet som en av de mest 

centrala tecknen på klasstillhörighet. Idéer om respektabilitet påverkar vilka vi interagerar 

med, vilka vi talar om på vilket sätt och hur vi kategoriserar människor.33 Skeggs skriver att 

respektabilitet sällan problematiseras av de som redan utifrån sin position innehar det utan det 

blir istället en självklar del av deras existens. ”De som bryr sig om respektabilitet är oftast de 

som inte anses vara respektabla.”34 Respektabiliteten blir ett mål för de som inte, av olika 

anledningar, uppfattas som respektabla. För de vita arbetarklasskvinnor som Skeggs intervjuar 

i sin bok utgör respektabiliteten ett centralt problem. Skeggs diskuterar klassidentiteten i 

relation till den feminina identiteten. Skeggs använder sig av begreppet ”femininitetsprocess” 

                                                        
31	Scott	Bravmann,	”Stonewall,	Silver	Screen:	Cinematic	Representation	and	the	Queer	Past”,	American	Quarterly	48	No.	3	(1996):	
491-499,	s.	495. 

32	Ibid.	
33	Beverley	Skeggs,	Att	bli	respektabel:	Konstruktioner	av	klass	och	kön,	Göteborg:	Daidalos	AB,	1999,	s.	9.	
34	Beverley	Skeggs,	1999,	s.	9. 
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som syftar till processer där kvinnor könsbestäms och framträder som en viss typ av kvinna.35 

Femininitet är både en form av erövring samtidigt som den är en investering skriver hon. 

Skeggs diskuterar olika femininiteter som former av kulturellt kapital där alla femininiteter 

inte är tillgängliga för alla. Skeggs diskuterar också hur heterosexualiteten blir en form av 

legitimeringsprocess och hur sexualitet antingen kan bidra till en normalisering av vissa 

femininiteter eller orsaka ännu mer marginalisering beroende på vilken sexualitet som 

kvinnorna praktiserar eller identifierar sig med.  

 

Flera forskare har skrivit om den queera femininitetens subversiva potential. Ulrika Dahl 

skriver att kritiska femininitetsstudier som forskningsfält inte innebär studier av kvinnor om 

kvinnor. Istället kan det förstås som sprunget ur ett behov att teoretisera relationer och 

materialitet bortom heteronormativa modeller.36 Dahl citerar Julia Serrano som skrivit att 

femininitet är en heterogen, icke-kvinnlig samling av egenskaper som har olika biologiska 

och/eller sociala ursprung. Kritiska femininitetsstudier bör undersöka hur femininitet kan 

förstås som mer än ”den kvinnliga kroppen”.37 Dahl skriver om ”femme” som en queer 

figuration, eller som ”femmebodiment”, som kan tänkas bortom femininitetens ytliga 

former.38 Femmens figur möjliggör omläsningar av den dominerande förståelsen av 

femininitet. En figuration är en teoretisk modell som möjliggör andra läsningar. ”Femmen” är 

på del i ett fallogocentriskt system men har samtidigt också potentialen att förskjuta dess 

”genusmässiga innebörder”.39 

 

Dahl kritiserar vad hon benämner som ”queertraditionens synlighetsparadigm”: ”Femininitet 

förblir synonymt med yta, dekorering och omsorg på ett olyckligt sätt.40 Då femmefiguren 

inte bara ser ut som en ’kvinna’, utan därtill förkroppsligar en femininitet som ses som ytlig – 

det är hennes kläder, hår, smink och skor som gör att hon ’passerar’ – har hon i enlighet med 

queertraditionens synlighetsparadigm ansetts oförmögen att på djupet förstå homofobins 

hatiska uttryck i en värld besatt av dikotomier mellan vad som passar in och avviker.”41 För 

                                                        
35	Beverley	Skeggs,	1999,	s.	9.	
36	Ulrika	Dahl,	”Turning	like	a	Femme:	Figuring	Critical	Femininity	Studies”,	NORA	–	Nordic	Journal	of	Feminist	and	Gender	Research	
20	No.	1	(2012):	57-64	.	

37	Ulrika	Dahl,	2012,	s.	62.	
38	Ulrika	Dahl,	”Ytspänningar:	Feminismer,	femininiteter,	femmefigurationer”,	Tidskrift	för	Genusvetenskap	No.	1	(2011):	7-27.	
39	Ulrika	Dahl,	Skamgrepp:	Femme-inistiska	essäer,	Stockholm:	Leopard	Förlag,	2014.	
40	Ulrika	Dahl,	2011,	s.	16.	
41	Ibid.	
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att röra sig bort från den ytliga definitionen av femininitet diskuterar Dahl Jasbir Puars 

förståelse av queerbegreppet. Istället för att förstå femme som en identitet kan man istället se 

den som en form som syftar till att beskriva en samling praktiker, uttryck och ytor. Dahl 

diskuterar femininitet som en form av genre där genre ska förstås som något föränderligt som 

inte kan fångas upp genom statiska definitioner utan snarare som en instabil identitet som 

ständigt förändras genom dess representationer.42 Catrine Andersson skriver att queer 

femininitet kan beskrivas som ett sätt att inte vara diskret, men inte i den meningen att den 

måste vara extrem, snarare att göra femininitet på ett alternativt sätt.43 Liksom Dahl skriver 

också Andersson att det subversiva ligger i osäkerheten eller öppenheten kring vems blick 

femininiteten är ämnad för. Maria Margareta Österholm skriver om figurationerna ”skeva 

flickor” och det ”skeva flickrummet” i svenskspråkig prosa mellan 1980 och 2005.44 De skeva 

flickorna i Österholms material utmanar på olika sätt den patriarkala bilden av vad en flicka är 

och bör vara genom att exempelvis vara självdestruktiva, håriga eller anorektiska. Det skeva 

flickrummet utgör en plats där de skeva flickorna inte framställs som problematiska, vilket 

gör att flickrummet blir en form av fristad som de skeva flickorna kan hämta kraft ifrån.45 

 

Jag vill också diskutera hur ett par tidigare studier diskuterat queerfemininitet i relation till 

cisnormativitet och transmisogyna föreställningar. Sandy Stone använder sig av Judith Butlers 

uttryck ”kulturell obegriplig” för att beskriva hur den transsexuella kroppen på olika sätt 

omöjliggörs genom könsbinära diskurser.46 Stone skriver: ”Under the binary phallocratic 

founding myth by which Western bodies and subjects are authorized, only one body per 

gendered subject is ’right’. All other bodies are wrong.”47 Citatet problematiserar den 

tvingande koppling som i den heterosexuella matrisen existerar mellan det sociala och det 

kroppsliga, ett cisnormativt tänkande som inte erkänner vissa subjekt som begripliga. 

Transsubjektets högsta mål blir utifrån denna förhärskande bild passering, personer som 

misslyckas med att uppvisa en likriktat eller enhetlig könsidentitet riskerar social och kulturell 

bestraffning.48 Julia Serano definierar transmisogyni som när personer inte bara blir 

                                                        
42	Ibid.,	s.	22.	
43	Catrine	Andersson,	”Om	queer	femininitet	och	iscensättandet	av	kön”,	Tidskrift	för	genusvetenskap	No.	2-3	(2006):	19-28,	s.	23. 
44	Maria	Margareta	Österholm,	Ett	flicklaboratorium	i	valda	bitar:	Skeva	flickor	i	svenskspråkig	prosa	från	1980	till	2005,	Stockholm:	
Rosenlarv	förlag,	2012.	

45	Maria	Margareta	Österholm,	2012,	s.	90.	
46	Sandy	Stone,	The	Empire	Strikes	Back:	A	Posttranssexual	Manifesto,	i	The	Transgender	Studies	Reader	Susan	Stryker	&	Stephen	
Whittle	(red.),	New	York:	Routledge,	2006,	s.	221-235,	s.	228f.	

47	Ibid.	
48	Judith	Butler,	Genustrubbel,	Göteborg:	Daidalos,	2007.	
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förlöjligade eller avvisade på grund av att de inte kan leva upp till vissa könsnormer, utan 

också för deras sätt att förkroppsliga kvinnlighet eller femininitet. Exempel på transmisogyni 

är hur media ”hypersexualiserar” transkvinnor genom att de ofta porträtteras som sexuella 

bedragare eller sexarbetare.49  

 

Ett par studier har undersökt anti-feminina diskurser i gaycommunityt.50 Tim Bergling 

undersöker vad han benämner som ”fjollfobi” genom intervjuer med och andra texter av 

homosexuella män.51 En av Berglings slutsatser är att de anti-feminina åsikterna kommer från 

de homosexuella män som definierade sig själva som ”straight-acting” vilket tyder på, enligt 

Bergling, att de anti-feminina tendenserna i gaycommunityt också hänger ihop med en 

internaliserad homofobi.52  

 

1.5.3 Queerfeminina representationer på film 

Jag relaterar också min studie till forskning som undersökt queerfeminina representationer på 

film. ”Representation” kan enkelt beskrivas som ett sätt att genom språket, symboler och 

bilder ge världen mening.53 Wibke Straube genomför i sin avhandling Trans Cinema and its 

Exit Scapes en transfeministisk läsning av fyra filmer som syftar till utmana det dominerande 

narrativet kring transkaraktärer som ofta berättas genom historier som berör diskriminering, 

förnedring och våld.54 Straube diskuterar hur scener med sång, dans och drömmer öppnar upp 

för andra typer av kritiska omformuleringar av transkroppslighet.  I ett kapitel som Straube 

döpt till ”Song and the politics of listening” diskuterar hen bland annat relationen mellan den 

transfeminina karaktären Bree och Calvin i filmen Transamerica (2005). Straube skriver hur 

en låt som Calvin uppträder med för att visa sin kärlek gentemot Bree blir en subversiv 

symbol för kärleken till det kulturellt obegripliga som förkroppsligas i en transkvinna.55 

                                                        
49	Julia	Serano,	Whipping	Girl:	A	Transsexual	Woman	on	Sexism	and	the	Scapegoating	of	Femininity,	Emeryville:	Seal	Press,	2007,	s.	
14-16.	

50	Se	exempelvis	Shinsuke	Eguichi,	”Negotiating	Hegemonic	Masculinity:	The	Rhetorical	Strategy	of	’Straight-acting’	among	Gay	
Men”,	Journal	of	Intercultural	Communication	Research	28	No.	3	(2009):	193-209.	Tim	Bergling,	Sissyphobia:	Gay	Men	and	
Effeminate	Behavior,	New	York:	Southern	Tier	Editions,	2001,	s.	60.	Jay	Clarkson,	”	’Everyday	Joe’	versus	’Pissy,	Bitchy’	Queens’:	
Gay	masculinity	on	straightacting.com”,	The	Journal	of	Men’s	Studies	14	No.	2	(2007):	191-207.	CJ	Bishop,	M	Kiss,	TG	Morrison,	
DM	Rushe	&	J	Specht.	”The	association	between	gay	men’s	stereotypic	beliefs	about	drag	queens	and	their	endorsement	of	
hypermasculinity,	Journal	of	Homosexuality	61	No.	4	(2014):	554-567.	

51	Tim	Bergling,	2001,	s.	58f.	
52	Tim	Bergling,	2001,	s.	60.	
53	Stuart	Hall,	Representation,	Stuart	Hall,	Jessica	Evans	&	Sean	Nixon	(red.),	London:	Sage	Publications,	2013,	s.	1.	
54	Wibke	Straube,	Trans	Cinema	and	its	Exit	Scapes:	A	Transfeminist	Reading	of	Utopian	Sensibility	and	Gender	Dissidence	in	
Contemporary	Film,	Linköping:	Linköpings	Universitet,	2014.	

55	Wibke	Straube,	2014,	s.	142.	
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Sången beskrivs som en form av ”exit scape” som möjliggör en annan läsning av Bree än en 

läsning som endast tolkar denna karaktär som utsatt och/eller föraktad. ”Exit scapes” är ett 

begrepp som Straube använder för att beskriva de scener som tillfälligt låter karaktärerna att 

förflytta sig bort från de transnarrativ som ofta baseras på negativa känslor som rädsla eller 

trauma.56  De våldsamma scener som transkaraktärer tenderar att bli förknippade med har 

kritiserats för att utgå ifrån en cisnormativ logik. Straube argumenterar för att exit scapes 

utgör scener som möjliggör positiva framställningar som motsätter sig denna cisnormativa 

logik som dominerar. Exit scapes möjliggör en form av läsning med sitt material som Straube 

kopplar ihop med ”disidentiticatory film reading.”57  ”Disidentifikation” beskriver en form av 

aktörskap i konfrontationen mellan en dominerande diskurs och motståndsdiskurser. 

Disidentifikation beskriver en process där ett (eller flera) subjekts identifikation utmanar den 

dominerande logiken.58  

 

Joelle Ruby Ryan, John Phillips och Judith Jack Halberstam har alla diskuterat negativa 

stereotyper av feminint kodade transpersoner på film. Ryan diskuterar bland annat 

”transmonstret” som syftar till att beskriva hur transfemininitet konstrueras som något 

motbjudande, hotfullt och skrämmande. Exempel på detta är hur filmen Halloween (2007) ger 

en bakgrundshistoria till mördaren Michael Myers psykos. Filmen visar att Michael växte upp 

i en dysfunktionell familj där hans styvpappa ofta kallade honom ”queer” och hotade att skära 

av Michaels penis och ändra namn på honom till ”Michelle”.  När Michael är ett barn i filmen 

framställs han med långt hår och mjuk kroppsform, två attribut som syftar till att 

”femininisera” honom skriver Ryan.59 Ryans analys är ett exempel på hur transsubjekt utifrån 

stereotypa framställningar blir del i ett narrativ som syftar till att väcka rädsla, avsky och 

förvirring hos de som tittar på filmerna. Den transsexuella personen och monstret har den 

likheten att de båda förkroppsligar en hybriditet och gränsöverskridande vars effekter inom 

den dominerande filmregimen upplevs som hotfullt.  

 

John Phillips analyserar film och TV-serier i sin avhandling och visar på hur feminint kodade 

transpersoner på ett återkommande sätt i analysmaterial framställs som perversa och/eller 

                                                        
56	Se	exempelvis	Judith	Jack	Halberstam,	In	a	Queer	Time	and	Place:	Transgender	Bodies,	
Subcultural	Lives.	New	York:	New	York	University	Press,	2005,	s.	80.	
57	Wibke	Straube,	2014,	s.	50.	
58	Ibid. 
59	Joelle	Ruby	Ryan,	Reel	gender:	Examining	the	Politics	of	Trans	Images	in	film	and	Media,	Bowling	Green:	Bowling	Green	State	University,	
2009,	s.	177.	



18 
 

psykiskt instabila. Phillips skriver att denna typ av framställning visar på en kulturell ångest i 

den dominerande kulturen som förkroppsligas i den transfeminina kroppen och som bygger på 

en kombination av sexistiska och transfobiska strukturer.60 Judith Jack Halberstam skriver i 

artikeln ”Skinflick: Posthuman Gender in Jonathan Demme’s The Silence of the Lambs” om 

den psykotiska mördaren ”Buffalo Bill” i filmen När lammen tystnar (1991). Buffalo Bill är 

en karaktär som mördade unga kvinnor och flådde deras hud för att sy en ”människodräkt” till 

sig själv. Framställningen av denna karaktär har kritiserats för att på ett stereotypt sätt 

reproducera föreställningar om transsexuella som monstruösa. Men Halberstam gör en 

alternativ tolkning och hävdar att Buffalo Bill, trots viljan att bli innesluten i en kvinnas skinn, 

inte representerar ett transnarrativ utan snarare förkroppsligar det obehag som vi alla känner 

inför våra kroppar i ett postmodernt samhälle. Buffalo Bills monstrositet är effekten av de 

sociala processer i vårt samhälle som är besatt av att kontrollera och modifiera alla våra 

kroppar.61 Halberstams alternativa läsning av karaktären Buffalo Bill möjliggör andra 

förståelser av karaktären och bidrar också till att en ny form av kritik framträder.    

 

”Camp” är ett begrepp som återkommande diskuterats i studier som fokuserar på queer 

motkultur, däribland på film. Esther Newton beskriver ”camp” och ”drag” som de två mest 

signifikanta symbolerna för ”homosexuell subkultur”.62 Camp skiljer sig från drag eftersom 

drag enligt Newton handlar om maskulin-feminin transformation medan camp istället berör 

det motsägelsefulla i en bredare betydelse av transformation. Camp används för att uppnå en 

högre syntes i det motsägelsefulla. Newton skriver att camp är en form av strategi. Camp 

beskriver en relation mellan ting, personer, praktiker eller homosexualitet.63 Newton 

diskuterar skådespelaren Greta Garbo i relation till camp. Garbos skådespeleri utmärktes som 

androgynt och hon spelade också rollen som femme fatale vilket kan kopplas till den 

”överdrivna” femininiteten som är en del av camp. Richard Dyer skriver också att “camp” är 

ett viktigt begrepp för den homosexuella (manliga) motkulturen och beskrivs som “a 

characteristically gay way of handling the values, images and products of the dominant 

culture through irony, exaggeration, trivialisation, theatricalisation and an ambivalent making 

fun of and out of the serious and respectable.”64 Enligt Dyer kan skådespelaren Judy Garland 

                                                        
60 John	Phillips,	Transgender	on	Screen,	New	York:	Palgrave	Macmillan,	2006,	s.	2ff. 
61	Judith	Jack	Halberstam,	Skinflick:	Posthuman	Gender	in	Jonathan	Demme’s	The	Silence	of	the	Lambs,	i	The	Transgender	Studies	
Reader	Susan	Stryker	&	Stephen	Whittle	(red.),	2006,	s.	574-583,	s.	574ff. 

62	Esther	Newton,	Selections	from:	Mother	Camp,	i	The	Transgender	Studies	Reader	Susan	Stryker	&	Stephen	Whittle(red.),	New	
York:	Routledge,	2006,	s.	121-130.	

63	Esther	Newton,	2006,	s.	125.	
64	Richard	Dyer,	The	Culture	of	Queers,	New	York:	Routledge,	2001,	s.	176.	
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läsas som camp eftersom hon förkroppsligade en femininitet som på ett ironiskt sätt kunde 

imiteras, bland annat genom dragshow. Dyer diskuterar inte bara camp i relation till ironisk 

imitation, utan kopplar också ihop det med det tragiska, liksom andra studier också gjort 

tidigare.65 Min förståelse av ”camp” i denna uppsats kan relateras till hur Pamela Robertson 

skriver om camp i sin bok Guilty Pleasures: Feminist Camp from Mae West to Madonna 

(1996). Robertson frågar sig om camp kan förstås som en feministisk praktik. Robertson 

kritiserar tidigare definitioner av camp som något icke-politiskt och även Dyers definition 

som starkt kopplas ihop med den manliga gaykulturen. Eftersom camp till stor del 

konstruerats runt kvinnliga stjärnor som Judy Garland, Barbra Streisand och Maria Callas 

skapas en föreställning om att kvinnor är camp men anses inte vara medvetna om det vilket 

gör att kvinnor istället alltid utgör objekt för camp istället för att vara själva medvetet utöva 

det.66 Robertson skriver att hon vill ge en annan innebörd av camp som ett feministiskt 

politiskt verktyg. Om camp alltid utgår ifrån en envägskommunikation, där homosexuella 

män imiterar kvinnor, hur kan vi exempelvis förklara hur stjärnor som exempelvis Madonna 

och Mae West avsiktligt använder sig av aspekter från den homosexuella kulturen?67 

Robertson kopplar ihop feministisk camp med queerbegreppet som det har definierats av 

Alexander Doty. Queer i detta sammanhang förstås som queera läsningar, positioner och 

diskurser och syftar till att beskriva existensen av eller uttryck för någonting som opponerat 

sig eller är ett alternativ till den dominerande, heteronormativa symboliska ordningen. Camps 

feministiska potential ligger i dess funktion som en form av parodi, när kvinnor imiterar olika 

bilder av femininitet möjliggörs ett erkännande av sig själv i dessa bilder samtidigt som 

parodin också tillåter ett slags vägrande att identifiera sig med dessa bilder. ”Jaget” föregår 

inte imitationen utan är alltid redan en konstruktion. Detta perspektiv kan kopplas till Butler 

som också diskuterar den subversiva potentialen i imitation och parodi.68 Genusparodin 

använder sig inte av ”kvinnan” som bild utan snarare idén om en essentiell feminin identitet 

som föregår våra föreställningar om ”kvinnor”, ”femininitet” och ”kvinnlighet” som camp 

ironiserar över.  

