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Abstract 
 
The following inquiry begins with one simple question: who is the margin? In other 

words, what is the referent of the term margin? Is it possible for language to capture 

connotations of an intended and supposed reality beyond its own limits? My supposition 

is that margin is a valuable concept to critical studies of the hegemonic order and 

dominant culture in various contexts. It is therefore necessary to expose the term itself to 

a critical analysis by attempting to trace its position in different discourses. The intention 

is to illustrate that the term margin is not merely an abstraction, confined within the 

framework of intricate theoretical rhetoric. 

   In a deconstructive analysis of Gender Trouble by Judith Butler and Can the Subaltern 

Speak? by Gayatri Chakravorty Spivak, based on the work of Jacques Derrida, I study 

the significance of the term margin and explore how the use or non-use of concrete 

examples affects the reception of both the term margin and ultimately the text as a 

whole. 

   The study of these two texts reveals that some of the very same critique raised by Butler 

and Spivak is itself applicable to the authors’ own theory production. Consequently, the 

authority of Butler and Spivak is put to the test through deconstructive analysis by 

disclosing the discrepancies between concrete examples, the authors’ philosophical stance 

as well as statements and positions found in other examples of their intellectual work.  
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1. 
 
Varför marginal? 

 
Var finns marginalen? När jag slår upp ordet i Svenska akademins ordbok får jag veta att 

en vanlig definition är »tomma randen på vardera sidan om texten i ett tryckalster«.1 I 

min undersökning kan en dylik definition förefalla ironisk, men likväl får jag känslan av 

att jag kommer att återvända till »tomma randen« under arbetets gång, som en allegori 

för något annat. Det är istället i betydelsen »något som befinner sig […] utgår från osv. 

kanten av ngt« som är en mer korrekt beskrivning av hur jag vill använda begreppet.2 

   Marginal är ett begrepp som används i många sammanhang och som fylls med olika 

innehåll. Att jag säger mig vilja undersöka begreppet marginal är därför till en början ett 

ganska diffust yttrande. Marginal har för mig konnotationer till olika attribut som är 

placerade i kanten av något, betecknar underordning, eller är osynliggjorda.3 En tidig 

fråga är: Vem/vad är ordets referent? d.v.s. vem/vad är det som åsyftas? Vem/vad är 

marginal?4 Det kan tänkas finnas många positioner som i generellt tal kan kodas som 

marginal. Som inledning till min undersökning räcker det inte med att jag förklarar ordet 

marginal och dess ordboksbetydelse. Jag vill tydliggöra min undersökning och därmed 

ordet marginal, men jag är tveksam till att ge konkreta exempel. Anledningen till detta är 

att frågan om vad det konkreta exemplet betyder är ett genomgående tema för hela min 

analys. Jag ska undersöka sammanhang där marginalbegreppet används, alternativt där 

något faller inom en stipulativ definition av marginal, men där det inte nödvändigtvis 

återfinns en referent. Detta är förvirrande, vilket sammanfaller med mitt initiala intresse 

för studien: att försöka förstå vad det innebär att föra ett teoretiskt, kanske till och med 

filosofiskt resonemang om en marginal som saknar tydlig referent.  

   I Svenska Akademins Ordboks definition av ordet marginal blir det tydligt att marginal 

står i relation till ordet centrum. »Kanten av ngt« ― detta något är ett centrum, en 

mittpunkt dit marginalen refererar, en process som ofta är rent språklig. Centrum och 

marginal är ett motsatspar, och när jag skriver språklig skriver jag in mig i en 

poststrukturalistisk teoribildning och menar olika diskursiva praktiker som klassificerar 

världen genom tal. Exempel på dessa språkliga processer är i min studie bland annat 

uppdelningen mellan förstavärlden och tredjevärlden (som antas vara en följd utav den 

tidigare europeiska markkolonialismen och imperialismen). Ett annat exempel är 

uppdelningen mellan heterosexualitet och lesbisk/homosexualitet. 
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   Vem/vad är referenten i ordet marginal? Jag anser inte att min fråga besvaras genom 

att hänvisa till sammanhang där marginal är synonymt med tredjevärlden, eller 

lesbisk/homosexualitet. Båda är ett uttryck för generaliserande tal, där det är omöjligt att 

utkristallisera någon tydlig referent. Det finns inget enhetligt lesbisk/homosexuellt 

subjekt som är applicerbart på alla som definieras/definierar sig som 

lesbisk/homosexuella. Inte heller olika tredjevärldensubjektet är reducerbara till det ord 

som utger sig för att beteckna dem. Detta är utgångspunkten för min studie. Å andra 

sidan kan konkreta exempel medföra att de får stå som mall för kategorier som i själva 

verket är mångfacetterad och heterogena. Ur den synvinkeln riskerar även konkreta 

exempel att bli generaliserande, ungefär som stereotyper, alldeles oavsett om det är 

välvilligt eller inte. Detta är något som jag skriver i samklang med de teoretiker som jag 

undersöker i den här uppsatsen och som jag återkommer till under textens gång.  

 

Syfte och frågeställningar 

Jag vill undersöka talet om marginal, eller rättare sagt, talet om positioner som tillfaller 

ordet marginal, genom två texter som utger sig för att säga något om en tilltänkt 

marginal. Min ståndpunkt är att marginal är ett värdefullt koncept i studier av den 

hegemoniska ordningen och dominant kultur i olika kontexter. Det är därför viktigt att 

belysa termen genom kritiska läsningar och spåra dess position i olika diskurser.  Jag 

tänker mig att om det som i olika kontexter faller innanför begreppet marginal är 

underordnat det som faller innanför begreppet centrum, så finns det en samverkan dem 

emellan. Jag har velat problematisera hur marginal synliggörs alternativt osynliggörs 

genom olika sätt att tala på. Mitt antagande är att centrum och marginal är två 

bestämmande kategorier, men att det som tillskrivs centrum respektive marginal är 

föränderligt. 

   Syftet är att problematisera talet om marginal och centrum för att därigenom vidga 

förståelsen för hur begreppen används. Värdet, som jag ser det, är att genom ett 

teoretiskt resonemang ändock föra fram att marginalbegreppet inte är en abstraktion. Jag 

kommer inte att hävda att det finns referenter, men samtidigt är min utgångspunkt att 

språkliga processer påverkar människor konkret. Detta är mitt antagande, men inte 

själva studiens innehåll. Snarare utgår jag från, lite tillspetsat, att människor bestäms 

genom olika sätt att tala på, men själva undersökningen syftar till att diskutera hur 

marginalbegreppet används i två specifika texter. Referenten är i sammanhanget 

hypotetisk eftersom jag inte kommer att ägna mig åt konkreta exempel mer än genom att 

problematisera innehållet i de två texter som jag undersöker. Med andra ord kommer jag 

inte att slå fast vilka »verkliga« människor som bestäms genom talet om marginal, med 

hänvisning till att jag vill undvika definiering på grundval av olika former av 
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generalisering. Marginal är, med andra ord, dels positioner inom olika maktsystem, dels 

olika förmodade subjekt. Så, min huvudsakliga fråga är således: vad/vem är marginal? 

