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INLEDNING 

Den spanske regissören Pedro Almodóvar har kommit att bli internationellt erkänd samtidigt som 

hans film ofta betonats som kontroversiell. Filmerna har, till stor del, framhävts i en diskussion 

kring genus och sexualitet. I det sammanhanget har de både hyllats för subversiv potential och 

kritiserats för misogyni samt negativa representationer av homosexuella.1  

Sedan jag såg min första film av Almodóvar, Allt om min Mamma (1999), har jag 

inte slutat att fascineras av hans film. Det som intresserar mig är deras tydliga queera särdrag i 

relation till att de kommit att bli relativt stora internationella och kommersiella genombrott. Även 

om det förekommer skillnader mellan filmerna finns det en tydlig röd tråd i alla. Almodóvars film 

inbjuder därmed till en analys utifrån ett queerteoretiskt perspektiv. Trots det har filmforskningen 

varit blygsam i studier kring hans film utifrån ett sådant perspektiv, vilket jag finner underligt. Det 

får mig att undra om det beror på att hans film är för tydligt queera att ingen vågat sig på en sådan 

analys. Mot denna bakgrund har mitt intresse för Almodóvar och en studie av hans film vuxit fram. 

  

Ämne och avgränsning 

Det centrala ämnesområdet i uppsatsen är queerteori och mitt analysobjekt är Almodóvars film med 

en inriktning på fyra utvalda filmer. Val av ämne och analysobjekt är relevant på grund av att det, 

trots filmernas tydliga queera kännetecken, återfinns lite forskning kring dem utifrån ett 

queerteoretiskt perspektiv. Dessutom finns det praktiskt taget inga PK-uppsatser om ämnet. En 

annan viktig anledning till ämnesområdets relevans är queerteorins förmåga att fortfarande bidra till 

nyskapande perspektiv, både innanför och utanför akademiska sammanhang. Teorin provocerar 

fortfarande sätt att se på kön, genus och sexualitet, vilket gör den aktuell i dagens läge.2 

Jag begränsar mig till fyra utvalda filmer av Almodóvar. Kopplingar till andra filmer 

kommer dock att göras löpande i näranalyserna. På det sättet vill jag bidra till ett brett 

tidsperspektiv av hans film i förhållande till uppsatsens syfte. Urvalet av filmer sker utifrån syftet 

att ge en bred bild av Almodóvars film där både likheter och skillnader lyfts fram. De filmer som 

jag väljer att analysera är: Bind mig! Älska mig! (Atame!, 1989), Höga Klackar (Tacones 

lejanos, 1991), Allt om min mamma (Todo sobre mi madre, 1999) och Dålig Uppfostran (La 

Mala educacion, 2004). Trots att det bara är en tidsram på två år mellan Bind mig! Älska mig! och 

Höga klackar uppfattas mitt val av Bind mig! Älska mig! som relevant eftersom det inte skrivits 

så mycket om denna film. Dessutom skiljer sig filmen från de resterande i sitt problematiserande av 

genus och, framförallt, heteronormativitet. Höga klackar väljs mot bakgrund av dess uttryck av 

                                            
1 Paul Julian Smith, Desire Unlimited: The Cinema of Pedro Almodóvar, (1994), (London och New York: Verso, 
2000), 2. 
2 Alexander Doty, Flaming Classics: Queering the Film Canon  (London och New York: Routledge, 2000), 7. 
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genusparodier och Allt om min mamma utifrån dess utforskande av genusperformativitet och 

transsexualism. Valet av Dålig uppfostran sker mot bakgrund av dess representation av 

homosexualitet och sexuellt begär. Den är också en nyutkommen film av Almodóvar och 

forskningsfältet har inte hunnit ta sig an den i samma utsträckning. Näranalyserna av dessa fyra 

filmer begränsar sig till en tematisk analys där fokus ligger på filmernas karaktärer, narration och 

tema. 

Teoretiskt avgränsar jag mig till queerteori. Feminism och poststrukturalism kommer 

också vara närvarande eftersom queerteorin är sammankopplad med dessa synsätt. Teorins syfte är 

att koppla den hierarkiska genusordningen med heteronormativitet samt problematisera 

identitetskategorier och dikotomier. Det gör teorins nära besläktande med det feministiska och det 

poststrukturalistiska perspektiven uppenbara.3 Det finns mycket skrivet kring queerteori och jag 

försöker ge en grundläggande genomgång och avgränsar mig till det som är relevant. Fokus ligger 

på Judith Butlers resonemang kring den heterosexuella matrisen och genusperformativitet. 

Dessutom försöker jag redogöra för queerteoretisk forskning med inriktning på filmrepresentation 

och subversiva potential. Här kommer begrepp som subversiv genusperformativitet, 

genusvariationer, genusparodier, transsexualism och camp att vara centrala.  

 

Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur kön, genus och sexualitet, i Almodóvars film, synliggörs 

utifrån ett konstruktivistiskt synsätt. Samtidigt vill jag diskutera hur hans film problematiserar 

genusnormer, heteronormativitet och dikotom kategorisering. Den centrala frågeställningen är 

därmed: på vilka sätt avslöjar Almodóvars film kön, genus och sexualitet som konstruktioner samt 

hur ifrågasätter de genusnormer, heteronormativitet och dikotomier. Genom att lägga fokus på dessa 

frågor hoppas jag kunna framhäva Almodóvars film utifrån ett queerteoretiskt perspektiv och i 

förhållande till subversiva potential. Min tes i nuläget är att Almodóvars film representerar kön, 

genus och sexualitet på ett alternativt sätt som synliggör dem som sociala, kulturella och normativa 

konstruktioner. Det anser jag är genomgående i hans film samtidigt som det bidrar till subversiva 

möjligheter. Jag utgår dock inte från detta. Ett kritiskt förhållningssätt är av viktigt värde och 

analysen kommer också ta upp faktorer som motsäger min tes. 

Det faktum att jag pekar på generella likheter i Almodóvars film kräver en kort 

diskussion kring auteurbegreppet. Auteurperspektivet har ofta utsatts för kritik.4  Att det finns en 

                                            
 
3 Feminismen undersöker den hierarkiska genusordningen och poststrukturalism lägger fokus på ett problematiserande 
av identitetskategorier och en dekonstruktion av dikotomier.  
4 Se vidare exempelvis Nicolas Tredell, Cinemas of the Mind: A Critical History of Film Theory (Cambridge: Icon 
Books, 2002). 
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röd tråd i Almodóvars film är dock uppenbart. Almodóvar kan mer än de flesta regissörer hävda sig 

själv som auteur, eftersom han inte bara regisserar sina filmer utan även kontrollerar produktionen 

och andra omständigheter kring hans arbete.5 Uppsatsens syfte är dock inte att redogöra för 

auteurbegreppet eller undersöka huruvida Almodóvar kan ses som auteur eller inte. Jag vill istället 

diskutera hur hans film ger uttryck för queerteoretiska tankegångar och därmed är det inte relevant 

att koncentrera uppsatsen till fakta om Almodóvar utan det är hans film som står i fokus.  

 

Metod och material  

Min metod består av att jag analyserar Almodóvars film utifrån ett queerteoretiskt perspektiv och 

med hjälp av queerteoretiska begrepp och resonemang. Filmanalyser med ett queerteoretiskt synsätt 

är relativt vanliga i aktuell filmforskning. Metoden har dock, vad jag kan hitta, inte använts i 

samband med en studie av Almodóvars film. Det har gjorts en del analyser kring hans  

filmrepresentationer av genus och sexualitet, men inga av dem har haft ett uttalat queerteoretiskt 

perspektiv. Valet av metod är därmed relevant och nyskapande för forskningsfältet.  

Uppsatsen kommer behandla queerteori för att därefter, med dessa perspektiv, 

analysera utvalda filmer. Utöver dessa teoretiska tankegångar kommer jag också inrikta mig på 

filmrepresentation och förhålla mig till forskning kring Almodóvars film inom ramen för det som är 

relevant för uppsatsens syfte. Uppsatsen kommer redogöra för bakgrund till queer, 

filmrepresentation, queerbegreppet, queerteoretiska utgångspunkter och subversiva potential i 

teorin. Därefter följer en redogörelse för relevant forskning kring Almodóvars filmrepresentationer 

med inriktning på genus och sexualitet för att sedan övergå till fyra tematiska näranalyser. 

 Generellt försöker jag göra en översättning till svenska. I vissa fall, när begrepp 

uppfattas som svåra att översätta, väljer jag att behålla den engelska termen. Detta markeras med 

kursiv stil. Citat som hämtas från engelsk litteratur kommer jag inte översätta. Citat från filmerna är 

dock på svenska. Jag använder mig av svenska DVD-utgåvor och jag kommer att tilltala filmerna 

utifrån de svenska titlarna. Inga handlingsreferat för filmerna kommer att redogöras eftersom det tas 

för givet att läsaren är insatt i Almodóvars film. Det kommer att klargöras hur jag använder mig av 

centrala begrepp allteftersom de redogörs i teoridelen, men några begrepp är redan här lämpliga att 

understryka. Gender och sex översätter jag till svenskans genus och kön.6 Här syftar genus till det 

sociala könet och kön till det biologiska. På senare tid har det förts en diskussion kring denna 

uppdelning och hur den kommit att bli en dikotomi själv. Framförallt Butler själv har lyft fram en 

sådan problematik. I samband med detta har det betonats som viktigt att tydliggöra hur dessa 

                                            
5 Mark Allinson, A Spanish Labyrinth: The Films of Pedro Almodóvar (London och New York: I.B.Tauris, 2001), 4. 
6 Denna översättning kan vara problematisk då begreppen gender och sex inte fått samma betydelser som de svenska 
begreppen genus och kön. Det viktiga är dock att klargöra hur och i vilken betydelse begreppen används. 
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begrepp används.7 Det kan te sig underligt att jag använder mig av uppdelningen kön/genus, då 

syftet är att problematisera dikotomier. För att möjliggöra ett ifrågasättande av kategorier och 

dikotomier måste dock dessa benämnas som de används i dagens läge. Av den anledningen 

använder jag mig av kategorier som genus och kön och även andra kategorier som heterosexualitet, 

homosexualitet, kvinna och man. Alla dessa kategorier lyfts dock fram utifrån ett konstruktivistiskt 

synsätt och utan en hierarkisk ordning.  

Det material som jag använder mig av är både filmer och böcker samt artiklar hämtade 

ur antologier eller tidskrifter. Filmmaterial hämtas från svenska DVD-utgåvor. När det gäller 

queerteori använder jag mig framförallt av  primärkällor som Judith Butlers Gender Trouble och 

Bodies That Matter.8 Centrala sekundära källor är Annamarie Jagoses QueerTheory, Tiina 

Rosenbergs Queerfeministisk Agenda och Lena Gemzöes Feminism.9 Andra källor är Judith 

Halberstams Female Masculinity, Don Kulicks artikel "Queerteori: Vad är det och vad är det bra 

för?" och Jay Prossers artikel "Transgender" i Andy Medhurst och Sally Hunts antologi Lesbian 

and Gay Studies.10 Jag utgår också från litteratur som berör filmrepresentation i samband med kön, 

genus och sexualitet som Teresa de Lauretis Technologies of Gender och Richard Dyers The Matter 

of Images.11 Utöver det är filmforskning med inriktning på queerteori som Chris Straayers Deviant 

Eyes, Deviant Bodies och Alexander Dotys Making Things Perfectly Queer centrala.12 Fabio Cletos 

antologi  Camp, med inriktning på Richard Dyers "It´s Beeing So Camp as Keeps Us Going" och 

Jack Babuscios "The Cinema of Camp", är vägledande i diskussionen kring camp.13  När det gäller 

tidigare filmforskning kring Almodóvars film kommer jag utgå från Mark Allinsons A Spanish 

Labyrinth.14 Analysen kommer ta avstamp från Allinsons diskussion kring representationer av 

genus och sexualitet i Almodóvars film. Trots det är min analys självständig och problematiserar 

hans analyser, då Allinson inte har ett uttalat och tydligt förhållningssätt till queerteori.  

                                            
7 Se vidare exempelvis Eva Gothlin, Kön eller genus? (Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning, 1999).  
8 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, (1990), (London och New York: Routledge, 
1999), och Bodies That Matter: On the Discursive Limits of "Sex" (London och New York: Routledge, 1993). 
9 Annamarie Jagose, Queer Theory: An Introduction (New York: New York University Press, 1996), Tiina Rosenberg, 
Queerfeministisk Agenda (Stockholm: Atlas, 2002), och Lena Gemzöe, Feminism (Stocholm: Bilda Förlag, 2003). 
10 Judith Halberstam, Female Masculinity (Durham och London: Duke University Press, 1998), Don Kulick, 
"Queerteori: Vad är det och vad är det bra för?", i Lambda Nordica, vol. 2, nr. 3-4 (1996), och Jay Prosser, 
"Transgender", i Lesbian and Gay Studies: A Critical Inroduction, red. Andy Medhurst och Sally Hunt (London: 
Cassell, 1997). 
11 Teresa de Lauretis, Technologies of Gender: Essays on Theory, Film and Fiction (Bloomington och Indianapolis: 
Indiana University Press, 1987), och Richard Dyer, The Matter of Images: Essays on Representations (London och New 
York: Routledge, 1993). 
12 Chris Straayer, Deviant Eyes, Deviant Bodies: Sexual Re-Orientations in Film and Video (New York: Colombia 
University Press, 1996), och Alexander Doty, Making Things Perfectly Queer: Interpreting Mass Culture (Minneapolis: 
Minnesota Press, 1993). 
13 Richard Dyer, "It´s Beeing So Camp as Keeps Us Going", och Jack Babuscio, "The Cinema of Camp (aka Camp and 
the Gay Sensibility)", i Camp: Queer Aesthetic and the Performing Subject, red. Fabio Cleto (Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 1999). 
14 Mark Allinson, A Spanish Labyrinth: The films of Pedro Almodóvar (London och New York: I.B. Tauris, 2001). 
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BAKGRUND TILL QUEERTEORIN  

Det är viktigt att peka på att queer handlar mycket om tankegångar som framförts i tidigare genus- 

och sexualitetsforskning. När det kulturella klimatet i samhället var moget har dessa utvecklas till 

en queerteori och queeraktivism som hade sitt genombrott vid slutet av 1990-talet.15 Att redogöra 

för bakgrund, kontext och influenser i samband med queer är därmed av viktig värde. 

  

Essentialism och konstruktivism  

Begrepp som essentialism och konstruktivism är nödvändiga i förståelsen för queerteorin och dess 

konstruktivistiska syn på identitet, kön, genus och sexualitet. Annamarie Jagose diskuterar 

skillnaden mellan dessa begrepp. Essentialismen ser delar av identiteten som universella, som ett 

fast tillstånd och som en sann, naturlig essens medan konstruktivismen ser identitet som något 

flytande, situationellt och som en process under ständig konstruktion. Samtidigt understryker 

konstruktivismen identitet som en effekt av sociala omständigheter och tillgängliga kulturella 

modeller.16  Ett essentialistiskt synsätt kan spåras i tanken om en ursprunglig kvinnlighet som är 

oberoende av sociala omständigheter eller i synen om den äkta och medfödda sexuella identiteten. 

Konstruktivismen ser istället essensen själv och självklara kategorier som kvinna, homosexuell eller 

heterosexuell som diskursiva konstruktioner. Essentialister riktar blicken inåt, till en inre naturlig 

kärna och till biologiska förklaringar, medan konstruktivister riktar blicken utåt för att granska 

produktionen och organisationen av könsskillnader och/eller sexuella skillnader.17  

Sedan Simone de Beauvoirs kända bok Det andra könet (1949) har genus lyfts fram 

utifrån ett konstruktivistiskt synsätt.18 I och med Thomas Laqueur har dessutom det biologiska 

könet kommit att ifrågasättas utifrån liknande tankar.19 En grundläggande teoretiker för framväxten 

av queerteorin och dess konstruktivistiska synsätt är Michel Foucault. Som vi skall se är hans 

tankegångar grundläggande för Butlers resonemang. Foucault ser sexualitet som en diskursiv 

konstruktion och för en diskussion kring formandet av en modern homosexuell identitet vid slutet 

av 1800-talet. Innan fanns samkönade sexuella akter, men desa kopplades inte till en homosexuell 

identitet. Det var alltså vid slutet av 1800-talet som sexualitet blev sammankopplad med en 

                                            
15 Rosenberg, 12. 
16 Jagose, 8-9.  
17 Rosenberg, 24. 
18 Se vidare Simone de Beauvoir, Det andra könet, (1973),  (Le deuxième sexe, 1949), (Stockholm: Norstedts förlag, 
2001). 
19 Thomas Laqueur hävdar att en ny modell för könsskillnader kom att ta över på 1800-talet. En utveckling skedde från 
en enkönsmodell, som utgick från gradskillnader mellan könen, till en tvåkönsmodell, som utgick från en artskillnad. I 
enkönsmodellen betonades likheter då det ansågs att kvinnor hade likadana könsorgan som männen, bara att de var 
inåtvända i kroppen. I tvåkönsmodellen lades istället ett fokus på kroppsliga skillnader mellan könen. Detta förändrade  
synen på det biologiska könet och kroppen. På det sättet kan, enligt Laqueur, det biologiska könet och kroppen ses  
utifrån ett konstruktivistiskt synsätt. För vidare information se Thomas Laqueur, Making Sex: Body and Gender from 
the Greeks to Freud (Cambridge: Massachusetts, 1990). 
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identitet. Då homosexualitet skapades som ett modernt begrepp blev även termen heterosexualitet 

relevant. Dikotomin heterosexualitet/homosexualitet, där heterosexualitet blev norm och 

homosexualitet avvikelse, skapades därmed. Mot denna bakgrund ser Foucault sexualitet som en 

effekt av maktdiskurser i samhället.20  

Ett konstruktivistiskt perspektiv är centralt i uppsatsen i dess fokus på Almodóvars 

synliggörande av kön, genus och sexualitet som konstruktioner. Samtidigt försöker den lyfta fram 

subversiva potential i hans film. Mot denna bakgrund är det viktigt att påpeka att konstruktivismen 

erbjuder möjligheter till förändring och för kön, genus och sexualitet att rekonstrueras. Med ett 

essentialistiskt synsätt är det lätt att hamna i en återvändsgränd där det inte finns potential till 

förändring. Det är en betydlig skillnad och det är också den främsta anledningen till uppsatsens 

konstruktivistiska utgångspunkt.  

 

Postmodernism och poststrukturalism  

Postmodernistiska influenser har bidragit till att ett konstruktivistiskt synsätt tagit över ett 

essentialistiskt sätt att tänka kring identitet. Det innebar också ett fokus på kön, kropp och 

sexualitet. Tillsammans med postmoderna problematiseringar av kategorier och dikotomier har 

detta spelat en stor roll för queerteorin och det är, som Jagose påpekar, sådana influenser som 

erbjuder den kontext där queer blir ett begripligt och välkomnande fenomen.21 

Som Lena Gemzöe påpekar är postmodernism en paraplybeteckning för inbördes olika 

skolor som delar en kritisk hållning mot tidigare teoribyggen. Postmodernister för en kritik mot 

tidigare traditioner av västerländsk vetenskap och ifrågasätter självklara, generaliserande och 

normativa identitetskategorier utifrån ett maktperspektiv.22 De avvisar idén om en universell 

mänsklig natur och menar att varje subjekt representerar en egen identitet som är konstruerad av 

språket, kulturen och historien.23 Den postmodernistiska idériktningen förknippas med begrepp som 

diskurs och dekonstruktion. Diskurser är de sätt att tala, de språkliga sammanhang inom vilka orden 

givits en viss betydelse. Foucault är i detta hänseende en viktig postmodernist och han pekar på att 

den dominerande diskursen bestämmer människors sociala medvetande samtidigt som den bestäms 

av politiska maktförhållanden i samhället. Diskursers kollektiva och normerande karaktär leder 

därmed till skapandet av exkluderande och assimilation. Foucault lägger inte fokus på språket i sig 

utan har ett bredare perspektiv där hela den bakomliggande praktik som leder till en viss handling är 

                                                                                                                                                 
 
20 Se vidare Michel Foucault, The History of Sexuality vol 1, An Introduction, (Histoire de la sexualité, 1978), 
(Harmondsworth: Penguin, 1981). 
21 Jagose, 71. 
22 Gemzöe, 134-137. 
23 Ibid, 138. 
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av intresse.24 Det är denna förståelse av diskurs som uppsatsen ansluter sig till. Det är också en 

definition av diskurs som är central hos Butler. Ett annat viktigt begrepp är dekonstruktion. 