                                                        
65	Brian	Currid,	”Judy	Garland’s	American	Drag”,	American	Studies	46,	No.	1	(2001):	123-133.	John	Loughery,	The	Other	Side	of	
Silence:	Men’s	Lives	and	Gay	Identites:	A	Twentieth	Century	History,	New	York:	Henry	Holt	and	Company,	1998.	Neil	Miller,	Out	of	
the	Past:	Gay	and	Lesbian	History	from	1869	to	the	Present,	New	York:	Vintage	Books,	1995.	

66	Pamela	Robertson,	Guilty	Pleasures:	Feminist	Camp	from	Mae	West	to	Madonna,	New	York:	I.B.	Tauris	&	Co	Ltd	Publishers,	1996. 
67	Pamela	Robertson.	1996,	s.	7.	
68	Judith	Butler,	1993,	s.	121ff.	
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1.6 Disposition 
Avsnittet ”Teoretiskt ramverk” är disponerad utifrån två huvudsakliga delar. I den första delen 

diskuterar jag bland annat Iris Marion Youngs teori om kulturell dominans tillsammans med 

andra relevanta begrepp och hur detta kan kopplas till mitt syfte. I andra delen av avsnittet 

redogör jag bland annat för Gayatri Chakravorty Spivaks teori om dekonstruktiv historiografi 

och hur det kan kopplas till mitt uppsatsämne. Efter teorin kommer mitt metodavsnitt där jag 

motiverar och redogör för mitt metodologiska tillvägagångssätt. I metodavsnittet inkluderar 

jag även en del som jag döpt till ”Etiska reflexioner” där jag bland annat diskuterar relationen 

mellan forskarsubjekt och forskningsobjekt samt min situering. 

 

Analysdelen är uppdelad i två delar utifrån mina två olika tolkningar av filmen. Den första 

delen heter ”Förhandlande läsning” där jag diskuterar negativa framställningar av de 

queerfeminina karaktärerna utifrån dominerande förståelser av queer femininitet. Denna del är 

uppdelad efter tre teman: ”Pervers femininitet”, ”Strävan efter respektabilitet” och 

”Legitimitet och politiskt aktörskap”. Den andra delen heter ”Motläsning” där jag istället 

diskuterar vilka framställningar av de queerfeminina karaktärerna som kan tolkas som 

subversiva i relation till dominerande förståelser av queer femininitet. Denna del är också den 

disponerad utifrån tre teman: ”Om provocerande femininitet”, ”Subversiv identifikation” och 

”Om drömmar”.   

 

Avsnittet ”Avslutande diskussion” sammanfattar analysens resultat och diskuterar dem 

tillsammans med mina teoretiska utgångspunkter. Jag nämner också kort ett par diskussioner 

som jag inte fått plats att ta med i analysen men som jag anser är viktiga att inkludera. 

Avslutningsvis diskuterar jag framtida forskning.  

2. Teoretiskt ramverk 
Detta avsnitt är disponerat utifrån två övergripande delar: den första delen vars rubrik är 

”Kulturell dominans” diskuterar jag begrepp som ”likhetstänkande” och ”assimilationsideal” i 

relation till historieskrivning och hur dominerande förståelser av queer femininitet också kan 

förstås i relation till dessa begrepp. Den andra delen har rubriken ”Dekonstruktion som kritik” 

där jag diskuterar, som rubriken antyder, dekonstruktion som en kritisk praktik och hur det 



21 
 

kan förstås i relation till betydelseförskjutningar av hegemoniska meningsstrukturer och 

förståelsen av queerfemininitet.  

2.1 Kulturell dominans 
Förtryck och dominans beskrivs av Iris Marion Young som två sociala processer som 

förhindrar vissa grupper att delta i samhället på lika villkor. Förtryck utgörs av systematiska 

institutionella processer som hindrar vissa människor från att exempelvis utbilda sig och 

utnyttja sin fulla kapacitet. Dominans utgörs av institutionella tillstånd som undertrycker eller 

förhindrar vissa människor att bestämma över sina egna handlingar och förutsättningar för 

dessa. Förtryck kan enligt Young delas in i fem olika former: exploatering, marginalisering, 

maktlöshet, kulturell dominans och våld. Fokus för denna uppsats är förtrycksformen 

”kulturell dominans” som är ett tillstånd där vissa dominanta grupper besitter kulturellt 

tolkningsföreträde.69 Kulturell dominans kan beskrivas bygga på två övergripande idéer: 

likhetstänkande och assimilationsideal.70  Likhetstänkandet beskriver ett tänkande som baseras 

på idén om att alla människor har vissa normativa likheter. Problemet är att definitionen av 

vad en ”människa” bör vara är snäv och alla människor har inte möjlighet att leva upp till 

denna norm. Likhetstänkandet söker att utplåna all form av skillnadstänkande. Det paradoxala 

i detta tänkande är att strävan efter likhet bygger på en isärhållande logik, olika grupper i 

samhället konstrueras, utifrån olika strukturer, som de ”absoluta Andra”.71 

Assimilationsidealet beskriver de processer som syftar till att införliva alla former av 

avvikelser i normen. 

                           

2.1.1 Hegemonisk historieskrivning 

Begreppet kulturell dominans kan liknas vid Antonio Gramscis begrepp ”hegemoni” som 

syftar till att beskriva en tillstånd där en priviligierad grupp styr ett samhälles kulturella 

uttryck för att fortsätta inneha en dominant position.72 Den hegemoniska ideologin är 

närvarande i värderingar, övertygelser, förklaringar och bildar kulturella normer. 

Upprätthållandet av detta maktförhållande är beroende av att alla som befinner sig inom 

                                                        
69 Iris	Marion	Young,	Justice	and	the	Politics	of	Difference,	New	Jersey:	Princeton	University	Press,	1990,	s.	58f. 
70	Tiina	Rosenberg,	Queerfeministisk	agenda,	Stockholm:	Atlas,	2011,	s.	102. 
71	Iris	Marion	Young,	1990,	s.	108.	
72 Antonio	Gramsci,	Selections	from	the	Prison	Notebooks	Quentin	Hoare	&	Geoffrey	Nowell	Smith	(red.),	London:	ElecBook,	1999,	s.	
506ff. 
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denna kulturs hegemoniska ramar ser normerna som godtagbara. Hegemonin utgör ett 

tillstånd som kan liknas vid status quo där den dominerande gruppen inte utövar våld explicit 

genom militär eller polis utan istället söker att upprätthålla en dominans genom kulturella 

uttryck.73 Historieskrivning är ett exempel på en praktik som kan upprätthålla en eller flera 

samhällsgruppers kulturella dominans. Walter Benjamin beskriver historieskrivning som ett 

sätt att ta kontroll över det förflutna, inte för att synliggöra ”hur det verkligen var”, utan för att 

anpassa det förflutna till den nuvarande dominerande ideologin. Det förflutna är ett objekt 

vars konstruktion inte har formats ifrån ett oberoende tidsligt medvetande utan fyller en 

funktion här-och-nu.74 Sara Edenheim skriver om begreppet ”historiemedvetande” som delvis 

inspirerats av Benjamins tänkande om historiens funktion.75 Begreppet syftar till att beskriva 

en inbyggd strävan eller längtan i historieskrivning efter ordning i tolkningar av det förflutna. 

Edenheim menar att många historiker, både de som skriver ett slags majoritetshistoria och de 

som skriver marginaliserad historia, delar ett historiemedvetande som kan liknas vid ett 

hegemoniskt sätt att tolka historien. För att en social grupp skall kunna få en plats i en 

hegemonisk historietolkning ställer historiemedvetandet två krav som måste kunna uppfyllas. 

En historiker skall kunna visa på en social grupps stabilitet under en viss tidsperiod och att 

gruppen också inbördes delar erfarenheter med varandra.76   

  
Liknande tankar som Edenheim visar med begreppet historiemedvetande återfinns hos 

Gayatri Chakravorty Spivak som skriver att förhärskande historieskrivning reproduceras 

genom att dominerande grupper har tolkningsföreträde till historien. Politiskt motstånd och 

förändring genom historien beskrivs ofta som ett sätt för marginaliserade gruppers vilja att 

inkluderas i de dominerande kulturen. Förändring till att endast bli ett verktyg för en 

hegemonisk ideologi som söker att utplåna alla typer av avvikelser i den dominerande 

kulturen.77 De dominerande grupperna har ett tolkningsföreträde till historien vilket innebär 

att marginaliserade gruppers historia oftast inte skrivs av dem själva. En konsekvens av detta 

enligt Spivak är att de grupper som inte har tolkningsföreträde blir alienerade. Alienation 

beskriver ett tillstånd där en grupp eller individ förlorat medvetenheten om sig själva som 

                                                        
73	Antonio	Gramsci,	1999,	s.	506ff.	
74	Walter	Benjamin,	Theses	on	the	Philosophy	of	History,	i	Illuminations	Hannah	Arendt	(red.),	New	York:	Schocken	Books,	1968,	s.	
260. 

75 Sara	Edenheim,	Anakronismen:	Mot	den	historiska	manin,	Göteborg:	Glänta	Produktion,	2011,	s.	10. 
76	Sara	Edenheim,	2011.	
77	Gayatri	Chakravorty	Spivak,	Subaltern	Studies:	Deconstructing	Historiography,	i	The	Spivak	Reader	Donna	Landry	&	Gerald	
Maclean	(red.),	London:	Routledge,	1996	a:	203-235.	
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aktörer.78 Spivak använder sig av Friedrich Hegels begrepp ”självalienation” (self-alienation) 

för att beskriva hur marginaliserade grupper förfrämligas inför sig egen grupp och politiska 

kamp eftersom deras egna historia inte berättas av den egna gruppen.79 De som inte tillåts 

vara och/eller ser sig själva som historiska aktörer kan inte separera sig själva från den 

förhärskande historien utan konstitueras genom sin underordnade position i 

historieskrivningen. 

  

2.1.2 Identitetens logik 

Historiemedvetandet som upprätthåller en hegemonisk tolkning av historien bygger på ett 

likhetstänkande som kan kopplas till Youngs begrepp ”identitetens logik”.80 Teorin om 

identitetens logik är inspirerad av Theodor Adornos teori om det västerländska tänkandets 

skillnadsreducering. Enligt Adorno producerar det västerländska samhället ett tänkande som 

syftar till att ”tänka fenomen ihop”.81 Denna västerländska logik konstruerar totalitära 

tankesystem som har som mål att reducera allt till en första princip. Systemet vill kontrollera 

allting, eliminera ovisshet och allt som anses vara oberäkneligt. Men den totalitära strävan är 

alltid dömd att misslyckas och identitetens logik resulterar i ett dikotomt tänkande där den ena 

sidan i den dikotoma relationen konstrueras som det normativt neutrala medan den andra 

sidan konstrueras som avvikande. Strävan efter enighet resulterar paradoxalt nog i dikotomier 

där de avvikande sociala grupperna blir ”de absolut Andra”.82  

  
För att kunna besitta kulturellt tolkningsföreträde behöver en individ eller grupp uppfylla ett 

antal krav som kan kopplas till det som Young benämner som neutralitetsidealet, ett neutralt 

förnuft utgör ett transcendent ”perspektiv från ingenstans” som sträcker sig bortom specifika 

intressen och konkreta situationer. För att inta detta perspektivet måste en individ reducera 

skillnad inom sig själv. Att reducera skillnad innebär att osynliggöra de erfarenheter som 

skiljer en ifrån andra individer/grupper i samhället. Enligt Young är det inte möjligt att 

reducera skillnad från våra erfarenheter eftersom de, i sig själva, alltid redan är 

differentierade.83 Men de sociala grupper som inom en viss kultur uppnått en dominerande 

                                                        
78	Gayatri	Chakravorty	Spivak,	1996	a,	s.	209.	
79 Ibid.	 
80	Iris	Marion	Young,	1990,	s.	98f.	
81	Theodor	Adorno,	Negative	Dialectics,	New	York:	Routledge,	1973.	
82	Iris	Marion	Young,	1990.	
83	Ibid.,	s.	98.	
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ställning kan, till synes, inta ett neutralt perspektiv medan de marginaliserade grupperna inte 

har möjlighet till detta.  

  
Neutralitetsidealet bygger också på särskiljandet mellan två egenskaper, det materiella och 

förnuftet. Denna egenskapsdualism utgår ifrån att förnuft och rationalitet befinner sig i en 

oppositionell position gentemot det kroppsliga, begäret och affekter. Hos Simone de Beauvoir 

benämns denna dualism som immanens-transcendens där immanensen beskriver hur kvinnor 

alltid blir situerade, definierade genom sina kroppar och därför inte kapabla till att nå 

bortanför denna kroppsliga situation. Män har istället historiskt sett kunnat förverkliga sig 

själva i högre utsträckning, ett kroppsligt medvetande som inte hindras av sin biologi.84 

Strävan i neutralitetsidealet att bortse ifrån det materiella resulterar i exkludering av en viktig 

del i det mänskliga livet från politiska diskussioner. Alla materiella fenomen kopplas ihop 

med irrationalitet,  eftersom vissa sociala gruppers existens i högre utsträckning definieras 

utifrån sin kroppsliga situation som de Beauvoir beskriver har de inte samma möjlighet att 

inta ett neutralt perspektiv. Det kroppsliga kopplas ihop med det partikulära medan det 

rationella tänkandet likställs med objektiva intressen.85 Respektabilitet kopplas också ihop 

med det rationella tänkandet. Att vara respektabel innebär att man anpassar sig till de normer 

som undertrycker kroppens sexualitet, begär och känslor. Den miljö som anständiga personer 

befinner sig i bör vara ”rent” från allt som påminner om det kroppsliga. Endast de personer 

som har tillräckligt mycket självkontroll kan handla rationellt. Dikotomin mellan förnuft och 

kropp fyller en ideologisk funktion genom att neutralisera de perspektiv som framförs av de 

dominanta grupperna medan de marginaliserade gruppernas perspektiv inte legitimeras 

eftersom deras existens är i högre grad sammankopplade med deras kroppar. Rationellt 

handlande inbegriper endast de handlingar som anses vara medvetet utförda. Vanehandlingar 

och andra mer omedvetna handlingar anses inte kunna vara rationella, vilket Young kritiserar. 

Young skriver att man utifrån detta synsätt misskrediterar de handlingar som genomförs i 

affekt. Historiskt sett har de transcendenta subjekten ansetts vara borgerliga heterosexuella 

vita män som kunnat uppfylla anständighetskraven. Immanens beskriver kvinnors, 

homosexuellas och/eller icke-vita personers situation eftersom de inte anses kunna överskrida 

den kroppsliga situationen. 

  

                                                        
84	Simone	de	Beauvoir,	Det	andra	könet,	Stockholm:	Nordstedts,	2012. 
85	Iris	Marion	Young,	s.	103.	
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2.1.3 Möjliga identiteter 

Louis Althussers begrepp ”interpellation” syftar till att beskriva en process där ett subjekt blir 

konstituerat genom den dominerande ideologin.86 Den dominerande ideologin eller makten 

fyller en skräckinjagande funktion samtidigt som den också utgör en väg till att inta en 

subjektsposition i den dominerande kulturen. Funktionen är delvis skräckinjagande eftersom 

det är ett påtvingat maktutövande som alla är beroende av för att bli konstituerade som 

subjekt. Men funktionen är också ett möjliggörande. Här ligger dubbelheten i subjektsskapet, 

att bli underordnad en dominerande ideologi samtidigt som denna ideologi möjliggör ett 

aktörskap (som har potential att vändas emot ideologin).87 

  

Althusser skriver i texten ”Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes towards an 

Investigation)” (1971) att ideologi och subjekt inte går att behandla separat eftersom de 

konstitueras genom varandra.88 Ideologins existens och interpellationen av individer som 

subjekt är en och densamma. Ideologin föregår individen, och vi är alltid redan subjekt och 

praktiserar de ideologiska begriplighetens ritualer.89 Judith Butlers beskrivning av 

subjektskapets dubbla natur påminner också om den maktkritiska teori som Young presenterar 

där ett inkluderande i den dominanta kulturen kan innebära att ens möjligheter ökar på samma 

gång som likhetstänkandet och assilimationsidealet konstituerar vissa subjekt/grupper som 

avvikande. Likhetstänkandet, assimilationen och interpellation är alla dömda att misslyckas 

eftersom dess strävan efter, på olika sätt, ordning alltid kommer skapa en absolut annanhet. 

 

Butler skriver i Genus Ogjort (2007) om processer för erkännande, som kan liknas vid 

Althussers begrepp interpellation. Erkännande är en form av namngivande, ett 

subjektsskapande. Erkännande styrs av den kunskap som är dominerande, vårt subjektsskap är 

ingenting vi själva ”äger” utan blir möjliggjord utanför oss själva. Vår förmåga att existera är 

beroende av de sociala normer som utgör ideologin. Normer om kön erkänner exempelvis 

endast vissa subjekt medan andra blir förvägrade erkännande. Ett exempel på detta är hur 

kroppar som inte blir igenkända som manliga eller kvinnliga görs obegripliga.90 Butler 

beskriver erkännande som en form av maktcentrum ”genom vilket det mänskliga skapas och 

                                                        
86	Louis	Althusser,	Lenin	and	Philosophy	and	Other	Essays,	New	York:	Monthly	Review	Press,	1971,	s.	161. 
87	Judith	Butler,	Bodies	that	matter:	On	the	discursive	limits	of	”sex”,	Oxford:	Routledge,	1993,	s.	121.	
88	Louis	Althusser,	1971,	s.	171.	
89	Louis	Althusser,	1971,	s.	161. 
90	Exempel	på	detta	är	de	operationer	som	genomförs	på	intersexuella	barn.	Se	Judith	Butler,	Genus	Ogjort:	Kropp,	begär	och	möjlig	
existens,	Stockholm:	Norstedts	akademiska	förlag,	2007a,	s.	73ff.	
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särskiljs.”91 I denna uppsats kommer jag diskutera hur hegemoniska framställningar om queer 

femininitet kan påverka representationen av de queerfeminint kodade karaktärerna på ett 

negativt sätt. De hegemoniska framställningarna som jag skriver om är de normer som på 

olika sätt styr vem eller vilka som blir begripliggjorda och på vilka sätt. Jag definierar 

queerfemininitet i denna uppsats som en samling av feminint kodade uttryck och positioner 

som inte blir begripliggjorda utifrån den ”heterosexuella matris” som Butler skriver om.92 Den 

heterosexuella matrisen är ett ideologiskt system som bygger på heterosexualiteten som 

hegemonisk sexuell norm. Den bygger också på könbinära idéer om ”distinkta och 

assymetriska kontraster mellan ’maskulint’ och ’feminint’” som förstås som egenskaper som 

ses som uttryck för de biologiska kropparna, som endast blir begripliga om de kan 

kategoriseras som ”manliga” eller ”kvinnliga”.93 I den heterosexuella matrisen finns också ett 

krav om koherens mellan det, ”kulturella” genus, ”biologiska” könet och sexuella begäret. 