   För att ta reda på detta har jag ställt tre huvudsakliga forskningsfrågor till mitt 

material. 1) I vilken kontext diskuteras marginal? 2) Vilka ordalag och begrepp knyts till 

marginal? 3) Hur ser förhållandena ut mellan marginal och centrum? 

   En teoretisk diskussion är inte utan huvudbry. Ovanför min analys hänger den 

problematik som kommer att finnas i bakgrunden genom hela texten, nämligen det 

kunskapsteoretiska ifrågasättandet. Det är en metafråga, där jag utgår från att mina 

syften och antaganden inte till fullo är inom räckhåll för mig. Jag undersöker begreppet 

marginal samtidigt som jag förhåller mig kritisk till min resultatpresentation. Detta är 

metafrågan, som inte syftar till att genom blott en tillfällig gest synliggöra 

forskarsubjektet, utan snarare kommer vara allestädes närvarande genom ett pågående 

problematiserande. 

 

Teori, metod och material 

De texter jag valt att diskutera är Gender Trouble av Judith Butler och Kan den 

subalterna tala? av Gayatri Chakravorty Spivak.5 Gender Trouble gavs ut i sin första 

upplaga 1990 och jag använder den andra utgåvan som utkom 1999, där det finns ett 

nyskrivet förord av författaren. Kan den subalterna tala? har även den kommit ut i flera 

versioner. Jag använder mig dock av den svenska översättningen av Monika Berntsson 

och Mikela Lundahl som utgår från den första utgåvan av texten från 1988.  

Anledningen till valet av Gender Trouble och Kan den subalterna tala? är att jag i dessa 

finner olika åsyftade marginaler, men med utgångspunkt i liknande maktanalys och 

teoretisk bas. Detta har dessutom öppnat upp för en intressant komparation dem 

emellan. 

   Mitt tillvägagångssätt är okronologiska läsningar, på samma gång som jag genomför 

närläsningar av partier där marginalbegreppet förekommer. Att undersöka mindre 

centrala delar av en text, eller fokusera på kortare avsnitt, är ett uttryck för den 

okronologiska läsningen. Jag utskiljer ett par sidor där marginalbegreppet finns, 

alternativt där ett synonymt resonemang till marginal gör sig gällande. Detta är platsen 

för den dekonstruktiva diskussionen och grunden för min problematiserande 

undersökning. Att läsa okronologiskt har varit en nödvändig omväg för att åstadkomma 

en viss sinnrikhet i läsningen av författare som ofta benämns som komplicerade och 

svårttolkade.6 Detta ska inte betraktas som dubbel oreda, utan snarare som en del av det 

dekonstruktiva metodologiska verktyget som jag använder mig av. 

   Dekonstruktion är ett begrepp som myntades av Jacques Derrida, och har kommit att 

benämnas som den karaktäristiska metod som han använde i sina minutiösa närläsningar 
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av klassisk filosofi. Dekonstruktion lokaliserar den lovande marginalen i en text, för att 

där blottlägga sprickor som en författare kan tänkas uppvisa i form av motsägelser eller 

tveksamhet. Det handlar om att kasta om inneboende hierarkier, prova ersätta, förflytta 

och demaskera. Allt detta sker genom närläsning, ett pågående resonemang, och syftet är 

att ombilda texten för att påvisa de saker som hela tiden varit implicit, men dolt, 

underförstått eller osynliggjort till följd av auktoritär retorik och normativa antaganden.7 

   Att världen definieras genom binära uppdelningar tycks i många sammanhang vara ett 

axiom. Men det finns många problem med att godta en verklighetsbeskrivning som utgår 

ifrån binära uppdelningar. Jacques Derrida använde begreppet différance för att illustrera 

sina tankar om hur språkliga mekanismer fungerar i produktionen av mening.8 Begreppet 

différance är en sammanslagning av de franska verben différence och deferánce som 

betyder att skilja sig respektive att skjuta upp (engelskans to differ och to defer). Derrida 

menar att sökandet efter mening är uppbyggt kring hur termer skiljer sig från varandra, 

d.v.s. en sak definieras utifrån vad den inte är. I den processen söker vi oss till tillsynes 

binära motsatser; kvinna definieras i hur det skiljer från man, väst definieras i hur det 

skiljer sig från öst, marginal definieras i hur det skiljer från centrum o.s.v.9 Men att 

definiera en term genom att hänvisa till vad den inte är (skiljer sig) innebär att vi alltid 

kommer att söka innebörden av en term i ett förskjutet annanstans. Definitionen av ett 

begrepp undviker per automatik anspråk på ett ursprung (eng. origin) eller fixerad 

mening, och därför går det inte att placera in betydelse i en stabil struktur. Denna 

mekanism innebär, enligt Derrida, att mening alltid skjuts upp och kan blott finna 

temporär betydelse i en specifik kontext.10 

   Derridas teorier är användbara i min undersökning för att de problematiserar 

skapandet av mening, och vidare att de lägger fokus på de definitioner som en författare 

redogör för och utgår från i skrivandet av en text. Dekonstruktion är ett relevant verktyg 

i min undersökning för att dels kritiskt granska hur Spivak respektive Butler förhåller sig 

till marginal och centrum, dels i komparationen mellan dem. Min undersökning 

fokuserar på begreppet marginal och dess förhållande till begreppet centrum, men jag ser 

inte detta som en begreppsanalys, snarare tänker jag mig att min metod är på liknande 

sätt som Mikela Lundahl beskriver Gayatri Spivaks texter: »Spivaks böcker består till 

stor del av omarbetningar av hennes egna redan publicerade texter. […] Man kan enligt 

Spivak alltid komplicera saker ytterligare och se ännu mer i ett fenomen«.11 Det finns 

olika vinster med att reproducera en text. Att reproducera en text är inte blott en 

mekanisk upprepning, utan en referens till différance, ett radikalt annat och den aldrig 

fixerade meningen (skillnad och förskjutning). Och vidare i Lundahls text: 

»Kunskapssökandet och den politiska praktiken är ständigt pågående processer, som på 

ständigt nya sätt riskerar att drabbas av makten eller som på ständigt nya sätt måste 
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skydda sig från att bli maktens medlöpare, eftersom makten själv ständigt tar sig nya 

uttryck.«12 

   Den binära uppdelning centrum – marginal genomsyrar båda texterna, härledda ur 

poststrukturalism, som jag förhåller mig till i den här studien. Det är vanligt att just 

marginal och centrum dyker upp som en referens, värdering eller positionering till andra 

begrepp, även om det är i andra skepnader och synonyma ordföljder, exempelvis 

tidigare nämnda förstavärlden – tredjevärlden och homosexualitet – heterosexualitet. 