Postmodernister vill ifrågasätta och dekonstruera självklara kategorier och dikotomier. I detta 

sammanhang brukar det talas om poststrukturalism, vilken ifrågasätter binära oppositioner utifrån 

ett maktperspektiv i sitt undersökande av dikotomier. Dikotomier är olika typer av motsatspar som 

heterosexuell/homosexuell, man/kvinna, vit/svart. Poststrukturalister menar att dessa par inte går att 

särskilja utan definieras utifrån varandras motsatser samtidigt som de alltid innefattar en hierarikisk 

ordning där den ena uttrycker normen och den andra avvikelsen. Normen behöver på det sättet 

avvikelsen för att kunna legitimera sig som norm. Poststrukturalister förespråkar en dekonstruktiv 

analys av sådana dikotomier.25 

Begrepp som diskurs och dekonstruktion har en viktig plats i queerteorin. Ett 

poststrukturalistiskt perspektiv och en dekonstruktiv analys är också ytterst centrala i uppsatsens 

syfte att problematisera dikotomier och kategorier. Almodóvars film tenderar nämligen, som vi 

skall se, att problematisera självklara kategorier samtidigt som de på flera olika sätt ger uttryck för 

en sådan dekonstruktion av dikotomier. 

 

FILMREPRESENTATION 

Konstruktivismen och postmodernismen bidrog till ett fokus på hur identitetskonstruktion 

producerades, fungerade och upprätthålldes på olika plan i samhället. Teresa de Lauretis och 

Richard Dyer är båda film- och mediaforskare med en inriktning på genus och sexualitet och med 

deras hjälp kan filmrepresentation lyftas fram i ett identitets- och maktperspektiv. 

Lauretis studerar identitetsskapande med en inriktning på genus. Hon talar om media 

som en genusteknologi och framhäver denna som ett maktmedel i genuskonstruktionen. Genus är 

nämligen produkten av olika sociala teknologier, som exempelvis film, lika mycket som praktiker i 

det vardagliga livet. Lauretis menar därmed att genuskonstruktion är både produkten och processen 

av både representation och självrepresentation och hon lyfter fram värdet av att studera 

identitetskategorier i relation till system av representationer.26 Det är viktigt att peka på att Lauretis 

resonemang kan appliceras på andra identitetskategorier. Dyer för exempelvis en diskussion kring 

kulturella representationer av sociala grupper ur ett bredare perspektiv och pekar på att 

representationer handlar om hur medlemmar av en social grupp ser sig själva och andra.27 De är en 

viktig del i synen, formandet och skapandet av sociala grupper och identiteter och har verkliga 

                                            
24 Se vidare Foucault, exempelvis The Order of Things: An Archaeology of Human Siences, (Les Mots et les choses, 
1974), (London: Routledge, 2002) eller  Archaeology of Knowledge, (L`archéologie du savoir, 1969), (London: 
Routledge, 1989). 
25 Rosenberg, 55-64. 
26 Lauretis, 2-18. 
27 Dyer, The Matter of Images, 1. 
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konsekvenser för människor. Representationer skapar stereotyper samt begränsar och möjliggör vad 

människor kan vara i ett givet socialt samhälle.28  

 Som Lauretis och Dyer pekar på är filmrepresentation ett maktmedel i 

identitetskonstruktionen. Filmrepresentationer påverkar hur vi uppfattar oss själva och varandra 

samtidigt som de spelar en stor roll i producerandet av normativa bilder av identiteter. Därför är det 

viktigt att framhäva filmrepresentation som, i Lauretis bemärkelse, en social teknologi. Inte bara en 

genusteknologi utan en teknologi i konstruerandet av både kön, genus och sexualitet. 

Representationers viktiga roll i identitetsprocessen innebär också att filmrepresentationer kan 

påverka och bidra till alternativa bilder som tar avstånd från normativitet och stereotypifiering. Det 

finns alltså möjligheter till förändring. Därför är det betydelsefullt att studera filmrepresentationer 

samtidigt som det är viktigt med alternativa representationer som kan bidra till en rekonstruktion av 

kön, genus och sexualitet. Detta är något som lyfts fram i analyserna av Almodóvars filmer, då hans 

film på många sätt ger uttryck för icke-normativa bilder av kön, genus och sexualitet.  

  

QUEERBEGREPPET 

Det är viktigt att poängtera queerbegreppets ursprung, omkontextualisering, betydelser och 

dissonanser. Termens många innebörder bidrar till att det är viktigt att klargöra hur ordet används i 

olika sammanhang. Queer var till en början ett slangord för homosexuell med homofobiska 

antydningar, men vid slutet av 1990-talet kom begreppet, i och med organisationen Queer Nation, 

att användas på ett annat sätt.29 En växande förståelse av de begränsningar som identitetskategorier 

skapade i politiska sammanhang gjorde att queer kunde växa fram som en beteckning för 

marginaliserade sexuella självidentifikationer och som en beskrivning av en teoretisk modell.30  

Det är viktigt att påpeka att queerteorins politiska effektivitet är dess motstånd till 

definition. Tiina Rosenberg menar att en viktig del av det queerteoretiska förhållningssättet är att 

inte slå fast en exakt betydelse av termen eftersom poängen är att bryta upp kategorier och inte själv 

förvandlas till en. Begreppets teoretiska styrka ligger i en homonym användning av ordet. Samtidigt 

har queer kommit att användas synonymt med homosexualitet och annan icke-heterosexualitet, 

vilket skapat motsättningar i queerbegreppet.31 Alexander Doty understryker även han det viktiga i 

                                            
28 Ibid, 3. 
29 Kulick, 7-9. Kulick berättar hur Queer Nation återanvände begreppet queer. De representerade en ny generation 
homosexuella som tog avstånd från tidigare homosexuella som arbetat för att bli accepterade av det heterosexuella 
samhället. Queer Nation tog avstånd från en önskan att bli accepterade och assimilerade och använde därför ordet queer 
som betyder udda och avvikande. Deras politik gick ut på att konfrontera det heteronormativa samhället. En annan 
anledningen till att ordet queer återupptogs var, menar Kulick, att det ansågs mer inkluderande än termerna gay och 
lesbian. Queer inbegrep därmed alla som ställde sig utanför den heterosexuella normen. Ett kännetecken för Queer 
Nation var därmed att de var både anti-assimilationistiska och anti-separatistiska.  
30 Jagose,  77. 
31 Rosenberg, 44-45. 
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queers syfte är att bryta upp kategorier och inte själv förvandlas till en. Doty berättar hur han själv 

förhåller sig till begreppet queer: "Queerness, in the way this book uses it, is a quality related to any 

expression that can be marked as contra-, non-, or anti-straight".32 Det är denna breda definition av 

begreppet som uppsatsen utgår ifrån. Doty definierar queer som ett flexibelt rum för alla aspekter av 

non, anti och contra heterosexuella kulturella produktioner och receptioner. Hans förhållningssätt 

till queer understryker både begreppets öppenhet, att inte själv förvandlas till en kategori genom en 

tydlig definition, samtidigt som den inte verkar exkluderande då den inte ses som något endast 

tillhörande icke-heterosexuella identiteter. Queer ses istället som anti-normativa positioner och 

uttryck.  

 

QUEERTEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

Queerteorin är sammankopplad med genusforskning, feministisk forskning, sexualitetsforskning, 

lesbisk feminism och homosexualitetsforskning. Teorin kan ses som en gren av detta akademiska 

fält eller som en kombination av dem eftersom den studerar kön, genus och sexualitet i relation till 

varandra. Kulick understryker att queerteorin kan ses som ett antal olika perspektiv och sätt att tolka 

samhälle, kultur och identitet och det som förenar dessa perspektiv är att de betraktar 

heteronormativitet som ett problem som borde förklaras.33 Queerteori har under 1990-talet kommit 

att lägga fokus på förhållandet mellan heterosexualitet och homosexualitet utifrån ett 

konstruktivistiskt synsätt. Den har ifrågasatt sexuella definitioner i allmänhet och heteronormativa 

köns- och genusidentiteter i synnerhet.34 Queerteorin synliggör dissonanser i de, till synes, stabila 

relationerna mellan kön, genus och sexuellt begär. På det sättet dekonstruerar den kategorier, 

oppositioner och ekvationer som vidhåller konventionella förståelser av sexuell identitet.35 Ett fokus 

i analysen är just hur Almodóvars representation av kön, genus och sexualitet problematiserar en 

sådan normativ modell.36  

Queerteorin har en stark vilja att problematisera identiteter och deras normativa och 

exkluderande funktion, vilket gjort att den ofta tolkats som en anti-identitetsteori. Anti-identitet är 

dock inte detsamma som icke-identitet.37 Detta är viktigt att lyfta fram. Det betydelsefulla är att 

beskriva hur identiteter fungerar på en normerande sätt och inte att förneka att identiteter existerar 

hos människor. I samband med detta är ett både-och-tänkande av viktigt värde, att tänka att 

                                            
32 Doty, xv. 
33 Kulick, 9. 
34 Rosenberg, 63-64. 
35 Jagose, 3. 
36 Begreppet normativ modell hänvisar här till de normativa relationerna mellan kön, genus och sexualitet: biologiskt 
kön (man/kvinna) = genus (maskulin/feminin) = begära det motsatta könet (heterosexualitet). En sådan normativ modell 
hör ihop med Judith Butlers resonemang kring den heterosexuella matrisen, vilken kommer redogöras i nästa kapitel. 
37 Rosenberg, 54. 
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människor är både lika och olika. Ett sådant tankesätt pekar Rosenberg på, då hon förespråkar att 

olikheter borde ses som gradskillnader istället för artskillnader. Detta skulle innebära mångfald, att 

kategorierna blev fler, avgränsningarna dem emellan mindre skarpa och de normativa 

uteslutningarna färre.38 Det är därmed det dikotoma tänkandet som är problematiskt. Både 

queerteorin och Almodóvars film ifrågasätter identitetskategorier och en sådan dikotom 

kategorisering. Det hotar, förutom det heteronormativa samhället, även den grund som gayrörelsen 

och feminismen byggt upp, då detta är gränsmarkeringar och kategorier som ansetts nödvändiga i 

kampen om lika rättigheter.39  

Inom queerteorin är Judith Butler en nyckelperson. Hon lyfter, i sina centrala 

diskussioner kring den heterosexuella matrisen och genusperformativitet, fram frågor kring 

konstruerandet av identitet och subjekt utifrån ett köns-, genus- och sexualitetsperspektiv. Mot 

denna bakgrund utvecklar Butler Foucaults tankar och synliggör begränsningar hos 

identitetskategorier.40  

 

Heteronormativitet  

Butler framhäver kopplingar mellan kön, genus och sexualitet i den normativa modellen. En sådan 

modell kallar hon för den heterosexuella matrisen. Denna diskussion kan spåras till forskare som 

Adrienne Rich och Monique Wittig.41 De har tillsammans med Foucault varit ledande i 

problematiserandet av den heterosexuella normen.42 Butler utgår från resonemang som förts av 

dessa forskare och utvecklar deras tankegångar.   

Heteronormativitet är antagandet att alla är heterosexuella och att det naturliga sättet 

att leva på är heterosexuellt.43 Butler ser heterosexualitet som en diskursiv och normativ 

konstruktion och kopplar den till en binär könsuppfattning. Hon talar i detta sammanhang om den 

heterosexuella matrisen: 

 
[…] a hegemonic discursive/epistemic model of gender intelligibility that assumes that for bodies to cohere and make 

sense there must be a stable sex expressed through a stable gender (masculine express male, feminine express female) 

that is oppositionally and hierarchially defined through compulsory practise of heterosexuality. 44  

 

                                            
38 Ibid, 164. 
39 Ibid. 
40 Butler, Gender Trouble, xxxii. 
41 Se vidare Adrienne Rich, "Obligatorisk heterosexualitet och lesbisk existens", ("Compulsory heterosexuality and 
Lesbian Existens", 1980), i Kvinnopolitiska nyckeltexter, red. Johanna Esseveld och Lisbeth Larsson (Lund: 
Studentlitteratur, 1996), och Monique Wittig, The Straight Mind and other Essays, (1980), (Harvester: Hempel 
Hempstead, 1992). 
42 Rosenberg, 83. 
43 Ibid, 100-101. 
44 Butler, Gender Trouble, 194. 
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Matrisen kräver alltså en genusordning med två tydliga  kön och genus som sammanfaller enligt 

den normativa modellen; ett kvinnligt/feminint och ett manligt/maskulint, i en hierarkisk ordning 

och med en obligatorisk heterosexualitet. Den heterosexuella matrisen är därmed påtvingad 

samtidigt som den innebär att kön, genus och sexualitet inte kan separeras. Butler understryker 

betydelsen av att koppla sexualitet med genus genom ett dynamiskt analyserande av dem, eftersom 

de är så pass sammankopplade att de inte går att särskilja. På det sättet kan gränserna mellan 

queerteori och feminism luckras upp.45 

 Det är viktigt att påpeka att förutsättningen för att avslöja heteronormativitet ligger i 

synliggörandet av heterosexualitet utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv. Dyer menar exempelvis 

att studiet av heterosexualitet som en konstruktion kan beröva dess hävdande av naturlighet och 

normalitet.46 Som vi skall se ansluter sig Almodóvars Bind mig! Älska mig! till en sådan 

undersökning av heterosexualitet. Dessutom lyfter Dålig uppfostran fram homosexuellt begär 

utifrån ett konstruktivistiskt synsätt. Som Butler påpekar är heterosexualitet och homosexualitet en 

dikotomi: 
 

In other words, for heterosexuality to remain intact as a distinct social form, it requires an intelligeble conception of 

homosexuality and also requires the prohibition of that conception in rendering it culturally unintelligeble.47  

 

Dikotomin heterosexualitet/homosexualitet skapar därmed en avvikelse och en norm, där 

heterosexualitet behöver sin avvikelse, homosexualitet, för att legitimera sig som norm. 

Heterosexualitet och homosexualitet är beroende av varandra i sin existens och det går därmed inte 

att separera dem.48 Det är därför viktigt att se både homosexualitet och heterosexualitet utifrån ett 

konstruktivistiskt perspektiv, då det är denna dikotomi som legitimerar heteronormativitet och inte 

heterosexualitet i sig. Almodóvars film avslöjar heteronormativitet genom att problematisera denna 

dikotomi. Hans film lyfter nämligen fram både heterosexualitet och homosexualitet utifrån ett 

konstruktivistiskt synsätt samtidigt som de tar avstånd från tydligt avgränsade sexualiteter och 

identitetskategorier. Som Rosenberg påpekar är heteronormativitet också aktivt normerande och allt 

som faller utanför denna norm stämplas som avvikelser. Avvikelser kan generellt handla om 

sexuella begär eller kön och genus som inte passar in i den heterosexuella normen.49 Det tydliggör 

betydelsen av ett kritiserande av heteronormativitet genom att normalisera avvikelser, vilket 

Almodóvars film gör både i förhållande till kön, genus och sexualitet.    

                                            
45 Butler, Bodies That Matter, 239. 
46 Dyer, "Heterosexuality", i Lesbian and Gay Studies: A Critical Introduction, red. Andy Medhurst och Sally Hunt 
(London: Cassell, 1997), 262-272. 
47 Butler, Gender Trouble,  98. 
48 Ibid. 
49 Rosenberg, 100-103. 
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Genus, subjekt och identitet  

Begreppet genealogi är centralt hos Butler och en sådan studie av genus, subjekt och identitet 

innebär att dessa ses som effekter snarare än orsaker av institutioner, diskurser och praktiker. Detta 

bidrar till att Butler inte försöker söka efter ett specifikt ursprung eller något autentiskt hos kön, 

genus, sexualitet, identitet eller subjekt. Hon tar avtånd från ett essentialistiskt tänkande och 

anammar istället ett kritiskt konstruktivistiskt synsätt. Butler vill istället undersöka 

maktförhållanden som lyfter fram ursprung och orsak hos delar av identiteten, som subjekt, kön, 

genus och sexualitet, när de egentligen, enligt henne, är effekter.50  

Genus, subjekt och identitet är pågående diskursiva praktiker och kulturella fiktioner 

som inte kan förstås utanför den diskurs vi befinner oss. Butlers geneaologiska synsätt har av 

många anklagats som "subjektets död", men som Sara Salih pekar på undersöker och dekonstruerar 

Butler kategorier som både genusstudier, homosexualitetsforskning och feministisk teori ofta tagit 

för givna. Att subjektet inte är pre-existerande innebär att det finns möjligheter för identiteter att 

rekonstrureras på ett sätt som kan utmana maktstrukturer.51  Detta är viktigt att peka på, eftersom 

det genealogiska synsättet erbjuder möjligheter till subversivitet och förändringar. Det handlar inte 

om att döda subjektet utan att ifrågasätta ett dikotomt tänkande där vissa räknas som subjekt medan 

andra stämplas som abjekt.52 Som analysdelen försöker visa är det viktigt att ge uttryck för 

representationer som ger möjligheter för en sådan rekonstruktion och som dekonstruerar 

dikotomier. Almodóvars film erbjuder tillfällen för kön, genus och sexualitet att existera utanför 

patriarkala och heteronormativa strukturer, framförallt genom att han skildrar alla sina karaktärer 

som subjekt utan att dela upp i norm och avvikelse.  

Butler understryker att genus är en viktig del av själva identifikationen, subjektets 

tillkomst och hävdandet av "mänsklighet". Genusidentifikation är relationell, vilket innebär att 

människan identifierar sig genom det andra genuset man begär. Därmed behöver genus en stabil 

heterosexualitet som producerar ett binärt oppositionellt genussystem.53 Ett sådant oppositionellt 

genussystem i förhållande till den obligatoriska heterosexualiteten synliggörs i Almodóvars Bind 

mig! Älska mig! på ett, som vi skall se, parodiskt sätt. Genus sker dock inte utifrån något frivilligt 

val, då det finns regler att förhålla sig till och om dessa inte följs finns det risk för bestraffningar 

som uteslutningar ur samhället eller abjektstämplande. Subjektet måste bete sig på rätt sätt i 

förhållande till sitt biologiska kön, genus och den dominerande heterosexualiteten och upprätthålla 

                                            
50 Butler, Gender Trouble, xxix. 
51 Sara Salih, Judith Butler (London och new Yorks: Routledge, 2002), 10-11. 
52 Med abjekt menas här de avvikelser, både i samband med kön, kropp, genus och sexualitet, som stämplas som icke-
mänskliga, som icke-subjekt, eller som underordnade de som ansluter sig till normen.  
53 Butler, Gender Trouble, 30-31. 
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relationer av kontinuitet mellan dessa.54 Det är ens mänsklighet som ifrågasätts om kön, genus eller 

sexualitet avviker från sådana normer som är rådande i samhället: 
 

The mark of gender appears to "qualify" bodies as human bodies; the moment in wich an infant becomes humanized is 

when the question; "is it a boy or a girl?" is answered. Those bodily figures who do not fit into either gender fall outside 

the human, indeed, constitute the domain of the dehumanized and the abject wich the human itself is constituted.55  

 

Redan vid namngivningen blir därmed människan genusmarkerad och därigenom ett subjekt. Detta 

blir tydligt när vi ser till det faktum att vi kallar ett foster som vi inte vet könstillhörigheten på  för 

ett "det" och ännu tydligare blir det vid förekomsten av intersexuella vilka starkt stämplas som 

abjekt.56 Att det ofta förekommer intersexuella karaktärer i Almodóvars filmer är i detta 

sammanhang intressant. När dessa inte skildras som abjekt, som exempelvis i fallet med Agrados 

karaktär i Allt om min mamma, bidrar det till ett starkt naturaliserande av abjektstämplade 

identiteter. 