Som exempel på denna tvingande koppling erkänns endast de feminint kodade subjekt vars 

kroppar kategoriseras som kvinnliga och som uppvisar heterosexuella begär. Den 

heterosexuella matrisen påverkar hela samhället, det är ett ideologiskt system som man inte 

kan ställa sig utanför vilket gör att även de diskurser som benämner sig som queera också 

påverkas av dess logik. Den heterosexuella matrisen kan också relateras till Julia Seranos 

förståelse av ”oppositionell sexism” som hon definierar som den förhärskande övertygelsen 

att det endast existerar två könskategorier och att det kvinnliga respektive manliga utgör 

motsatta kategorier som utgörs av egenskaper, begär, kroppar och attribut som inte kan 

överlappa varandra.94 Den oppositionella sexismen straffar eller avfärdar de som faller utanför 

de könsnormerna eftersom de hotar idén om det könsbinära systemet. Endast de kroppar som 

tydligt kan kategoriseras som kvinnliga eller manliga blir kulturellt begripliga.95 Min 

definition av queerfemininitet kan kopplas till Wibke Straubes definition av ”genderqueer” 

som beskriver flera könade positioner som av olika anledningar inte helt klart kan 

kategoriseras utifrån ett heteronormativt könsbinärt system.96 De kan beskrivas som positioner 

som på olika sätt utmanar och utvidgar könbinära föreställningar.  

 

                                                        
91	Judith	Butler,	2007a,	s.	24.	
92	Judith	Butler,	Genustrubbel:	feminism	och	identitetens	subversion,	Göteborg:	Daidalos	AB,	2007b.	
93	Judith	Butler,	2007b,	s.	69.	
94	Julia	Serano,	2007,	s.	13.	
95	Ibid.,	s.	14. 
96	Wibke	Straube,	2014,	s.	24.	
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Eftersom den heterosexuella matrisen är ett ideologiskt system som styr vilka subjekt som blir 

erkända eller inte styr det också vilka historiska subjekt som blir erkända och på vilket sätt. 

Jag relaterar detta till Sara Edenheims diskussion om hegemonisk historieskrivning där hon 

skriver att endast de subjekt som kan bli inordnade efter det historiska medvetandet blir 

begripliga. Historiker skyr det obegripliga och utgår ifrån att en god historia är en historia 

som presenteras med ett tydligt sammanhang.97 Igenkännandet, det som vi uppfattar som 

begripligt, konstruerar ramar för vår historieskrivning. Jag skulle vilja återanvända en dialog 

som Edenheim använder sig av men ge den en lite annorlunda kontext. Föreställ er en 

konversation mellan en person som gynnas av de normer som den heterosexuella matrisen 

inbegriper och en historiker som skriver queer historia. Personen som, i detta sammanhang, 

gynnas av sin subjektsposition utifrån den heterosexuella matrisen inleder konversationen 

med historikern: 

  

” ’Vi har framför oss en marginaliserad grupp som orsakar bekymmer. Varför äcklar de oss? 

Vad har gjort dem annorlunda? Vi måste veta! För om de är radikalt annorlunda och har en 

dold agenda som hotar vårt sätt att leva kan vi inte erkänna dem som en legitim grupp, men 

om det hela bara är ett missförstånd och deras annorlundahet i själva verket är 

översättningsbar i termer som vi känner igen  bör vi som goda makthavare beskydda denna 

grupp.’ Historikern svarar dock inte. ’Detta är din egen projicering som försvarar och förklarar 

ditt begär och din ordning - ryck upp dig för fan!’ Istället besvaras denna maktfullkomliga 

fråga tålmodigt och vänligt: ’Oroa dig inte, denna grupps annorlundahet är faktiskt 

översättningsbar. Oavsett var vi tittar i historien har denna grupp funnits och när den har 

förföljts har det uteslutande berott på missförstånd och vilseledande ideologier.(…)’ ”98 

  

Denna konversation är ett bra exempel på hur historieskrivning blir en del i det maktcentrum 

som erkännandeprocesser utgör enligt Butler. Queer historia kan också därför påverkas av och 

formas utifrån de begriplighetsramar som utgår ifrån den heterosexuella matrisen. I denna 

uppsats utgår jag ifrån subjektsskapets dubbla funktion, att bli ett subjekt innebär att låta sig 

underordnas ett ideologiskt system samtidigt som detta subjektsblivande också möjliggör 

positioner med subversiv potential.   

                                                        
97	Sara	Edenheim,	2011.	
98	Ibid.,	s	91. 



28 
 

2.2 Dekonstruktion som kritik 
Dekonstruktion utgör en del i mina teoretiska utgångspunkter men har en stark koppling till 

mitt val av metod vilket jag kommer återkomma till i mitt metodavsnitt. Här redogör jag för 

de grundläggande idéerna som påverkar mitt sätt att läsa filmen. I denna uppsats vill jag inte 

bara undersöka vilka möjliga negativa effekter som hegemoniska föreställningar har på 

representationen av de queerfeminint kodade karaktärerna. Jag är också intresserad av hur de 

queerfeminint kodade karaktärerna kan förstås på ett subversivt sätt i relation till dessa 

föreställningar. Butler skriver hur subjektsskapets dubbelhet möjliggör ett ifrågasättande av de 

normer som konstituerar en. Kritik framträder i ifrågasättandet av de normer som begränsar 

ens eget och/eller andras liv. Butler beskriver hur målet med denna typ av kritik är att arbeta 

emot de assimilationsideal som finns i normer och att skydda de subjekt som inte kan bli 

assimilerade eller motsätter sig assimilering.99 I denna uppsats relaterar jag dekonstruktion till 

den kritik som Butler skriver om, som en form av anti-assimilerande strategi där 

synliggörandet av den inbyggda instabiliteten i identitetskategorier möjliggör läsningar som 

förskjuter betydelsen av dessa identiteter.  

 

Dekonstruktion är ett begrepp som presenterades av Jacques Derrida och som syftar till att 

beskriva en teori som handlar om att utmana och bryta ner till synes stabila och universellt 

binära kategorier. Språket är uppbyggt utifrån ett dikotomt tänkande, utifrån begreppspar som 

är hierarkiskt ordnade och som strävar efter stabilitet. Men enligt Derrida kommer språket 

aldrig att kunna bli helt statiskt och oföränderligt, det finns en inbyggd instabilitet i språket 

som öppnar upp för betydelseförskjutningar.100 Den inbyggda instabiliteten möjliggör ett 

underminerande av dikotoma begreppspar som svart-vit, man-kvinna eller cis-trans. 

Dekonstruktion är en praktik som möjliggör läsningar som både motsätter sig och 

omförhandlar hegemoniska framställningar/föreställningar. Gayatri Chakravorty Spivak 

skriver att dekonstruktion inte bör behandlas som en form av filosofiskt system utan snarare 

som en praktik, trots att jag sympatiserar med Spivak att dekonstruktion är något som en gör 

har jag ändå valt att inkludera min diskussion om dekonstruktion i min teori också eftersom 

jag anser att det finns teoretiska överväganden som är relevanta att skriva fram och förhålla 

sig till.   

                                                        
99	Judith	Butler,	2007a.	
100	Nina	Lykke,	Genusforskning	-	en	guide	till	feministisk	teori,	metodologi	och	skrift,	Stockholm:	Liber	AB,	2009,	s.	76f. 
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2.2.1 Betydelseförskjutningar 

Som jag skriver i föregående stycke finns det en idé om att dekonstruktion är en form av 

görande, en praktik, vissa teoretiker har diskuterat att valet av denna tolkande praktik 

automatiskt medför ett ansvar att göra något med materialet. Fokus ligger inte bara vid att 

synliggöra strukturer utan att också förskjuta betydelsen eller innebörden av denna struktur.101 

Termen ”dekonstruktion” är ett poststrukturalistiskt begrepp som har sitt ursprung hos 

Jacques Derrida. Det är svårt att ge en tydligt avgränsad definition av dekonstruktion enligt 

Derrida, men ett sätt att beskriva är synliggörande och förändring av en struktur.102 Simon 

Critchley skriver i sin bok The Ethics of Deconstruction: Derrida and Levinas (1999) att 

Derridas dekonstruktion kan, och bör, ses som en form av etisk praktik.103 Som boktiteln 

antyder använder sig Critchley av Derrida och Emmanuel Levinas filosofi för att resonera 

kring denna fråga. Critchley skriver att etik enligt Levinas uppkommer i samma ögonblick 

som egot, det vetande subjektet eller det samma ifrågasätts. Avståndet mellan det samma och 

det andra krymper, det vetande subjektet ställs till svars av det som inte kan reduceras till det 

samma. Den Andres närvaro ifrågasätter totaliteten i det vetande subjektets tänkande.104 Etik 

enligt Levinas är kritik av egots strävan efter att reducera allt till sig själv. Etiken kan 

lokaliseras i det som inte går att reduceras. Det dekonstruktiva tänkandet uppkommer som 

störningar och splittringar i den gräns som separerar insidan av traditionen och dess utsida. 

Den dekonstruktiva läsningen visar hur ett material är beroende av de dominerande 

diskurserna, samtidigt som den också kan ifrågasätta sina grundläggande antaganden. Etiken 

uppstår i artikulerandet av denna dubbla rörelse.  

 

Ett grundläggande problem är att det enda språk som är tillgänglig för den dekonstruktiva 

läsningen är det dominerande diskursen. Enligt Derrida kan man inte placera sig själv utanför 

denna logocentrism. Dekonstruktion genomförs utifrån (icke-)positionen att både tillhöra en 

filosofisk diskurs, språk, tradition samtidigt som denna tillhörighet inte är möjlig. Elisabeth 

Hjorth skriver i sin avhandling Förtvivlade läsningar: Litteratur som motstånd & läsning som 

etik (2015) om hur dekonstruktionens begränsade möjligheter blir en förutsättning för dess 

relevans: ”Det är just dekonstruktionens koppling till osäkerhet och processarbete som gör 

                                                        
101	Jacques	Derrida,	Of	Grammatology,	Baltimore:	John	Hopkins	University	Press,	1997.	
102	Jacques	Derrida,	1997.	
103	Simon	Critchley,	The	Ethics	of	Deconstruction:	Derrida	and	Levinas,	Edinburgh:	Edinburgh	University	Press,	1999.	
104	Simon	Critchley,	1999,	s.	5.	
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metoden relevant och förbinder den med etik och etisk läsning i denna bok.”105 Jag 

sympatiserar med denna utgångspunkt eftersom erkännandet av den inbyggda osäkerheten 

och instabiliteten möjliggör inte bara ett förändringsarbete utan motarbetar också risken att 

med en dekonstruktiv läsning reproducera förhärskande historier. Hjorth fortsätter: ”Jag söker 

alltså en tolkningsrörelse som är kritisk och samtidigt förmår generera ny kunskap, ett tvivel 

på textens auktoritet som i sig kan bli en konstruktiv verklighet.”106 

 

Jens Rydström förordar dekonstruktion som historiografisk metod eftersom den motsätter sig 

alla former av totalitära historiebeskrivningar. Genom att genomföra en dekonstruktiv läsning 

ansvarar forskaren för att inte reproducera förhärskande historier utan att istället utmana den, 

till synes, ”självklara historien”. Ansvaret är sammankopplat med synliggörandet och 

förändringen av de hegemoniska strukturerna.107  

 

2.2.2 Subjekteffekter 

Spivak skriver att den dekonstruktiva praktiken inte förnekar existensen av subjekt, sanning 

eller historia. Snarare handlar det om att ifrågasätta hur dessa fenomen är konstruerade och 

hur vissa tolkningar av verkligheten är priviligierade framför andra tolkningar.108 När vi 

konstruerar officiella versioner av exempelvis historia reproduceras också i denna historia 

hegemoniska strukturer som styr vilken typ av kunskap som är möjlig att producera. Den 

legitima kunskapen producerar i sin tur effekter som utgörs av de strukturer som grundlade 

förutsättningarna för kunskapsproduktionen.109 När all kunskapsproduktion integreras i en 

hegemonisk struktur säkerhetsställs en specifik form av föreställningar vilket leder till att all 

form av avvikelser osynliggörs. 

 

Gayatri Spivak utgår ifrån dekonstruktion som en historiografisk metod för att utmana och 

plocka isär de historiska metanarrativ som kan beskrivas som en form av kulturell dominans. 

Historia, enligt Spivak, är ofta en berättelse om härskande och en förhärskande berättelse. För 

att kunna analysera historia på ett subversivt sätt är det nödvändigt att inta en kontradiskursiv 

                                                        
105	Elisabeth	Hjorth,	Förtvivlade	läsningar:	Litteratur	som	motstånd	&	läsning	som	etik,	Göteborg:	Glänta	Produktion,	2015,	s.	18. 
106	Elisabeth	Hjorth,	2015,	s.	18.	
107	Jens	Rydström,	1996.	
108	Gayatri	Chakravorty	Spivak,	Bonding	in	difference,	interview	with	Alfred	Arteaga,	i	The	Spivak	Reader	Donna	Landry	&	Gerald	
Maclean	(red.),	London:	Routledge,	1996	b:	15-28.	

109	Gayatri	Chakravorty	Spivak,	1996	b,	s.	36. 
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position. The Subaltern Studies Group, en grupp som Spivak är verksam i, har arbetat fram 

två sätt att förstå förändring på. Det första sättet är att förändring skall förstås som 

konfrontationer istället för övergångar. Det andra sättet är att förändringar framträder genom 

diskursiva förflyttningar. Ett exempel på en diskursiv förflyttning är hur man går ifrån att tala 

om trälar till att istället tala om arbetare. Att analysera förändring utifrån konfrontation 

placerar ”den subalterna” i fokus för historien istället för att läsa historien med förtryckaren i 

fokus eftersom konfrontation sker när olika motståndsdiskurser utmanar den dominerande 

diskursen. Spivak förordar dekonstruktion som metod för att förändra den rådande strukturen 

genom att verka från insidan. Självmedvetenhet är nödvändig för att kunna genomföra 

dekonstruktiva analyser eftersom ignorans inför sin egen kunskaps betydelse reproducerar en 

fortsatt tro på totalitär kunskap.110 

 

Spivak skriver att marginaliserade gruppers historia ofta konstrueras utifrån framåtskridande 

idéer där slutmål är assimilering in i den dominerande kulturen. På så sätt blir den 

marginaliserades, eller subalternas, medvetande ett instrument för någon annans vilja. 

För att kunna destabilisera den rådande diskursen ska man inte söka efter att definiera den 

underordnade positionen så som den definieras i den dominanta kulturen, istället ska man 

lokalisera skillnadsprocesser inom den förhärskande historien. Skillnadsprocesser 

materialiseras i subjekt, något som Spivak benämner som subjekteffekt. Subjekteffekt 

beskriver hur subjekt är effekter av skillnadsprocesser snarare är stabilt grundade 

subjektspositioner. Det som kan uppfattas som ett klart avgränsat subjekt är en del av ett 

nätverk som kan utgöras av politik, ideologi, historia, ekonomi och så vidare.111 Nätverken, 

som är i sin tur kontextberoende, producerar de effekter som är subjekt vars representationer 

reproduceras genom förhärskande berättelser. Den dekonstruktiva läsningens uppgift är att 

lokalisera de ideologiska strukturer som materialiseras genom dessa effekter.  

 

Historikern Jennifer Terry presenterar begreppet ”avvikande subjektivitet” som bygger vidare 

på Spivaks teori om den subalterna i fokus.112 Terry riktar kritik mot den historiografi vars 

fokus ligger på att ”gräva fram” gömda eller glömda subjekt ur historien. Problemet med detta 

är, likt det problem som Spivak också tar upp, att den alternativa historien endast blir ett 

                                                        
110	Gayatri	Chakravorty	Spivak,	1996	a.	
111	Ibid.	
112 Jennifer	Terry,	”Theorizing	Deviant	Historiography”,	Differences.	A	journal	of	Feminist	Cultural	Studies	3	No.	2	(1991):	273-303,	s.	
274ff. 
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reproducerande av hegemoniska framställningar.113 De subjekt som i hegemoniska 

framställningar konstrueras som avvikande ska vara i fokus för analysen för att kunna 

lokalisera de skillnadsprocesser som konstruerar normala respektive avvikande subjekt. 

Istället för att t.ex. skriva om ”svarta kvinnors historia” förespråkar Terry istället ett kritiskt 

förhållningssätt där fokus ligger på de skillnadsskapande strukturerna som kön, sexualitet 

eller klass. Det radikala i dekonstruktionen är att synliggöra strukturer för att kunna plocka 

isär dem.114 Terry bygger vidare på Spivak och skriver att de avvikande subjekten framträder i 

relationen mellan hegemoniska diskurser och motdiskurser. Därför är det av intresse att 

inkludera motståndspraktiker i en dekonstruktiv läsning. Subjekt som konstitueras som 

avvikande är nödvändiga i normaliseringsprocesser men de är också nödvändiga i 

motdiskutser. Hegemoniska diskurser och motdiskurser skall inte förstås som isolerade från 

varandra, snarare att de ständigt rör sig in och ut i varandra och förändras genom detta.  

 

Butler och José Esteban Muñoz skriver om subjektets subversiva potential i relation till 

hegemoniska diskurser. Butler benämner ”misslyckade identifikationer” som syftar till att 

beskriva ett subjekt vars identifikation inte följer de förväntade begärslagar som finns i den 

hegemoniska diskursen.115 Butler har skrivit hur erkännande är en förutsättning för att ett 

subjekt skall kunna bli ett subjekt i en diskurs, men hon vänder också på det och menar att den 

misslyckade identifikationen är ett sätt för subjektet att misserkänna den hegemoniska 

diskursens begärslagar. Identiteter har på så sätt en subversiv potential. Muñoz använder sig 

av samma resonemang men benämner det istället som ”disidentifikation”. Disidentifikation 

beskrivs som en form av strategi som både arbetar med och emot de hegemoniska diskursen 

och söker att förändra dess kulturella logik inifrån.116 Kärnan i Butlers och Muñoz 

resonemang är att ingen diskurs kan någonsin bli helt fixerad vilket gör att det finns utrymme 

för subjekt att göra motstånd, att identifiera sig på sätt som inte förväntas av en, där det 

kulturellt obegripliga har potentialen att förändra en diskurs. I denna uppsats analyserar jag 

queerfemininitet som en identitet som skapas utifrån hegemoniska föreställningar om queer 

femininitet men också hur queerfemininiteten kan läsas subversivt. Jag är intresserad av att 

diskutera om queerfemininiteten kan förstås som en form av disidentifikation eller misslyckad 

                                                        
113	Jennifer	Terry,	1991.	
114	Ibid. 
115	Judith	Butler,	1993.	
116	José	Esteban	Munoz,	Disidentifications:	Queers	of	Color	and	the	Performance	of	Politics,	Minneapolis:	University	of	Minnesota	
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identifikation och vilken betydelse detta får filmens framställning av de queerfeminint kodade 

karaktärerna. 