Uppdelningen i två binära motsatspar benämns i strukturalistisk terminologi som 

oppositioner, och är något som den dekonstruktiva läsarten, i Jacques Derridas 

efterföljd, försöker belysa och luckra upp. Meningen av en term definieras utifrån vad 

den inte är, och inte sällan finns det en hierarkisk ordning i en oppositionell uppdelning, 

där den ena termen styr över den andra.13 Derrida menar att det inte finns någon fridfull 

samvaro hos en binär opposition, utan förhållandena karaktäriseras snarare av våldsam 

hierarkisering. Att belysa och luckra upp denna uppdelning i oppositioner är ett av 

syftena med dekonstruktion, och tillvägagångssättet signaleras ofta genom 

isärplockandet av mindre centrala delar av en text, där sprickor i textens centrala tema 

återfinns.14 

   Metoden hämtar jag dels från mina egna läsningar av Derrida, där framförallt de två 

titlarna Position (2002 [1972]) och Of grammatology (1976 [1967]) står i fokus. Derrida 

är svårläst, och en starkt bidragande orsak är att hans material är klassisk filosofi. De två 

texter av Derrida som jag använder mig av, syftar till att tydliggöra mitt resonemang 

genom den terminologi som tillskrivs Derridas dekonstruktion.  

   Hos Gayatri Spivak finner jag en ingång till dekonstruktion som är applicerbar på 

andra typer av material och texter utöver filosofi. Spivak slog igenom stort efter att ha 

översatt Derridas Of Grammatology, där hon även bidrog med ett uppmärksammat 

förord. Spivak lovordar Derrida som hon menar, genom den dekonstruktiva 

metodologin, motverkar den traditionella hierarkiseringen mellan undersökningsobjekt 

och forskare.15 Å andra sidan påpekar Spivak faran med att placera en teori eller 

teoretiker i centrum av sin forskning, men att det absolut finns värde i att belysa 

fördelar.16 Jag utgår, utöver den centrala texten för min diskussion Kan den subalterna 

tala?, från fyra publikationer av Spivak. Den första är intervjun In a Word av Ellen 

Rooney med Spivak som återfinns i boken Outside in the Teaching Machine (Rooney 

1993), den andra är intervjun Neokolonialism och kunskapens hemliga agent av Robert 

Young som är publicerad i antologin Globaliseringens kultur (Young 1999 [1991]), den 

tredje är essän Marginalitet i undervisningsmaskineriet (Spivak 2001), och den fjärde är 

Spivaks bok A Critique of Postcolonial Reason (Spivak 1999). I den sistnämnda har jag 

framförallt intresserat mig för det bifogade appendix som kortfattat behandlar 
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dekonstruktion, och i de båda intervjuerna finner jag mer konkret inspiration till min 

egen dekonstruktiva metod. I essätexten Marginalitet i undervisningsmaskineriet hämtar 

jag kopplingar mellan begrepp som »tredje världen«, »subaltern« och »den Andre« och 

min användning av begreppet marginal. 

   I min läsning av Gender Trouble och Kan den subalterna tala? har jag som övrigt 

material använt mig av Irene Costera Mijer och Baukje Prins intervju med Butler How 

Bodies Come to Matter: An Interview with Judith Butler från 1996. I den intervjun 

tycker jag mig finna spån till ett mer oskyddat samtal, där vissa frågor som Butler väcker 

är relevanta i läsningen av såväl hennes egen textproduktion som Spivaks textproduktion. 

   Det är absolut inte oproblematiskt att texter av Spivak och Butler fungerar som både 

undersökningsobjekt och teoretisk referens. Jag eftersträvar att genomföra kritiska 

läsningar av materialet som jag valt, inte nödvändigtvis placera i centrum, men likväl 

erkänna vissa delar och kritiskt granska andra. 

 

Marginalbegreppet 

Jag vill först deklarera för förekomsten av det precisa ordet marginal i materialet, och 

dess vidare former marginell, marginaliserad, marginalisering o.s.v. Vid en första anblick 

underminerar det klena representationen av begreppet hela studiens tema, då det i 

Gender Trouble återfinns sju (7) referenser och i Kan den subalterna tala? blott tre (3).17 

Borde jag ha omformulerat forskningsfrågan, eller rent av förkastat hela studiens initiala 

idé, d.v.s. att undersöka begreppet marginal? Jag svarar entydigt nej på de frågorna. 

Motiveringen är att jag tänker mig att marginal återfinns i just de retoriska grepp som 

antingen osynliggör den (»tomma randen på vardera sidan om texten i ett tryckalster«), 

omformulerar den (med referens till heterogenitet eller synonymer) eller helt enkelt 

lämnar den ute (hegemoniskt tal). 

   Av den orsaken att en stor del av min diskussion utgår från passager där det faktiska 

ordet marginal inte brukas, kommer jag i den föreliggande diskussionen stundtals 

använda beteckningen  Marginal. Även om jag undersöker begreppet marginal, anser jag 

det viktigt att påpeka att jag inte ämnar slå fast någon fast och stabil betydelse av termen. 

Att skriva Marginal är ett sätt att synliggöra olika former av ofrånkomlig generalisering. 

Denna markering av ordet, genom att skriva första bokstaven med förminskad versal, går 

att likna vid en parafras till Gayatri Spivaks användning av begreppet katakres.18 

Katakres är ett sätt att belysa problematiken med den ogiltiga eller icke representerbara 

referenten inom ett språk. Användningen av vissa begrepp är katakresiska för att de är 

omöjliga i logisk mening, och vidare förtryckande för människor som benämns och 

bestäms utifrån katakresiska ord. En ytterligare anledning till införandet av begreppet 
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Marginal är därför att belysa de katakresiska effekterna av olika begrepp som antas falla 

innanför en stipulativ definition av begreppet marginal. 

   En förtjänst med att använda omskrivningen Marginal är att det underlättar läsningen 

av den del som heter Komparation. Med hänvisning till olika begrepp som kodas som 

marginal och dess bristande egenskap att fånga den verkliga referenten, möjliggörs en 

jämförelse mellan olika åsyftade marginaler inom ett och samma begrepp. Med andra ord 

kan jag i vissa sammanhang skriva Marginal, där jag åsyftar hur jag läser marginal i både 

Gender Trouble och i Kan den subalterna tala? 

 
Tidigare forskning och litteratur 

Delar av det nuvarande innehållet i min undersökning, bottnar i ett uppslag som jag fick 

under mina läsningar av Gender Trouble och Kan den subalterna tala? i allmänhet, och i 

intervjun How Bodies Come to Matter: An Interview with Judith Butler (Meijer & Prins 

1996) i synnerhet. Som jag kommer att återvända till längre fram, beskriver Butler 

risken med att ge konkreta exempel i teoretiska och filosofiska resonemang. Butler 

menar att ett konkret exempel som syftar till att illustrera ett teoretiskt resonemang 

riskerar att konstituera formen för densamma. Jag använder detta resonemang från 

Butlers sida och applicerar det på hennes egna texter, eftersom det förekommer ett par 

tänkbara konkreta exempel i Gender Trouble. 19 

   Att uppmärksamma diskrepansen mellan Butlers officiella hållning gentemot exempel 

och hur exempel förekommer i hennes texter, är dock ingen unik iakttagelse. 