 

Genusperformativitet 

I sina tankar kring performativitet hävdar Butler att det inte finns något subjekt eller genus "bakom" 

eller "före" dess uttryck, handlingar eller "görande". Butlers genealogiska och konstruktivistiska 

synsätt hör därmed ihop med hennes tankar kring genusperformativitet. Enkelt uttryckt innebär 

genusperformativitet att genus inte är ett vara utan ett göra. Det finns, som Butler uttrycker det, 

ingen genusidentitet bakom uttrycken av genus utan denna genusidentitet är performativt 

konstituerad av de uttryck som sägs vara dess resultat.57  

Butler talar om performativa akter som former av auktoritativt tal. Performativer 

bildar ett nätverk av auktoriseringar och bestraffningar som omfattar domar, dop, invigningar och 

äganderättsbevis - vilka är uttalande som när de yttras inte bara utför en handling utan även ger den 

utförda handlingen bindande kraft.58 Som i alla andra sociala ritualer behöver genus ett "görande" 

som ständigt repeteras.59  Genus är en identitet: "[…] tenousluy constituted in time, instituted in an 

exterior space through a stylized repetition of acts".60  Performativitet är därmed inte ett ensamt 

agerande eftersom det alltid handlar om ett upprepande av en norm eller flera. Begreppet 

citationality är viktigt i förståelsen av Butlers genusperformativitet. Det innebär att genus kräver ett 

                                            
54 Butler, Gender Trouble,  23. 
55 Ibid, 142. 
56 Med intersexualitet hänvisar jag till företeelsen av en flytande kroppslig könstillhörighet (exempelvis en person som 
har både en manlig och kvinnlig kropp).   
57 Ibid, 33. 
58 Butler, Bodies That Matter, 224-226. 
59 Butler, Gender Trouble, 178-179. 
60 Ibid, 179. 
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ständigt citerande av normer. För att performativa ageranden skall bli effektiva överhuvudtaget och 

för att subjektet skall bli till och säkra sitt "jag" måste de upprepas. Det rör sig inte så mycket om en 

akt, enstaka och uppsåtlig, som om makt och diskurs som upprepar eller härmar maktens diskursiva 

gester. Det är detta citerandets makt som ger performativitet dess bindande och förlänande kraft. 

Kraften ligger inte i subjektet utan i det arv av citeranden som gör att en samtida akt framträder mot 

bakgrund av bindande konventioner.61 Om det finns ett upprepningstvång lyckas upprepning aldrig 

riktigt att prestera en identitet. Detta innebär att identitet löper risken att misslyckas eftersom det 

inte går att kopiera något exakt varje gång.62 En sådan repetativ och imitativ struktur hos genus 

performativa karaktär tar sig uttryck i Almodóvars Höga klackar. Att genus är performativt innebär 

möjlighet till förändringar och, som vi skall se, ger Almodóvars film, framförallt Allt om min 

mamma, uttryck för detta.  

Det är också viktigt att påpeka att Butler skiljer mellan performance och 

performativitet, eftersom detta ofta har misstolkats och kritiserats hos henne. Butler pekar på att 

performativitet består av ett återupprepande av normer som föregår, begränsar och överskrider den 

som framför. Performativer kan på det sättet inte uppfattas som något som tillkommit i enlighet 

med den framförandes vilja. Det vore därmed ett misstag att reducera performativitet till 

performance eftersom performance förutsätter ett subjekt.63 Performativitet är inte något ett subjekt 

gör utan en process genom vilket det subjektet är konstituerat.64  

Butler menar också att kön och kropp är performativa. Att teoretisera kön i termer av 

performativitet är att hävda att ens kroppsdelar inte bara naturligt finns där från födseln och framåt 

utan att ens kön är performativt konstituerat när ens kropp kategoriseras som antingen man eller 

kvinna.65  

 

Genus, kön och kroppar 

Butler är noga med att inte göra en distinktion mellan sex och gender. Som Rosenberg påpekar har 

gender kommit att innebära socialt kön, antingen som upplevd könsidentitet eller könsroll, medan 

sex blev en naturlig och oproblematiserad beteckning på det biologiska könet. En sådan uppdelning 

bekräftar det biologiska och det naturliga könets till synes oproblematiska status samtidigt som den 

upprätthåller dikotomin natur/kultur. Butler framhäver kroppars betydelse genom att understryka 

kroppen och det biologiska könet, i likhet med genus och sexualitet, utifrån ett konstruktivistiskt 

synsätt.66 Att kön och kropp är sociala konstruktioner innebär inte att den materiella 

                                            
61 Butler, Bodies That Matter, 13-15. 
62 Butler, Gender Trouble, 178. 
63 Butler, Bodies That Matter ,225-226.  
64 Ibid, x-xi. 
65 Ibid, 237-238. 
66 Rosenberg, 74. 
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sammansättningen av kroppen förnekas. Det innebär istället att kroppsdelar tilldelas kulturella 

betydelser, vilka är föränderliga utifrån tidsmässiga och kulturella faktorer.67  

Enligt Butler är kropp och kön produkten av den heterosexuella matrisen som skapar 

kulturellt begripliga kroppar och tabustämplar de kroppar som inte passar in i denna norm. Kroppen 

är inte ett naturligt fakta eftersom även vetenskap, biologi och naturlighet är diskursiva 

konstruktioner. Det finns inget kön som inte redan är genus, då alla kroppar är genusmarkerade från 

första början av deras sociala existens och vi kan bara förstå denna kropp genom den diskurs som vi 

befinner oss i. Utifrån detta menar Butler att sex är lika mycket konstruerad som gender, vilket gör 

att det inte finns någon distinktion mellan dem.68 Som analysen kommer att visa har Almodóvars 

film en tendens att genom sina transsexuella och intersexuella karaktärer problematisera denna 

distinktion då de synliggör även kropp och kön utifrån ett konstruktivistiskt synsätt. Detta är viktigt 

eftersom biologiska förklaringar, enligt Butler, har ett högt status och ifrågasätts sällan, vilket bidrar 

till att kön och kroppar innehar en stor makt i producerandet av normer. Av den anledningen vill 

Butler lyfta fram kön som ett maktmedel och, i poststrukturalistisk anda, ifrågasätta dikotomier som 

både kön/genus, kropp/medvetende och natur/kultur. Därigenom kan maktstrukturer synliggöras.69 

Sådana poststrukturalistiska problematiseringar av dikotomier återfinns i samtliga av Almodóvars 

filmer i deras uttryck av ett avståndstagande från dikotomier och kategorisering överhuvudtaget.  

 

SUBVERSIVA POTENTIAL I QUEERTEORIN 

Detta kapitel kommer att ta upp resonemang kring subversivitet inom queerteorin. Här kommer 

möjligheter att synliggöra kön, genus och sexualitet som normativa konstruktioner att lyftas fram. 

Fokus ligger på subversiv genusperformativitet, genusvariationer, transsexualism och camp 

samtidigt som en inriktning på filmrepresentation är central.  

 

Subversiv genusperformativitet  

Det är viktigt att understryka Butlers syfte att peka på möjligheter till förändring och subversion. 

Hon förespråkar nämligen en displacering av naturaliserade förekomster av genus som backas upp 

av maskulin hegemoni och heterocentrisk makt.70 En diskussion kring hur och i vilka sammanhang 

subversion blir effektivt är centralt hos henne: 
 

                                            
67 Se exempelvis Lagueurs resonemang kring utvecklingen från en enkönsmodell till en tvåkönsmodell.  
68 Butler, Gender Trouble, 9-10. 
69 Butler, Bodies That Matter, 28-32. 
70 Butler, Gender trouble, 44. 



 16 

If subversion is possible, it will be a subversion from within the terms of the law, trough the possibilities that emerge 

when the law turns aginst itself and spawns unexpected permutations of itself. The culturally constructed body will then 

be liberated, neither to its "natural" past, nor its original pleasures, but to an open future of cultural possibilities.71  

 

Subversion måste, eftersom vi inte kan förstå något utanför diskursen vi befinner oss, utgå från de 

normer och koder som råder i samhället och därigenom avslöja illusionen om ett "naturligt" genus, 

kön eller sexualitet. Enligt Butler ligger subversiv performativitet och möjligheten till förändring i 

en parodisk repetition av genusnormer och i en möjlighet att misslyckas med repeterandet: 
 

The possibilities of gender transformations are to be found precisely in the arbitrary relations between such acts, in the 

possibility of a failure to repeat, a de-formity, or a parodic repetition that exposes the phantasmatic effect of abiding 

identity as a politically tenous construction. 72 

 

Genom parodi kan normer synliggöras och avslöjas som effekter av diskurser.73 Det finns också 

möjligheter att genom det avvikande och ett misslyckande att repetera genus förstå kön, genus och 

sexualitet som konstruktioner.74 Butler föreslår vidare en typ av parodi som inte markerar en distans 

mellan sig själv och det parodiska orginalet, utan som parodiserar själva föreställningen om ett 

original: 

 
Indeed, the parody is of the very notion of an original; […] so gender parody reveals that the original identity after wich 

gender fashions itself is an imitation without an origin. 75 

 

En sådan parodi berövar den hegemoniska kulturen möjligheten att göra anspråk på essentialistiska 

genusidentiteter. Även om dessa genusparodier är delar av den hegemoniska kulturen är de ändå 

denaturaliserande av sin parodiska omkontextualisering, vilket skapar en öppenhet för 

betydelseförändringar.76 Denna parodi kan kopplas till Almodóvars film. Genom att reflektera kön, 

genus och sexualitet utifrån rådande normer och samtidigt göra detta på ett medvetet, överdrivet och 

parodiskt sätt, ansluter sig Almodóvars film till den parodi Butler talar om. En sådan parodi blir 

tydlig i Bind mig! Älska mig!, men också i Höga klackar. Parodi är dock inte av sig själv 

subversiv utan den är beroende av en kontext och reception där den kan mottagas. Det finns former 

av parodi som inte är subversiv, vilka är de som befinner sig inom den heteronormativa ramen utan 

att skaka om föreställningar om genus och sexualitet. 77 Detta är en central punkt i Butlers tankar 
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74 Ibid, 140. 
75 Ibid, 175.  
76 Ibid, 174-176. 
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kring subversivitet. Det tydliggör att det är av viktigt värde med ett kritiskt förhållningssätt 

samtidigt som det är betydelsefullt att lyfta fram parodiska uttryck och diskutera dessa i en kontext 

där subversion i parodin framhävs, vilket analyserna av Almodóvars film försöker göra.  

Vad är det då för genusparodier som kan fungera på ett subversivt sätt? Butler föreslår 

att föreställningen om en ursprunglig genusidentitet ofta blir parodiskt uttryckt i samband med drag, 

cross-dressing, maskulina kvinnor, feminina män, dragkungar, dragdrottningar, transgenus och 

intersexuella. Sådana genusvariationer har ofta kritiserats för misogyni och anammande den 

heterosexuella praktikens könsroller, men Butler menar att relationen mellan imitationen och 

orginalet är mer komplicerad.78 Almodóvar har varit utsatt för en liknande kritik i samband med 

sina representationer av genus och sexualitet.79 Men som näranalyserna pekar på ger hans film 

uttryck för en sådan subversiv performativitet som Butler talar om. I dem återfinns både 

genusvariationer och genusparodier som dessa ovannämnda, vilka framförallt lyfts fram genom 

filmernas karaktärer, men även i filmernas tematik, vilket blir tydligt både i Höga klackar och 

Bind mig! Älska mig!.  

 

Genusvariationer 

Enligt Rosenberg kan genusvariationer utmana den skarpa normativa uppdelningen mellan 

heterosexualitet och homosexualitet genom att på olika sätt överskrida eller hamna innanför, 

utanför, bredvid och mellan dessa kategorier. Genom att synliggöra sådana dissonanser ifrågasätts 

samtliga identitetskategorier och normativa uppfattningar om kön/genus och/eller sexualitet.80  

Butler inriktar sig på drag som genusvariation och pekar på att denna avslöjar, när den 

imiterar genus, implicit genus imitativa struktur och dess oförutsägbarhet. Drag är en parodisk 

performance som arbetar med skillnaden mellan aktörens anatomi och det genus som framställs och 

synliggör dissonanser mellan dem. Enligt Butler bevisar drag att det inte finns något original till 

genus eller kön utan vi är alla kopior. Det finns dock typer av drag som återupprättar 

heteronormativitet och skapar oro för homosexuella konsekvenser.81 För att drag skall få subversiv 

potential måste den reflektera den imitativa strukturen vilken hegemoniskt genus själv blir 

producerad och ifrågasätta heterosexualitetens hävdande till naturlighet.82 Dragkaraktärer är, som vi 

skall se, vanligt i Almodóvars film, både i Höga klackar och Dålig uppfostran. 

Butlers queerteoretiska tankegångar har resulterat i andra diskussioner kring 

genusvariationer. En av dessa länkar har vart något som Rosenberg kallar för butchismen.83 Detta 
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innebär en diskussion kring kvinnlig maskulinitet, för att använda Judith Halberstams terminologi. 

Halberstam menar att manlighet och maskulinitet inte är synonymer och pekar på att maskulinitet 

avser en social maktposition i vid bemärkelse medan manlighet refererar till manlig anatomi. 

Kvinnlig maskulinitet kritiserar bilden att det endast finns en socialt godkänd homogen maskulinitet 

som intimt förknippas med manlighet. Den kan ses som en genusvariation som både hotar 

heteronormativitet och problematiserar genusnormer. Kvinnlig maskulinitet kan hjälpa oss att förstå 

hur maskulinitet konstrueras samtidigt som det kan ses som ett alternativt genus för kvinnor.84 

Precis som i fallet med drag kan därmed även kvinnlig maskulinitet synliggöra dissonanser mellan 

kön och genus och avslöja dem som konstruktioner.  

Det är viktigt att påpeka att trots Halberstam främst talar om dragkungar och butchar 

kan kvinnlig maskulinitet ta sig uttryck på ett mer symboliskt plan. En sådan kvinnlig maskulinitet 

återfinns hos karaktärerna i Allt om min mamma. Här skulle en skillnad mellan fallos och penis 

vara lämplig att nämna, vilket kan kopplas med en skillnad mellan manlighet och maskulinitet. 

Fallos kan ses som en symbolisk social maktposition i samhället samtidigt som penis är den fysiska 

manliga anatomin. Genom att displacera fallos kan, påpekar Butler, dess naturaliserande länk till 

den manliga kroppen ifrågasättas.85 Det är precis detta som Halberstams kvinnliga maskulinitet gör, 

då den displacerar falliska symboliska särdrag, som aktivitet och makt, från en antagen manlig 

kropp, till en kvinnlig kropp.  

 

Genusvariationer i filmrepresentationer  

Chris Straayer för en diskussion kring förekomsten av genusvariationer i film. Hon talar om en 

specifik genre som behandlar transvetism, vilken hon kallar den nutida transvestitfilmen. Genren 

definierar hon som: "A specific subset of transvestite films in wich a character uses cross-dressing 

temporarily for purposes of necessary disguise".86  Genren fungerar på ett sätt som återupprättar 

genuskonventioner och heterosexualitet samtidigt som den synliggör genus utifrån ett konstruktivt 

synsätt och erbjuder åskådaren ögonblick av överskridande av dessa normer. Den subversiva 

potentialen förekommer när åskådaren luras om en karaktärs kön i enlighet med hans/hennes 

antagande om genuskonventioner. Det förekommer också när åskådaren tvingas att  acceptera 

motsägelsefulla genustecken i en och samma person och när han/hon blir positionerad i en 

homosexuell och heterosexuell upplevelse på en och samma gång. I denna genre blir karaktärernas 

genusförklädnad ofta slutligen ett hinder i deras syfte att uppnå heterosexualitet och karaktären 

måste därmed kliva ur sin genusmaskerad. På det sättet problematiseras genusidentitet bara för att i 
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slutändan återupprätta den naturliga genusordningen. Dessutom är oftast förklädnaden i filmerna 

inte övertygande för åskådaren även om den är det inom narrationen, eftersom detta skulle innebära 

ett alltför stort hot. Straayer understryker dock att denna filmgenre utmanar genuskonstruktioner 

genom drags manipulerande och approprierande av genuskoder och normer. Detta existerar dock 

oftast primärt i den visuella bilden och draguppträdandet, inte i själva narrationen.87 Höga klackar 

kan, på ett väldigt intressant sätt, kopplas till denna genre som Straayer talar om.  

Straayer för också en diskussion kring representationer av kvinnor och maskulina 

kvinnor. Hon menar att eliminerandet av män i film och vad hon kallar female bonding kan ha en 

subversiv potential. Denna typ av kvinnliga gemenskap erbjuder blickstrukturer mellan kvinnor som 

är en icke-konventionell blickstruktur i film. Även om det explicit inte finns ett erotiskt förhållande 

mellan dessa kvinnor kan sådana scener bidra till att en homosexuell erotik är tillgänglig att läsa in. 

Detta problematiserar heteronormativitet samtidigt som eliminerandet av mannen hotar patriarkala 

strukturer.88 Enligt Straayer är det också viktigt att lyfta fram den falliska kvinnan och se detta som 

ett tillfälle för kvinnor att vara män. Representationer av kvinnor kan nämligen, genom ett medvetet 

manipulerande av sociala koder, appropriera kategorin "män" och dekonstruera maskulinitet. Ett 

exempel på detta är kvinnlig maskulinitet som problematiserar den traditionella matrisen av 

man/maskulinitet/aktivitet i sitt synliggörande av dissonanser i denna modell.89 Det finns många 

kopplingar mellan Straayer och Halberstam i detta resonemang. Straayer tenderar dock att inrikta 

sig på filmrepresentationer och pekar på värdet att lyfta fram falliska kvinnor i film och det är precis 

det som analyserna kommer att göra, framförallt näranalysen av Allt om min mamma.   

 

Transsexualism   

Som Jay Prosser framför i sin artikel "Transgender" har denna term kommit, i samband med queers 

framväxt, att även inkludera transsexuella. Prosser skiljer på transgenus och transsexuella. Medan 

transsexuella förstår deras genus genom att ändra sitt biologiska kön förstår transgenus det genom 

att leva i ett genus som skiljer sig från deras biologiska kön.90 Det tydliggör att transgenus kan ses i 

förhållande till en person som har ett flytande genus, som drag eller maskulina kvinnor medan 

transsexuella ses som personer som utfört könsbyte eller andra kirurgiska ingrepp som förändrat 

kroppen.  

Det har dock funnits en spänning i förhållande till queerteori och transsexuella. 