3. Metod  
Jag motiverar mitt val av metod med att jag sökte ett metodologiskt tillvägagångssätt som 

passade bra ihop med mina teoretiska utgångspunkter om dekonstruktion. De två olika 

läsningar som jag ska genomföra i denna uppsats är hämtade från Stuart Hall och utgör enligt 

mig de två mest centrala bitarna i en dekonstruktiv analys: ett kritiskt synliggörande av 

strukturer och en potentiell förändring av dem.  

3.2 Tillvägagångssätt 
I denna uppsats analyserar jag representationen av de queerfeminint kodade karaktärerna. 

Som jag nämnt tidigare kan representation förenklat beskrivas som ett sätt att genom språket, 

symboler och bilder ge världen mening.117 Den konstruktionistiska förståelsen av 

representation som jag utgår ifrån menar att materialiteten ges mening genom språket. Det är 

inte så att representationen är en spegling av den materiella verkligheten. Representationer 

konstrueras utifrån vissa föreställningar samtidigt som de också hjälper till att upprätthålla 

dessa föreställningar. Stuart Hall använder sig bland annat av Michel Foucaults koppling 

mellan kunskap och makt för att beskriva hur olika maktstrukturer styr vilka representationer 

som blir begripliga inom diskurser och på vilket sätt.118  

 

Mitt metodologiska tillvägagångssätt är inspirerat av Stuart Halls teori modell om 

encoding/decoding.119 Modellen beskriver hur en kulturell text, exempelvis film, blir till eller 

produceras både genom den som är avsändare och den som är mottagare. De som är 

mottagare av texten kan tolka dess mening på olika sätt beroende på vilka referensramar de 

utgår ifrån. Hall skriver att en text alltid måste konstrueras utifrån någon form av meningsfull 

diskurs för att kunna bli begriplig. En sändare konstruerar sin text, medvetet eller omedvetet, 

utifrån föreställningar om vem eller vilka som ska ta del av det, vem som ska avkoda texten. 

                                                        
117	Stuart	Hall,	2013,	s.	1.	
118	Ibid.,	s.	33.	
119	Stuart	Hall,	Encoding,	Decoding,	i	The	Cultural	Studies	Reader,	Simon	During	(red.),	London:	Routledge,	1999,	90-103.	
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Men för att ett texten ska få den effekt som sändaren tänkt krävs det att den som avkodar 

texten utgår från samma referensramar som sändaren. Som mottagare skapar man mening i en 

text, också medvetet eller omedvetet. Louise Wallenberg som använder sig av Halls modell 

skriver att all form av kulturell meningsproduktion, däribland film, är alltid ambivalent och 

alltid öppen att tolkas på olika sätt.120 Den inbyggda ambivalensen möjliggör olika former av 

tolkningar när vi exempelvis analyserar en film. Hall redogör för olika tolkningspositioner 

som påverkar läsningen av en text. I denna uppsats benämner jag istället dessa positioner som 

”läsningar” eftersom de fungerar som mitt metodologiska tillvägagångssätt.  

 

Jag använder mig inte av en läsning som utgår ifrån Halls ”dominerande position” eftersom 

jag är intresserad av att genomföra läsningar som är kritiska. En läsning som utgår ifrån den 

dominerande positionen är en läsning som som på ett okritiskt sätt utgår ifrån den 

meningsstruktur som sändaren av också utgått ifrån i skapandet av texten.  

 

Den första läsningen som jag kommer genomföra kan benämnas som en förhandlande 

läsning.121 En förhandlande läsning använder sig både av element i de dominerande 

definitionerna samtidigt som den ställer sig kritisk till dessa definitioner. Mer konkret innebär 

det att den som avkodar en text utgår i det stora hela från de definitioner som den 

dominerande framställningen utgår ifrån, som exempelvis normal-onormal, men ställer sig 

ändå kritisk till dess användning eller definition. Den andra läsningen som jag genomför kan 

benämnas som en ”motläsning”.122 En motläsning är en läsning som avfärdar den 

hegemoniska diskursens kulturella logik och söker att omdefiniera den meningsstruktur som 

finns. Hall skriver att denna lässtrategi också kan beskrivas som en form av ”misslyckad 

kommunikation” eftersom sändaren och mottagaren kodar texten på olika sätt. Motläsningen 

kan beskrivas som ett sätt att destabilisera de, till synes, stabila meningsstrukturer som en text 

är uppbyggt på.123  

 

Eftersom jag i denna uppsats fokuserar på de queerfeminint kodade karaktärerna började jag 

först med att avgränsa mitt analysmaterial till de scener som de deltog i eller scener där de 

                                                        
120	Louise	Wallenberg,	Representation.	Gentlemen	Prefer	Blondes,	genus	och	queer,	i	Film	och	andra	rörliga	bilder:	en	introduktion	
Anu	Koivunen	(red.),	2009,	s.	144-157,		s.	145.	

121	Louise	Wallenberg,	2009,	s.	146.	
122	Ibid.	
123	Ibid. 
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omnämns av andra karaktärer. Efter denna avgränsning tittade jag igenom de scener som jag 

valt ut och antecknade ner stödord utifrån framställningen av de olika karaktärerna. Utifrån 

detta ”råmaterial” genomförde jag sedan två olika närläsningar. Den första läsningen 

genomfördes i enlighet med en förhandlande läsning vilket innebär att jag utgick ifrån filmens 

framställning av de queerfeminina karaktärerna samtidigt som jag kritiserade vad dessa 

framställningar bidrar med för negativa bilder av den queerfeminina representationen. Genom 

denna kritiska läsning kunde tre teman sedan urskiljas som utgör analysens tre första delar. 

Dessa teman kunde urskiljas genom att jag sökte efter återkommande element i de negativa 

bilderna, återkommande beskrivningar som påverkade de negativa bilderna. Den andra 

närläsningen inspireras av den läsning som kan benämnas som motläsning. I denna läsning 

sökte jag efter teman som skulle möjliggöra en annan tolkning av de queerfeminina 

karaktärerna som motsätter sig eller utmanar de negativa framställningarna. Liksom i den 

första läsningen utkristalliserades tre olika överbyggande teman. De första temat kunde snabbt 

urskiljas eftersom det var det som var mest explicit i materialet. Temat om subversiv 

identifikation och drömmar tog lite längre tid att urskilja och krävde en mer ingående läsning. 

Här var jag intresserad av att leta efter element, formuleringar eller beskrivningar som var 

återkommande i materialet och som kunde kopplas till min förståelse av karaktärerna som 

subversiva. Wallenberg beskriver de olika läsningarna i relation till hur djupt en går i sitt 

material.124 Den föredragna läsningen går inte så djupt i materialet eftersom den utgår ifrån 

det som är uttalat i materialet. Den förhandlande läsningen går lite djupare eftersom den letar 

efter ett kritiskt förhållningssätt till det uttalade. Motläsningen är den läsning som går djupast 

i materialet och som letar efter andra tolkningar, eller andra möjligheter i materialet, eftersom 

detta oftast inte vid första anblick går att hitta i materialet krävs det ofta att fler genomgångar 

av materialet än vid de andra läsningarna. 

3.2 Etiska reflektioner 
En viktig del av forskarens etiska självreflexivitet består i att inte framställa sig själv som 

kroppslös, fritt svävande, oberoende av det som vi brukar benämna som empiri. Karen Barad 

berättar i en intervju om sitt långa begrepp ”ethico-onto-epistemology” som syftar till att 

beskriva hur den etiska, ontologiska och epistemologiska frågan alltid intra-agerar med 

                                                        
124	Ibid.	
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varandra.125 Vetande, eller att ha kunskap om någonting, är en direkt materiell förbindelse. 

Det finns inget vetande som uppstår genom en distans, eller isolering. Istället för att vara 

isolerade från varandra är subjekt och objekt intrasslade med varandra och utgör det som 

Barad benämner som fenomen. Objektivitet bör inte förstås som ett sätt att presentera en helt 

klar bild av verkligheten, snarare bör det förstås som en form av erkännande av vårt ansvar 

gentemot den verklighet som vi studerar som vi också är en del utav. Alla kroppar, inkluderat 

de kroppar som inte räknas som ”mänskliga”, framträder genom en intra-aktivitet. Barad 

avslutar intervjun med dessa slutsatser:  
 

”Ethics is therefore not about right responses to a radically exteriorized other, but about 

responsibility and accountability for the lively relationalities of becoming, of which we are a 

part. Ethics is about mattering, about taking account of the entangled materializations of which 

we are part, including new configurations, new subjectivities, new possibilities.”126  
 

Jag sympatiserar med dessa avslutande ord av Barad eftersom hon förklarar varför den etiska 

frågan inte är en fråga som vi tar ställning till efter att vi exempelvis interagerat med ett 

empiriskt material, istället är etiken redan där som en förutsättning för interaktionen. 

 

I likhet med Hall som skriver att en texts meningskonstruktion inte endast påverkas av 

avsändarens syfte utan också mottagarens tolkning utgår jag ifrån att min tolkning av filmen 

påverkas av min egen förståelseram som är en kombination av mina erfarenheter och tidigare 

kunskap. Min förståelseram påverkar tolkningen av filmen samtidigt som filmen i sig också i 

sin tur påverkar mig. Genom att utgå ifrån relationen mellan forskare och material som en 

form av ömsesidig påverkansrelation överbryggar man delvis idén om ett allsmäktigt 

forskarsubjekt som formar sitt forskarobjekt utifrån sina behov. Jag delar inte erfarenheter 

med de personer som porträtteras i Stonewall, tid, rum och andra strukturella aspekter placerar 

mig i en annan och på flera sätt priviligierad position i relation till dem. Detta faktum har 

förstås betydelse för min tolkning.  

 

                                                        
125 Rick	Dolphijn	&	Iris	van	der	Tuin,	”Matter	feels,	converses,	suffers,	desires,	yearns	and	remembers:	Interview	with	Karen	Barad”,	
2009-04-24,	http://quod.lib.umich.edu/o/ohp/11515701.0001.001/1:4.3/--new-materialism-interviews-
cartographies?rgn=div2;view=fulltext	(Hämtad	2016-05-14). 

126	Rick	Dolphijn	&	Iris	van	der	Tuin,	2009.	
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”Om vi tar fältet ’det mänskliga’ för givet, då försummar vi att tänka kritiskt och etiskt på de 

konsekventa sätt som det mänskliga skapas, återskapas och förstörs.”127 Citatet är taget från 

Genus Ogjort av Butler och beskriver hur jag tänker på mitt val av dekonstruktion som 

teoretisk och metodologisk utgångspunkt. Jag tänker mig att det forskningsmässiga ansvaret 

ligger i att inte betrakta sin forskning som ett sätt att fastslå en sann, objektivt neutral bild av 

någonting. En dekonstruktiv metod bidrar till en läsning som förhoppningsvis motverkar 

tendensen att behandla vissa betydelser eller definitioner som givna. Att utgå ifrån att allting 

kan tolkas på olika sätt är inte detsamma som att påstå att ens forskning inte har betydelse. 

Elizabeth Hjorth skriver att ansvaret hos forskaren framträder när vi erkänner våra 

begränsningar.128 Diskursers inbyggda osäkerhet förbinder oss med ett ansvar inför den 

kunskap som vi producerar. Att tvivla på som hon uttrycker det, ”textens auktoritet”, är ett 

sätt att ta ansvar men också att inse att förändring är möjlig. Jag vill inte att min uppsats ska 

betraktas som en slutprodukt i den bemärkelsen utan istället betraktas som en del i ett 

pågående samtal. 

4. Analys av Stonewall (2015) 

4.1 Förhandlande läsning: om negativa 
framställningar av queer femininitet. 

4.1.1 Pervers femininitet 

Den oppositionella sexismen, som Serano skriver om, beskriver en form av sexism som på 

olika sätt förödmjukar eller avfärdar de subjekt som av olika anledningar utmanar idén om det 

könsbinära systemet. Under denna rubrik vill jag diskutera hur den oppositionella sexismen 

kopplar ihop två karaktärers sexuellt opassande beteenden med deras queerfemininitet. 

 

Filmens inledande scen visar hur huvudpersonen Danny anländer med buss till New York 

City och kvarteren längs med Christopher Street, ett ställe som vid denna tidpunkt var ett nav 

i queercommunityt i staden.129 Danny har ett maskulint kodat utseende med ljust kort hår, vit 

t-shirt, blåa jeans och jeansjacka. I filmen får vi följa hur han, med en till synes skräckblandad 
                                                        
127	Judith	Butler,	2006,	s.	54. 
128	Elizabeth	Hjorth,	2015.	
129	David	Carter,	2010.	
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förtjusning, söker sig nedför Christopher Street medan han tittar på alla människor han går 

förbi. Han stannar till vid två killar som är intima med varandra på ett romantiskt sätt, det är 

tydligt att det är första gången som Danny ser denna intimitet öppet mellan två killar. Plötsligt 

ropar en person från andra sidan gatan som noterat att Danny stannat och tittat på killarna: 

”Hey, don’t be scared! Don’t be scared, they ain’t gonna bite you!”. Danny känner sig 

påkommen och blir generad, fortsätter nedför gatan utan att säga något tillbaka. Samtidigt blir 

han observerad av en annan person som sitter på en soptunna och ser uppenbart road ut över 

scenen hen bevittnar. 

 

Filmen fortsätter med en scen där Danny sitter och äter inne på ett café vid bardisken. Han ser 

fullt koncentrerad ut på ett nyhetsinslag om rymdfarkosten Apollo 10 som visas på caféts lilla 

TV. In genom dörren kommer den person som ute på gatan innan satt på en soptunna och 

observerade Danny med en road min när han gick nedför Christopher Street. Personen ifråga 

ser ut att vara någonstans runt 60 år med ett queerfeminint kodat utseende: stora örhängen, 

kraftig sminkning och en tajt, mönstrad tröja. Håret är kort och lite lockigt. Personen behåller 

blicken fäst på Danny medan hen går och sätter sig ett par stolar bort. Danny lägger märke till 

att personen tittar på honom men försöker undvika ögonkontakt genom att läsa i en tidning. 

Personen synar Danny uppifrån och ner, fnissar till och får ett bekymrat ansiktsuttryck som 

ser spelat ut. Hen ställer sig upp och börjar gå långsamt emot Danny och säger med en släpig 

röst: ”Aw poor little thing. Long way from home, starving and dragging a suitcase like a little 

baby chicken.”. Danny svarar, tydligt besvärad av situationen: ”I’m not starving sir, I just had 

two hot dogs.”. Personen sätter sig ned alldeles nära Danny och utbrister flämtandes: ”You 

want a third?”. Danny ryggar tillbaka från personen, uppenbart stressad av personen och 

situationen. 

 

Personen märker det och ändrar sin taktik. Hen skrattar till lite, suckar, ler och säger: ”I’m 

kidding. You need somewhere to rest your pretty little head and collect yourself? I happen to 

have a comfy little place right around the corner.”. Danny svarar, nu sittandes halvt bortvänd 

från personen: ”No, I can wait. Thank you, sir.”. Plötsligt blir personen påflugen igen, böjer 

sig fram och utbrister med sitt ansikte nära Dannys: ”Oh, but I’m sure they’re worried to 

death. I bet they’re by the telephone right this second saying, ’When will he call?’, praying.”. 

Radion inne på caféet börjar spela I say a little prayer med Aretha Franklin och personen 

börjar sjunga med i låten: ”The moment I wake up. Before I put on my makeup. I say a little 

prayer for you.”.  
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När personen sedan sträcker sig fram och lägger en hand på Dannys axel kommer plötsligt en 

annan person in genom dörren till caféet. Denna gång är det personen som ropade efter Danny 

ute på gatan. Hen ser ut att vara lika ung som Danny med ett queerfeminint kodat utseende, 

långt mörkt hår, tajta byxor, uppknäppt skjorta och flera olika smycken runt halsen. Hen 

utbrister högt till personen som besvärar Danny: ”Queen Tooey, leave him alone, Jesus! You 

never stop, and you sound terrible.” Personen, som åskådarna får veta heter Queen Tooey, blir 

uppenbart irriterad av den andre personen: ”Ray darling, I sound just fine for someone who’s 

had a dick in his mouth all night.”. Efter att ha sagt detta vänder sig Queen Tooey mot Danny, 

ler och håller upp en hand framför munnen som för att spela chockad av sina egna ord. Medan 

hen tittar på Danny och torkar sig med ett fingret i sina mungipor säger den andra personen, 

som åskådarna nu vet heter Ray: ”Girl, from the looks of you, that’s the least of your 

worries.”. Sen fortsätter Ray med att säga till Danny: ”Listen up kid, don’t follow this one 

unless you wanna end up tied to a chair and smothered in pancake batter, or whatever that shit 

is.”. Queen Tooey fnissar, suckar uppgivet, ställer sig upp för att gå och säger: ”Have a nice 

day, boys. And remember, don’t talk to strangers.”. Queen Tooey går ut från caféet. Danny 

och Ray tittar på varandra och börjar skratta: 

 

DANNY: ”Do you know him?” 

RAY: ”Her? Yeah I know her.” 

DANNY: ”Why did you call him Queen Tooey?” 

RAY: ”Because she goes into people’s cabinets and steals their Tuinal. […]” 
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Queen Tooey inne på caféet. (Stillbild från film) 

 

Genom dessa två inledande scener introduceras Danny, Queen Tooey och Ray för åskådarna. 