Litteraturforskaren Toril Moi lyfter i essän ’I Am a Woman’: The Personal and the 

Philosophical  fram Butlers exempel, som även jag gör bruk av i min analys, kring det 

som i Gender Trouble benämns som »[a] contemporary example« och syftar till ett 

forskningsprojekt inom cellbiologi av forskaren David Page.20 Mois passage går inte 

djupare in i problematiken kring konkreta exempel, utan nöjer sig med att påpeka att 

valet att ge, alternativt inte ge konkreta exempel kan säga något om teoretikerns 

disciplinära tillhörighet.21 

   Min undersökning är utöver att vara en kritisk läsning av Judith Butlers Gender 

Trouble och Gayatri Spivaks Kan den subalterna tala? också en deskriptiv studie av de 

båda texterna. Jag vill därför kortfattat nämna några titlar, i den genren, som jag 

förhållit mig till under arbetets gång. Mikela Lundahl är en förtjänstfull läsare av 

Gayatri Spivak, och i inledningen till Postkoloniala Studier (2002) skriver Lundahl 

kortfattat om Spivak och Kan den subalterna tala? En längre artikel finns publicerad i 

tidskriften Glänta vid namn »Gayatri Chakravorty Spivak och den andres talan« 

(2001). Utöver detta har förlaget Routledge i sin bokserie Critical Thinkers publicerat en 

introduktion till Spivaks tänkande skriven av Stephen Morton (2003). Även Judith 
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Butler har kartlagts i en bok i samma serie skriven av Sara Salih (2002). I Judith Butlers 

bok Könet Brinner! (2005) finns det publicerat en kortare sammanfattning av hennes 

författarskap skriven av genusforskaren Tiina Rosenberg, som också tidigare behandlat 

Butler, bland annat i boken Queerfeministisk Agenda (2002). 

 
Uppsatsens disposition 

Det kapitel som jag nu befinner mig i heter »Varför marginal?«. Här har jag 

introducerat min undersökning, beskrivit mina hypoteser, syfte och frågeställningar. 

Dessutom har jag presenterat en kortare genomgång av teori, metod och material, 

förklarat hur jag i studien använder begreppet marginal och slutligen en kortfattat 

beskrivning av tidigare forskning och litteratur. 

   Kapitel två, som tar vid på nästa sida, heter »Vem är Marginal?« och består av fyra 

underdelningar. Först ut är ett avsnitt som heter Deskription av Judith Butler vilket 

består av ett kortare referat av några av de punkter i Butlers teorier, i synnerhet Gender 

Trouble, som är väsentliga för förståelsen av min uppsats och relevant för den 

diskussion som följer i de nästkommande avsnitten. I Konstituering av icke-konkreta 

exempel påbörjas läsningen av Butlers text och ett av uppsatsens grundläggande teman 

introduceras. Detta tema är frågan om det konkreta exemplet, dess betydelse för 

förståelsen av ett teoretiskt resonemang och vidare hur det kan tänkas korrespondera 

med »verkligheten«. 

   Den tredje underrubriken i kapitlet »Vem är Marginal?« är Deskription av Gayatri 

Spivak och är uppbyggt runt den centrala frågan Kan den subalterna tala? Jag återger 

Spivaks teorier om västintellektuellas representation av tredje världen, problem kring 

tredje världens representation av sig själva och röstens möjlighet till trovärdighet. 

Därefter följer en läsning av Spivaks text, som till stor del bygger vidare på de frågor 

som genererades ur läsningen av Gender Trouble. Detta avsnitt heter Konstituering av 

konkreta exempel. 

   Uppsatsens tredje och sista kapitel heter »Under radering?« och har två underrubriker. 

Den första underrubriken bär namnet Komparation och är en komparativ läsningen av 

Gender Trouble och Kan den subalterna tala? som syftar till att sammanföra de trådar 

som fortfarande ligger löst i uppsatsen efter de inledande läsningarna i kapitlet »Vem är 

Marginal?«. Komparationen utgår från problematiken kring konkreta exempel och söker 

mer explicit efter den »verkliga« referenten i ordet marginal. Uppsatsen avslutas med 

avsnittet Slutord där jag mer fritt funderar över den tidigare diskussionen och eventuella 

resultat. I det avsnittet knyter jag även an till metafrågan och det kunskapsteoretiska 

ifrågasättandet. I avslutningen ämnar jag åter föra fram mina slutsatser i ljuset av den 

teori och metod jag använt, samt problematisera mitt eget kunskapsskapande. 
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2. 
 
Vem är Marginal? 

 
I det här kapitlet kommer jag att undersöka olika begrepp som korresponderar med 

begreppet marginal, först i min läsning av Gender Trouble, sedan i läsningen av Kan den 

subalterna tala? Jag vill utröna vem/vad som är marginal, eller mer precist; om det går att 

tala om marginal utan att definiera vem/vad som åsyftas. I det undersökta materialet 

handlar detta om generaliseringens dialekt och konceptuell tillfredställelse i förhållande 

till begreppsanvändning i stort, inom ramarna för västerländsk ontologi. Generalisering 

är i sammanhanget diskrepansen mellan det konkreta exemplet och ambitionen att 

synliggöra heterogeniteten vid ursprunget av ett begrepp genom långa listor.22 Uttrycket 

konceptuell tillfredsställelse hämtar jag från Judith Butler och används för att blottlägga 

hur språket skapar konventioner som är undflyende ansvaret att beteckna det faktiska 

förtryck som många människor upplever. Det är ett sätt att synliggöra de normativa 

gränser som finns inbyggda i en viss begreppsanvändning, och som skapar upplevelsen av 

stabila och fasta strukturer. Därför vill jag inledningsvis följa begreppsanvändningen i 

Gender Trouble och Kan den subalterna tala? med det kritiska grundantagandet att 

språket inte till fullo kan representera det som refereras – d.v.s. en tilltänkt och förmodad 

verklighet. Både Spivak och Butler pekar på detta på var sitt håll, Butler i ifrågasättandet 

av begrepp som »kvinna« som feminismens självklara subjekt, »lesbisk/homosexualitet« 

och »drag«; och Spivaks problematiserande av begrepp som »tredjevärlden«, 

»postkolonial«, och »subaltern«. Jag utgår från antagandet att både Judith Butler och 

Gayatri Spivak lever i det poststrukturalistiska trädet, där de utgör var sin gren. Om jag 

godtar detta kan jag även sluta dem till den mer allmänna stammen för 

poststrukturalistisk teori. Ett sådant exempel hämtar jag från Nationalencyklopedin 

(Uppslagsord: Poststrukturalism): »Poststrukturalismen [. . .] präglas av misstro mot 

vetenskapens och förnuftets pretentioner. Den innebär [. . .] ett avvisande av möjligheten 

att nå systematisk kunskap om människan eller historien«.23 Detta är en explicit premiss 

för mitt föreliggande resonemang och en nodalpunkt. 