Transsexuella har nämligen ansetts både problematisera och återupprätta den sexuella kroppen, 

biologiskt kön och heteronormativitet. De både stärker uppfattningen om könsskillnader som något 
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nödvändigt och naturligt och ifrågasätter kroppen i sitt synliggörande av den som en  konstruktion 

subjektet kan påverka efter egen vilja. Dessutom återupprättar transsexuella heterosexualitet 

samtidigt som de avslöjar dess konstruktiva natur och synliggör att det är kön och genus som gör 

den sexuella identiteten relevant.91  

Transsexualism är vanligt förekommande i Almodóvars film och tar sig oftast uttryck 

genom deras karaktärer. Som vi skall se skiljer sig transsexualism i Allt om min mamma från hur 

detta skildras i Dålig uppfostran. Straayer menar att filmrepresentationer som undersöker genus 

och transvetism mot kön och transsexualism fungerar på ett överskridande sätt som tar plats på och 

genom kroppen.92 Olika typer av transsexualism i film kan därmed inneha subversiv potential i sitt 

utmanande av könsskillnader, gränser mellan könen och biologiska kön.93 Det är precis detta som 

transsexuella och intersexuella karaktärer i Almodóvars film gör, även om de gör det på olika sätt.  

 

Camp 

Fabio Cleto menar att camp är ett objekt för analys i queerteorin och kanske till och med dess 

föregångare, då den queera kulturen antagit strukturer och strategier i samband med camp. Camp är, 

i likhet med drag, en performativ roll som specialiserar sig på transformation. Drag kan ses som 

intresserade av maskulina eller feminina transformationer medan camp kan ses som intresserad av 

själva filosofin av transformation. I likhet med Butler ser Cleto subversiv potential i camps förmåga 

att visa på en parodisk repetition på förekomsten av ett original.94 

 Vilka särdrag återfinns då i camp och vilken subversiv potential finns?  Enligt Dyer är 

camp kopplat till den homosexuella kulturen och den framhäver feminint genus. Det är stil för 

stilens skull, överdrivenhet och ytlighet. Det finns dock nackdelar med camp och Dyer menar att 

camp kan bli för mycket yta att det kan uppfattas som att den bortser från en djupare problematik. 

Camp ifrågasätter dock representation i konst och media som sanna uttryck av verkligheten och 

synliggör dem istället som konstruktioner.95  

Divan är en ytterst vanlig företeelse i samband med camp. Enligt Rosenberg riktar sig 

divan i den homosexuella estetiken oftast till en man, men hon kan lika gärna ha en lesbisk 

undertext. Divans främsta kännetecken är maximeringen av alla tänkbara dissonanser samtidigt som 

hon är alltigenom konstruerad och en imitation. Fantasi, kitsch, artificialitet, ironi och en medveten 
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distansiering är alla viktiga delar hos divan.96 Almodóvars karaktärer är ofta divor. Som analysen 

kommer visa tar sig dessa divor uttryck både genom drag och kvinnliga karaktärer.  

 Jack Babuscio lyfter fram fyra centrala aspekter av camp i filmrepresentationer; ironi, 

estetik, teater och humor. I termer av stil signifierar camp performance istället för verklighet. Som 

Babuscio pekar på är camp en syn på livet som teater och den lägger fokus på förekomsten av roller 

och livet självt som ett rollspel.97 Detta är en viktig poäng och det lyfter fram ett konstruktivistiskt 

synsätt i ett bredare perspektiv. Det synliggör, i Lauretis och Dyers bemärkelse, hur representationer 

har konsekvenser för den vardagliga människan. En sådan typ av självreflexivitet är viktig då 

filmrepresentation ofta utger sig som uttryck av verkligheten, när det istället kanske snarare är 

tvärtom. En sådan självreflexivitet är vanligt förekommande i Almodóvars film, framförallt i Allt 

om min mamma. Babuscio tenderar att framhäva subversiva potential mer än vad Dyer gör när han 

ser camps oseriösa distansiering som en förutsättning för subversivitet. Han menar att camp tillåter 

oss, genom sitt ironiska uttryck, att se på seriösa frågor med ett visst temporärt avstånd för att sedan 

slås av de emotionella och moraliska implikationerna som vi nästan passivt intog.98 En sådan ironi 

är, som vi skall se, återkommande som ett subversivt redskap i Almodóvars filmer.  

 

PEDRO ALMODÓVARS FILMREPRESENTATIONER 

Mark Allinson för en diskussion kring hur Almodóvars film problematiserar genusnormer och 

heterosexualitet. Han menar att filmerna synliggör genuskonstruktioner samtidigt som de ger 

uttryck för en öppenhet kring sexualitet. Allinson tenderar dock att studera genus och sexualitet 

separat och inte i ett dynamiskt förhållande som Butler förespråkar, vilket gör att han inte ser 

kopplingar mellan dem. Han för heller inget djupare resonemang kring en sådan problematik i 

förhållande till queerteoretiska begrepp som subversiv genusperformativitet, genusvariationer eller 

camp. Almodóvar har också enligt Allinson en vilja ett naturalisera tabuer. Dock finns det inga 

förslag på en reflektion av verkligheten.99 Mot bakgrund av detta menar han att Almodóvars 

representation av homosexualitet är problematisk. Detta påstående kan dock diskuteras utifrån ett 

queerteoretiskt perspektiv som lyfter fram identitetskategoriers begränsande karaktär.  

 

Genus 

Som Allinson påpekar återarbetar och rekontextualiserar Almodóvars film genrer, vilket ofta leder 

till parodi.100 Genom en medveten användning av klassiska genrer både representerar och bestrider 

filmerna genuskontruktioner. Strukturer som vanligtvis är gömda i Hollywoodfilm, som sadism, 
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masochism och voyerism, hamnar i förgrunden förvandlade till explicita teman, vilket bidrar till ett 

synliggörande hur genusrepresentation i film är konstruerad.101 Denna medvetenhet kring genrer 

och teman kommer att lyftas fram i Almodóvars Bind mig! Älska mig!. En sådan imitation och 

parodi kan dessutom kopplas till camps strategier och Butlers resonemang kring parodisk imitation 

som kritiskt redskap. Genom att använda sig av klassiska genrer och teman imiterar filmerna hur 

genuskonstruktion tar sig uttryck i representationer samtidigt som de genom att skildra detta på ett 

explicit och parodiskt sätt också ifrågasätter dem. Även om jag håller med Allinson i hans 

resonemang är det viktigt att påpeka, i likhet med Butler, betydelsen av en kontext där subversiva 

potential lyfts fram. Filmen är inte subversiv i sig utan det är själva diskussionen av sådana 

möjligheter som bidrar till subversivitet. Det är därmed viktigt att koppla denna typ av parodi till 

queerteoretiska resonemang kring parodi, camp och subversiva potential. En sådan diskussion 

försöker mina analyser ansluta sig till. Det är också viktigt att poängtera att med en tydligare 

koppling mellan genus och sexualitet kan patriarkala strukturer sammankopplas med 

heteronormativitet, vilket framförallt analysen av Bind mig! Älska mig! kommer göra.  

Allinson menar också att Almodóvars film problematiserar genusdikotomier genom 

sina karaktärer. Detta sker genom ett uttyck av starka kvinnliga karaktärer som dominerar 

narrationen. I film identifieras vanligtvis manliga karaktärer av aktivitet, voyerism, sadism, 

fetischism och narrativ progression, men hos Almodóvar skildras de istället i samband med 

passivitet, exhibitionism, masochism och spektakel. Det bidrar till att manliga karaktärer tenderar 

att exponeras både fysiskt och symboliskt.102 Sådana alternativa representationer av kvinnliga och 

manliga karaktärer är vanligt förekommande i Almodóvars film. Dessa kan dock kopplas på ett mer 

konkret plan till queerteori genom att lyfta fram dem som genusvariationer. En sådan koppling kan 

innebära en tydligare subversiv potential som Allinson bortser från. Sådana genusvariationer 

förekommer, som vi skall se, i ett flertal av Almodóvars filmer.  

Den tredje punkten som Allinson tar upp är förekomsten av genusparodier. Det 

vanligaste sättet som filmerna parodiserar genus är genom transvestitkaraktärer och transsexuella 

karaktärer.103 I likhet med Allinson anser jag att genusparodier i Almodóvars film synliggör 

genuskonstruktioner och tar avstånd från hegemoniskt genus. Sådana genusparodier kan dock 

tydligare kopplas till Butlers resonemang kring subversiv genusperformativitet. Det är också viktigt 

att tillägga att de transsexuella karaktärerna problematiserar även kön och kropp utifrån ett 

konstruktivistiskt synsätt. Genom att analysera genusparodier i förhållande till sexualitet kan 

dessutom möjligheter till subversion understrykas ytterligare.  
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Sexualitet 

Allinson för också en diskussion kring representation av sexualitet och sexuellt begär i Almodóvars 

film. Filmerna ger uttryck för det sexuella begäret på ett explicit sätt och ofta har det en central plats 

i narrationen och hos karaktärerna. Erotiska scener skildras ofta i filmerna på ett intimt sätt, vilket 

ofta lett till att ett flertal av Almodóvars film diskuterats i censursammanhang.104 Det är också 

viktigt att påpeka att detta sätt att skildra sexuella akter skiljer sig från Hollywoodfilm, där sexakter 

ofta osynliggörs eftersom den normativa heterosexuella sexakten tas för given. Sådana skildringar 

av sex legitimerar heteronormativiteten. Genom att synliggöra både heterosexuella och 

homosexuella sexakter tar Almodóvars film avstånd från detta. En sådan alternativ representation 

av sex återfinns både i Höga klackar och Dålig uppfostran.  

Allinson pekar på att Almodóvars film naturaliserar homosexualitet, men samtidigt 

understryker han att Almodóvars skildrande av homosexualitet är problematisk eftersom de inte 

innehåller några typiska "komma-ut-från-garderoben-scener". De ger istället uttryck för en ideal 

värld där acceptansen av homosexualitet tas för given. Almodóvar försöker därmed inte, enligt 

Allinson, skapa rättvisa för homosexuella genom att ge positiva bilder av dem. Homosexuella finns 

i Almodóvars film, men deras sociala eller politiska kontext intresserar honom inte.105   Till skillnad 

från Allinson vill jag framhäva detta i samband med en subversiv potential. Utifrån ett 

queerteoretiskt perspektiv kan alternativa representationer av homosexualitet, där denna inte 

skildras som något specifikt, något avvikande, eller som kopplat till en identitetskategori innebära 

subversivitet. Det kan synliggöra även homosexualitet som en konstruktion och ifrågasätta denna 

kategori, vilket, enligt queerteorin, är en förutsättning för ett eliminerande av heteronormativitet. 

Dessutom tenderar Dålig uppfostran att lyfta fram en sådan politisk och social kontext som 

Allinson saknar.  

Allinson berör kort detta avståndstagande från att kategorisera i Almodóvars film, 

men han utvecklar inte detta viktiga faktum vidare. Almodóvars film delar, enligt Allinson, målet 

med queerteorin att destabilisera gränserna som delar det normala från det avvikande och att 

ifrågasätta heteronormativitet, men den delar också risken att förneka kategorin homosexuella.106 

Det är dock viktigt att påpeka att förtryck i längden inte kan elimineras genom ett synliggörande av 

den utsatta gruppen. Det är mer komplicerat än så, vilket redan feminismen synliggjort.107 Kanske 

är just ett avståndstagande från en dikotom kategorisering en förutsättning för att eliminera förtryck. 

Identitetskategorier är förmodligen endast, i likhet med Butlers tankar, ett hinder i detta. Min analys 
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av Almodóvars film vill lyfta fram en sådan diskussion. Den tar avstamp från Allinsons analyser för 

att gå vidare i en undersökning av filmerna från ett queerteoretiskt perspektiv och med ett 

dynamiskt analyserande av kön, genus och sexualitet.  

 

ANALYS AV BIND MIG! ÄLSKA MIG! 
Jag har kidnappat dig för att du ska lära känna mig 
ordentligt. När du gör det blir du säkert lika kär i mig 
som jag är i dig […] Jag är 32 år, har 50 000 pesetas 
och är ensam i världen. Jag ska försöka bli en bra 
make och pappa till dina barn. (Ricki till Marina) 

 

Almodóvars Bind mig! Älska mig! innehåller en intressant problematisering av heteronormativitet 

i relation till genus. Centralt för denna analys är filmens uttryck av den obligatoriska 

heterosexualiteten och genusnormer. I samband med detta ligger ett fokus på dess parodiska uttryck 

och undersökande av masochism, sadism och sadomasochistiska strukturer.  

Denna film ger ett explicit uttryck av heterosexualitet och parodiserar dess normativa 

och påtvingade status i samhället. Som Dyer påpekade är det av viktigt värde att synliggöra 

heterosexualitet som en konstruktion för att beröva dess hävdande av normalitet och naturlighet. 

Detta är, enligt queerteorin, en förutsättning för att problematisera heteronormativitet och det är 

genom ett sådant parodiskt synliggörande som Bind mig! Älska mig! ansluter sig till denna kritiska 

uppgift.  

Filmens narration centrerar kring karaktären Ricki. Efter att han blivit friskförklarad 

efter år spenderade på psykiatriska institutioner vill han bli en normal medlem av samhället. Han 

tänker söka upp sin förälskelse, Marina, för att de tillsammans skall bilda en lycklig kärnfamilj. När 

Ricki skall lämna den psykiatriska kliniken frågar sjukhusdirektören hur han skall undvika 

ensamheten ute i samhället. Ricki svarar han att ska ordna det, varpå sjukhusdirektören frågor 

honom hur: "jobba och skaffa familj, som normala människor […] du är inte normal", uttrycker 

hon. Ricki hävdar dock att han är normal och att han till och med fått det bekräftat av domaren. 

Sjukhusdirektören tydliggör här vad som krävs av Ricki för att bli en del av det normativa samhället 

och pekar både på heterosexualitet, tvåsamhet och kärnfamilj som centrala delar i 

normaliseringsprocessen. Det tenderar till och med att ha en större betydelse för hävdandet av 

normalitet än vad domarens utlåtande har. Ricki ger sig ut i samhället, redo att anpassa sig till dess 

normer. Han går och köper chocklad för att sedan söka upp Marina, fast besluten om att de skall 

leva lyckliga tillsammans. När inte detta går vägen kidnappar han Marina i syftet att hon, när hon 

lärt känna honom, skall bli förälskad i honom. När Ricki inte lyckas uppnå normalitet genom att 

assimilera sig till det heteronormativa samhället blir han så pass frustrerad att han utför detta brott. 

Ricki berättar för Marina att han har 50 000 pesetas och är ensam i världen, att han skall bli en god 
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make och pappa till hennes barn. Detta blir en tydlig parodi på heteronormativitet och dess 

påtvingade status eftersom Ricki, i syftet att uppnå detta, måste bryta mot samhällets regler.  

Ricki försöker att, under hela kidnappningen, bevisa för Marina att han är en god 

framtida make och pappa. Flera gånger påpekar han att han gillar att se dem tillsammans som ett 

gift par. Med tanke på att Marina har handklovar på sig eller är fastbunden i sängen blir detta 

komiskt. Ricki försöker också visa sig ödmjuk som pappa i scenen hos Marinas läkare när han tar 

hand om hennes barn och uppmanar Marina att se vilken bra pappa han kommer att bli. Han visar 

också sina goda sidor som make genom att skaffa droger till Marinas tandvärk samt de mest 

bekväma tejpen och repen för att binda fast henne. När Ricki skall förflytta Marina till hennes 

grannes lägenhet bär han henne över tröskeln, vilket ger ett komiskt associerande till konventionella 

bröllopstraditioner. Sådana scener bidrar alla till ett parodiserande av heteronormativitet. Att 

Marina slutligen lyckas bli förälskad i Ricki och att narrationen avslutas med ett lyckligt 

heterosexuellt slut förstärker detta ytterligare. Att se heteronormativitet som ett problem som borde 

föklaras är queerteorins centrala uppgift. Det är precis detta som Bind mig! Älska mig! gör genom 

ett parodiskt uttryck som synliggör heterosexualitet som, i Butlers mening, en normativ 

konstruktion.  

Filmen återger också ett parodiserande av genus, vilket sker i dynamik med det 

parodiska uttrycket av heteronormativitet. I och med detta synliggörs Butlers resonemang kring det 

oppositionella genussystemet i relation till den obligatoriska heterosexualiteten. 

Genusparodi tar sig uttryck genom filmens karaktärer. Ricki söker upp Marina och 

hittar henne på en filminspelning. I logen lämnar han en chockladask i form av ett hjärta i hennes 

jacka. Detta pekar på genuskonventioner där det traditionellt är mannen som skall uppvakta 

kvinnan. I logen hittar Ricki också en långhårig peruk. Han klär sig i denna och går ut i logen för att 

hitta Marina. Det är precis som om Ricki måste klä sig i en maskulinitet och förhålla sig till 

traditionella genuskonventioner i syftet att uppnå heterosexualitet med Marina. Ricki berättar för 

Marina vid kidnappningen att han skall försörja henne och bli en god make och pappa. Detta 

synliggör genusnormer i dynamik med heteronormativitet på ett parodiskt sätt. En sådan 

problematik tar sig också uttryck genom Rickis maskulinitetskris, då han ser denna kris som ett hot 

mot att uppfylla sitt syfte till ett heterosexuellt förhållande med Marina. Till en början lyckas inte 

Ricki med att få Marina förälskad i honom. Marina uttalar i ilska att hon aldrig kommer att falla för 

honom eftersom han är en, som hon uttrycker det, fjolla. Ricki börjar efter detta uttalande gråta och 

berättar för henne att ingen kallat honom för fjolla. Hans kris i maskuliniteten blir här uppenbar. 

Han uppfattas inte av Marina som en riktig man, trots att han gjort allt i enlighet med dessa normer. 

Han har både visat att han kan försörja henne, uppvakta henne och bli en god pappa till deras barn. 

Sådana här uttryck av maskulinitet i kris problematiserar genusnormer och dikotomier. Genom att 
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koppla Rickis kris i sin maskulinitet med hans strävande av heteronormativitet kan också 

kopplingar mellan genus och heterosexualitet synliggöras. En sådan genusparodi kopplat till 

heterosexualitet tar sig också uttryck hos Marinas karaktär. Det är exempelvis när hon får plåstra 

om Ricki som hon börjar bli förälskad i honom. Detta synliggör det kvinnliga genusets 

omhändertagande i traditionella genuskonventioner. Den heterosexuella matrisen kräver, som 

Butler påpekar, en genusordning, där manligt skiljs från kvinnligt, i en hierarkiskt ordning och med 

en obligatorisk heterosexualitet. Bind mig! Älska mig! reflekterar sådana kopplingar. På det sättet 

avslöjar filmen den normativa modellen i den heterosexuella matrisen. Vidare gör den det på ett 

överdrivet sätt som ger ett parodiskt uttryck. Det är i det subversiv potential ligger. I det parodiska 

uttrycket kan också denna heterosexuella matris ifrågasättas som en normativ konstruktion. Filmen 

ger därmed uttryck för en dubbelskildring av den heterosexuella matrisen. Den både reflekterar 

genusnormer och heteronormativitet och dess kopplingar samtidigt som den, genom ett medvetet 

parodiskt uttryck, subverterar dem. Det verkar också vara en sådan parodi som Butler förespråkar. 

En parodi som kommer inifrån den diskurs som råder, som imiterar den, samtidigt som den, genom 

en parodi på orginalet, avslöjar den som en konstruktion.  