Queen Tooey framställs som oberäknelig genom att snabbt ändra sitt beteende från lugnt till 

att sekunden senare, av oklar anledning, bete sig på ett aggressivt och framfusigt sätt. Filmens 

kulturella referenser förstärker Queen Tooeys femininitet när hen sjunger med i en låt som är 

skriven i jag-form: ”The moment I wake up. Before I put on my makeup. I say a little prayer 

for you.”. Detta kan jämföras med att Danny tittade på ett TV-inslag om rymdfarkosten 

Apollo 10, ett sätt som filmen, enligt mig, förstärker hans maskulina identitet. Efter att Queen 

Tooey gått ut från caféet följer en dialog som visar på förvirring kring Queen Tooeys 

könsidentitet, genom en diskussion om hennes pronomen. Vad som kan tänkas vara det 

främsta syftet med pronomenförvirringen är att filmen vill visa att Danny inte träffat någon 

person med en queer könsidentitet förut. Det kan vara så att filmen, i all välmening, vill visa 

hur viktigt det är att personers pronomen skall respekteras, trots att en har ett pronomen som 

”går emot” den könsidentitet som personer kopplar ihop en med utifrån utseende. Men jag 

tänker mig att ”pronomensförvirring” också är ett cisnormativt uttryck som används, ibland 

medvetet, som en form av könsbinär kontroll där personer som inte anses passa in i den 

könsbinära ramen måste synliggöras på något sätt. Sandy Stone skriver att personer som inte 
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anses passa in i en könsbinär ram framställs som ”kulturellt obegripliga”, vilket jag hävdar att 

denna scen är ett exempel på.130  

 

En annan scen som visar hur de äldre queerfeminina personerna porträtteras genom sexuellt 

opassande beteenden är en scen längre fram i filmen när Danny bli tvingad iväg till ett 

hotellrum för att där tvingas sälja sex. Väl inne i hotellrummet blir Danny hänvisad att sätta 

sig i en soffa och vänta på att kunden skall komma. Dannys blick fastnar på en staty som står 

på ett bord som föreställer ett lejon som biter ett annat lejon i halsen. Statyn förstärker känslan 

av Dannys utsatthet. Plötsligt ser Danny hur en person står och observerar honom från en 

dörröppning till rummet, personen står halvt i skugga vilket gör det svårt att få en uppfattning 

om personens utseende. När sedan hen kliver ut helt ifrån skuggan in i rummet syns hens 

utseende tydligare. Hen är en äldre, queerfeminint kodad person med en tajt röd klänning, 

svarta klackskor, kraftig sminkning och långt hår uppsatt på ett elegant sätt. Danny tittar på 

personen med ett chockat och skräckslaget uttryck vilket ger intrycket av att han förväntade 

sig att kunden skulle se annorlunda ut. Personen säger till Danny: 

 

”I see you’ve been given a drink. Good. Danny right? A nice american name. Like Scott or 

Justin. I wish I could live in New York, but my work… I have to tell you, my work’s very 

hard. Leaves very little time for pleasure. I was in the bedroom watching the Lucy Show, and 

she was struggling so hard to put the candies in the box. I understood. I understood that 

metaphor, because that’s me. I’m always working so hard putting the candies in the box.” 

 

Personen skrattar och går fram till Danny, ställer sig på knä framför honom och börjar knäppa 

upp Dannys byxor medan hen frågar: ”Do you know the Bible, Danny? Anything from the 

New Testament? The Book of John. ’You are my friends if you do what I command of you.’”  

Personen drar av Dannys byxor på ett aggressivt sätt och fortsätter säga: ”And I am a good 

friend Danny. I am a very good friend to nice young boys.”. Helt plötsligt börjar hotellets 

brandlarm tjuta och övergreppet blir avbrutet. En äldre man kommer inspringandes i rummet 

och säger till personen i röd klänning att de måste utrymma. Personen i röd klänning suckar, 

ställer sig upp och joggar efter den äldre mannen ut från rummet, eftersom hen knappt verkar 

kunna röra sig i sin klänning och klackskor görs detta med en slags vaggande stil och med 

största ansträngning. Danny springer sedan också ut från hotellrummet. 

                                                        
130 Sandy Stone, 2006. 
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”Personen i röd klänning” på hotellrummet med Danny. (Stillbild från film) 

 

Ett av de största problemen med denna film, enligt mig, är hur queerfemininiteten används för 

att framställa dessa två karaktärer som perversa. I representationen av Queen Tooey och 

”personen i röd klänning” fokuserar filmen på karaktärernas ”misslyckade” försök att 

förkroppsliga en normativ femininitet. Den misslyckade femininiteten som de båda 

karaktärerna förkroppsligar kan också ses som ett misslyckande att uppnå en viss form av 

respektabilitet. I caféscenen fokuserar exempelvis kameran på Queen Tooeys mage som 

sticker fram under den tajta tröjan, filmen visar också hur ”personen i röd klänning” har svårt 

att röra sig i klackskorna. Trots att scenerna på caféet och i hotellrummet är obehagliga verkar 

filmen också på något sätt framställa dessa två karaktärer på ett ”komiskt” sätt. Ray och 

Danny skrattar tillsammans åt Queen Tooey efter att hon gått ut från caféet. Kundens 

feminina attribut blir, liksom Queen Toeeys, också objektifierade genom kamerans filmande. 

Det röda läppstiftet är ditmålat delvis utanför läpparna vilket får mig att tänka att filmen är ute 

efter att framställa personens misslyckande i att förkroppsliga en normativ femininitet. Detta 

kan relateras till Stone som skriver hur den heterosexuella matrisen straffar de personer som 

inte kan uppvisa en likriktad könsidentitet och därför framställs också passering ofta som 

transpersoners högsta mål. Passeringsidealet i den hegemoniska logiken blir en form av 

assimilationsideal eftersom den utgår ifrån att alla som avviker ifrån könsbinära normer ska 
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ha som mål att vilja passera som män eller kvinnor. Därför blir dessa karaktärers queera 

femininitet ett problem, eller som Young skriver ”en absolut annanhet”.131 

 

Kopplingen mellan queera könsuttryck och perversitet diskuteras också i tidigare forskning. 

Joelle Ruby Ryan skriver om hur transpersoner återkommande blir porträtterade som groteska 

på film och TV. Genom en kombination av maskulina och feminina attribut förkroppsligar 

transpersoner ett av våra största kulturella tabun enligt Ryan. Den icke-passerbara 

femininiteten skapar ett obehag inför de personer som förkroppsligar detta misslyckande. 

Detta kan kopplas till Stonewall där obehaget gestaltas genom Danny som ryggar tillbaka vid 

åsynen av de båda queerfeminina karaktärerna. John Phillips har beskrivit hur den 

transfeminina personen som pervers och psykiskt instabil återfinns i flera olika filmer. Den 

kulturella ångesten som kommer ur en kombination av sexism och transfobi speglas i negativa 

representationer av transfeminina personer på film.132 Personer som inte klart kan 

kategoriseras som kvinnor eller män väcker avsky eftersom de förkroppsligar en position som 

inte kan begripliggöras.133 Förkastandet av vissa subjekt på grund av deras kön eller sexualitet 

grundlägger och befäster de kulturellt hegemoniska identiteterna som upprätthålls längs 

könets eller sexualitetens differentieringsaxlar skriver Butler. Förkastandet av vissa identiteter 

är en form av uteslutningsprocess som syftar till att upprätthålla vissa identitetskategorier som 

”normala” på bekostnad av andra, normbrytande identiteter.134 Den heteronormativa 

hegemonin hotas av subjekt som inte kan uppvisa en tydlig könstillhörighet eller som på olika 

sätt korsar de könsbinära gränser som konstruerar de begriplighetsramar som den 

dominerande, heteronormativa kulturen byggs utifrån skriver Robert Phillips.135  

 

Framställningen av dessa två karaktärer som sexuellt opassande och/eller sexuella förbrytare 

problematiseras inte i filmen. Men filmen problematiserar stereotypa framställningar av 

homosexuella män som sexförbrytare genom att visa hur Danny tillsammans med resten av 

sin skola tvingas titta på en homofobisk informationsfilm från polisen där de varnas för ”de 

homosexuella”. Det är av den anledningen lite förvånande att filmen reproducerar idéer om en 

annan grupp som sexuella förbrytare utan att denna bild på något sätt nyanseras.  

                                                        
131	Iris	Marion	Young,	1990.	
132	John	Phillips,	2006,	s.	2ff.	
133	Judith	Butler,	2007.	
134	Ibid.	s.	211.	
135	Robert	Phillips,	2014. 
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Jag tänker mig att framställningen av dessa karaktärer också kan kopplas till idéer om den 

åldrade femininiteten som någonting motbjudande. Ulrika Dahl skriver att femininitetens 

essens, dess begärlighet och värde ofta kopplas samman med en ungdomlighet. Enligt Dahl 

behandlas feminint åldrande också i feministiska diskurser som ömma punkter, ”svåra att leva 

i och ännu svårare att tänka kring”.136  

 

Sexköp och/eller sexuellt ofredande blir de enda former av sexuell intimitet som dessa två 

karaktärer har tillgång och blir enligt mig också den enda formen av intimitet som dessa, 

utifrån en cisnormativ logik, oattraktiva personerna kan bli begripliggjorda genom. 

4.1.2 Strävan efter respektabilitet 

I denna del diskuterar jag hur idéer om respektabilitet påverkar de negativa framställningarna 

av de queerfeminint kodade karaktärerna. Olika maktstrukturer kan beskrivas som former av 

legitimeringsprocesser där de subjekt som på olika sätt följer normer uppfattas som mer 

respektabla i jämförelse med de subjekt som av olika anledningar inte kan leva upp till dessa 

ideal.137 

 

Ett av de mest centrala narrativen filmen belyser är den, av flera anledningar, ansträngda 

relationen mellan Rays grupp och Trevor, som tillhör den politiska organisationen Mattachine 

Society. Trevor ser ut att vara runt 30 år, en person som jag kodar som maskulin med 

halvlångt ljust hår, skjorta och jeans. Filmen visar hur Danny, som är vän med både Rays 

grupp och Trevor, orienterar sig mellan dessa personer och funderar över vem eller vilka som 

han identifierar sig mest med. En dag blir Danny stoppad på gatan av Trevor som står och 

delar ut politiska flygblad. De två börjar prata med varandra och Trevor nickar menande mot 

Rays grupp, som sitter på andra sidan gatan, och säger till Danny: 

 

TREVOR: ”Still hanging out with your little street gang, huh?” 

DANNY: ”What have you against them?” 

TREVOR: ”Nothing, it’s just… you don’t seem like the type of guy who wants to hang 

out at the Stonewall and turn tricks with your girlfriends. You know, wearing lipstick, 

nail polish.” 

                                                        
136	Ulrika	Dahl,	2014,	s.	141.	
137	Se	Iris	Marion	Young,	1990.	Beverley	Skeggs,	2000. 
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DANNY: ”Well that’s because red’s not my color. They’ve been better friends to me 

than most of the people I thought were my friends my whole life.” 

TREVOR: ”That’s cause you didn’t have the right friends…. Come to the meeting.” 

 

Danny beslutar sig för att följa med Trevor till ett möte med Mattachine Society. 

Organisationens talesperson Frank Kameny, som i verkligheten var en av de ledande 

personerna i organisationen, håller ett anförande på mötet. Kameny ser ut att vara runt 40 år, 

tunnhårig, maskulint kodad klädd i en grå kostym med vit skjorta och röd slips. Bakom 

honom på scenen hänger en banderoll som säger: ”GAY IS GOOD”.  

 

Kameny talar med en sansad röst och alla som deltar i mötet sitter tysta i sina stolar och 

lyssnar, alla är klädda i kostym. Danny sticker ut genom att vara där klädd i jeans, jeansjacka 

och vit t-shirt. Uppe på scenen säger Kameny: 

 

”More and more we are seeing that homosexuals will no longer tolerate discrimination. 

People will recognize that ’gay is good’. The american people will start to understand 

that firing us for being gay is just plain wrong. And that is the day we are working for. 

But we have to fight in a peaceful way, and resist the radicalism that I see start taking 

some hold in some quarters. Don’t forget that wearing a suit and tie will make them 

understand that you’re just like them, and that’s how we win.”  

 

Eftersom Danny är intresserad av att studera astronomi och börja arbeta för NASA (National 

Aeronautics and Space Administration) och Kameny har arbetat för NASA tidigare går han 

fram och frågar honom efter mötet om ett par arbetsrelaterade tips. Från Kameny får han höra 

att det inte är någon idé för Danny att söka sig till NASA eftersom den amerikanska staten 

inte anställer homosexuella personer. Danny blir besviken av svaret och är på väg att gå 

därifrån när han blir stoppad av Trevor: 

 

TREVOR: ”Hey Danny. Thanks for coming.” 

DANNY: ”Yeah. That was great. I mean, beside from being told the only life I want 

isn’t available to me because I’m gay, sure.” 

TREVOR: ”That’s what we’re trying to change. People like Frank Kameny been 

fighting this battle for years. No one has done as much for our cause as he has.” 
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DANNY: ”What? By wearing suit and tie? Come on, is that really what you want? To 

blend in? We are different right? You know I begin to realize just how different we 

really are. 

TREVOR: ”Yeah? Like wearing a dress and prancing up and down Christopher 

Street?” 

DANNY: ”Hey, it takes alot more balls to wear a dress than it does a suit and tie. […]” 

 

Dessa två konversationer visar hur queerfemininiteten hos Ray och de andra blir en central del 

i den politiska diskussion som Trevor och Danny för mellan varandra. Frank Kamenys tal ger 

också en vidare kontext till de åsikter som Trevor står för. I filmen framställs Mattachine 

Society och personerna kopplade till denna organisation som konformistiska i sin politiska 

hållning, vilket också märks i Kamenys tal.138 Kameny framhåller bland annat hur en 

maskulint kodad klädstil (om en är cisman) visar att homosexuella är precis som ”dem”, vilket 

jag antar syftar till heterosexuella personer.  

 

Queerfemininiteten kan genom Kamenys tal uppfattas som en form av politisk radikalism. Att 

Ray och de andra försörjer sig genom sexarbete är också någonting som Trevor 

uppmärksammar på ett negativt sätt. Queerfemininiteten och sexarbetet är två aspekter som 

inte passar in i den politiska strategi som Trevor och Kameny identifierar sig med. Genom 

politiskt assimilerande strategier söker de att uppnå en heterocisnormativ föreställning om vad 

respektabilitet är, där bland annat könsuttrycket utgör en viktig del i detta. Skeggs skriver att 

normer om respektabilitet är någonting som pratas mer om hos personer som av olika 

anledningar inte lever upp till idén om vem en respektabel person är. Ett cisnormativt 

könsuttryck utgör en legitimering och det kan tolkas som att Kameny och Mattachine Society 

vill höja sin status genom detta eftersom deras sexualitet placerar dem i en marginaliserad 

position. Queerfemininiteten hos Ray och de andra hotar därför deras legitimitet ännu mer. 

Shinsuke Eguichi och Tim Bergling använder sig båda av begreppet ”straight-acting” som 

syftar till ett beskriva hur homosexuella män vill uppnå en hegemonisk maskulinitet genom 

att uppträda ”heterosexuellt”.139 Detta är en förklaring till den internaliserade homofobi och 

transmisogyni som ibland återfinns i gaycommunityt. ”Straight” beteende och utseende bland 

homosexuella män kan fungera som ett sätt att bli assimilerad in i den dominerande kulturen. 

                                                        
138	Bland	annat	var	det	denna	organisationen	som	motsatte	sig	Stonewallupproret	med	hänvisning	till	att	ett	sådant	våldsamt	
motstånd	mot	polisen	riskerade	att	tillintetgöra	de	politiska	framsteg	som	organisationer	som	dem	själva	åstadkommit.	Martin	
Duberman,	1994,	s.	181.	

139	Shinsuke	Eguichi,	2009.		Tim	Berling,	2001.	
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Om personer bryter mot heteronormativa föreställningar om kön kan det leda till en social och 

kulturell bestraffning.140  

 

De queerfeminina karaktärer som vi får bekanta oss med i filmen försörjer sig alla genom 

sexarbete vilket också uppmärksammas på ett nedlåtande sätt av Trevor som bland annat 

säger till Danny: ” ”Nothing, it’s just… you don’t seem like the type of guy who wants to 

hang out at the Stonewall and turn tricks with your girlfriends.” Filmens sätt att begripliggöra 

queerfemininiteten görs genom att koppla den till sexarbete, vilket inte är en helt ovanlig 

kulturell referens. Julia Serano skriver att TV och filmproduktioner ofta kopplar ihop 

transfemininitet med sexarbete. Denna koppling är del i en större samhällelig struktur där 

sexualiserandet av transfeminina personer är vanligt förekommande.141 Enligt Serano har 

sexualiseringsprocesser demoraliserande effekter på feminina subjekt överlag eftersom de, på 

grund av denna sexualisering, inte lyckas bli legitimerade som rationella subjekt.142 

Förlöjligandet av transfeminina personer är ett sätt att minska det hot mot den 

heteronormativa ordningen som transfeminina anses utgöra skriver hon. Sexarbete har 

historiskt sett inte varit ett helt ovanligt arbete för queerfeminina personer att försörja sig på i 

USA vilket filmen också verkar ha velat gestalta.143  

 

4.1.3 Legitimitet och politiskt aktörskap 

I denna del diskuterar jag hur de queerfeminint kodade karaktärernas politiska aktörskap 

framställs. Denna diskussion relaterar till det som Young skriver om vilka subjekt som blir 

legitimerade som rationella. 

 

På kvällen den 28:e juni genomför poliserna en räd mot Stonewall Inn, utestället som Danny 

och de andra runt Christopher Street brukar gå till. När polisen kommer tänds ljuset inne på 

klubben för att annonsera att de är på ingång. Alla besökare blir tillsagda att ställa sig upp mot 

väggen. När poliskommissarie Seymour Pine får tag på ägaren Ed Murphy inne på klubben 

säger han åt sina underordnade att de ska kedja ihop Murphy och Marsha P. Johnsson genom 

att låta dem dela på ett par handbojor. En polisofficer säger till dem ”Okey, let’s go ladies” 

                                                        
140	Ibid.	
141	Julia	Serano,	2007.		
142	Ibid.	
143	Ibid. 



48 
 

och leder ut de båda från klubben. De som har legitimation blir utsläppta. Danny, Ray och 

resten av gruppen blir också utsläppta från klubben. Folkmassan som samlats utanför klubben 

står i en ring med ansiktena vända mot de som kommer ut från dörröppningen. Först ut genom 

dörren kommer Marsha P Johnson och Ed Murphy tillsammans, hopkedjade, Marsha vinkar 

och ler ironiskt mot folkmassan medan Ed ser modfälld och skamsen ut.  

 

När alla i gänget kommit ut från klubben börjar sirener tjuta, fler poliser anländer till klubben. 

Karaktären Butch Sam bärs ut från klubben av en polis som är på väg att sätta henne i en 

polisbil, men Sam gör motstånd genom att sparka omkring sig och skrika: ”Get your fucking 

hands off of me! Fuck off! Fuck you! No! Fuck off! Don’t touch me! No! Why are you all just 

standing there? Fucking help me!”. Ray och de andra springer fram mot polisbilen och börjar 

slå på bilen. Motståndet intensifieras. Queen Cong säger till Ray och de andra: ”Look at these 

asses. They’re all the fucking same. I’ve had it with this bullshit.”. 

Hen tar sedan upp en tegelsten ur sin väska för att kasta mot något eller någon. Danny stoppar 

henom från att kasta och säger: 

 

DANNY: ”Oh, no, no, no! You’re gonna make it worse!” 

QUENN CONG: ”How could it get worse? This was the mob, and those fucking 

moneygrabbing pigs! A society hating and oppressing us for being gay! And still want 

to be polite? ’Cause it’s gonna take away your precious fucking scholarship if you get 

arrested? Come on!” 