   Jag kommer att diskutera Butler och Spivak i separerade avsnitt. Motivet till detta är 

att skapa en tydligare struktur och för att lättare kunna referera tillbaka i uppsatsen 

under diskussionens gång. Detta innebär att det finns en symmetri mellan de avsnitt som 

behandlar Judith Butler och de som behandlar Gayatri Spivak. Formen är: Kort 

deskription av respektive teoretikers teorier med utgångspunkt i källtexten, följd av min 

kritiska läsning. 
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Deskription av Judith Butler 
Min ansats är att återge Judith Butlers teorier i Gender Trouble för att tydliggöra och 

underlätta kopplingar tillbaka till den faktiska källtexten i den kommande kritiska 

läsningen. För en mer heltäckande bild kring Butlers författarskap och teoriproduktion 

hänvisar jag dels till källtexterna, dels till de titlar jag nämner i forskningsöversikten. 

   I Gender Trouble introducerar Judith Butler sina poststrukturellt influerade teorier 

kring genus och sexualitet.24 Dessa teorier knyts framförallt till de två begreppen 

heterosexuell matris och performativitet. Matrisen antas vara de system av bestämmande 

diskurser som framställer heterosexualitet som människans grundläggande och naturliga 

sexualitet. Butler lägger tidigare moderna feministiska teorier om ända genom att 

förkasta uppdelningen mellan kön och genus. Istället för att utgå från ett biologiskt kön 

och ett socialt konstruerat genus så hävdar Butler att genus föregår kön, eller rättare sagt 

genus skapar kön.25 Med detta menar hon att det inte finns någon ursprunglig eller 

inbyggd förståelse av biologiska kroppar som kommer före talet om kroppar. 

   I förgrunden finns sexualitet i förhållande till normer som upprätthålls genom 

hegemoniskt tal och som radikalt exkluderar uttryck som inte passar in i dessa normer.  

Butler undersöker vad konstruktivism i praktiken betyder, när hon ställer frågan: »Om 

genus är konstruerat, kunde det konstrueras annorlunda, eller implicerar detta någon 

form av social determinism, som utesluter möjligheter till aktörskap och förändring?«26 

Det som konstrueras är ofrånkomligt heterogent och mobilt, men de bestämmande 

diskurserna flyttar fokus från denna förändringspotential och uppmålar kategorier som 

statiska monoliter. Butler tror på de små förskjutningarnas taktik i motverkandet av 

förtryckande tal och upprepade maktförhållanden.27 Butler ställer sig kritisk till att det 

går att upprätta en autonom ståndkraftig politisk zon utanför de dominerande 

diskurserna då hon menar att härskande normer till sin funktion radikalt exkluderar 

icke-normerade subjektsyttringar alternativt assimilerar dem i normen. Samtidigt menar 

hon att spridningen av icke-hegemoniska genus och sexualiteter har potential att störa 

den upprepande normativa ordningen.28 Assimilation betyder att vissa icke-normativa 

subjektsyttringar upptas och görs begripliga inom ramarna för den dominerande 

diskursen, och mister därmed också sin eventuellt subversiva kraft. 

   Det bästa sättet att förstå kön och genus är, enligt Butler, att tänka sig att själva 

»görandet« sker genom upprepade performativa handlingar.29 Dessa performanser står i 

relation till de tvingande normer som begränsar möjligheten till variation. Det finns inget 

essentiellt kön, genus eller sexualitet, däremot skapas föreställningar om essens genom 

själva upprepningens natur (eng. reiteration). Butler definierar denna upprepning med 

begreppet performativitet, vilket enkelt uttryckt är upprepningen av diskursiva normer. 

Slutsatsen blir alltså att människor inte handlar på ett visst sätt för att de tillhör ett visst 
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kön utan snarare tvärt om: människor tillhör ett visst kön för att de handlar på ett visst 

sätt. 

   I min undersökning av marginal förhåller jag mig till denna översiktliga del av Judith 

Butlers teoriskapande. Det är för min studie viktigt att relatera marginalbegreppet, i 

läsningen av Butler, till den heterosexuella matrisen, där hon tydligt argumenterar för 

att världen klassificeras genom en huvudfåra (ett centrum) och dess förhållande till 

avvikelser som radikalt exkluderas (en marginal). Marginal och centrum är i Butlers 

texter oftast den hegemoniska ordningen mellan homosexualitet och heterosexualitet. 

Hon använder dels uppdelningen heterosexuell – lesbisk/homosexuell, dels termerna 

begriplig - obegriplig (eng. intelligible - unintelligible).30 Min studie syftar till att ta reda 

på vad som avses med detta; finns det en referent? Vad lämnas ute? Går det att se något 

annat i de tänkbara sprickorna? Det handlar inte bara om den direkta ordalydelsen, 

utan desto mer om i andra sammanhang deklarerade intentioner hos författaren som jag 

genom min diskussion vill problematisera. 

 
Konstituering av  
icke-konkreta exempel 

Finns marginalen? Det är först och främst en definitionsfråga som jagar mig – för detta 

specifika ändamål? – en stipulation. Min fråga är vad som händer om det inte finns 

någon verklig referent; kan ett strikt teoretiskt resonemang undvika att ge konkreta 

exempel? 

   Butler skiljer mellan exkludering och marginalisering i definitionen av hur den 

heterosexuella matrisen fungerar.31 Marginal, enligt Butler, är det otänkbara eller det 

som görs obegripligt inom ramarna för kulturella diskurser, och syftar i synnerhet till 

icke normativa genus och sexualiteter. Med detta menas att genus i förhållande till den 

anatomiska kroppen är en upprepande handling snarare än ett fast uttryck. De 

handlingar som inte kombinerar den anatomiska kroppen, genus och sexualitet i enlighet 

med matrisens normer, görs obegripliga, förtrycks, utesluts, framställs som onormala 

o.s.v. Åtskillnaden mellan exkludering och marginalisering betyder att det finns något 

som kan benämnas som marginal i förhållande till den normerade kombinationen av 

anatomisk kropp, genus och sexualitet. Butler skriver: »The ”unthinkable” is thus fully 

within culture, but fully excluded from dominant culture.«32 

   För Butler är matrisen heltäckande och den dominerande förtrycksordningen i en 

västerländsk kontext. Marginalen är exkluderad från den dominerande huvudfåran, men 

inte exkluderad från matrisen som sådan. Butler konstaterar att det är omöjligt att inta 

en autonom position »före«, »utanför« eller »bortom« de raster av maktordningar som 

konstituerar sexualitet eller genus.33 I och med detta för Butler fram en viss kritik mot 

separatistiska feministiska tänkare som Monique Wittig och Adrienne Rich som 

 
 
 

13



förespråkade att kvinnor som emancipatorisk strategi skulle inta en lesbisk 

subjektsposition utanför den reglerande heterosexualiteten. 