Bind mig! Älska mig! har också ett ytterst intressant tematiskt uttryck av 

sadomasochism. Detta tema synliggör också genus hierarkiska strukturer i relation till 

heteronormativitet. Genom att lyfta fram detta till ett explicit tema ger filmen ett parodiskt uttryck 

av sadomasochistiska strukturer i den heterosexuella matrisen. Filmens tema kring sadomasochism 

kan kopplas till Allinsons resonemang kring Almodóvars film. Som han påpekade använder sig 

Almodóvar av teman på ett medvetet sätt och hans film parodiserar ofta hierarkiska relationer 

genom en grotesk visning av offer och förövare.108 Detta överensstämmer med Bind mig! Älska 

mig!, som till och med avslutas med att Marina blir förälskad i sin förövare. Det bidrar till en parodi 

på kvinnlig masochism, men också av sadomasochistiska relationer hos genus. Ett sådant medvetet 

uttryck av ämnen och teman, både som masochism, sadism och voyerism, är ett genomgående 

mönster i Almodóvars film.109 Parodin bidrar till en dubbelskildring av sådana strukturer, som både 

reflekterar och subverterar dem. Även filmens tematik ger därmed uttryck för den parodi som 

Butler förespråkar.  

Enligt Allinson är Bind mig! Älska mig! Almodóvars mest sofistikerade 

undersökning av masochism.110 Jag håller med honom i detta. Filmen ger ett starkt medvetet uttryck 

av kvinnlig masochism i Marinas karaktär, vilket redan tydliggörs i filmens titel. Filmen förvandlar 

                                            
108 Allinson, 77. 
109 En parodi på masochism blir också tydlig i andra filmer av Almodóvar som exempelvis Dunkla drifter (Entre 
tinieblas, 1980), Kika (Kika, 1993) och Pepi, Luci, Bom (Pepi, Luci, Bom, y otras chicas del montón, 1980). Ett 
parodiserande av sadism återfinns i Kärlekens matadorer (Matador, 1986) på ett väldigt intressant sätt och en parodi 
på voyerism återfinns i Kika.  
110 Allinson, 78. 
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denna masochism till ett centralt tema i Rickis kidnappning av Marina. Ricki kopplas till den aktiva 

och sadistiska medan Marina blir den passiva och masochistiska. På det sättet blir även manlig 

sadism parodiserat genom Ricki. Allinson tenderar dock att bortse från en koppling mellan sådana 

genusstrukturer och heteronormativitet. Redan filmens titel pekar på denna koppling. Den visar på 

en masochistisk underkastelse; Bind mig! Samtidigt uppmanar den; Älska mig! Detta reflekterar 

kvinnlig masochism, men samtidigt kopplas denna, genom uppmaningen Älska mig! till ett 

heterosexuellt kärleksförhållande. Ricki tydliggör sitt syfte med kidnappningen:  

 
Jag har kidnappat dig för att du ska lära känna mig.  

När du gör det blir du säkert lika förälskad i mig som jag är i dig.  

 

När Marina lärt känna Ricki som den aktiva och överordnade och själv hamnar i en passiv och 

underordnad roll kommer hon att erkänna deras heteronormativa förhållande. Vid ett tillfälle i 

filmen gör Marina ett halvt rymningsförsök som slutar med att hon ångrar sig och lägger sig till 

rätta med tejp och rep som hon blivit lämnad. Hennes masochism blir här tydlig eftersom hon inte 

fullföljer rymningen. Vid ett senare tillfälle frågar Ricki Marina om hon kommer rymma om han 

låter henne vara fri, varpå Marina ber honom att binda henne. Här övergår själva kidnappningen till 

ett sadomasochistiskt rollspel eftersom Marina själv uttrycker detta som sin vilja. När systern 

slutligen hittar Marina, skriker hon inte på hjälp fast hon vet att systern är i lägenheten. Det är precis 

som hon inte vill bli hittad. Genom sadomasochistiska genusstrukturer blir Marina slutligen 

förälskad i sin förövare. Hon berättar för sin syster att hon älskar honom varpå systern uttrycker det, 

"Blir du kär i någon som binder dig i sängstolpen. Ska det vara normalt?". Detta fungerar på ett 

komiskt sätt eftersom det är sådana strukturer som är normaliserade i samhället. Filmen parodiserar 

patriarkala strukturer, men vidare gör den det i relation till heteronormativitet i sitt synliggörande av 

sadomasochistiska genusstrukturer i relation till den obligatoriska heterosexualiteten.  

Det är, som Butler påpekar, viktigt att inte separera genus och sexualitet utan studera 

dessa i relation till varandra. De är nämligen så pass sammankopplade i den heterosexuella matrisen 

att de inte går att särskilja. Allinson tenderar istället att studera genus separat från sexualitet, vilket 

medför att han inte ser kopplingar mellan dem. Ett framhävande av sådana kopplingar, både genom 

karaktärerna och genom ett explicit tema kring heteronormativitet och sadomasochism, kan avslöja 

hela den heterosexuella matrisen som en normativ konstruktion.  

I Almodóvars Bind mig! Älska mig! finns det också ett självreflexivt användande av 

filmgenrer. Detta bidrar till ett synliggörande av sadomasochistiska strukturer hos 

filmrepresentationer av genus och sexualitet. Som både Lauretis och Dyer påpekar är 

filmrepresentation en viktig del i konstruktionen av genus och sexualitet. Ett sådant avslöjande av 
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strukturer i film kan därmed fungera på ett sätt som utmanar normativa representationer av genus 

och sexualitet samtidigt som det kan bidra till ett synliggörande av filmrepresentation i ett bredare 

perspektiv. Som Allinson påpekade återarbetar Almodóvar genrekonventioner. En sådan 

självreflexivitet till filmmediet och rekontextualisering av filmgenrer blir tydlig i Bind mig! Älska 

mig!. Den avslöjar sadomasochistiska genusstrukurer i konventionell filmrepresentation genom att 

lyfta dessa till ett centralt tema i en klassisk filmgenre, vilket resulterar i ett parodiskt och imitativt 

förhållande till sådana strukturer. Filmen ger uttryck för en klassisk filmgenre. Den kan ses som en 

typ av thrillergenre eller kidnappargenre. Samtidigt finns en klassisk narration med en central 

kidnappning. I sådana klassiska genrer och narrationer tenderar slutet oftast att ge uttryck för att 

kvinnan, på det ena eller andra sättet, frigör sig från sin förövare. Marina blir istället förälskad i sin 

kidnappare. Ett sådant återarbetande av denna klassiska genre och narration fungerar på ett 

parodiskt sätt som går emot åskådarens förväntningar. Det skulle kunna ses som att det 

heterosexuella lyckliga slutet bidrar till ett upprätthållande av heteronormativitet och 

genusstrukturer. Jag ser snarare dock att detta fungerar som ett avslöjande av dem i sitt tydliga 

parodiska och självreflexiva uttryck. 

Det är sådana självreflexiva parodier som är filmens kritiska redskap, både i 

förhållande till heteronormativitet, genusnormer och sadomasochistiska strukturer. En sådan parodi 

tar sig uttryck både genom filmens karaktärer, tema och narration. Detta kan kopplas både till camp 

och Butlers tankar kring subversiv parodi. Bind mig! Älska mig! ger som helhet uttryck för en 

parodi på själva förekomsten av ett original, även om det inte handlar om explicita genusparodier 

som drag. Camps uppgift är att genom parodi, imitation och ironi ifrågasätta normer. Filmen 

innehåller inga divakaraktärer eller genusvariationer. Trots det ansluter sig filmen till camp och 

subversiva potential i dess parodi och imitation. Som Babuscio påpekade tillåter camps ironiska 

uttryck åskådaren att se på seriösa frågor med ett visst temporärt avstånd för att sedan slås av de 

moraliska implikationerna som nästan passivt intogs. Bind mig! Älska mig! pekar på detta. Den 

använder sig av ironi och parodi som politiska redskap i syfte att avslöja och ifrågasätta normer i 

samband med genus och sexualitet. Det är också viktigt att nämna värdet av att framhäva filmen i 

en kontext där parodi som subversivt redskap understryks. Som Butler påpekar är subversion 

beroende av en kontext och reception där denna kan mottagas. Det finns därmed en fara i filmens 

tydliga sadomasochistiska uttryck. Om Bind mig! Älska mig! inte lyfts fram som ett parodiskt 

uttryck kan den istället fungera på ett sätt som förstärker och upprätthåller sadomasochistiska 

strukturer i genus och heterosexualitet. Att analysera filmen utifrån ett queerteoretiskt perspektiv 

och framhäva det parodiska uttrycket är därmed kanske en av förutsättningarna för denna films 

kritik av heteronormativitet och genusdikotomier.  
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Ett utmanande av heterosexalitet och genus tar sig i Bind mig! Älska mig! uttryck 

genom ett medvetet parodiserande av dessa normer och strukturer. Det synliggör både genus och  

heterosexualitet som normativa konstruktioner. Genom att studera filmen utifrån ett queerteoretiskt 

perspektiv kan dessutom kopplingar mellan genus och sexualitet avslöjas och hela den 

heterosexuella matrisens normativa och konstruktivistiska karaktär ifrågasättas. Sådana kopplingar 

tenderar Allinson att bortse ifrån. Dessutom problematiserar filmen dikotom kategorisering i sitt 

avslöjande av genusdikotomier. Det är också viktigt att påpeka att filmen genrellt tar avstånd från 

en uppdelning i dikotomier. Alla karaktärer skildras som subjekt utan att ta parti för någon. Till och 

med Ricki, som i filmen är en sadistisk mentalsjuk kidnappare, skildras som ett offer för 

heteronormen i samhället. Ett sådant avståndtagande från en dikotom uppdelning är, som vi skall se, 

ett vanligt förekommande fenomen i Almodóvars film. 

 

ANALYS AV HÖGA KLACKAR  
Jag har spenderat hela mitt liv att imitera dig. 
 (Rebeca till sin mamma, Becky) 

 

Höga klackar är intressant, utifrån ett queerteoretiskt perspektiv, i sitt uttryck av genusparodi. 

Denna närläsning lägger fokus på genusparodier och genusvariationer samtidigt som en diskussion 

kring filmens synliggörande av Butlers resonemang kring genusperformativitet är central. En 

koppling mellan denna film och den transvestitgenre som Straayer talar om kommer också att göras. 

I samband med detta behandlar analysen filmens uttryck av genus i relation till sexualitet. 

Höga klackar ger uttryck för genusperformativitet. Detta sker framförallt genom 

filmens karaktärer, både genom kvinnliga och manliga karaktärerna samt genom drag. Samtliga av 

dessa karaktärer parodiserar, i Butlers mening, genus och avslöjar dess performativa karaktär.  

Genusparodi blir som tydligast genom den klassiska genusvariationen och 

dragkaraktären Femme Letal. Letal specialiserar sig på att, genom draguppträdanden, imitera 

Rebecas mamma, Becky, och hennes sånger. Genom drag synliggör Letal genus som en 

konstruktion och genusperformativitet i Butlers mening. Imitationen av Becky understryker den 

imitativa strukturen av genus på ett väldigt uppenbart sätt och genom drag parodiseras genus, och i 

Butlers mening, själva förekomsten av ett original. Detta blir tydligt i scenen där Becky och Rebeca 

diskuterar en affisch med reklam för Letals uppträdande. På bilden står det "Femme Letal som den 

riktiga Becky".  
 

Becky:  Den riktiga Becky är väl jag. 

Rebeca: När jag längtade efter dig gick jag och såg honom. 
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Rebecas uttalande lutar åt att Letal fungerat som ett substitut för modern, vilket synliggör illusionen 

om själva förekomsten av ett original i ett bredare perspektiv. En annan viktig scen är Letals 

uppträdande senare samma kväll som både Manuel, Rebeca och Becky går på. Efter sitt 

uppträdande berättar Letal för Becky: "Jag ville fånga känslan som gjorde dig unik". Här 

problematiseras också själva tanken på något äkta och något original. Det är tydligt, både för 

åskådarna och inom filmens narration, att Letal har en manlig biologisk könstillhörighet. Det 

tydliggörs framförallt i sexscenen mellan Letal och Rebeca. Letal har dock ett tydligt feminint 

genus genom sina draguppträdande och därigenom visar han, i enlighet med Butlers tankar, att ett 

feminint genus kan sammanfalla i en manlig kropp. Den normativa modellen i den heterosexuella 

matrisen ifrågasätts därmed genom att synliggöra sådana dissonanser mellan kön och genus. Det är 

också viktigt att poängtera att Letal inte skildras som en avvikelse eller som ett abjekt, vilket bidrar 

till ett naturaliserande av hans transgenus. Genom ett sådant uttryck tar filmen avstånd från en 

dikotom uppdelning i norm och avvikelse. 

En parodisering av genus förekommer också hos de kvinnliga karaktärerna, 

framförallt hos Rebeca. Både Rebeca och Becky synliggör genusperformativitet och avslöjar den 

imitativa strukturen av genus. Rebeca har spenderat hela sitt liv med att imitera modern, men aldrig 

lyckats. Detta pekar på Butlers hävdande att imitation och repetition är ett måste i samband 

genusperformativitet och i subjektskapandet samtidigt som det är en oändlig process. Rebecas 

karaktär pekar på detta faktum.  I filmens första scener när Rebeca väntar på att få återse sin 

mamma på flygplatsen visas hon i sin dyra märkesdräkt, med en felfri make-up, bärandes de 

örhängen hennes mamma givit henne när hon var liten. Allt detta visar på genus som något 

performativt och imitativt. När Rebeca och hennes mamma återser varandra på flygplatsen påpekar 

modern till Rebeca: "Du är ju en riktig kvinna". Rebecas imitation av modern, hennes genusideal 

som jagat henne hela hennes liv, blir också tydligt i giftermålet med mammans före detta älskare, 

Manuel. Att Rebecas imitation och repetition aldrig blir fullkomlig blir tydligt i uttalandet mellan 

henne och modern. Hon erkänner att hon aldrig älskade Manuel utan att detta bara var en handling i 

tävlandet mot sin moder. "Jag har spenderat hela mitt liv att imitera dig […] jag har alltid tävlat med 

dig och misslyckats". I enlighet med Butlers resonemang är vi alla kopior och imitationer samtidigt 

som vi ständigt måste repeteras oss själva i vårt subjektskapande. Rebeca blir ett tydligt exempel på 

det. Hon visar att subjekt och genus skapas i och med sina handlingar och att det inte finns någon 

kärna av dem bakom eller före dessa handlingar. Genom att denna imitativa struktur lyfts fram på 

ett sådant konkret sätt leder det till ett parodiskt uttryck av genusperformativitet. Becky är också ett 

exempel på genusparodi, vilket blir tydligt då hennes divakaraktär framhäver performance genom 

sin stjärnstatus och sina uppträdanden.   
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Det är viktigt att påpeka att Höga klackar ansluter sig till de subversiva potential 

Butler framhäver. Filmen reflekterar diskursiva genuskoder och normer, men genom deras 

parodiska omkontextualisering får de en subversiv potential. Det är en sådan parodi Butler 

förespråkar. Den påtvingade imitativa genusstrukuren framhävs också genom Rebeca. Enligt Butler 

finns det subversiva potential i både en parodisk imitation av genus och i en möjlighet att 

misslyckas med repeterandet. Filmen ger uttryck för båda dessa faktorer. Genusparodi återfinns 

framförallt hos Letal samtidigt som ett misslyckande med repeterandet blir tydligt hos Rebeca.  

Även maskulinitet parodiseras och synliggörs som en konstruktion genom de manliga 

karaktärerna. Manuels förhållande till Letal är väldigt intressant, eftersom han uppenbarligen 

känner sig hotad av honom. Manuel är en av de få manliga karaktärerna i filmen och, som i många 

av Almodóvars filmer, skildras han i förhållande till en maskulinitet i kris.111 Manuel tydliggör för 

Rebeca att han inte tycker om att hans fru är vän med en transvestit. Redan här blir hotet tydligt. 

Manuels obehag inför Letal synliggörs också genom att han bär vapen till uppträdandet. Detta 

vapen kan ses som en fallossymbol som förstärker hans maskulinitet. Det fungerar på ett ironiskt 

sätt eftersom associationen av revolver som fallossymbol är uppenbar. Efter uppträdandet, då Letal 

och Manuel möts, blir denna kris tydligare. I denna scen är blickstrukturer viktiga. Manuels blick 

riktar sig mellan Letals ben, som om han letar bevis på vilken biologisk könstillhörighet han har, 

varpå Letal drar ihop benen och riktar sin blick på Manuels revolver, varpå Manuel döljer den. 

Blickstrukturerna parodiserar Manuels känsla av maskulinitetskris samt penis och fallos som 

synonymer. I samma scen frågar Manuel Letal vad han egentligen heter. "Precis som i sången låter 

jag mitt namn bestämma vem jag är. Mina vänner kallar mig Letal", svarar han. Genom att använda 

namnet Letal (=dödlig), som är ett könsneutralt namn, framhävs svårigheten att identifiera honom 

som antingen man eller kvinna. Genom sitt namn vägrar han också identifiera sig som ett abjekt, då 

namnet understryker hans mänsklighet. Manuel kan dock inte undgå att fråga om detta namn är 

kvinnligt eller manligt, varpå Letal svarar: "Det beror på. I ditt fall är jag man". Letals flytande 

könstillhörighet är uppenbarligen en frustration för Manuel. Scenen avslutas med att Becky ger 

Letal sina örhängen och vill ha något i gengäld, varpå Manuel föreslår att han skall ge henne ett av 

sina bröst. Letal ger henne sitt ena fejkbröst. Det verkar därmed som om det är Letals dissonanser 

mellan kön och genus som utlöser Manuels kris i sin maskulinitet. Till skillnad från Allinsons 

analyser kan vi ta detta ett steg längre och koppla detta hot till sexualitet. Kanske känner sig Manuel 

hotad av Letal för att han genom sitt feminina genus gör Manuels egen sexualitet tvetydig. Uppstår 

det en dissonans mellan kön och genus blir det automatiskt en svårighet att kategorisera sexualitet 

på ett avgränsat sätt. Det är inte bara Manuels maskulinitet som är hotad utan även hans 

                                            
111 Ett skildrande av maskulinitet i kris återfinns också i andra filmer av Almodóvar, som exempelvis Köttets lustar 
(Carne trémula, 1997) och Kärlekens matadorer. Som vi sett återfanns det också i Bind mig! Älska mig!.  
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heterosexualitet. På det sättet problematiseras både genusnormer och heteronormativitet i relation 

till varandra.  

En följd av Höga Klackars uttryck av genusvariationer och parodier blir därmed 

också ett utmanande av den normativa skarpa uppdelningen i heterosexualitet och homosexualitet. 

Detta synliggör även sexualitet utifrån ett konstruktivistiskt synsätt samtidigt som det 

problematiserar dikotomin heterosexualitet/homosexualitet. Dessutom avslöjas kopplingar mellan 

kön, genus och sexualitet i den heterosexuella matrisen. Genom att synliggöra dissonanser i uttryck 

av genusvariationer ifrågasätts, i queerteoretisk anda, samtliga identitetskategorier och normativa 

uppfattningar om kön/genus och sexualitet.  

En sådan problematik blir också tydlig hos Letals karaktär. Det uppstår nämligen en 

svårighet att identifiera Letal som antingen heterosexuell eller homosexuell. Gränsen mellan dem 

tenderar att bli mer flytande då en dissonans mellan kön och genus uppenbarar sig. Ofta brukar 

också transvetism kopplas till en homosexuell identitet och Letal problematiserar denna koppling 

genom sitt heterosexuella förhållande med Rebeca. I deras förhållande blir framförallt också 

Rebecas sexualitet problematiserad. Hennes sexuella begär för Letal kan ses som ett uttryck för 

hennes homosexuella begär. Det uppstår också en svårighet att placera henne som antingen 

heterosexuell eller homosexuell på grund av Letals feminina genustillhörighet. Förhållandet mellan 

Rebeca och Letal problematiserar en enkel dikotom uppdelning i homosexuell eller heterosexuell. 