 

Ut från sitt hus, från andra sidan gatan i förhållande till Stonewall Inn, kommer Trevor. Han 

ser att Danny och Queen Cong står och diskuterar med varandra. Danny börjar tveka kring 

vad han ska göra med stenen och verkar tänka igenom Queen Congs argument. Trevor förstår 

att Danny funderar på om han ska kasta stenen och ropar till honom: ”Danny? What are you 

doing? No, that’s not the way, Danny.”. Danny tittar ner på tegelstenen och verkar redan 

bestämt sig för vad han ska göra. Sekunden senare kastar han stenen in genom ett fönster på 

Stonewall Inn. Efteråt ropar han tillbaka till Trevor: ”No, Trevor, it’s the only way! Gay 

power!”. Han hetsar sedan på de andra aktivisterna som samlats runt baren: ”Come on! Gay 

power! Gay power!”. Trevor står vid sidan om och observerar vad som händer. Han säger till 

en person som står bredvid honom: ”Christ, I hope they’re not gonna burn some old lady’s 

house down. That’ll set us back years. (…) Let’s organize a meeting for tomorrow.”. 
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Framställningen av upproret är ett bra exempel på hur de olika personerna konstrueras utifrån 

föreställningar om politiskt aktörskap. Jag menar att de queerfeminint kodade karaktärernas 

motstånd inte framställs som rationellt grundat. I exemplet ovan är Queen Cong på väg att 

kasta den stenen hen har i väskan men stoppas av Danny som blir upprörd eftersom han anser 

att det är fel. Det slutar med att han kastar stenen själv istället, vilket gör att han i filmen 

framställs som den person som tar initiativ till upproret. Filmen framställer Danny som en mer 

eftertänksam person än Ray, Queen Cong och de andra queerfeminint kodade karaktärerna. 

Det ideologiskt motiverade motståndet gestaltas genom Danny, Trevor och Mattachine 

Society medan Ray och de andra inte verkar ha tillgång till denna politiska analys på samma 

sätt utan agerar istället i affekt. Om jag ska dra resonemanget ännu längre kan Dannys roll 

tänkas ha en legitimerande funktion i framställningen av upproret. 

 

Frågan om vilken typ av politiskt aktörskap som ges högst status kan kopplas ihop med 

föreställningar om rationalitet. Det handlar om vem som har möjlighet att förkroppsliga 

rationalitet. Iris Marion Young skriver att denna diskussion hänger ihop med den dualistiska 

relationen mellan kropp och själ. Allt som rör det kroppsliga kopplas ihop med irrationalitet 

skriver hon. Ett rationellt subjekt ska inte visa några tecken på sin egen kroppslighet.144 

Rationalitet har historiskt sett alltid konstruerats som maskulint vilket gör att feminina subjekt 

har svårare att uppfattas som rationella. Den könsbinära logiken i synen på rationalitet är en 

form av identitetslogik, som Young beskriver, eftersom den konstruerar det maskulina som 

normen för det rationella subjektet samtidigt som femininiteten blir uttryck för en absolut 

annanhet.145Att inte anses vara rationell är detsamma som att ha ett lågt socialt värde och svag 

legitimitet. Ett exempel på hur den queerfeminina kroppen används av andras ideologiska 

syften är scenen där Marsha P. Johnson blir hopkedjad med barägaren Ed Murphy eftersom 

biträdande polisinspektör Seymour Pine vill skämma ut Murphy. När Johnson och Murphy 

kommer ut från baren visar filmen tydligt hur Murphy blir skamsen över att bli förknippad 

och sedd tillsammans med Marsha. Marshas kropp används som ett straff mot Murphy.  

 

Rationalitetsnormer konstrueras utifrån dominerande grupper som alla måste kunna leva upp 

till för att anses vara rationellt handlande personer. Dessa normer internaliseras hos 

marginaliserade grupper. Ray och de andra queerfeminina personerna framställer inte sig 

                                                        
144	Iris	Marion	Young,	1990.	
145	Ibid.	
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själva som politiska utan refererar istället till andra som politiska. Queen Cong säger vid ett 

tillfälle: ”His name is Trevor. He’s very political.” Trevor och de andra personerna runt 

Mattachine Society framställer sig själva som politiska med tydliga ideologiska motiv. Trevor 

och Danny diskuterar vid ett tillfälle på vilket sätt man bör göra motstånd och Trevor säger: 

”Let me get this straight. Your version of equality ends up who you sleep with?[....] That’s 

how you do it, with words.”. Trevor framställer sig själv som en tänkande person medan 

Danny, Ray och de andra framställs som icke-politiska som endast bryr sig om vilka de får 

ligga med. Känslor och begär kopplas ihop med en partikularitet och exkluderas därför från 

det neutrala förnuftets universalitet. Lidelsefrihet är ett krav för att kunna inta ett neutralt 

perspektiv i politiska och moraliska frågor. Ledarpositioner upptas generellt av medlemmar 

från privilegierade grupper eftersom dessa positioner blir mest tillgängliga för dem utifrån 

normer om neutralitet.146 Denna problematik har uppmärksammats i feministiska diskussioner 

tidigare, Young skriver hur vissa subjekt kan inta en ”kroppslös” position och tala ostört 

utifrån politiska ideologier eller teorier eftersom de inte märks ut genom sina kroppar. Jag 

tänker mig att de queerfeminina personernas kroppslighet synliggörs och därför förlorar deras 

politiska aktörskap status och legitimitet. Ett exempel på detta som jag nämner ovanför är den 

situation där Queen Cong och Danny diskuterar huruvida stenen som Queen Cong hade i sin 

väska skall kastas eller inte. Queen Cong är inte den person som får kasta stenen eftersom hen 

inte skulle ge samma politiska legitimitet till handlingen som Danny gör. Genom att visa hur 

Danny kastar stenen och dessutom tar sig tid att tänka efter tänker jag mig att filmen vill visa 

publiken att initiativet till upproret var rationellt grundat. Detta eftersom Danny bättre 

uppfyller ett neutralitetsideal eftersom hans subjektsposition, utifrån olika aspekter, inte 

märks ut på samma sätt som Queen Congs vars position märks ut genom hegemoniska 

föreställningar som baseras på kön, vithetsnormer och klassnormer.  

 

Edenheim skriver hur historia om marginaliserade grupper ofta blir konstruerad utifrån den 

dominerande gruppens logik. Detta inkluderar vilka subjekt som skrivs med i historien och på 

vilket sätt. Representation är alltid kopplad till vilken typ av kunskap eller logik som den 

hegemoniska strukturen är uppbyggd utifrån. Edenheim skriver hur den ”goda historien” alltid 

byggs upp utifrån tanken om en begriplighet. Detta gäller konstruktionen av händelser i stort 

men också de historiska subjekten. Butler skriver också hur kunskapen som är tillgänglig i en 

viss diskurs styr vilka typer av identiteter som blir möjliga. De queerfeminint kodade 

                                                        
146	Ibid.	
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karaktärerna framställs på olika sätt i filmen som kan förstås som former av stereotypisering. 

Dessa stereotyper är bilder genom vilka karaktärerna framställs som begripliga. Young 

skriver hur den kulturella dominansens likhetstänkande konstruerar avvikande subjekt genom 

stereotyper, eller som de absoluta andra, eftersom de inte kan begripliggöras på andra sätt.147 

4.2 Motläsning: Om subversiva framställningar av 
queerfemininitet 
Syftet med denna del i analysen är att undersöka och diskutera på vilket sätt som de 

queerfeminina karaktärerna utmanar hegemoniska föreställningar om queer femininitet. 

Liksom analysens första del har denna andra del ett liknande upplägg där jag diskuterar ett 

antal teman som jag hittat i filmen och diskuterar det i relation till tidigare forskning och teori.  

  

4.2.1 Om provocerande femininitet 

Trevor tar med sig Danny till en restaurang efter ett möte med The Mattachine Society. På 

mötet började de diskutera med varandra om politiska strategier, de var inte helt överens med 

varandra och diskussionen om detta fortsätter på restaurangen, om än i en liten annorlunda 

form. De diskuterar hur de ska förhålla sig till familjemedlemmar som är homofoba, Danny 

uttrycker sig mer uppgivet över sin familjesituation än vad Trevor gör som istället försöker 

uppmuntra Danny att våga stå upp mot sin familj. Trevor glider sedan tillbaka in på en mer 

allmän diskussion om motståndsstrategier i queerrörelsen, och säger till Danny:”Let me get 

this straight. Your version of equality ends up who you sleep with?[...] That’s how you do it, 

with words.”. Som jag nämnt tidigare är diskussionen om motståndsstrategier en fråga som i 

filmen gestaltas genom den ansträngda relationen mellan Trevor (och Mattachine Society) å 

ena sidan och gruppen runt Ray å andra sidan. Uppfattningen att språket/talet är ett mer 

legitimt sätt att göra motstånd på jämfört med det motstånd som kopplas ihop med den 

kroppsligheten är central i den politiska diskursen skriver Young.148 Jag tänker att detta också 

kan kopplas samman med en idé om att det språkliga har en starkare koppling till det 

ideologiska och motstånd som räknas som medvetet. Det kroppsliga eller affektiva motståndet 

tenderar att framställas som ogenomtänkt, apolitiskt och omedvetet vilket gör att det inte blir 

legitimerat på samma sätt. Frågan om motstånd har också en stark koppling till vilka typer av 

                                                        
147	Iris	Marion	Young,	1990.	
148	Iris	Marion	Young,	1990.	
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möjligheter en person/grupp har att handla på ett visst sätt. Det handlar också om vilka 

personer/grupper som omgivningen är beredd att lyssna på och detta kan diskuteras i relation 

till erkännandefrågan som Butler skriver om. Att kunna uppfattas som ett legitimt subjekt 

kräver först ett erkännande från omgivningen vilket inte alla får. Att tala från en ”kroppslös” 

position är ett privilegium för de som i olika kontexter inte märks ut eller blir reducerade till 

sin kropp.  

 

Första kvällen som Danny följer med Ray och de andra i gruppen för att dansa på Stonewall 

Inn genomför polisen en av sina räder mot baren. Tidigare under kvällen hade Danny träffat 

Trevor för första gången och de hade pratat och dansat med varandra. När lyset tänds i lokalen 

för att varna om att polisen är på väg in i danslokalen slutar folk att dansa och blir instruerade 

av poliserna att ställa sig med ryggarna mot väggen. De queera karaktärernas ansiktsuttryck 

förmedlar oro och rädsla, en stark kontrast till känslan som förmedlades innan poliserna 

anlände till lokalen. Danny som upplever en polisrazzia för första gången blir instruerad av 

Trevor var han ska ställa sig. Trevor försöker lugna Danny och säger: 

 

”This will all be over in a second. They only arrest the trannies. There’s a three article of 

clothing rule. They’re also going to arrest the dykes because they’re wearing men’s clothes. 

This is what were fighting against, this bullshit.” 

 

Medan Trevor säger detta till Danny sveper kameran över Ray, Marsha P. Johnson och andra 

queerfeminint kodade personer som för att visa att de är de personer som Trevor refererar till 

som ”trannies”. De personer som bär på mer än tre ”könsöverskridande” klädesplagg är de 

som är mest utsatta eftersom deras ”brott” är synligt för polisen, jämfört med exempelvis 

Trevor och Danny som endast kan bli arresterade om de blir påkomna med att vara intima 

med en annan person av ”samma kön” som de själva eller skulle sakna giltig legitimation. 

Trevors uttalande om att den otrygga situationen kommer vara över på en sekund stämmer 

inte in på alla besökare eftersom vissa personer måste följa med till polisstationen, vilket 

Trevor också senare visar att han är medveten om. 

 

Plötsligt kliver Marsha P. Johnson fram från sin plats vid väggen, hon är lång och ger ett 

respektingivande intryck, stämningen i scenen skiftar genom att flera av poliserna ser osäkra 

ut medan Ray och flera av den andra besökarna istället börjar se hoppfulla ut. Marsha ställer 

sig i mitten av rummet, snurrar runt för att ta ögonkontakt med alla poliser medan hon gör en 
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svepande rörelse med armen som för att visa upp sin kropp. Hon utbrister högt: ”If any of you 

lily law girls want to dance, well, here I am! Ten cents a dance! But for our men in uniform… 

Tonight is free. Tonight is free!”. Känslan i scenen förändras och alla förutom poliserna börjar 

skratta, Ray klappar i händerna på ett övertydligt sätt för ge stöd till Marsha som arresteras 

och förs ut ur lokalen av två poliser. Marshas ”uppvisning” väcker en motståndsvilja hos flera 

av de andra besökarna. Ray hamnar i en diskussion med en polis som slår henom i ansiktet 

med en batong. När detta inträffar är det Queen Congs tur att kliva fram från sin plats vid 

väggen. Hen går fram till polisen som precis slagit Ray, tar av sig sina underkläder och håller 

upp dem nära polisens ansikte, allt detta sker utan att hen släpper ögonkontakt med polisen. 

Queen Cong säger sedan medan hen tar tag i ena kanten på sin klänning som för att göra 

polisen uppmärksam på den: ”Well… mister, I actually only have… one item of clothing. I 

made it myself. Isn’t it gorgeous?”. Queen Cong vänder sig sedan till besökarna och frågar 

högt om de inte tycker att hennes klänning är väldigt fin. Liksom Marsha får Queen Cong ett 

positivt gensvar av besökarna. Scenen avslutas med att både Ray och Queen Cong också blir 

arresterade. Deras motstånd vände en utsatt position mot något annat som slog tillbaka mot 

poliserna. Ray, Queen Cong och Marsha förkroppsligar alla en queerfemininitet som vid 

denna tidpunkt i filmen inte bara uppfattas som motbjudande utifrån polisernas perspektiv, 

den är även, utifrån ”tre klädesplagg”-regeln, olaglig. Provokationerna framträder i 

synliggörandet av ”den olämpliga” queerfemininiteten. Istället för att själva skämmas 

använder de sig av sin queerfemininitet för att istället skämma ut poliserna. Marsha, Queen 

Cong och Ray blir tillsammans del av samma motstånd där erfarenheter av att förkroppsliga 

en queerfemininitet utgör den gemensamma nämnaren. 
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Queen Cong håller upp sina underkläder framför polismannens ansikte. (Stillbild från film) 

 

Jag har tidigare diskuterat några scener från upproret där jag kritiserar hur Danny framställs 

som en ledande figur och hur hans närvaro ger en politiskt legitimitet till motståndet. Jag vill 

fortsätta diskutera framställningen av upproret men fokusera på andra delar i dessa scener. På 

kvällen den 28:e juni 1969 utför polisen en razzia mot Stonewall Inn med biträdande 

polisinspektör Seymour Pine i spetsen. Marsha P. Johnson blir hopkedjad med ägaren till 

baren Ed Murphy och förda till ut till en polisbil men Danny, Ray och de andra får lov av 

polisen att gå därifrån. När de kommer till utgången ser de att en massa människor samlats 

utanför baren som fyller upp all plats på trottoaren och gatan utanför förutom platsen framför 

utgången som bildar en fri gångväg framför baren. Ljuset från ett par lampor vid baren lyser 

upp området och det ger intrycket av att nästan se ut som en scen utanför. Ray verkar vilja ta 

tillfället i akt och uppmuntrar de andra att de ska gå ut från baren som på en ”catwalk” medan 

Ray kommenterar alla: 

 

”Hello, hello! Our lovely Annie, dressed from the Raggedy Ann collection! Work the 

runway, girl. And Paul in a fabulous suit by Givenchy. Next up, Queen Conga coming 

to the rescue in her black panther day look. Work the runway, Mama. Little Lee Boy 

up in his Jimmy Dean trés-boy realness! And last, our Danny Boy, straight off the 

runway from the Ken doll summer line, available only at Boy Toys ”R” Us.”   
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Medan Ray agerar presentatör går alla andra i gruppen ut från baren och ser ut att göra försök 

till att imitera modeller på en riktig catwalk. Genom att utnyttja tillfället utanför baren skapar 

de rum och tid för en typ av motstånd som utgör en kollektiv referenspunkt för de queera 

personer som befinner sig där. I momentet efteråt upptäcker Danny att Ed Murphy tar med sig 

Marsha från polisbilen och rymmer därifrån i en bil. Danny påkallar de andras 

uppmärksamhet som blir arga över att polisen inte är intresserade av att följa efter och försöka 

fånga in Murphy igen. Som jag berättat tidigare tar Queen Cong upp en tegelsten ur sin väska 

för att kasta den. Danny stoppar henom från att kasta för att istället, momentet efteråt, själv 

kasta stenen in genom ett fönster på Stonewall Inn. Aktivisterna verkar inse att de är numerärt 

överlägsna poliserna och börjar därför att försöka ta sig in i baren, vars dörr poliserna 

barrikaderat för att skydda sig själva. Efter ett tag lyckas en av de civilklädda poliserna ta sig 

ut genom en bakväg i baren för att kalla på polisförstärkning. Efter en stund kommer 

polisförstärkningen i polispiketbussar och ut kliver polis i full kravallmundering: hjälmar med 

visir, skottsäkra västar, sköldar och batonger. Kravallpoliserna ställer sig på ett led med 

ansiktena vända mot aktivisterna. En polis talar in i en megafon och säger åt demonstranterna 

att gå hem. Istället för att skingra sig från platsen börjar demonstranterna plocka upp stenar 

ifrån marken och kasta på polisernas sköldar, som svar på detta börjar polisen gå mot 

aktivisterna i formation medan de slår med sina batonger mot sköldarna i en jämn rytm. Några 

aktivister testar att tända eld på en av sköldarna utan resultat, poliserna fortsätter framåt i 

samma takt. Plötsligt uppmanar Ray de andra i gruppen att också ställa sig på en rad med 

armarna runt varandra och ansiktena vända mot poliserna. De börjar sjunga högt på en låt, 

adresserad till poliserna: 

 

”We are the baddest girls, we wear our hair in curls, we wear no underwear, we show 

our pubic hair, we are the baddest girls, we wear our hair in curls, we wear no 

underwear, we show our pubic hair!” 

 

Under tiden som sången framförs stannar kravallpoliserna upp, avvaktar, växlar mellan att 

titta på “uppträdandet” och på varandra, de ser förvirrade ut och verkar inte veta hur de ska 

hantera situationen. Biträdande polisofficer Seymour Pine, som är en av de poliser som 

barrikaderat sig inne i baren, tittar ut genom en springa i fönstret och ser vad som händer 

utanför. Han säger till de andra inne i baren: ”I cannot believe what I’m looking at right 

now.”. 
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Från att ha varit en extremt obehaglig scen med polisernas marscherande mot 

demonstranterna får sången en avväpnande funktion. Som publik får jag känslan av att allt går 

in i ett slags vakuum och att sången och dansen skapar rum för någonting annat. Sångens text 

handlar om en form av femininitet som på flera sätt utmanar den ”respektabla” femininiteten. 

Ray och de andra sjunger att de är “dåliga flickor” utan underkläder som visar sitt pubishår. 

Anspelningar på den förkroppsligade femininiteten som utifrån en normativ femininitet kan 

läsas som opassande, används av Ray och de andra som en form av motstånd. Förvirringen 

som uppstår bland poliserna skulle kunna tolkas som en oförmåga att handla när de ställs inför 

någonting som i deras ögon blir obegripligt. Liksom i scenen inne på Stonewall Inn där 

Marsha och Queen Cong provocerade poliserna blir här det queerfeminina ett slags 

möjliggörande och utgångspunkt för det motstånd som jag här diskuterat. Potentialen i den 

queerfeminina figurationen ligger i dess motstånd mot hegemoniska representationer, en del 

som aldrig helt låter sig infångas och definieras utifrån förhärskande beskrivningar.149 

Framställningen av de queerfeminina karaktärerna förändras, utifrån Spivak kan dessa 

situationer beskrivas som konfrontationer mellan olika diskurser som bidrar till diskursiva 

förflyttningar. Meningsstrukturer förändras. 