   Jag kommer, inom ramarna för den här uppsatsen, inte att väga in Butlers användning 

av psykoanalys och freudiansk terminologi, men i en intervju i Signs: Journal of Women 

in Culture & Society ger hon en fingervisning om sitt synsätt: 
 
I want to hold out for a conceptual apparatus that allows for the operation of 
abjection to have a kind of relative autonomy, even emptiness, contentlessness – 
precisely so that it is not captured by its examples, so that its examples don’t then 
become normative of what we mean by the abject.34 
 

Butler menar att begreppet abjektion kan behålla en relativ autonomitet genom att inte 

låta det fångas av sina egna exempel. Men Butler tycks mena begrepp generellt då hon i 

nästkommande mening skriver: »What very often happens is that people give their 

abstract theories of something like abjection, then they give the example, then the 

example becomes normative of everything else.«35 

   Som jag tidigare antytt i kapitlet »Varför marginal?« så finns det hos Butler en viss 

skepsis mot att definiera begrepp genom konkreta exempel därför att det riskerar att 

konstituera formen och skapa normativa gränser för förståelse och användning. I essän 

Critically Queer uttrycker hon en liknande oro där hon resonerar kring, dels 

queerbegreppet, men också kring lesbisk sexualitet.36 Matrisen förutsätter ett stabilt 

manligt och ett stabilt kvinnligt genus som så gott som alltid knyts till idealiseringen av 

heterosexuella förbindelser. Sexualiteter och genusvariationer som inte passar in i den 

normerade huvudfåran och föreställs vara belägna i en marginal, kommunicerar 

ofrånkomligt med dessa föreställningar och idealiseringar av socialt liv. Talet om att »det 

finns« marginaliserade genusyttringar och sexualiteter, oavsett om det är konkret eller 

allomfattande, befinner sig alltid i relation till och »innanför« den heterosexuella 

matrisen. Poängen med att inte föra fram konkretiseringar av begrepp som abjektion, 

lesbiskhet, queer o.s.v. är att behålla en viss vitalitet och rörlighet inom ramarna för de 

bestämmande diskurser som marginaliserar dem. 

   Om jag för stunden lånar Butlers resonemang om en konceptuell apparatur som 

skyddar olika begrepp från att normeras genom sina egna exempel och ställer en 

motfråga: Är det inte problematiskt att inte förklara ett begrepp genom konkreta 

exempel? 

   Jag ser det som en viktig distinktion att marginalen inom matrisen är en diskursiv 

modell som inte till fullo kan fånga världen. Michel Foucault påvisade i Sexualitetens 

historia – band 1 Viljan att veta att det var först under artonhundratalet som samkönad 

sexuell praktik blev kopplad till identitet, från att bara varit otillåtet med hänvisning till 

regleringen av äktenskapet.37 Foucault menar att kategoriseringen av det som han kallar 
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perifera sexualiteter – gjordes i repressiva ordalag – och konstituerade formen och 

förståelsen av dem. Även om det är ett rimligt antagande att olika icke-fortplantande 

sexuella praktiker förekommit genom hela människans historia så kan Foucault visa att 

den ökande förekomsten av tal runt så kallade perversioner karaktäriserade, 

kategoriserade och medvetandegjorde dem på samma gång. Med Foucaults skojfriska 

sätt att skriva så föddes »ett helt litet folk« genom detta tal, och under 1800-talet blev 

sexuell praktik för första gången i samhällig västerländsk diskurs förenat med identitet – 

sexualiteten genomsyrar personen.38 

   Det är därför Butler ställer den retoriska frågan, i polemik med de tidigare 

radikalfeministiska tänkarna Rich och Wittig, vad det är som hindrar benämningen 

lesbisk/homosexuell från att bli en lika tvingande kategori som de tvingande kategorierna 

heterosexuell man/kvinna?39 Den heterosexuella matrisen är en teoretisk 

förklaringsmodell som beskriver genushierarkier och obligatorisk heterosexualitet, men 

det är samtidigt en teori som berättar om dessa förhållanden och benämner dem. Att tala 

om att »det finns« en heterosexuell matris, är inte helt oproblematiskt, då det riskerar att 

naturalisera den binära opposition som heterosexualitet och lesbisk/homosexualitet intar 

gentemot varandra. En icke-heterosexuell position är inte per se obegriplig eller otänkbar 

inom den heterosexuella matrisen, utan tvärt om: heterosexualitet definieras genom vad 

det inte är. Men att benämna detta »inte« som homosexualitet är otillräckligt eftersom 

kategorin homosexuell inte kan reduceras till en homogen essens. Butler menar att 

resonemanget måste synliggöra matrisen, eftersom lesbisk- homo- eller bisexualiteter så 

uppenbart stör normativa föreställningar om genus och sexualiteter. Genom att 

synliggöra matrisen så synliggörs även den subversiva potentialen hos icke-heterosexuella 

uttryck.40 

    Butler inplacerar icke-heteronormativa genus och sexualiteter som marginal, men hur 

är det möjligt att benämna något som homosexualitet, utan att synliggöra mångfalden av 

homosexuella uttryck genom att knyta resonemanget till mångfalden av referenter? 

   Det finns inga konkreta exempel på subversiv lesbisk/homosexualitet i Gender Trouble, 

men däremot finns det exempel på hur matrisen kan tänkas fungera förtryckande för 

olika yttringar som faller utanför den dominerande ordningen. Ett sådant exempel är 

»nedsmutsningen« av homosexuell praktik, genom den repressiva homofobi som 

framträdde i västerländska samhälliga diskurser i samband med spridningen av H I V  och 

A I D S  under 1980-talet. Butler menar att benämningar som »gay disease« inte bara är ett 

exempel på nedsmutsningen av homosexualitet till följd av den gränsöverskridning som 

samkönade sexuella relationer anses vara i en homofobisk diskurs, utan även en kraftig 

repression mot en specifik sexuell praktik i sig, då HIV sprids genom kroppsvätskor.41 

Även om Butler inte låter historien löpa linan ut så indikerar exemplet att det finns 
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föreställningar om manlig samkönad sexuell praktik som manifesteras genom olika 

homofobiska diskurser. Det är som om Butler kommer på sig själv med att ge ett 

»konkret exempel«, censurerar texten och behåller den del som inte fördjupar sig och 

blottlägger alltför mycket av olika »verkliga« händelser bortom den teoretiska 

diskussionen. Butler menar att H I V  och A I D S  tjänar som metafor för hur lesbiskt och 

homosexuellt kroppsligt utbyte generellt beskrivs som smutsigt och farligt, blott genom 

att befinna sig »utanför« den hegemoniska ordningen.42 

   Men vad betyder detta i praktiken, kan ett exempel vara legitimt i vissa fall, men i 

andra inte? Löper inte ett konkret exempel som beskriver matrisen samma risk att 

konstitueras till sin form, som andra konkreta exempel? Kan konkreta exempel rent av 

vara ett nödvändigt ont? Min rädsla är att Butler erkänner heterogeniteten vid 

ursprunget av ett begrepp på samma gång som hon generaliserar samma begrepp i det 

teoretiska resonemanget. Mångfalden av uttryck inom ett begrepp, som tillfaller något 

som kan benämnas som marginal, riskerar att falla offer för det förargliga »etcetera« och 

som återfinns i den långa lista som obligatoriskt följer vid ett problematiserande av 

generaliseringsprocesser.43 I fallet lesbisk/homosexualitet återfinns samma lista av 

»faktorer« som syftar till att diskvalificera generaliserande tal och visa på mångfalden 

inom begreppet.  Butler är inte sen med att lyfta fram olika makt- och förtrycksordningar 

som går in i varandra i analysen av en viss subjektsposition. Hudfärg, etnicitet, 

sexualitet, funktionalitet och (det genanta) etcetera är inte utraderat från Butlers text. 