De visar att det bara finns sexuella begär och att dessa nödvändigtvis inte är riktade till ett visst kön 

eller genus eller kopplade till en specifik sexuell identitet. Det är också viktigt att påpeka att sådana 

flytande sexuella begär och flytande genustillhörigheter placerar åskådaren i både en homosexuell 

och heterosexuell upplevelse på samma gång.  

Genom domaren Dominguez karaktär problematiseras också maskulinitet som 

performativt. Detta blir tydligt genom att Eduardo maskerar sig som domaren Dominguez. På det 

sättet synliggörs maskulinitet utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv. Som Allinson påpekar 

representeras feminitet i Höga klackar som en performance av både män och kvinnor.112 Jag skulle 

dock hävda att även maskulinitet representeras som en performance genom Dominguez, även om 

det inte blir lika tydligt som i Letals dragkaraktär. Eduardo antar identiteter som både Femme Letal, 

Domaren Dominguez och Hugo. Det avslöjas dock inte först vid filmens slut. Detta tydliggör, i ett 

bredare perspektiv, identitetens performativa karaktär. När Eduardo avslöjar sina identiteter för 

Rebeca frågar hon vilken av dessa identiteter han egentligen är, varpå han svarar att han är alla tre. 

Detta understryker att ingen identitet är äkta i essentiell bemärkelse.  

                                            
112 Allinson, 90. 
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Höga klackar kan kopplas till Straayers diskussion kring transvestitgenren. Den är 

nämligen en film där en karaktär, Eduardo, använder sig av transgenus temporärt som en nödvändig 

förklädnad. Filmrepresentationer av transvetism och drag synliggör, som Straayer påpekar, visuellt 

genus som en konstruktion. Detta sker i filmen genom Letals dragkaraktär. Men vidare görs det 

även genom Dominguez karaktär och i detta fall synliggörs maskulinitet som en konstruktion. Det 

är viktigt att påpeka det faktum att Eduardos maskerad är övertygande för både åskådaren och inom 

narrationen. Trots att filmens intro pekar på att Eduardo, Letal, Dominguez och Hugo är en och 

samma person, är detta inte helt tydligt för åskådaren. Genusförklädnaden hos Letal är tydlig, men 

det är inte tydligt att Letal och Dominguez, eller Hugo för den delen, är en och samma person. Som 

Straayer påpekade är själva genusmaskeraden uppenbar för åskådaren i transvestitgenren, då det 

annars innebär ett alltför stort hot. Genom att inte tydliggöra för åskådaren Eduardos 

genusförklädnader skiljer sig denna film från en sådan transvestitgenre. Höga klackar får därmed 

inte bara subversiv potential i Letals dragkaraktär, och i den visuella bilden, utan även i Dominguez 

och Eduardos karaktär och i filmens narration. I likhet med transvestitgenren kan dock filmen 

kopplas till genusförklädnaden som ett hinder för det heterosexuella förhållandet. Det är dock 

viktigt att påpeka att Rebeca inte ser transgenus som ett homoerotiskt hot eftersom hon 

uppenbarligen har ett sexuellt begär till Letal. Transgenus är därmed inte ett hot i strävandet till 

heterosexualitet. Genom det till synes heterosexuella slutet skulle filmen kunna tolkas som ett 

upprätthållande av heteronormativitet och dualistiskt genus. Filmen har dock inte ett klassiskt 

heterosexuellt slut. Det är inte tydligt om Rebeca kommer att stanna hos Eduardo. Det är inte deras 

förhållande som står i fokus utan det centrala förhållandet är mellan mor och dotter.   

Performativitet framhävs också genom Höga Klackars tematik. Denna tematik tar sig 

uttryck genom camp och en självreflexivitet till filmmediet. Filmen undersöker performativitet i ett 

bredare perspektiv genom att framhäva performance i filmen, både genom draguppträdande och 

Beckys uppträdande. Det blir tydligt redan i filmens intro genom en campestetik och en 

sjävlreflexivitet av filmmediet. En sådan reflexivitet tydliggör ett ifrågasättande av representationer 

överhuvudtaget, vilket  kan kopplas till camps strategier. Det är något som Dyer och Lauretis tycks 

förespråka genom deras understrykande av representation som ett maktmedel i konstruktionen av 

identitetskategorier. En sådan självreflexivitet är därmed av viktigt värde. 

Sexscenen mellan Rebeca och Letal är, som ofta i Almodóvars film, väldigt intim, då 

Almodovar sällan romantiserar eller osynliggör sex.113 Här frågar också Letal Rebeca om hon stör 

sig på att han imiterar kvinnor, varpå hon svarar att hon älskar när han imiterar hennes mamma.  

                                            
113 En sådan explicit skildrande av sexuella akter återfinns i många av Almodóvars filmer, som exempelvis Bind mig! 
Älska mig! och Kika.    
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Förutom att denna sexscen kan ses som ett uttryck för Rebecas homosexuella begär är det också ett 

högst tabulagt ämne som här tas upp. Nämligen förhållandet mellan mor och dotter utifrån ett 

begärsperspektiv. Rebecas förhållande till sin mamma tenderas att ständigt flyta mellan 

identifikation och begär. Filmen undersöker genom detta mor-dotter förhållande tabuämnen som tar 

upp ett typ av homoerotiskt begär i förhållande att imitera och bli föräldern av samma kön. I Höga 

Klackar förvandlar Almodóvar detta psykoanalytiska ämne till ett explicit tema. 

 Som denna analys har visat problematiserar Höga klackar genus genom sitt uttryck 

av genusparodier och framhävande av genusperformativitet. Detta sker både genom filmens 

karaktärer, narration och tematik. Samtidigt bidrar detta till ett problematiserande av sexualitet. 

Filmen avslöjar därmed både genus och sexualitet som normativa konstruktioner samt deras 

kopplingar i den heterosexuella matrisen. Ett avståndstagande från dikotomier tar sig också uttryck 

genom ett problematiserande av genusdikotomier och dikotomin heterosexualitet/homosexualitet. 

 

ANALYS AV ALLT OM MIN MAMMA  
Bette Davis, Gena Rowlands, till alla aktriser/ 
skådespelerskor som spelat aktriser/skådespelerskor,  
till alla kvinnor som agerar, till män som spelar 
kvinnor och blir kvinnor, till alla som vill bli mödrar, 
till min mor. (slutordet i Allt om min Mamma) 

 

Allt om min mamma undersöker genusperformativitet på ett väldigt grundligt plan. Samtidigt är 

filmen intressant i sitt starka avståndstagande från en dikotom uppdelning. Denna analys undersöker 

filmens uttryck av genusvariationer, genusparodier och camp samtidigt som en diskussion kring 

transsexualism och intersexualism kommer att vara i fokus. I samband med dessa centrala punkter 

kommer en problematik kring heteronormativitet att lyftas fram. 

I Allt om min Mamma förekommer genusvariationer på flera olika plan. Filmen 

återger, nästan uteslutande, kvinnliga karaktärer, vilka skildras som falliska. En sådan bild av 

kvinnor kan ses som en genusvariation utifrån det perspektiv att kvinnor ofta skildras som passiva 

medan män kopplas till aktivitet. Filmen ifrågasätter denna dikotomi genom att lägga 

identifikationen på kvinnan och skildra starka kvinnliga karaktärer som aktivt för narrationen 

framåt. Detta är ett vanligt förekommande fenomen i Almodóvars film.114 Protagonisten Manuela 

står på egna ben som ensamstående mamma och bestämmer sig för att, efter sin sons död, söka upp 

hans biologiska pappa på egen hand. Det är Manuela som för narrationen framåt. Förekomsten av 

falliska kvinnor kan kopplas till Halberstams begrepp kring kvinnlig maskulinitet som en 

genusvariation. Med det menas inte att kvinnorna i filmen innehar ett explicit fysiskt maskulint 

                                            
114 Falliska kvinnor är vanligt förekommande i Almodóvars film, som i exempelvis Kvinnor på gränsen till 
nervsammanbrott (Mujeres al borde de un ataque de nervios, 1988) och Vad har jag gjort för att förtjäna detta? 
(Que he hecho yo paras merecer esto?, 1984). 



 35 

genus utan snarare att de, genom att skildra dem som falliska, antar ett symboliskt maskulint 

genusattribut som oftast kopplas till män. Genom att displacera fallos från den manliga kroppen 

ifrågasätts fallos, maskulinitet, och penis, manlighet, som synonymer. Som Straayer underströk är 

det viktigt att lyfta fram den falliska kvinnan i filmrepresentationer, eftersom hon bidrar till en 

dekonstruktion av maskulinitet och problematiserar den traditionella matrisen av 

man/maskulinitet/aktivitet. Det är precis det som Allt om min mamma gör genom sina falliska 

kvinnor. Genom en sådan dissonans mellan kön och genus avslöjas de som konstruktioner samtidigt 

som det ger uttryck för ett problematiserande av genusdikotomier. 

Den kvinnliga gemenskap som Straayer talade om blir också tydlig i filmen. Den 

förekommer väldigt ofta i Almodóvars film, men det är förmodligen denna film som ger uttryck för 

en sådan gemenskap som mest.115  Kvinnlig gemenskap hotar patriarkala strukturer genom att 

eliminera män och skildra kvinnor oberoende av män. Samtidigt öppnar den upp, genom sin 

domination av kvinnliga karaktärer, för både homosexuella och heterosexuella läsningar, 

identitfikationer och upplevelser. Detta problematiserar heteronormativitet. Kvinnlig gemenskap 

blir tydligt i filmen genom att karaktärerna ger uttryck för en solidaritet till varandra. Manuela är ett 

stort stöd för Rosa under hennes graviditet och när hon är sjuk. Slutligen antar Manuela uppgiften 

att uppfostra Rosas barn efter att hon avlidit. Det finns flera exempel på gemenskap mellan 

karaktärerna. En av de scener som framhäver denna som mest är scenen i Manuelas lägenhet när 

både Rosa, Manuela, Agrado och Huma umgås. Scenen är en av de mest rörande scenerna i 

Almodóvars film, både i sin enkelhet och i sin värme. Solidaritet kopplas till de kvinnliga 

karaktärerna. Det kan också ses som en genusvariation då solidaritet oftast, i filmrepresentation, 

kopplas till män, som i exempelvis västerngenren eller buddyfilmer.  

Genusvariationer återfinns också genom de transsexuella karaktärerna Lola och 

Agrado. De bidrar också till en parodisering av genus och kön och ett avslöjande av deras 

performativa karaktär. Lola är transsexuell och det framgår att hon utfört ett könsbyte. På det sättet 

synliggör Lola både kön, kropp och genus utifrån ett konstruktivistiskt synsätt. Samtidigt kan hon 

dock ses som ett upprätthållande av binär könsuppfattning. Det kan kopplas till de spänningar som 

funnits mellan queerteori och transsexualism, då transsexuella både ifrågasätter och stabiliserar kön, 

genus och sexualitet. Både Lola och Agrado problematiserar, i Straayers mening, genus och 

transvetism mot kön och transsexualism. Agrado är också en genusvariation och genusparodi 

samtidigt som hon, i likhet med Lola, avslöjar kön, kropp och genus som konstruktioner.116 De är 

båda, i Butlers mening, en parodi på själva förekomsten av ett original, både i förhållande till kön 

                                            
115 En kvinnlig gemenskap som denna tar sig också uttryck i filmer som exempelvis Kvinnor på gränsen till 
nervsammanbrott och Dunkla drifter.  
 
116 Jag väljer att kalla Agrado för "hon" trots hennes intersexuella karaktär.. 
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och genus. I scenen på teatern, när Agrado för publiken räknar upp hur mycket alla hennes 

kroppsdelar kostat, tydliggör att det inte finns något autentiskt genus, kön eller kropp utan att dessa 

är performativt konstituerade. Vi är, i Butlers mening, kopior utan original. Agrado synliggör, i 

likhet med Lola, att själva tanken om en sanning eller essens själv är en konstruktion. "Det enda 

äkta hos mig är mina känslor och allt silikon", berättar hon. Agrado radar upp vad alla hennes 

kroppsdelar kostat:  

 
Som jag sa så är det dyrt att vara äkta […] man får inte snåla, för man är desto mer äkta ju mer man liknar den man 

drömt om att vara.  

 

Agrado visar, tillsammans med Lola, att kropp och kön är lika mycket normativa konstruktioner 

som genus. Därigenom gör filmen, i likhet med Butler, ingen distinktion mellan kön och genus. I 

poststrukturalistisk anda ifrågasätts denna dikotomi tillsammans med andra dikotomier som som 

kropp/medvetande och natur/kultur. 

Det mest intressanta med Agrado är att hon synliggör dissonanser mellan kön och 

genus på ett sätt som Lola inte gör. Hon har gjort kirurgiska ingrepp för att förändra sin kropp 

genom en bröstoperation och ett flertal andra skönhetsoperationer. Hon har dock behållt sitt manliga 

könsorgan och verkar inte ha någon vilja att fullgöra sitt könsbyte. Därmed kan Agrado snarare ses 

som intersexuell. Hon innehar en flytande biologisk könstillhörighet, vilket ifrågasätter de tydliga 

gränserna mellan manligt och kvinnligt kön. Genom att inte fullgöra sitt könsbyte återupprättar 

Agrado inte gränserna i en binär könsuppfattning på samma sätt som Lola kan tyckas göra. Detta 

bidrar till en stor subversiv potential. Agrado tar avstånd från en sådan spänning som funnits mellan 

queerteori och transsexualism och utmanar på ett tydligt sätt könsskillnader, gränserna mellan 

könen och biologiska kön.  

Det är också viktigt att påpeka att både Lola och Agrado inte blir abjektstämplade 

eller skildrade som avvikelser i filmen. Detta är något som Allinson också pekar på.117 Jag håller 

med i detta påstående. Som vi skall se förekommer även transsexuella karaktärer i Dålig 

uppfostran, dock på ett sätt som skiljer sig från Agrado och Lola. I detta fall kan Allinsons 

påstående problematiseras. Avståndet från att dela upp i avvikelse och norm är ett steg i 

Almodóvars generella avstånd från dikotom kategorisering. I hans film skildras genusvariationer 

                                            
117 Allinson, 92. Allinson nämner att transsexuella förekommer i två av Almodóvars filmer; Allt om min Mamma och 
Begärets Lag (La ley del deseo, 1987). Dessa karaktärer blir inte i någon av filmerns skildrade som avvikelser menar 
han. 
 
 
 



 37 

som subjekt utan att kategorisera dem som avvikelser. Det bidrar till ett naturaliserande av abjekta 

identiteter och ett hyllande av det queera.  

Allt om min Mamma problematiserar också sexualitet och heteronormativitet genom 

att ta avstånd från en tydlig uppdelning i heterosexualitet och homosexualitet samt genom att 

synliggöra kopplingar mellan kön, genus och sexualitet. Genusvariationen Agrado utmanar 

dikotomin heterosexuell/homosexuell genom sin flytande könstillhörighet, eftersom det uppstår en 

svårighet att kategorisera hennes sexualitet. Detta avslöjar genus, och speciellt könets, starka 

koppling till sexualitet i den heterosexuella matrisen. Genom att synliggöra dissonanser på ett sätt 

som Agrado gör problematiseras samtliga identitetskategorier och uppfattningar om kön, genus och 

sexualitet. Detta avslöjar att det inte finns tydliga sexuella identiteter eller sexuella begär riktade 

mot ett visst kön eller genus och att det är dessa kategorier som gör homosexualitet och 

heterosexualitet relevanta. Vid ett tillfälle i filmen berättar också Manuela, med en ironisk underton, 

för Rosa om varför hon stannade hos Lola efter könsbytet: "Vi är alla dumskallar. Och lite av 

flator." Detta uttalande tydliggör att det queera finns överallt och att det inte finns en sådan skarp 

gräns mellan heterosexualitet och homosexualitet. Ett annat exempel är förhållandet mellan Luma 

och Nina som slutar med att Nina lämnar henne för en man. Genom sådana uttryck synliggörs det 

att sexuella avgränsade identiteter, som homosexuell och heterosexuell, endast är normativa 

konstruktioner. Det hotar heteronormativitet samtidigt som det öppnar upp för en tillgänglighet för 

både heterosexuella och homosexuella läsningar. 

Allinson anser att Almodóvars film har ett tvetydigt förhållande till homosexualitet. 

Detta beror dock på att Almodóvar vägrar att kategorisera i homosexualitet och heterosexualitet och 

ser båda utifrån ett konstruktivistiskt synsätt. I enlighet med queerteoretiska tankar måste båda 

kategorierna upplösas för att heteronormativitet skall elimineras. Detta är en grundtanke hos Butler, 

då det handlar om en dikotomi där kategorierna är beroende av varandra. Förtryck skapas just 

genom dikotoma kategoriseringar och Allt om min mamma kan därmed ses som ett 

avståndstagande från detta. Almodóvars film lyfter inte fram explicita positiva bilder av 

homosexuella för att kompensera för alla dessa år av osynliggörande. Men implicit ifrågasätts detta 

genom att ta avstånd från ett dikotomt tänkande. I hans film skildras alla som subjekt och det finns 

inga som blir exkluderade ur samhället eller skildrade som avvikelser. Detta bidrar till ett 

naturaliserande av både homosexualitet och abjektstämplade identiteter. I Lauretis och Dyers 

mening behövs alternativa representationer av genus och sexualitet och i sitt avståndstagande från 

dikotomier kanske Allt om min mamma är just en sådan alternativ, icke-normativ, representation. 

Enligt Lauretis och Dyer har också filmrepresentationer av genus och sexualitet konsekvenser i 

konstruerandet av dessa kategorier och för människor i det vardagliga livet. Filmer som Allt om 

min mamma  kan därmed bidra till en dekonstruktion eller rekonstruktion av kön, genus och 
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sexualitet. Filmen tar avstånd från ett aktivt normerande genom att inte definiera kategorier i 

avvikelse och norm. Om det är heteronormativitet, inte heterosexualitet i sig, som garanterar dess 

status som norm genom att utestänga och definiera det onormala, så denaturaliserar filmen 

heterosexualitet genom att ta avstånd från dikotoma kategoriseringar. Filmen dekonstruerar 

nämligen kategorier, oppositioner och ekvationer i samband med genus, kön och sexuellt begär som 

vidmakthåller heteronormativitet. 

Det finns flera exempel på ett sådant avståndstagande från ett dikotomt tänkande. 

Almodóvars Allt om min Mamma har ett tydligt tema kring moderskap, vilket redan filmtiteln 

visar. Ett sådant tema förekommer i ett flertal av Almodóvars filmer.118 Moderskap skildras dock 

inte utifrån en dikotom ordning, där rätt och fel eller gott och ont understryks. De mödrar som 

skildras i filmen är långt ifrån, utifrån ett normativt synsätt, perfekta mödrar. Manuela berättade 

aldrig för sin son om hans biologiska pappa. Rosa är nunna, gravid och HIV-positiv och Rosas 

mamma tar i sin tur avstånd från henne. Trots detta skildras alla mödrar som subjekt, med en stor 

kärlek till sina barn och utan att dela upp i norm och avvikelse. Det är snarare likheter än olikheter 

som lyfts fram i karaktärerna, vilket kan kopplas till tanken att gradsskillnader, och likheter inom 

kategorier, istället för artskillnader borde framhävas. Genom att betona likheter mellan kategorier 

och inte olikheter mellan dikotoma kategorier ansluter sig filmen till en dekonstruktion av dikotoma 

kategorier.  

Filmen har också en tydlig tematik kring performance och genusperformativitet. 

Temat framhäver identitet och kön, genus och sexualitet som något, i Butlers mening, performativt. 