 

Ulrika Dahl skriver att den queera femininiteten inte definieras utifrån klädsel eller smink 

utan snarare i attityden: “Femme gör anspråk [...] Öppet bejakande och utnyttjande av 

sexualitet. Utanför lagen och ordningen är den en illusion med knivskarpa konturer. Skamlöst 

fri, trots allt.”150 Dahl beskriver femmen som en metafor över en alternativ femininitet, en 

politisk fiktion där de dåliga flickorna spelar huvudrollen. 151 Min diskussion kan också 

relateras till Catrine Andersson som skrivit att queerfemininiteten materialiserar en form av 

sexuell skam som blir en potentiell subversiv position. De heteronormativa 

begriplighetsramarna kan utmanas genom att de queerfeminina kropparna, som delvis eller 

helt i denna struktur endast kan begripliggöras genom en viss förhärskande representation, 

framträder genom det otänkbaras (icke-)positioner.152 De queerfeminint kodade karaktärerna 

använder sig av sitt feminina förkroppsligande, eller ”femmebodiement”, för att provocera 

och vända en utsatt position till en subversiv position.153 

                                                        
149	Ulrika	Dahl,	2011.		
150	Ulrika	Dahl,	citerad	i	Catrine	Andersson,	2006,	s.	19.		
151	Ulrika	Dahl,	Skamgrepp	-	Femme-inistiska	essäer,	Stockholm:	Leopard	Förlag,	2014,	s.	241.	
152	Catrine	Andersson,	2006. 
153 Ulrika	Dahl,	2012,	s.	62.	
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4.2.2 Subversiv identifikation 

Första gången som Danny följer med Ray och de andra till Stonewall Inn förklarar Ray för 

honom att de är tvungna att betala medlemskap i dörren och skriva in sig i ett medlemsregister 

men att han inte ska skriva in sitt riktiga namn eftersom det kan leda till arrestering om 

polisen skulle få tag i boken. När Danny sedan då ställer sig för att skriva in sig i 

besöksregistret skriver han ”John Wayne” istället för sitt riktiga namn. Ray skriver in sig som 

”Judy Garland”.  

 

I denna del vill jag diskutera hur Rays identifikation med Judy Garland kan förstås som en 

form av en queer motkulturell praktik eftersom den möjliggör andra betydelser av en 

marginaliserad queerfemininitet samtidigt som den destabiliserar bilden av den 

heterocisnormativa femininiteten som något naturligt.  

 

“[...] Her transition into adulthood was troubled. Despite being loved by generations, 

she lived a difficult and often tormented life, struggling with emotional problems, and 

drug addiction. Miss Garland was hoping to stage a comeback and regain her 

happiness and stardom, but unfortunately, now, that will never happen.” 

 

Citatet ovanför är taget från filmen när artisten och skådespelaren Judy Garlands död 

offentliggörs på TV-nyheterna. Vilken roll Judy Garlands död spelade för Stonewallupproret 

är omtalat. Historikern David Carter skriver i sin bok att Garlands död inte utgjorde en gnista 

till upproret men att hennes död ofta blir sammankopplad med dessa händelser eftersom hon 

dog endast ett par dagar innan upproret bröt ut. Flera forskare har skrivit om Garlands 

betydelse för queercommunityt och kopplat ihop henne med camp-kulturen, något som jag 

kommer återkomma till och diskutera. I filmen uppmärksammas karaktären Rays 

identifikation med Garland på olika sätt. Vid ett tillfälle får vi som åskådare följa Ray och 

Orphan Annie som sitter och diskuterar Judy Garland i relation till Barbra Streisand: 

 

ORPHAN ANNIE: “Barbra is a much bigger star.” 

RAY: “Than Judy?” 

ORPHAN ANNIE: “There’s something so broken about that junkie. I like someone 

who aint gonna collapse any minute, and that’s Barbra.” 

RAY: “Will someone please tell this sticky, sugar-faced fool that Judy’s supposed to 

be tragic. It’s a part of her beauty. In the Wizard of Oz, man, she’s just like us. A girl 

just lost in a world that doesn’t understand her.” 
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När Garlands död har offentliggjorts besöker Ray Danny i den mataffär som Danny arbetar i. 

Ray ber Danny om ett cigarettpaket, hen är upprörd och förklarar för Danny vad som har hänt: 

  

DANNY: “What do you want Ray?” 

RAY: “I just… I just need a pack of cigarettes, Danny. Look, I wouldn’t ask. I’m 

sorry. It’s an emergency. [...] Danny, Judy just died.” 

DANNY: “Judy who?” 

RAY: “Garland.[...] They’re flying her body over to Frank’s Mortuary on the Upper 

East Side. I mean, I’m going - I’m going to go pay my respect, and... “ 

DANNY: “I’m sorry, man.” 

RAY: “You won’t even give me a pack of cigarettes? [...] You just gonna walk away 

from me like that? It’s people like you, Danny, who misunderstood Judy. You know, 

and you misunderstand people like me [...]” 

 

Queer identifikation med Garland kan ses som del i den så kallade camp-kulturen. Camp är ett 

begrepp som har definierats och använts på olika sätt av olika forskare. Richard Dyer 

beskriver camp som ett sätt att ironisera, driva med, överdriva och trivialisera det seriösa eller 

respektabla i en dominant kultur.154 Enligt Dyer var Garland en av de stjärnor som 

förkroppsligade en ”överdriven” femininitet som enkelt kunde imiteras genom exempelvis 

dragshows. Jag tolkar inte Rays identifikation med Garland som ironiskt på det sättet, men 

Brian Currid skriver även att den ”tragiska” sidan hos Garland som kom fram efter att det 

blivit offentligt känt att hon försökt ta livet av sig möjliggjorde också en annan form av queer 

identifikation som baserades på gemensamma erfarenheter av att vara olycklig eller känna sig 

utsatt. Ray ser Garland som en person som var missförstådd och kopplar detta till den egna 

upplevelsen av att känna sig missförstådd: ”It’s people like you, Danny, who misunderstood 

Judy. You know, and you misunderstand people like me [...]”. Currid hävdar att den queera 

identifikationen med Garland kan beskrivas på två sätt. Det första är att queera personer 

identifierade sig med hennes annorlundahet. Det andra är att personer som blir behandlade 

som avvikande i samhället letar efter en form av tillhörighet och att de begripliggör sig själva 

genom att identifiera sig med en del av den dominanta kulturen som Garland utgjorde.155 

Currid menar att detta skulle kunna beskrivas som en form av önskan om att bli assimilerad in 

                                                        
154	Richard	Dyer,	176	
155	Brian	Currid,	2001,	124.	
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i den dominanta kulturen, att den queera erfarenheten skall kunna beskrivas med referenser 

från den dominanta kulturen. Det är ett sätt att se på saken, men jag vill argumentera för att 

Rays identifikation med Garland istället kan ses som en form av anti-assimilerande strategi. 

 

Pamela Robertson skriver om camp och queer identifikation med kändisar som Garland 

utifrån ett feministiskt perspektiv. Robertson kritiserar Dyers användning av camp-begreppet 

eftersom den fokuserar på det manliga gaycommunityt som imiterar kvinnor vilket gör att 

kvinnor endast blir framställda som objekt i camp-kulturen.156 Genom att inkludera kvinnor 

som subjekt i camp ges parodin en annan form eftersom det då handlar om en parodi över det 

egna jaget. Camp som en feministisk strategi möjliggör en form av identifikation med den 

som imiteras med tillåter också en vägran att identifiera sig med dessa bilder. Robertson 

kopplar ihop camp med Butlers förståelse av imitation. Butler skriver att imitationen är 

ingenting som kommer efter originalet eftersom det inte existerar något original. Imitationen 

är kärnan i den heterocisnormativa kulturen. Imitationen är inte att driva med själva idén om 

en ursprunglig substans, som exempelvis ”kvinna”. Den heterocisnormativa kulturen utgörs 

av ett konstant upprepande av försök att imitera sina egna ideal.157 Robertson skriver att 

relationen mellan kändis och ”imitatör” inte är en ensidig påverkansrelation, istället bör man 

se det som en ömsesidig påverkansrelation där idén om  ”originalet” förändras genom denna 

identifikationsprocess. Detta skulle då innebära att Rays identifikation med Garland inte bara 

kan ses som en form av begär efter att begripliggöra sig själv i en dominant kultur. Det kan 

också ses som en subversiv praktik eftersom Rays identifikation med Garland också förändrar 

bilden av Garland som en självklar symbol för den heterocisnormativa kulturen. 

Identifikationen med Garland kan också beskrivas som en form av disidentifikation. José 

Esteban Munoz beskriver disidentifikation på följande sätt: ”Disidentification is about 

recycling and rethinking encoded meaning.”158 Disidentifikation, eller ”misserkännande” som 

Butler också skriver, kan fungera som ett förhållningssätt till den dominanta kulturen som 

också förändrar dess meningsstrukturer.159 Erkännande och misserkännande används ofta som 

ett sätt att diskutera hur marginaliserade subjekt inte blir erkända för ”den de är”. Men 

misserkännande, disidentifikation, imitation och parodi är alla praktiker som har en subversiv 

                                                        
156	Judith	Butler	argumenterar	emot	denna	typ	av	kritik	som	riktas	mot	drag	i	det	manliga	gaycommunityt	som	en	misogyn	
objektifiering	av	kvinnor.	Detta	kan	kopplas	till	diskussionen	om	camp	som	Robertson	för.	För	att	läsa	vidare	se	Judith	Butler,	
Bodies	that	matter,	1993,	s.		121ff.	

157	Judith	Butler,	1993,	s.	125.	
158	José	Esteban	Munoz,	1999,	s.	31.	
159	Judith	Butler,	1993,	s.	219.	
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potential och som kan användas som ett sätt att utmana hegemonin. Exempel på detta är hur 

de queerfeminina karaktärerna låtsas att de befinner sig på en catwalk (som jag diskuterade i 

förra delen av analysen), eller hur Rays identifikation med Garland ifrågasätter logiken mellan 

original-imitation.  

4.2.3 Om drömmar 

”Fantasi är inte motsatsen till verklighet; den är det verkligheten förhindrar (…)”160 

 

Citatet ovanför är från Butler som diskuterar fantasins subversiva potential vilket jag också 

kopplar ihop med idén om drömmar. I denna del vill jag diskutera hur drömmar kan fungera 

som en form av möjliggörande. I likhet med Straube vill jag diskutera hur drömmar kan ses 

som en form av praktik som uttrycker begäret efter en annan framtid och särskilt utifrån den 

marginaliserade personens position kan detta ses som en form av motstånd mot det som vi 

benämner som ”verklighet”.161  

 

Andra natten i New York tar Ray med Danny till ett hotellrum som hen tillsammans med sina 

kompisar brukar hyra. När Ray och Danny kommer in i det lilla hotellrummet är det redan 

fullt med personer som ligger och sover i de två sängar som finns i rummet. Ray tar en filt 

som hen lägger på golvet nedanför en av sängarna, klär av sig till underkläderna och lägger 

sig sedan ner på filten. Danny klär också av sig till underkläderna, medan han gör detta 

observerar Ray honom och när Danny vänder sig om och tittar på Ray ler hen och säger: 

”You’re handsome”. Danny lägger sig ner på filten med ryggen mot Ray medan Ray stryker 

honom över axeln som för att trösta honom och säger: 

 

 “It’s okay… Listen, this is only temporary because we could find a real place. 

Because I just made some real money. I got a cousin. He went to pharmacy school in 

California. You know, where Judy, Liza, and Lorna, they live there with a lot of palm 

trees. You could go to pharmacy school, too. I can’t go because I’m not smart like 

that, but I can make you a nice home. I could clean. I could cook arroz con pollo. I 

could drive to the supermarket in our Chevrolet, and I could buy groceries. It’d be so 

nice. Would you like that?” 

 

                                                        
160	Judith	Butler,	2006,	s.	47. 
161	Wibke	Straube,	2014,	s.	158.	
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Scenen utgör enligt mig en av de vackraste scenerna i filmen eftersom den dels porträtterar 

Rays kärleksintresse för Danny och dels visar hur artikulerandet av drömmar kan fungera som 

ett sätt att ge tröst, eller att skapa ett tryggt rum. Eftersom denna scen utspelar sig på natten är 

rummet alldeles mörkt så när som på en gatlampa som lyser upp rummet lite vilket gör att 

scenen delvis ser ut att utspela sig i en dröm. Gränserna mellan verklighet och dröm blir inte 

helt tydligt och jag finner mig själv som åskådare också tröstad av Rays ord, och hoppfull om 

vilken framtid som öppnas upp för dem, trots att denna framtid inte är ett troligt scenario 

utifrån den situation som de båda befinner sig i. Drömmen blir ett försök till en väg ut ifrån 

utsattheten. 

 

 

Ray drömmer om framtiden. (Stillbild från film) 

 

Vad jag också skulle vilja diskutera i relation till Rays framtidsdröm är hur en kan förstå den i 

relation till den queerfeminina identiteten. Utifrån en heteronormativ tolkningsram skulle en 

kunna tolka Rays dröm som en längtan efter en, till synes, heterosexuell hemmafrutillvaro där 

Danny, som kan kodas som maskulin, utgör ”mannen i relationen” genom att jobba och 

försörja den tänkta familjen. Hur skulle Rays framtidsdröm kunna läsas på ett annat sätt? 

Butler problematiserar den heteronormativa synen på butch-femmerelationer som bygger på 

en föreställning om att dessa typer av relationer reproducerar en heterosexuell praktik.162 För 

att bemöta denna argumentation vänder sig Butler till de grundläggande antaganden som 

                                                        
162	Judith	Butler,	2007,	s.	215.	



62 
 

denna syn bygger på. Ett grundläggande antagande som Butler problematiserar är idén om att 

vissa subjekt eller relationer utgör ”originalen” medan andra endast kan kvalificeras som 

”imitationer”. Problemet med detta antagande är det aldrig existerat ett original eller inre 

kärna att imitera. Identitet är inte uttryck för en inre essentiell kärna. Olika utföranden är 

performativa eftersom den identitet som den gör anspråk på att uttrycka är konstruerad och 

upprätthålls genom materiella och diskursiva medel.163 Butch-femme relationer, eller andra 

queera relationer mellan maskulint och feminint kodade personer, är subversiva på det sättet 

att de undergräver den påstådda originaliteten i de heterocisnormativa relationerna. Butch-

femmerelationer utgör enligt Butler en form av parodi, inte genom att parodiera de till synes 

naturliga heterosexuella relationerna, utan genom att parodiera “original” som idé. 

Förskjutning av hegemoniska föreställningar bildar nya identiteter som öppnar upp för nya 

betydelser. På detta sättet kan vi då se hur Rays framtidsdröm destabiliserar den ”verklighet” 

som vi tar för givet och hur den queerfeminina identiteten inte imiterar utan snarare 

destabiliserar bilden av den, till synes naturliga, heterocisnormativa femininiteten. 

 

I exemplet ovanför kan vi se hur en dröm kan skapa ett tryggt rum med imaginära medel. 

Nästa exempel som jag skulle vilja diskutera är hur baren Stonewall Inn i filmen utgör en 

fysisk plats där andra ”verkligheter” är möjliga. Stonewall Inn är en plats som också hela 

tiden riskerar att bli en otrygg plats bland annat genom maffiabossen Ed Murphy som äger 

baren eller genom polisrazziorna, något som jag också diskuterar tidigare i analysen. Vad som 

är intressant är att Stonewall Inn är en fysisk plats som förkroppsligar den ambivalens som 

finns i filmen mellan den heterocisnormativa, våldsamma ”verkligheten” som påverkar 

karaktärerna på olika sätt och hur denna sätts i relation till den verklighet som de själva 

skapar. Eftersom filmen presenteras ur Dannys perspektiv får vi som åskådare se baren första 

gången som Danny följer med Ray och de andra dit. När de har skrivit in sig i barens besök 

register, Ray som ”Judy Garland” och Danny som ”John Wayne”, följer Danny efter Ray ner 

till danslokalen. När Ray drar undan ett draperi som hänger för ingången ser vi in i en mörk 

lokal med röd belysning, fullt med folk och en gogodansare mitt i rummet med endast ett par 

korta guldshorts på sig. Liksom i scenen på hotellrummet bidrar det dova ljuset till att skapa 

en drömsk stämning. När Danny och Ray stöter på Marsha inne på dansgolvet annonserar Ray 

att hen måste gå till damrummet och försvinner. Efter en stund kommer hen ut igen, sminkad 

och nu iklädd en kort guldfärgad klänning och högklackade skor. Marsha ger Ray en 

                                                        
163	Judith	Butler,	2007,	s.	214. 



63 
 

komplimang om hens utseende medan Ray sätter på låten ”Venus” med bandet Shocking 

Blue. Ray går ut på dansgolvet med båda armarna höjda över huvudet, de andra besökarna 

står vid sidan om, ler och klappar uppmuntrande i händerna. Som åskådare är det tydligt att 

Ray i detta ögonblicket känner sig trygg och lycklig. Den ”förvandling” som hen genomgår är 

ett bra exempel på hur Stonewall Inn jämfört med världen utanför, kunde utgöra en tryggare 

plats för personer som uppvisade queera könsuttryck. Att Ray börjar klä sig på ett annat, mer 

feminint kodat sätt när hen är inne i baren visar att hen upplever sig tryggare där. Detta kan 

relateras till hur Österholm skriver om det ”skeva flickrummet” som en plats där de ”skeva 

flickorna” passar in, en plats som är nödvändig för att orka leva som en normbrytande person 

och där, som jag uppfattar det, en annan verklighet blir möjlig.164 På liknande sätt tänker jag 

mig att Stonewall Inn blir en plats för Ray att hämta kraft för att orka att leva i en 

förtryckande värld.  

 

Den queerfeminina transaktivisten Alok Vaid-Menon talar i en intervju om hur utsatt en kan 

känna sig när en klär sig och sminkar sig på ett feminint kodat sätt samtidigt som en inte 

passerar (eller inte har som mål att passera) som ”kvinna”.   När hen presenterar sig själv på 

ett feminint kodad sätt får det direkt andra konsekvenser jämfört med när hen klär sig på ett 

maskulint kodat sätt. Vaid-Menon beskriver det som att hela verkligheten skiftar beroende på 

om hen presenterar sig själv på ett feminint eller maskulint kodat sätt. ”For those who don’t 

identify with the gender they were assigned to at birth, their methods of clothing themselves 

turns fashion into much more than just a form of expression.”.165 I filmen får jag inte veta 

vilket kön (eller icke-kön) som Ray identifierar sig som, men Vaid-Menons citat ger ändå ett 

intressant perspektiv på vad det kan innebära att ha ett feminint kodat uttryck utan att 

passera/eller vilja passera som ciskvinna. Tillsammans med förståelsen av kläder eller mode 

som någonting mer än bara ett uttryck och Dahls teori om femininitet som mer än endast en 

yta, kan de komplimanger som Ray får för sitt utseende förstås som någonting mer än bara en 

komplimang av den fina klänningen. Det är också ett erkännande av hen som person. Hela 

den här diskussionen visar också på hur vår existens alltid definieras av det eller de som vi har 

en relation till, oavsett om det handlar om ”levande” människor eller ”död” materia som olika 

fysiska rum. Omgivningar, materiella som diskursiva, möjliggör eller omöjliggör olika 

personer att bli erkända på olika sätt. Straube skriver om drömmar som ett sätt att ”se det som 

                                                        
164	Maria	Margareta	Österholm,	2012.	
165	Landon	Peoples,	”This	Is	What	Non-Binary	Fashion	Looks	Like”,	2015-10-11,	http://www.refinery29.com/alok-vaid-menon-
fashion-gender-binary	(Hämtad	2016-05-14).	
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andra inte kan se”. 166 Drömmar kan beskrivas som ett sätt att föreställa sig en utopi. Straube 

refererar till Muñoz begrepp ”önske-landskap” som beskriver imaginära alternativ till de 

existerande, förtryckande strukturer som försvårar livet för många marginaliserade grupper. 