   Att säga att »det finns« en heterosexuell matris, är enligt Butler att verka inom 

ontologiska konventioner för kunskapsskapande. Med samma argument bemöter hon 

också teorier som utger sig för att säga något om en tilltänkt referent. »Det finns« 

referenter som teorierna inte kan fånga, därför att den verkliga referenten inte är möjlig 

att representera inom ramarna för språket.44 Ett liknande resonemang förs även av 

Spivak: »Därför försöker jag i så stor utsträckning som möjligt skicka mina studenter i 

kulturforskning till de gamla disciplinerna […] och lära sig innehållet och språket av dem 

men politiken av oss.«45 

   Så, verka inom de traditionella ramarna för vetenskapen, men föra en politik som 

syftar till att motverka förtryck och kritisera den hegemoniska ordningen. Dock, 

reservera sig för konkreta exempel som riskerar att konstituera formen för något som 

definieras som marginal. Butlers representation av icke hegemoniska genus och 

sexualiteter befinner sig på en hög abstraktionsnivå. 

   Matrisen är bestämmande, och normer kring genus och sexualitet upprätthålls genom 

maktens reglerande tal och praktiker. Här tänker jag mig att teorier om 

subjektstillblivelse är relevant; både genus och sexualitet är knutet till föreställningar om 

identitet. Ett ytterligare exempel på hur matrisen upprätthåller genushierarkier och 
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obligatorisk heterosexualitet återfinns, enligt Butler, i den under tiden för Gender 

Troubles tillkomst utvecklade cellbiologin.46 I en studie genomförd av forskaren David 

Page kan Butler påvisa att, trots att det finns många avvikelser i hur X- och Y-

kombinerade kromosomer härleds till den binära uppdelningen av kategorierna för kön 

(kvinna - man), så var det de externa genitalierna som i slutändan var den 

könsdeterminerande faktorn i formulerandet av forskningsfrågorna i Pages studie. Det 

spelade alltså ingen roll att konceptet X- och Y-kromosom inte är absolut, eftersom 

förförståelsen av kön som ligger i den kulturella diskursen tillskriver externa genitalier 

könsdeterminerare och hyllar den fortplantande sexualiteten. Butler menar att det 

uppkommer en diskrepans mellan kromosomindelningar, externa genitalier och 

fortplantande sexualitet. Den krampaktiga vilja som återfinns i biologiska studier som 

syftar till att vetenskapligt placera in könsdeterminanten i en redan befintlig kulturell 

diskurs kring kön, gör ett felslut då de knyter kön till de externa genitalierna hos 

personer som inte har en förväntad XX- respektive XY-uppsättning kopplad till sina 

genitalier. Anledningen till detta är att många av försökspersonerna i den refererade 

studien inte hade för fortplantning fungerande inre genitalier, vilket betyder att den 

fortplantande funktionen underordnades de normativa kraven att kategorisera kön 

utifrån den binära ramen för manligt och kvinnligt.47  

   Med lite välvilja går det att betrakta detta som en bekräftelse av matrisen, men 

framförallt är det en kritik av matrisen, ett sätt att underminera den genom att belysa 

dess irrationalitet och totalitarism. En metod för att motverka att talet om matrisen 

återinför densamma är, likt ovan beskrivet, att verka »innanför« ontologin, men föra en 

politik som syftar till att inkludera det som tidigare varit marginaliserat/exkluderat. 

Butler förklarar vidare att den ontologiska domänen är en reglerad domän, där det som 

produceras innanför, respektive det som hamnar utanför, signalerar över- respektive 

underordning. 48 Men vad är skillnaden mellan att säga det finns en heterosexuell matris 

och det finns marginaliserade genus och sexualiteter? Vid första anblicken är ingen av 

dem konceptuellt tillfredställande i förhållande till Butlers hållning att inte ge konkreta 

exempel. Butler tillstår att i de fall då det förefaller som om hon bekräftar redan 

befintliga maktordningar och förtrycksordningar genom att tala om dem, så ska detta 

betraktas som en performativ handling. En performativ handling som inte är fast och 

stabil, och inte heller stadfäster några »verkliga« referenter.49  

   De sprickor som jag försöker påvisa i Gender Trouble är att det finns konkreta 

exempel på hur matrisen kan tänkas fungera förtryckande för marginaliserade genus och 

sexualiteter, trots att Butler officiellt motsätter sig denna teknik. Butler säger klart och 

tydligt i intervjun med Meijer och Prins att hon vill hålla öppet för en konceptuell 

apparatur som inte blir omringad av sina egna exempel, men hon producerar på samma 
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gång sådana exempel när det kommer till att beskriva den heterosexuella matrisen. Hur 

ska detta förstås? Är det en misslyckad subversiv akt, en (o)medveten tvetydighet, eller 

helt enkelt politisk retorik? Faran är att Butler, som vill ifrågasätta traditionell politisk 

retorik, själv faller för frestelsen att göra bruk av den. Butler visar med förtjänst att 

matrisen är fragil (försöka framställa genus och sexualiteter som stabila storheter, då de 

är hopplöst heterogena och föränderliga), men inte desto mindre är det intressant att 

utreda vad de konkreta exemplen kan tänkas ha för följdverkningar i längden. 

   Är de kritiska exemplen av matrisen ett subversivt element i Gender Trouble? Som jag 

tidigare nämnt förespråkar Butler de små förskjutningarnas taktik i motverkandet av de 

reglerande normer som kännetecknar matrisen. Butler tänker sig förändringar i de 

performanser som människor upprepar, eller som Butler säger: det behövs ingen »doer 

behind the deed«, d.v.s. det är snarare performanserna som upprepar människors 

förståelse av dem själva.50 Butler är noga med att påpeka att Gender Trouble inte är 

någon handbok för subversiv verksamhet, men likafullt: hennes text har givit upphov till 

mycket debatt och aktivistisk verksamhet.51 

   Om däremot resultatet är att otydligheten i den konceptuella apparaturen hos Butler är 

en (o)medveten tvetydighet, är min tanke att följdverkningarna av talet kring 

marginaliserade genus och sexualiteter respektive huvudfåran i matrisen, riskerar att vara 

godtycklig.52 Det kan tänkas att den subversiva fasaden krackelerar i Gender Trouble 

ifall marginalen hamnar i skuggan av matrisen. Om detta är fallet bestäms bland annat 

av vilken betydelse som »konkreta exempel« har för konsumtionen av en text.  
 