Detta tema tar sig uttryck genom att betona ämnen som rollspel, teater och film samtidigt som dessa 

ständligt kopplas till karaktärernas liv i filmnarrationen. Det blir tydligt redan i filmens första scen 

som visar Manuela i ett rollspel i hennes arbete. Till en början vet inte åskådaren om att det är ett 

rollspel utan det avslöjas vid scenens slut. Manuela spelar den anhöriga som skall ta beslutet om 

organdonation och senare förvandlas rollspelet till verklighet, då hon själv behöver ta detta beslut 

när hennes son är döende. Scenen pekar på att livet handlar om en typ av performance, en social roll 

som vi spelar i olika sociala situationer. Genom hela filmen och dess narration blir ett sådant tema 

tydligt. Både genom referenser till filmer som All About Eve (Joseph L. Mankiewiez, 1950), vilken 

kopplas till Estebans väntande på autografen, och framförallt i framhävandet av 

teaterföreställningarna. Denna föreställning kopplas även den till det verkliga livet, då Manuela 

berättar att hon spelat den rollen tillsammans med Estebans pappa. Senare får dessutom Manuela, 

när hon söker upp samma teateruppsättning, jobb som Humas assistent. Hon kommer också en kväll 

                                            
118 Temat kring moderskap återfinns också i andra filmer som exempelvis Vad har jag gjort för att förtjäna detta?. 
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att spela en av rollerna i denna teateruppsättning, efter att en av skådespelarna fått förhinder. 

Samma roll som hon tidigare spelat tillsammans med Lola.  

Allt om min mamma undersöker därmed hur livet självt är en performance och hur 

livet imiterar konst. Detta kan kopplas till camp och dess syn på livet och konsten. Filmen synliggör 

hur vi ständigt i det verkliga livet tenderar att referera och påverkas av exempelvis teater och film. 

Filmrepresentaioner har, i enlighet med Lauretis och Dyers tankar, konsekvenser i det verkliga livet. 

Filmens uttryck av camp blir dessutom tydligt i filmen karaktäristiska divor, som Huma och 

Agrado. "Jag började röka för att imitera Bette Davis", berättar Huma. Detta understryker camps 

betoning av imitation i divakulturen. Bette Davis är också en tydlig symbol för divan i den 

homosexuella kulturen, vilket ger imitationen av henne en queer kontext. Camp har en anti-

normativ position och försöker, genom ironi, imitation och parodi ifrågasätta representationen självt 

som ett uttryck av verkligheten. En sådan självreflexivitet blir tydlig genom att filmen förvandlar 

performance till ett explicit tema. Genom att lyfta fram camputtryck och referenser som dessa 

problematiserar filmen inte bara genusperformativitet utan i ett bredare perspektiv livet själv som en 

performance. Både genus, kön, moderskap, identitet och livet självt blir därmed likställt med 

performance. Slutordet till Allt om min mamma är ett tydligt exempel på det. Det tydliggör vad 

filmen hela tiden försökt visa på och pekar på en hyllning till alla kvinnor, mödrar och queera, men 

utifrån ett konstruktivistiskt synsätt som framhäver den performativa karaktären av både identitet, 

kön och genus.  

Det kan dock tyckas att filmen, genom sitt framhävande av performance, kan få kritik 

i sitt understrykande av kön och genus som något valfritt och inte påtvingat. Här är det dock viktigt 

att lyfta fram det faktum att Allt om min mamma skildrar alla karaktärer, queera som icke-queera, 

som subjekt utan att dela upp i norm och avvikelse. Poängen är inte att filmen skildrar genus som en 

icke-normativ performance utan att den gör det för att ifrågasätta rätten att inte stämplas som 

avvikare eller abjekt. Det är därigenom som filmen hyllar och naturaliserar det queera. I 

Almodóvars filmvärld är identitetskategorierna mer flytande och dikotoma kategorier färre. Det är 

också genom det som genusnormer, heteronormativitet och dikotomier problematiseras. Filmen 

utgår, i enlighet med Butlers understrykande, från de genusnormer och koder som finns inom 

diskursen, men samtidigt gör den det utan att dela upp i dikotomier.  

Filmen synliggör därmed kön, genus och heterosexualitet utifrån ett konstruktivistiskt 

synsätt både genom dess karaktärer, narration och tematik. Om queer är en anti-normativ position 

ansluter sig Allt om min Mamma till en sådan definition i den bemärkelsen att den inte skildrar 

kön, genus och sexualitet utifrån ett normativt och dikotomt tänkande. På det sättet visar filmen på 

att det finns möjligheter för kön, genus och sexualitet att existera utanför patriarkala och 

heterocentriska strukturer.  
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ANALYS AV DÅLIG UPPFOSTRAN   
Jag tänker att jag just förlorat min tro så jag tror 
varken på Gud eller helvetet längre. Då är jag inte rädd 
längre och utan rädsla klarar jag vad som helst. 
(Ignacio) 

 

Dålig uppfostran ger uttryck för ett intressant behandlande av homosexualitet och transsexualism. 

Centralt för analysen är en diskussion kring förekomsten av genusvariationer, genusparodier, 

transsexualism och camp. Dessutom kommer filmens behandlande av sexuella tabun, sexuellt begär 

och homosexualitet att lyftas fram samt Almodóvars tendens att ta avstånd från dikotomier.   

I Dålig uppfostran tar sig genusvariationer uttryck både genom de manliga 

karaktärerna och transsexuella samt transvestita karaktärer. Till skillnad från andra filmer som här 

analyserats innehåller filmen nästan uteslutande manliga karaktärer.119 De kan också ses som 

genusvariationer, eftersom de inte skildras i förhållande till en traditionell representation av 

maskulinitet. Filmens protagonist, Enrique, skildras inte i förhållande till en hegemonisk 

maskulinitet. 120 Det gör inte heller Juan genom sin fascination för drag och sin vilja att spela rollen 

som Zahara. I likhet med många av Almodóvars filmer exponeras de manliga karaktärerna 

fysiskt.121 Detta tar sig uttryck i flera scener. I scenen vid poolen i Enriques hus visas den manliga 

kroppen upp utan att censureras. Samtidigt tenderar denna kropp att objektifieras genom närbilder, 

blickstrukturer och slowmotion. I sexscenen mellan Enrique och Angel blir denna exponering också 

tydlig. Ett annat exempel är scenen där Juan gör armhävningar och Berenguer iakttar honom. Här 

blir den manliga kroppen nästan till ett spektakel, då Juans kropp objektifieras till ett sexuellt objekt 

framför Berenguers ögon. En sådan representation av den manliga kroppen är en icke-normativ 

representation av män i film. Därigenom kan också männen i Almodóvars film kopplas till ett 

uttryck av genusvariationer som problematiserar genusnormer. 

Trots dominerandet av manliga karaktärer behandlar filmen det kvinnliga genuset och 

könet i sina inslag av drag och transsexualism. Dessa genusvariationer bidrar till ett parodiserande 

av genus och framhäver genus som, i Butlers mening, något performativt. I det sammanhanget är 

karaktärer som dragartisten Zahara, transvestiten Paquito och den transsexuella, eller intersexuella, 

Ignacio, centrala.  

                                            
 
119 Ett fokus på manliga karaktärer återfinns också i andra filmer av Almodóvar som exempelvis Tala med henne 
(Hable con ella, 2002) och Köttets lustar. 
120 Se vidare för en diskussion kring hegemonisk maskulinitet i R.W Connell, Maskuliniteter (1996), (Masculinities, 
1995), (Uddevalla: Daidalos AB, 2003).  
121 En sådan fysisk exponering tar sig också uttryck i filmer som exempelvis Begärets lag. En mer symbolisk 
exponering av manliga karaktärer tar sig uttryck i exempelvis Köttets lustar. 
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Zahara möter vi i scenen där han gör ett draguppträdande. Han är klädd i en dräkt som 

föreställer en naken kvinnokropp. Kameran följer denna dräkt på ett objektifierande sätt, nerifrån 

och upp. När åskådaren slutligen förstår att det är en dräkt och inte en kropp bidrar detta till ett 

ironiskt uttryck. Genusparodin blir här uppenbar. Scenen parodiserar inte bara genus utan även 

illusionen om att kön och genus sammanfaller i en och samma kropp. På det sättet synliggörs både 

kroppens, könets och genus performativa karaktär.  

 En intressant bikaraktär är Paquito. Paco, som han kallas, är transvestit och 

divakaraktär. Att biologiskt kön och genus inte behöver sammanfalla enligt den normativa modellen 

blir också tydligt hos Pacos karaktär. Det förstärks dessutom genom att hans biologiska 

könstillhörighet och performativa genus är uppenbara. Han innehar exempelvis inte kvinnobröst, 

inte ens fejkbröst. Trots det är hans feminina genus tydligt och nästan överdrivet spelat, vilket 

förstärker synliggörandet av genusperformativitet.  

Den tredje och kanske mest intressanta karaktären är Ignacio. Ignacios är intersexuell i 

den betydelsen att hans kropp och kön är både manligt och kvinnligt. Han har opererat brösten och 

de visas tydligt i flera scener, exempelvis i scenen där Berenguer ser hans bröst i den tydliga 

urringningen som kameran, genom en närbild, exponerar. På det sättet synliggör han kropp och kön 

utifrån ett konstruktivistiskt synsätt. Det är dock viktigt att påpeka att Ignacio snarare borde lyftas 

fram som transsexuell i den bemärkelsen att han vill fullgöra sitt könsbyte. Det är till och med en av 

anledningarna till att han pressar Berenguer på pengar eftersom han tänker använda pengarna till en 

könsoperation. "Att vara snygg kostar pengar" uttrycker han till Berenguer. Det faktum att Ignacio 

vill fullgöra sitt könsbyte skiljer honom från Agrado i Allt om min mamma. Detta är en viktig 

poäng och det bidrar till en tydligare reflektion av normer och avvikelser i den diskurs som råder. 

Trots att Ignacio skiljer sig från Agrado finns samma problematik genom det visuella uttrycket av 

hans intersexualitet.  

Genom filmens uttryck av genusvariationer och parodier problematiseras inte bara kön 

och genus utan även sexualitet och den dikotoma uppdelningen i homosexualitet och 

heterosexualitet. Om dessutom Ignacios sexuella begär framhävs som homosexuellt, kan hans vilja 

att förändra sitt kön och sitt genus till det kvinnliga ses som ett sätt att försöka ansluta sig till den 

normativa modellen och heteronormativitet. Detta synliggör hur starkt sammankopplade kön, genus 

och sexualitet är i Butlers heterosexuella matris. Ignacios vilja till könsbyte kan ses som ett sätt för 

honom att normalisera sig själv och utifrån det perspektivet reflekteras homosexualitet som en 

avvikelse. Det är dock viktigt att poängtera att Ignacio inte fullgör sitt könsbyte i filmens narration. 

Hans visuella intersexualitet bidrar därmed till en subversiv potential. Genom att han inte fullföljer 

sitt könsbyte återupprättar han inte den normativa modellen och binär könsuppfattning. Ignacio 

synliggör därmed kopplingar mellan kön, genus och sexualitet samtidigt som han, genom sin vilja 
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att ansluta sig till den normativa modellen, avslöjar den som norm. Möjligheten att, i Butlers 

mening, avslöja kön, genus och sexualitet som konstruktioner genom det avvikande blir i Ignacios 

fall tydligt. Ignacios visar på att det är den binära könsuppfattningen som gör sexualiteter som 

homosexualitet och heterosexualitet relevanta som kategorier. I likhet med Agrados karaktär i Allt 

om min mamma finns det en subversiv potential hos Ignacios karaktär. Ignacio tenderar dock att 

lyfta fram och reflektera normer på ett sätt som Agrado inte gör. På det sättet framhävs påtvingade 

normer i den heterosexuella matrisen och dess försök att forma kroppar.  

I förhållande till kopplingen mellan sexualitet och genus är Juans karaktär intressant. 

Juan är skådespelare och vill inget hellre att själv få spela Zahara i Enriques filmatisering av 

"Besöket". Enrique ifrågasätter dock detta och tycker inte att Angel passar i denna roll eftersom han 

inte är tillräckligt feminin. Juan bestämmer sig därmed för att ta lektioner av en dragartist. Detta 

understryker genusperformativitet. När Juan tar kontakt med en dragartist på en klubb och frågar 

honom om han kan hjälpa honom frågar dragartisten varför inte han själv, som är perfekt för rollen, 

kan få den. Juan svarar honom: "Du är ju ingen skådespelare, bara en bög". Här synliggörs också 

den vanliga kopplingen mellan genus och sexualitet, att ett feminint genus i en manlig kropp 

antyder en homosexuell identitet. Juan tenderar att överhuvudtaget ha en fientlig inställning till både 

drag och transsexualism. Juan förklarar för Enrique varför han lät mörda Ignacio: "Du kan inte 

föreställa dig hur det är att ha en sådan bror i en liten by". I detta uttalande blir normer och 

avvikelser tydliga, även om filmen kritiserar dessa. Juan abjektstämplar sin bror Ignacio genom 

detta uttalande på samma sätt som han gör med dragartisten.   

 Dålig uppfostran ger ett uttryck av camp, vilket blir tydligt genom divakaraktärer 

som Zahara och Paco. De pekar, genom en ironisk imitation av genusstereotyper, på en parodisk 

repetition av genusnormer i enlighet med Butlers tankar. De visar på en parodi på själva 

förekomsten av ett original. Filmen ifrågasätter också filmmediet självt genom en tydlig 

självreflexivitet. Det tar sig uttryck genom en narration som är uppbyggd kring olika perspektiv 

genom Juans och Berenguers berättelser. Samtidigt innehåller filmen ett filmmanus, "Besöket", och 

en filminspelning av denna i narrationen. Det bidrar till en svårighet att hävda vilket av dessa 

perspektiv som är sant. Därigenom ifrågasätter Dålig uppfostran filmrepresentationers hävdande 

till sanning. Det överensstämmer med camps syfte att avslöja representationer som vissa perspektiv 

att se på verkligheten. Enligt Dyer och Lauretis har filmrepresentationer konsekvenser för 

människor i det verkliga livet. En sådan självreflexivitet är därmed av viktigt värde. 

Till skillnad från andra filmer som här analyserats behandlar Dålig uppfostran 

homosexualitet och homosexuellt begär. Det är dock inte den enda film av Almodóvar som gör 
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det.122 Detta bidrar till ett synliggörande och naturaliserande av homosexualitet och därmed också 

en kritik mot heteronormativitet. Almodóvar är inte rädd för att visuellt synliggöra samkönade 

sexakter. Detta är en icke-normativ representation av sexualitet i film. Ett exempel är sexscenen 

mellan Enrique och Angel och även scenen där Zahara utför oralsex på Enrique. På det sättet tar 

filmen avstånd från den osynlighet som historiskt sett omgivit homosexualitet och vad Eve 

Kosofsky Sedgwick kallar för garderoben som en struktur som upprätthållt förtrycket mot 

homosexuella.123  

Det är dock viktigt att påpeka att Dålig uppfostran inte skildrar homosexualitet eller 

homosexuellt begär i någon essentiell bemärkelse eller kopplat till en sexuell identitet. Filmen 

behandlar homosexualitet utifrån ett konstruktivistiskt synsätt. Pojkarna, Enrique och Ignacio, men 

också Fader Manolo, uppfostras i en katolsk skola endast för pojkar och män. När det sexuella 

begäret inte går att förneka, som kyrkan kräver, riktas detta oundvikligen till de som finns i 

omgivningen. På det sättet kan det ses som att kyrkan konstruerar homosexualitet genom att 

förbjuda det sexuella begäret och särskilja könen. Som queerteorin förespråkar är det viktigt att 

synliggöra både homosexualitet och heterosexualitet utifrån ett konstruktivistiskt synsätt. Dessa är 

nämligen en dikotomi där homosexualitet uppkommer som ett begär som måste produceras för att 

förbli avvikelsen och för att heterosexualitet kan uppstå och upprätthållas som norm.  

Det är dock inte den sexuella identiteten som styr karaktärernas sexuella handlingar 

utan det sexuella begäret. Detta är inte något unikt i denna film.124 Det sexuella begäret har en 

central plats hos karaktärerna och narrationen. I många fall blir karaktärerna själva offer för sina 

sexuella begär, som i fallet med Berenguers begär för Juan. Det blir också tydligt genom Manolos 

övergrepp på pojken Ignacio. Kritiken av den katolska kyrkans förnekande av sexuellt begär blir här 

tydligt. Ett annat tabuämne tas upp genom pojkarnas sexuella begär till varandra, vilket tar sig 

uttryck i scenen på biografen. Efteråt har pojkarna en diskussion:  
 

Ignacio: Det vi gjorde på bion var fel. 

Enrique: Jag tyckte om det. 

Ignacio: Jag med. Men det var en synd. Gud kommer att straffa oss. 

Enrique: Jag tror inte på Gud. Jag är hedonist. Såna som gillar att ha kul. 

 

Denna diskussion mellan pojkarna tydliggör att de är medvetna om att deras agerande var fel, enligt 

kyrkan, skolan och Gud. Frågan är om det är det sexuella begäret eller det homosexuella begäret 

                                            
122 Homosexualitet och homosexuellt begär återfinns också i Begärets lag och Kärlekens matadorer som båda 
behandlar manligt homosexuellt begär. Kvinnligt homosexuellt begär tar sig också uttryck i Dunkla drifter. 
123 Se vidare Eve Kosofsky Sedgwick, Epistemology of the Closet (Berkeley: University of California Press, 1990). 
124 I filmer som exempelvis Köttets lustar och Kärlekens matadorer är också det sexuella begäret i centrum både hos 
karaktärerna och i narrationen.  
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som är det syndiga? På något sätt känns det som om det är det sexuella begäret som är det syndiga 

och inte homosexualiteten i sig. Titeln Dålig uppfostran kanske snarare handlar om en dålig 

uppfostran i den bemärkelse att förneka det sexuella begäret hos människan och att det är detta som 

är filmens primära kritik. Efter att skolan skickat hem Enrique tänker Ignacio tyst för sig själv:  
 

Jag tänker att jag förlorat min tro så jag tror varken på Gud eller helvetet längre. Då är jag inte rädd längre och utan 

rädsla klarar jag vad som helst.   

 

Detta kan ses som en kritik mot den katolska kyrkan och dess syn på sexuellt begär. När Ignacio har 

frigjort sig från rädslan av att begå synd kan han erkänna sitt sexuella begär.  

 Trots att det sexuella begäret är det centrala, och inte den sexuella identiteten, tenderar 

filmen att lyfta fram den katolska kyrkans syn på homosexualitet som en avvikelse. Detta på grund 

av att samtliga karaktärer i filmen har ett homosexuellt begär samtidigt som detta, av de flesta 

karaktärer, ses som något syndigt och som de faller offer för. Det är fallet med både Berenguer, 

Juan och Ignacio. Den enda som inte verkar ha ett tvetydigt förhållande till sitt homosexuella begär 

är Enrique. De andra verkar att på det ena eller andra sättet förneka eller manipulera detta. Som 

exempelvis Juans fascination för transgenus, Ignacios vilja till könsbyte eller Berenguers hemliga 

förhållande med Juan. Detta gör att homosexuellt begär, och kanske inte den homosexuella 

identiteten i sig, tenderar att framhävas. Filmen reflekterar och berör homosexuellt begär som en 

avvikelse, men den gör det på ett sätt där det inte stämplas som en avvikelse. Hos Enrique blir 

exempelvis inte homosexuellt begär stämplat som en avvikelse. Centralt för filmen är dock 

framförallt ett ifrågasättande mot förnekandet av det sexuella begäret och kanske inte specifikt det 

homosexuella begäret. Det är det sexuella begäret som är essentiellt hos människan oavsett mot 

vem eller vilket kön denna är riktad. Den sexuella identiteten är endast en konstruktion.  