För att orka att förändra nuet är en radikal optimism, som bygger på hopp och drömmande, 

nödvändig.167 Jag tänker mig att Ray i dessa scener utnyttjar drömmandets och fantasins 

potential dels för att orka leva i den utsatta position som hen befinner sig i. Men också som ett 

sätt att göra sig själv möjlig i en värld som framställer hen som omöjlig. 

 

 
Ray som gör entré på dansgolvet i guldklänning inne på Stonewall Inn. (Stillbild från film) 

 
Det ”ogripbara”, ”otydliga”, ”overkliga”, ”konstruerade” och ”svårlästa” framställs ofta som 

något negativt när det kommer till historieskrivning, men Edenheim skriver hur ett sökande 

efter det ”ogripbara” eller ”overkliga” är ett potentiellt subversivt sätt att läsa historia. De 

lösryckta bitarna från historien, som inte ges ett tydligt sammanhang, inte är begripligt utifrån 

en hegemonisk logik, är de som har potential att bli vad Derrida benämner som 

”motståndsrester”.168 Mitt fokus i min motläsning har just varit att försöka urskilja hur de 

queerfeminint kodade karaktärerna kan läsas subversivt, på vilket sätt som de gör motstånd 

                                                        
166	Wibke	Straube,	2014,	s.	159.	
167	Ibid.,	s.	177.	
168	Sara	Edenheim,	2011,	s.	72f.	
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mot den hegemoniska logiken. Vad jag försökt att hitta är det som i en hegemonisk diskurs 

kan beskrivas som overkligt, otydligt eller obegripligt. Jag har diskuterat hur det obegripliga 

på olika sätt utgör det subversiva. Det obegripliga blir ett möjliggörande och ett ifrågasättande 

av det som vi uppfattar som begripligt. En annan historia framträder.   

5. Avslutande diskussion 

5.1 Sammanfattning av resultat och slutsatser 
 
Denna uppsats har undersökt den queerfeminina representationen i filmen Stonewall (2015) 

som är inspirerad av händelserna runt och under Stonewallupproret i New York City 1969. 

Analysen har utgått ifrån två olika läsningar som har gett två olika infallsvinklar till 

materialet. Den första läsningen utgick ifrån min första frågeställning som lydde: På vilket 

sätt framställs de queerfeminina karaktärerna på ett negativt sätt utifrån hegemoniska 

föreställningar om queer femininitet? 

 

Min analys visar att filmens representation av de queerfeminint kodade karaktärerna påverkas 

på flera negativa sätt utifrån hegemoniska föreställningar om queer femininitet. Jag har urskilt 

tre övergripande teman som jag döpte till: ”Pervers femininitet”, ”Strävan efter 

respektabilitet” och ”Legitimitet och politiskt aktörskap”. Jag argumenterar för att 

representationen av de äldre queerfeminina karaktärerna bygger på cisnormativa idéer om 

queer femininitet som motbjudande. De personer som misslyckas med att uppvisa en 

”likriktad” könsidentitet väcker en avsky eftersom de förkroppsligar en position som inte blir 

begripliggjord inom könsbinära ramar. Jag diskuterar också hur denna representation kan 

kopplas till åldersnormer där den åldrande femininiteten inte begärs lika mycket som den 

ungdomliga femininiteten. Vidare diskuterar jag hur strävan efter respektabilitet leder till 

konflikter mellan olika grupper i queercommunityt. Filmen visar, enligt mig, hur Trevor och 

Mattachine Society avfärdar Ray och de andra queerfeminina karaktärerna eftersom de inte 

lever upp till idéer om respektabilitet. Detta på grund av deras normbrytande femininitet och 

att de försörjer sig som sexarbetare. Under det sista temat i den förhandlande läsningen 

diskuterar jag hur normer om rationalitet bidrar till en legitimering av en viss form av politiskt 

aktörskap medan andra typer av motstånd avfärdas. Jag visar på vilka sätt som filmen utgår 
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ifrån en dualistisk uppdelning mellan kropp och tanke där de queerfeminint kodade 

karaktärernas motstånd framställs som affektivt, irrationellt och kopplas ihop med deras 

kroppslighet. Detta kan enligt mig jämföras med hur filmen framställer Danny och Trevors 

politiska aktörskap som mer rationellt och ideologiskt grundat. Detta kan relateras till Young 

som skriver att politiska ledare ofta är de som uppfyller ett slags neutralitetsideal, att deras 

kroppar inte märks ut på samma sätt och därför anses kunna handla rationellt på ett annat sätt 

än de grupper vars kroppar på olika sätt märks ut som avvikande.169 

 

Den andra läsningen som jag genomförde är inspirerad av Stuart Halls motläsning och utgick 

ifrån min andra frågeställning: Möjliggör filmen andra läsningar av de queerfeminint kodade 

karaktärerna som utmanar hegemoniska föreställningar om queer femininitet? 

 

Denna läsning visar att jag kan identifiera flera aspekter i representationen av de 

queerfeminint kodade karaktärerna som på olika sätt utmanar hegemoniska föreställningar om 

queer femininitet. Även denna analysdel har tre övergripande teman: ”Om provocerande 

femininitet”, ”Subversiv identifikation” och ”Om drömmar”. Jag börjar med att ge en annan 

tolkning till de queerfeminint kodade karaktärernas politiska aktörskap än den jag ger i första 

analysdelen. Jag skriver om flera exempel från filmen som visar hur provokationer genom 

queerfemininiteten delvis utmanar den marginaliserade position som de queerfeminint kodade 

karaktärerna befinner sig i. Utsattheten används som ett sätt att göra motstånd på och 

queerfemininiteten blir subversiv. Detta kan relateras till tidigare studier som skrivit om hur 

den ”skamlösa” femininiteten har en subversiv potential.170 Vidare diskuterar jag hur Rays 

identifikation med Judy Garland gestaltas i filmen och hur den relation som i identifikationen 

möjliggörs utmanar dikotomin mellan queer femininitet och den, till synes, naturliga 

heterocisnormativa femininiteten. Jag diskuterar hur denna identifikation kan ses som en form 

av anti-assimilerande strategi eftersom den utmanar idén om en ursprunglig, essentiell, 

heterocisnormativ femininitet. Avslutningsvis diskuterar jag hur drömmande kan förstås i 

relation till filmen som någonting som inte bara utmanar dikotomin mellan dröm och 

verklighet eller fantasi och verklighet utan också blir en form av möjliggörande. Jag 

diskuterar hur artikulerandet av Rays dröm om en framtid med Danny öppnar upp för en 

annan, hoppfull, framtid. Jag skriver också om hur Stonewall Inn kan uppfattas som en form 

                                                        
169	Iris	Marion	Young,	1990.	
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av materialiserad dröm där den queera femininiteten genom detta rum blir begriplig och 

möjliggörs på ett annat sätt än utanför baren.  

 

Min motläsning fokuserade mycket på karaktären Ray. Förklaringen till detta är att Ray är den 

queerfeminint kodade karaktär som ges mest plats och utrymme att läsas på ett mer nyanserat 

sätt. En karaktär som Queen Tooey befinner sig nästan hela filmen igenom i periferin, vilket 

gjorde att en mer djupgående analys av henne försvårades. Det är liknande med ”personen i 

röd klänning” som köper sex av Danny. Jag diskuterar lite kort hur åldersnormer samverkar 

tillsammans med normer om femininitet i framställning av de äldre queerfeminint kodade 

karaktärerna men för ingen längre diskussion om åldersnormer. Jag hade exempelvis kunnat 

utveckla denna diskussion i relation till hur Stonewallupproret i queer historia fungerar som 

en brytpunkt, där tiden under och efter upproret till större del förknippas med en politisk 

radikalism men också hur ”gayrörelsens” effektivisering resulterade i en exkludering av de 

grupper som inte ansågs passa in i den politiska framgångsanda som väcktes.171 Vithets- och 

klassnormer påverkade också representationen av de queerfeminint kodade karaktärerna. Om 

jag hade genomfört en intersektionell analys hade jag kunnat skriva mer om hur dessa 

maktstrukturer och samverkar med den queerfeminina representationen. Jag kommer 

återkomma till det intersektionella perspektivet i förslag till framtida forskning. 

 

5.1.1 Stonewall – förhärskande historieskrivning? 

De teoretiker som jag refererar till i min teori diskuterar alla, på ett eller annat sätt, hur 

kulturell dominans utgörs av ett tänkande som söker att reducera all form av skillnad till en 

norm. Young beskriver detta som identitetens logik som är en typ av totalitärt tankesystem. 

Den kulturella dominansen påverkan på historieskrivning benämns av Spivak som 

”förhärskande historieskrivning” och av Edenheim som ”historiemedvetandet”. 

Historiemedvetandet reducerar och konstruerar historia på ett ”begripligt sätt” utifrån 

hegemoniska strukturer. Historia om marginaliserade grupper blir ofta konstruerad utifrån den 

dominerande gruppens logik. Den dominerande gruppen får tolkningsföreträde till historien 

vilket gör att olika hegemoniska föreställningar påverkar vilken historia som blir begriplig 

och inte. I detta inbegrips också frågor om vilka subjekt som blir inkluderade i historien och 

på vilket sätt. Butler skriver hur kunskap alltid är kopplad till erkännande eftersom den 
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kunskap som är legitimerad, styr vilken typ av identiteter som blir möjliga. Detta kan 

exempelvis kopplas ihop med hur de queerfeminint kodade karaktärerna framställs som 

sexförbrytare, irrationella, icke-politiska som inte är förmögna att leva upp till normer om 

respektabilitet. Young skriver hur stereotyper blir ett sätt för den dominerande kulturen att 

begripliggöra de grupper som framställs som avvikande. Eller som Edenheim beskriver, 

stereotyper är de former genom vilka de avvikande blir igenkännbara i den dominerande 

kulturen.172 

 

Eftersom filmen presenterar historien utifrån Danny är det i relation till honom som de 

queerfeminint kodade karaktärerna till stor del definieras. Han är den som exempelvis utsätts 

för de sexuella trakasserier/övergrepp som jag diskuterar i början av analysen och de 

queerfeminina karaktärernas (brist på) politiska aktörskap ställs i relation till Dannys politiska 

aktörskap. Vad som enligt mig visas i filmen är att de queerfeminina karaktärernas historia 

inte framförs av dem själva utan till stor del berättas genom någon annan. Spivak skriver hur 

dominerande grupper ofta ges tolkningsföreträde till marginaliserade gruppers historia. I detta 

fall utgör Danny en subjektsposition som på olika sätt, som jag diskuterat i analysen, blir mer 

legitimerad än de queerfeminina karaktärerna. Det handlar mycket om vem eller vilka som 

utgör historiens objekt respektive subjekt, vilka som har rätt till att definiera och vilka som 

blir definierade. Jag hävdar att filmen reproducerar hegemoniska föreställningar om queer 

femininitet som på flera negativa sätt påverkar framställningen av de queerfeminina 

karaktärerna. Detta i sin tur påverkar och får olika konsekvenser för framställningen av 

Stonewallupproret. 

 

5.1.2 Dekonstruktion – ett subversivt sätt att läsa historia? 

Jag har i denna del av analysen på olika sätt diskuterat hur de queerfeminina karaktärerna kan 

tolkas som subversiva i relation till hegemoniska föreställningar om queer femininitet. Denna 

diskussion ska sättas i relation till den förhandlande läsningen som på olika sätt har visat hur 

karaktärerna framställs på ett negativt sätt utifrån hegemoniska föreställningar. Olika 

teoretiker som jag utgått ifrån har beskrivit dekonstruktion på olika sätt. Rydström skriver 

exempelvis att dekonstruktion som en historiografisk metod möjliggör läsningar av historien 

som utmanar hegemoniska förståelser.173 Motläsningen möjliggjorde enligt mig ett annat sätt 
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att tolka och förstå karaktärerna som kan ställas i relation till den första läsningen. 

Gemensamt för motläsningen är att jag har letat efter betydelseförskjutningar, det vill säga när 

och hur representationen av karaktärerna kan läsas på andra sätt än i den första läsningen. 

Betydelseförskjutningar kan beskrivas på olika sätt, Spivak skriver att man i en dekonstruktiv 

läsning ska leta efter konfrontationer, när hegemoniska diskurser och motdiskurser möts. 

Exempel på detta är när jag diskuterar hur Marsha P. Johnson och Queen Cong vänder sina 

utsatta positioner under polisrazzian till sin fördel. Queerfemininiteten blev i det ögonblicket 

något som inte var till deras nackdel utan möjliggjorde ett motstånd. Detta exempel, 

tillsammans med Rays identifikation med Garland och vilken roll drömmande kan fungera 

som en form av möjliggörande kan alla beskrivas som disidentifikationer. Detta kan också 

relateras till misslyckad identifikation som Butler skriver om där ett subjekt identifierar sig på 

ett sätt som går emot den hegemoniska kulturens logik. För Spivak och Terry är det just denna 

typ av disidentifikationer eller misslyckade identifikationer som utgör konflikter mellan 

hegemoniska diskurser och motdiskurser och som bör vara central för en dekonstruktiv 

läsning. Motläsningen möjliggör andra tolkningar av karaktärerna som skiljer sig från den 

förhandlande läsningen. Men de olika tolkningarna skall inte läsas som isolerade från 

varandra, de ska snarare ses som diskussioner av olika diskurser som påverkar och 

konstituerar varandra. Mitt mål har varit att visa på materialets ambivalens, att 

meningsstrukturer aldrig kan bli helt statiska utan förändras beroende på hur de tolkas (eller 

misstolkas). En dekonstruktiv läsning är en läsning som letar efter öppningar, sprickor och 

fragment i ett material som möjliggör andra tolkningar. Flera av teoretikerna som jag 

diskuterat i min teori skriver om dekonstruktionen som en form av etisk praktik, ett sätt att 

förbinda sig till ett ansvar. Jag tänker att det handlar om att visa att det bara finns en tolkning 

av någonting, utan flera. Elisabeth Hjorth skriver att det är dekonstruktionens koppling till 

osäkerheten som förbinder den med etiken. Det blir som ett ansvar till det Andra/den Andre 

som Simon Critchley skriver om, att känna ett ansvar inför det obegripliga. Att alltid leta efter 

förändringspotentialen är ett sätt, oavsett om man lyckas eller inte, att ta ansvar eftersom 

förändring alltid är möjlig. Den dekonstruktiva läsningens potential kan relateras till fantasins 

potential och nödvändighet. Att tänka sig en annan värld utgör inte bara en målbild utan är 

också en utgångspunkt från vilken andra världar blir möjliga. 
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5.3 Övriga diskussioner och förslag till framtida 
forskning 
 

Jag har i denna uppsats beskrivit dekonstruktiv läsning som en form av motstånd mot 

förhärskande representationer och diskuterat hur en meningsstrukturs inbyggda ambivalens 

öppnar upp för en subversiv potential att förändra denna struktur. Eftersom det inte varit del av 

mitt syfte och eftersom det skulle ha tagit alltför mycket plats i uppsatsen valde jag att inte 

inkludera en diskussion om begreppet ”motstånd” eller hur min användning av motstånds-

begreppet kan förstås i relation till andra forskares användning av begreppet. Men jag skulle 

ändå vilja diskutera förståelsen av motstånd i relation till min analys. Pamela Robertson 

diskuterar hur olika typer av kulturella ”motståndsläsningar” riskerar att bli lika 

determinerande som de hegemoniska meningsstrukturer de söker att utmana.174 På vilket sätt? 

Om en forskare utgår ifrån att hen genom en motståndsläsning ger en ”fri” tolkning av sitt 

material, jämfört med en hegemonisk läsning, förnekar hen de maktstrukturer som på olika 

sätt även möjliggör en sådan motläsning. Jag tänker mig inte att jag i motläsningen har kunnat 

ställa mig utanför de meningsstrukturer som jag kritiserar i den förhandlande läsningen. 

Liksom flera av de teoretiker som jag utgått ifrån tänker jag mig att en alltid rör sig inom de 

meningsstrukturer som en kritiserar. Dekonstruktion är en praktik som ifrågasätter det vetande 

subjektets tänkande och oförmåga att, som Simon Critchley skriver, reducera det andra till det 

samma.175 Samtidigt som detta har varit en kritisk utgångspunkt för mig när jag analyserat 

filmen tänker jag mig att en läsare ska inta ett liknande förhållningssätt till det material som 

jag producerat i denna uppsats. Att lyfta fram ambivalensen i meningsstrukturer innebär inte 

att jag förkastar betydelsen av vissa identiteter, eller strukturer. Jag tänker mig snarare att jag 

har sökt att kritisera de tolkningar av de queerfeminint kodade karaktärerna som, enligt mig, 

varit priviligierade framför andra tolkningar. Jag sympatiserar med Elizabeth Hjorth som 

skriver att dekonstruktionens synliggörande av den inbyggda osäkerheten i meningsstrukturer 

är det som möjliggör ett förändringsarbete. Men bidrar en dekonstruktiv läsning verkligen till 

en förändring av strukturer på riktigt? Jag tänker mig att dekonstruktion som en form av 

motstånd skall förstås som ett sätt att synliggöra de hegemoniska ideologiernas konstruktion 

och en kritik mot att vissa framställningar blir konstruerade som naturligt givna.  
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175	Simon	Critchley,	1999.  
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Frågor som berör ”identitet” tenderar att hamna på ena sidan i den dikotomi som ibland görs 

mellan frågor om materiella strukturer och språkliga diskurser, eller ”representationsfrågor”. 

Frågor om identitet avfärdas ibland som ”lyxfrågor”, men jag skulle vilja citera Butler som 

skriver:  

 

”Jag tycker inte att vi ska undervärdera vad tanken på det möjliga betyder för dem för 

vilken frågan om överlevnad är som mest akut. (…) Tanken på ett möjligt liv är bara ett 

lyxigt nöje för dem som redan vet att de är möjliga. För dem som fortfarande eftersträvar 

att bli möjliga, är möjlighet en nödvändighet.”176 

 

Frågor som berör identitet, och som i denna uppsats berört representationer av 

queerfemininitet, måste enligt mig överbrygga dikotomin mellan materialitet och språk 

eftersom identitetsfrågor berör båda delarna. Motstånd och förändring är endast möjlig om en 

har både de språkliga och materiella förutsättningarna. Därför behövs forskning som belyser 

båda det materiella och diskursiva, som alltid konstituerar varandra.177 Förslag på annan 

framtida forskning som enligt mig behövs är intersektionella analyser av Stonewallupproret. 

Det finns en del intersektionellt skrivet om Stonewallupproret som är icke-akademiskt men 

min förhoppning är att det även kommer genomföras akademiska studier med intersektionella 

perspektiv som fokuserar på konstruktionen av denna historia. Jag skulle också vilja se fler 

studier som kritiskt diskuterar hur olika subjekt och grupper blir representerade i queer 

historia.  
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