Allinsons påstående att Almodóvars representation av homosexualitet är problematisk 

i den bemärkelsen att den ger uttryck för en värld utan normer, överensstämmer därmed inte på 

samma sätt med Dålig uppfostran. Filmen tenderar istället att ge en tydligare reflektion kring 

tabuet av sexuellt begär och homosexuellt begär genom att lyfta fram den katolska kyrkans roll och 

Ignacios vilja till könsbyte. Samtidigt gör filmen det i ett historiskt perspektiv. Det finns därmed 

både en historisk, politisk och social aspekt kring homosexuellt begär, och sexuellt begär i ett 

bredare perspektiv, i denna film.  

 Slutligen är det viktigt att peka på det faktum att Dålig uppfostran, trots en tydligare 

reflektion av verkligheten, ansluter sig till Almodóvars avstånd från dikotom kategorisering. I likhet 

med hans andra filmer delar Almodóvar inte upp i gott och ont, i rätt eller fel, då alla karaktärer 

skildras som subjekt. Filmen tar inte parti för någon karaktär och till och med prästen, som tidigare 

förgripit sig på den 10-åriga Ignacio, skildras senare som ett offer. Detta är en viktig poäng att 
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understryka. Även Dålig uppfostran problematiserar dikotomier, både genom att inte ge uttryck för 

en uppdelning i dikotomier och genom ett generellt avståndstagande från tydligt avgränsade 

dikotoma kategorier som man/kvinna och heterosexuell/homosexuell. I Almodóvars filmvärldar är 

sådana kategorier istället mer flytande.  

I enlighet med queerteoretiska tankar avslöjar och problematiserar Dålig uppfostran 

de konventionella förståelserna av sexuell identitet genom att synliggöra och ifrågasätta de 

kategorier, oppositioner och ekvationer som vidmakthåller dessa. Detta sker både genom filmens 

karaktärer, narration och genom ett tema som synliggör homosexuellt begär samtidigt som den tar 

avstånd från homosexualitet som en specifik identitetskategori.  

 

SAMMANFATTNING  

De fyra näranalyserna har samtliga fört en diskussion kring Pedro Almodóvars representationer av 

kön, genus och sexualitet utifrån ett queerteoretiskt perspektiv. Det har redogjorts för hur filmerna 

synliggjort sådana kategorier som sociala, kulturella och normativa konstruktioner. Uppsatsen har 

resulterat i att Almodóvars film därigenom problematiserar både genusnormer, heteronormativitet 

och dikotomier. Ett sådant synliggörande och problematiserande har skett utifrån filmernas uttryck 

av subversiv genusperformativitet, genusvariationer, genusparodier, transsexualism, intersexualism, 

parodi och camp. Det har också visat hur nära sammankopplade kön, genus och sexualitet är i den 

heterosexuella matrisen. Samtidigt har samtliga filmer tagit avstånd från dikotomier och 

problematiserat ett dikotomt tänkande. Dessa faktorer har tillsammans konstaterat att Almodóvars 

film ger uttryck för de subversiva potential queerteorin förespråkar. Hans film erbjuder därigenom 

möjligheter för en dekonstruktion av normativa kategorier och dikotomier samtidigt som de öppnar 

upp för en rekonstruktion av kön, genus och sexualitet.  

Analyserna har framhävt både likheter och skillnader mellan Almodóvars filmer. Bind 

mig! Älska mig! lägger fokus på ett problematiserande av heteronormativitet, men kopplar denna 

till genusnormer i den heterosexuella matrisen. Filmens synliggörande av heterosexualitet och 

genus som konstruktioner, och deras kopplingar till varandra, sker genom parodiska, 

sadomasochistiska och självreflexiva uttryck. Ett sådant uttryck kopplas till camps strategier och till 

Butlers subversiva parodi. Filmen ifrågasätter också genusdikotomier genom ett avslöjande av 

hierarkiska genusstrukturer i relation till den obligatoriska heterosexualiteten.  

Om Bind mig! Älska mig! främst parodiserar heteronormativitet, är genusparodier 

centrala i Höga klackar. Dessa tar sig uttryck genom drag, men också genom de kvinnliga och 

manliga karaktärerna. Filmen lägger därigenom också fokus på genusperformativitet och avslöjar 

genus som imitativt och repetativt. Dessutom kan drag och genusförklädnad i filmen kopplas till 

både likheter och skillnader i Straayers transvestitgenre. Den parodi som används i Höga klackar, 
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är i likhet med Bind mig! Älska mig!, den parodi som Butler och camp förespråkar som en parodi 

på själva förekomsten av ett original. Genusparodier och framhävandet av genusperformativitet 

bidrar tillsammans till ett synliggörande av genusnormer utifrån ett konstruktivistiskt synsätt. 

Filmens uttryck av drag bidrar också till ett problematiserande av sexualitet, vilket avslöjar genus 

och sexualitetens kopplingar till varandra i den heterosexuella matrisen. Sådana uttryck bidrar också 

till mer flytande kategorier och till ett ifrågasättande av avgränsade dikotomier som man/kvinna 

eller heterosexuell/homosexuell. 

Allt om min mamma är en, som slutordet antyder, hyllning till både kvinnan, 

moderskapet och det queera. Den framhäver både kön, genus och sexualitet utan att fastna i ett 

essentiellt eller normativt tänkande. Filmen synliggör kön, genus och identitetens performativa 

karaktär samtidigt som livet själv lyfts fram som en performance. Detta sker genom filmens 

undersökande av genusperformativitet och ett tema som framhäver camp och performance. Även 

kropp och kön understryks utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv genom transsexuella och 

intersexuella karaktärer, vilket problematiserar dikotomin kön/genus. Filmen kan också kopplas till 

andra genusvariationer som kvinnlig maskulinitet. Samtliga genusvariationer synliggör, förutom 

kön och genus, även den sexuella identiteten som en konstruktion och ifrågasätter 

heteronormativitet. Filmen ger uttryck för mer flytande kategorier, som tar avstånd från en 

uppdelning i norm och avvikelse, i förhållande till både kön, genus och sexualitet. Detta bidrar till 

ett naturaliserande av avvikelser och abjektstämplade identiteter och ett problematiserande av 

dikotom kategorisering.  

Om Bind mig! Älska mig! lägger fokus på heterosexualitet, Höga klackar på 

genusparodier och Allt om min mamma på genus och könets performativa karaktär, är ett 

behandlande av homosexuellt begär centralt i Dålig uppfostran. Detta problematiserar 

heteronormativitet. Filmen både naturaliserar homosexualitet och synliggör den utifrån ett 

konstruktivistiskt perspektiv. Den belyser kyrkans roll och tenderar att på ett mer explicit sätt 

diskutera den diskurs där homosexualitet, och sexuellt begär överhuvudtaget, ses som en avvikelse. 

Filmen lägger dock fokus på sexuellt begär, utan att koppla detta till en specifik identitet, vilket 

synliggör sexuella identitetskategorier utifrån ett konstruktivistiskt synsätt. Genom filmens 

genusvariationer, parodier och transsexuella karaktärer lyfts även kön och genus, och deras 

kopplingar till sexualitet, fram. Ett problematiserande av dikotom kategorisering återfinns även i 

Dålig uppfostran. 

Uppsatsens analyser har tydliggjort kön, genus och sexualitetens starka kopplingar till 

varandra i den heterosexuella matrisen. Bind mig! Älska mig! och Dålig uppfostran lägger ett 

fokus på sexualitet medan kön och genus är centrala i Höga klackar och Allt om min mamma. 

Men genom att avslöja dissonanser i den normativa modellen synliggör alla filmerna denna modell, 
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samtliga identitetskategorier och kön, genus och sexualitet, som normativa konstruktioner. Ett 

queerteoretiskt analyserande av filmerna, som synliggjort sådana kopplingar, har problematiserat 

Allinsons analyser av genus och sexualitet i Almodóvars film. Eftersom Allinson studerar genus 

och sexualitet separat bortser han från kopplingar mellan dem. Genom ett dynamiskt analyserande 

av kön, genus och sexualitet och en tydligare koppling till queerteoretiska tankar och begrepp har 

analyserna visat på en större subversiv potential. De har också visat, i enlighet med Butlers 

resonemang, att kön, genus och sexualitet är så pass sammankopplade i den heterosexuella matrisen 

att det inte går att särskilja dem. Ett sådant analyserande har bidragit till ett synliggörande av hela 

den heterosexuella matrisen som en normativ konstruktion.  

I Almodóvars film är parodi är ett centralt redskapför att avslöja normer, vilket 

analyserna pekat på. Hans film använder sig av en sådan parodi som både Butler och camp 

förespråkar. Parodin återfinns både hos karaktärer som ger uttryck för genusvariationer eller 

genusparodier, men också genom filmernas tema och narration, som på ett självreflexivt sätt lyfter 

fram en sådan parodi. Genom att imitera de normer som råder inom diskursen och samtidigt på ett 

medvetet och självreflexivt sätt överdriva dessa parodiseras själva tanken kring förekomsten av ett 

original. På det sättet kan normer, både i förhållande till kön, genus, sexualitet eller representation i 

ett bredare perspektiv, ifrågasättas. Almodóvars film kan få samma kritik som camp fått. Att de 

genom ett camputtryck bortser från en djupare problematik. Det är dock viktigt att påpeka, i 

enlighet med både Butlers och Babuscios tänkande, att en sådan parodi kan ses som ett effektivt 

redskap för att avslöja normer. Den erbjuder ett synliggörande av normer genom att överdriva dem 

och därigenom denaturalisera dem. Det är dock viktigt att även peka på värdet av att diskutera ett 

sådant parodiskt uttryck i en kontext där subversiva potential framhävs, vilket mina analyser försökt 

bidra med.  

Det är också viktigt att understryka subversiva möjligheter i Almodóvars 

avståndstagande från tydligt avgränsade kategorier och dikotomier. I hans film återfinns mer 

flytande kategorier i föhållande till både kön, genus och sexualitet. Därigenom problematiseras, i 

queerteoretisk och poststrukturalistisk anda, dikotomier som man/kvinna, kön/genus, natur/kultur, 

kropp/medvetende och heterosexualitet/homosexualitet. Genom sådana flytande kategorier ansluter 

sig filmen till ett både-och-tänkande, att människor är både lika och olika, och inte till ett dikotomt 

tänkande. Det bidrar till en dekonstruktion av självklara, normativa och exkluderande kategorier 

och dikotomier. Om det är ett dikotomt kategoriserande som skapar normer och avvikelser måste ett 

synliggörande av normer, och ett accepterande av avvikelser, ligga i ett sådant ifrågasättande av 

dikotomier. Om heterosexualitet och homosexualitet utgör en dikotomi måste därmed båda 

kategorier ifrågasättas. En långsiktig subversiv potential finns inte i ett uttryck av positiva 

representationer och ett synliggörande av homosexuella, som Allinson tenderar att förespråka. I 
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enlighet med ett queerteoretiskt resonemang bidrar sådana identitetskategorier endast till ett 

separatistiskt och essentialistiskt synsätt. Det handlar inte om, i Allinsons mening, ett förnekande av 

kategorin homosexuella, utan om möjligheten för denna att existera utanför heterocentriska 

maktstrukturer. Kanske måste tanken att förtryck mot homosexuella skulle elimineras genom en 

strategi som lyfter fram och synliggör denna identitetskategori överges. Ett synliggörande av 

kvinnan bidrog inte till att hierarkiska genusstrukturer eliminerades. Det visade sig att det handlar 

om mycket mer komplicerade maktrelationer. Ett problematiserande av ett dikotomt tänkande är 

kanske ett steg i rätt riktning för att avslöja sådana maktstrukturer och för att skapa möjligheter för 

kön, genus och sexualitet att existera utanför dessa.  

I Almodóvars filmvärldar finns inga hierarkiska ordningar, avgränsade kategorier eller 

normer och avvikelser. Alla karaktärer skildras som subjekt, vilket bidrar till ett naturaliserande av 

avvikande och abjektstämplade köns- och/eller sexuella identiteter. I uppsatens titel, "Att vara queer 

eller inte vara queer", försökte jag, med en ironisk underton, referera till den kända litterära frasen, 

"Att vara eller inte vara". I den bemärkelsen försökte jag  peka på den dikotoma ordningen mellan 

subjekt och abjekt, där de som ansluter sig till normen definieras som subjekt medan de som faller 

utanför stämplas som icke-subjekt. Almodóvars filmvärldar ifrågasätter en sådan dikotom 

uppdelning. På det sättet hyllar han det queera genom att eliminera deras abjekstämplade karaktär.  

Om queer är, brett menat, anti-normativa uttryck är samtliga filmer av Almodóvar 

queera i sitt avståndstagande och ifrågasättande av normativa representationer av kön, genus och 

sexualitet. Almodóvars film ger uttryck för en alternativ representation av kön, genus och sexualitet.  

Hans film kanske inte, som Allinson påstår, alltid reflekterar verkligheten. Men för att förändra 

verkligheten kanske sådana alternativa representationer behövs. Som både Dyer och Lauretis 

antyder spelar representationer en stor roll i konstruktionen av kön, genus och sexualitet. Det är på 

det sättet Almodóvars film har en subversiv potential. De öppnar upp för en rekonstruktion av kön, 

genus och sexualitet och för möjligheten för dem att existera utanför patriarkala och 

heteronormativa strukturer. Det faktum att Almodóvars film kommit att bli kommersiellt och 

internationellt erkända och att deras subversiva potential hos kön, genus och sexualitet framhävts är 

kanske ett steg i denna riktning. Förhoppningsvis har även denna uppsats, med sitt queerteoretiska 

perspektiv, bidragit ytterligare till en sådan diskussion. Det ska bli intressant att se vad Almodóvars 

nästa film, Volver (Volver, 2006), som nyligen visades i filmfestivalen i Cannes, har ett erbjuda för 

den framtida debatten. 

 
 
 
 
 
 



 49 

KÄLLFÖRTECKNING 
 
Litteratur 
Allinson, Mark, A Spanish Labyrinth: The Films of Pedro Almodóvar (London och New York:                                       

I.B.Tauris Publishers, 2001). 
Babuscio, Jack, "The Cinema of Camp (aka Camp and the Gay Sensibility)", i Camp: Queer  

Aesthetic and the Performing Subject, red. Fabio Cleto (Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 1999). 

Beauvoir, Simone de, Det andra könet, (1973), (Le deuxième sexe, 1949), (Stockholm: Norstedts  
förlag, 2001).  

Butler, Judith, Bodies That Matter: On the Discursive Limits of "Sex" (London och New York:  
Routledge, 1993). 
-, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, (1990), (London och New 
York: Routledge, 1999). 

Camp: Queer Aesthetics and the Performing Subject: A Reader, red. Fabio Cleto (Edinburgh:  
Edinbourgh University Press, 1999). 

Connell, R.W, Maskuliniteter, (1996), (Masculinities, 1995), (Uddevalla: Daidalos, 2003).  
Doty, Alexander, Flaming Classics: Queering the Film Canon (London och New York: Routledge,  

2000). 
-, Making Things Perfectly Queer: Interpreting Mass Culture (Minneapolis: Minnesota 
Press, 1993). 

Dyer, Richard, "Heterosexuality", i Lesbian and Gay Studies: A Critical Introduction, red. Andy  
Medhurst och Sally Hunt (London: Cassell, 1997). 
-, "It´s Beeing So Camp as Keeps Us Going", i Camp: Queer Aesthetic and the 
Performing Subject, red. Fabio Cleto (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999).  
-, The Matter of Images: Essays on Representations (London och New York: 
Routledge, 1993). 

Foucault, Michel, Archaeology of Knowledge, (L`archéologie de savoir, 1969), (London: Routledge,  
1989). 
-, The History of Sexuality, vol 1, An Introduction, (Histoire de la sexualité, 1, La  
volenté de savoir, 1978), (Hamondsworth: Penguin, 1981). 
-,  The Order of Things: An Archaeology of the Human Siences, (Les Mots et les 
choses, 1974), (London: Routledge, 2002). 

Gemzöe, Lena, Feminism (Stockholm: Bilda förlag 2003). 
Gothlin, Eva, Kön eller genus? (Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning, 1999). 
Halberstam, Judith, Female Masculinity (Durham och London: Duke University Press, 1998). 
Jagose, Annamarie, Queer Theory: An Introduction (New York: New York University Press, 1996). 
Kulick, Don, "Queerteori: Vad är det och vad är det bra för?", i Lambda Nordica, vol.2, nr. 3-4  

(1996).  
Laqueur, Thomas, Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud (Cambridge:  

Massachusetts, 1990).  
Lauretis, Teresa de, Technologies of Gender: Essays on Theory, Film, and Fiction (Bloomington  

och Indianapolis: Indiana University Press, 1987). 
Prosser, Jay "Transgender", i Lesbian and Gay Studies: A Critical Introduction, red. Andy  

Medhurst och Sally Hunt (London: Cassell, 1997). 
Rich, Adrienne, "Obligatorisk heterosexualitet och lesbisk existens", ("Compulsory heterosexuality  

and Lesbian Existens", 1980), i Kvinnopolitiska nyckeltexter, red. Johanna Esseveld 
och Lisbeth Larsson (Lund: Studentlitteratur, 2004).  

Rosenberg, Tiina, Queerfeministisk Agenda (Stockholm: Atlas, 2002). 
Salih, Sara, Judith Butler (London och New York: Routledge, 2002).  
Sedgwick, Kosofsky, Eve, Epistemology of the Closet (Berkeley: University of California Press,  

1990).  
Smith, Julian Paul, Desire Unlimited: The Cinema of Pedro Almodóvar, (1994), (London och New  



 50 

York: Verso, 2002). 
Straayer, Chris, Deviant Eyes, Deviant Bodies: Sexual Re-Orientations in Film and Video (New  

York: Colombia University Press, 1996).   
Tredell, Nicholas, Cinemas of the Mind: A Critical History of Film Theory (Cambridge: Icon  

Books, 2002). 
Wittig, Monique, The Straight Mind and other Essays, (1980), (Harvester: Hempel Hempstead,  

1992). 
Filmer 
 
All About Eve  
(Joseph L. Mankiewiez, USA, 1950). 
 
Pepi, Luci, Bom/Pepi, Luci, Bom, y otras chicas del montón  
(Pedro Almodóvar, Spanien, 1980). 
 
Dunkla drifter/ Entre tinieblas  
(Pedro Almodóvar, Spanien, 1983).  
   
Vad har jag gjort för att förjäna detta?/ Que he hecho yo paras merecer esto?  
(Pedro Almodóvar, Spanien, 1984).  
 
Kärlekens matadorer/ Matador  
(Pedro Almodóvar, Spanien, 1986). 
    
Begärets lag / La ley del deseo  
(Pedro Almodóvar, Spanien, 1987).   
   
Kvinnor på gränsen till nervsammanbrott/ Mujeres al borde de un ataque de nervios  
(Pedro Almodóvar, Spanien, 1988). 
 
Bind mig! Älska mig!/ Atame!  
(Pedro Almodóvar, Spanien, 1989). 
 
Höga klackar/ Tacones lejanos  
(Pedro Almodóvar, Spanien, 1991). 
 
Kika/Kika  
(Pedro Almodóvar, Spanien, 1993). 
 
Köttets lustar/ Carne trémula  
(Pedro Almodóvar, Spanien, 1997). 
 
Allt om min mamma/ Todo sobre mi madre  
(Pedro Almodóvar, Spanien, 1999). 
 
Tala med henne/ Hable con ella 
(Pedro Almodóvar, Spanien, 2002). 
 
Dålig uppfostran/ La mala educacion  
(Pedro Almodóvar, Spanien, 2004). 
 
Volver/ Volver 
(Pedro Almodóvar, Spanien, 2006) 
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