Deskription av Gayatri Spivak 
På liknande sätt som med Judith Butler vill jag i det här avsnittet återge en kortfattad 

deskription av Gayatri Spivaks teorier med utgångspunkt i Kan den subalterna tala? 

Även här hänvisar jag till källtexterna och de texter jag listar i forskningsöversikten för 

en vidare förståelse för Spivaks teorier. 

   Kan den subalterna tala? Gayatri Chakravorty Spivak använde detta som 

forskningsfråga i sin portalessä med samma namn, men har på senare tid blivit mer av 

en retorisk fråga och metafor för västvärldens översitteri i 

representationsproblematiken. Jag använder i den här uppsatsen beteckningen 

postkoloniala studier för det forskningsfält som Spivak verkar inom, där de primära 

forskningsfrågorna syftar till att undersöka vad det innebär att leva i en efterkolonial 

värld. Den postkoloniala världen är en värld som lever med effekterna av den 

europeiska kolonialismen, dess erövringar av utomeuropiska markytor och upprättandet 

av västerländska kolonistater. Postkoloniala studier ägnar sig åt både de lokala 

berättelserna i de förutvarande kolonierna, motståndet och förtrycket, men lika mycket 
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åt de inomeuropeiska effekterna som kolonialiseringen haft ur ett historiskt såväl som 

nutida perspektiv samt de större globala och ekonomiska verkningarna.53  

   Den italienska marxistiska tänkaren Antonio Gramsci (1891-1937) är den 

intellektuella källa som Spivak allra tydligast tar avstamp från i sin definition av 

begreppet subaltern54 då hon skriver: »Gramsci [begrundar] den historisk-politiska 

ekonomins rörelse i Italien inom vad som kan betraktas som en allegori för läsande 

tagen från eller förebådande en internationell arbetsdelning.«55 Med detta tänker sig 

Spivak att Gramscis arbete med det som han benämner som de »subalterna klasserna« 

eventuellt tjänar som underlag till hennes problemformulering, nämligen vilken roll som 

de intellektuella i Europa spelar i upprätthållandet av snedvriden representation av 

subjektet i tredje världen. 

   Spivak talar om »sjabbigheten« i att namnge och representera »tredjevärlden«, på 

samma gång som hon ifrågasätter om ett marginaliserat tredjevärldensubjekt kan 

behålla trovärdighet i framförandet av berättelser från marginalen och göra detta 

begripligt inom västerländska diskurser.56 

   I texten Marginalitet i undervisningsmaskineriet menar Spivak att den marginaliserade 

rösten tappar sin marginaliserade position då den intar en position som informant till ett 

centrum. Den marginaliserade rösten assimileras med eurocentrisk tanketradition då den 

görs begriplig inom ramarna för dessa diskurser – och resultatet blir att rösten tappar 

trovärdighet som representant för en marginal.57  

   Idéhistorikern Mikela Lundahl menar, i samma anda som tidigare postkoloniala 

teoretiker, så som Gayatri Spivak och Chandra Talpade Mohanty, att det är viktigt att 

den välutbildade västerlänningen omvärderar sitt förhållande till kunskapsproduktion 

och inser att en privilegierad position inte enbart medför fördelar.58 En privilegierad 

position tenderar att avskärma den privilegierade från en viss typ av kunskap som ligger 

bortom den privilegierades värld. Lundahl påpekar, i sin läsning av Spivak, att »rädda 

världen«-perspektivet inom västerländsk forskning är ett stort hinder för kunskap då 

den bara riskerar att reproducera stereotypa föreställningar om den andre och om 

essentiella skillnader mellan människor. Istället skriver Lundahl:  

 
i intresset för tredje världen måste det finnas ett genuint intresse för den andre och 
en verklig vilja att lära […] Och detta måste förstås vara en ständigt pågående 
process eftersom världen ständigt förändras. Ett ständigt omkodande och tolkande 
och försök till översättning som är så rättvisande som möjligt.59 

 

Spivaks slutsats är att den subalterna som position inte kan tala; västerländska teorier 

som utger sig för att säga något om »den andre« bortser ofta från att också det 

västerländska forskarsubjektet lever i en postkolonial värld. Det poststrukturalistiska 

felslut som Spivak betonar i sin analys är att »Europa« vänder »tredje världen« ryggen 
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då det förutsätts att den subalterna kan verka som subjekt i egen sak, d.v.s. tala och äga 

en politisk agenda avhängigt »Europa«. Det enkla svaret är att det inte skulle förekomma 

någon frihetsrörelse i första taget om det inte vore för kolonialismen.60 Men icke desto 

mindre anser Spivak att uppgiften i vårt specifika historiska ögonblick är att motverka 

och kritisera på de sätt som västvärlden erkänner »tredje världen« genom assimilation. 

Det kan tyckas vagt att tala om ett »ursprung« som en politisk målsättning för den 

subalterna, men ändock är erkännandet av ett »historiskt subjekt« inte en orimlighet i 

jämförelse med adaption inom ramarna för västerländsk kulturimperialism. 

 
Konstitueringen  
av konkreta exempel 

I Gayatri Spivaks artikel Kan den subalterna tala? finns det många begrepp som kan 

sägas vara synonymt med marginal, trots den nära på obefintliga förekomsten av det 

faktiska ordet. Det är i synnerhet de begrepp som är knutna till ett (förmodat) subjekt, 

som jag är intresserad av att följa, så som subaltern, tredjevärlden och den Andre; som i 

sin tur även är positioner inom ett vidare maktsystem. Den maktordning som Spivak 

framförallt undersöker är »det vittomfattande projekt, som styrs på avstånd och som går 

ut på att konstituera det koloniala subjektet som Annan«.61 Spivak benämner det som 

epistemiskt våld, på de sätt som den förutvarande kolonialismen, den internationella 

arbetsdelningen och representationen av subjektet i tredjevärlden eller i en postkolonial 

kontext, upprätthålls av Europas intellektuella genom ideologisk och politisk 

produktion. Jag kommer att göra en kortfattad genomgång av artikelns disposition och 

innehåll, för att därefter diskutera texten utifrån liknande frågor som jag fört fram i 

läsningen av Gender Trouble. Vem är marginalbegreppets tilltänkta referent? Finns det 

konkreta exempel? Och hur kan det tänkas påverka förståelsen av texten i stort? 

   Gayatri Spivak reagerar på anspråken på transparens hos det västerländska 

forskarsubjektet som problematiserar traditionella metanarrativ, ideologisering, 

objektivitet, o.s.v. genom att föra fram sig själv som transparent. Spivak utgår från ett 

samtal mellan de poststrukturalistiska forskarna Gilles Deleuze och Michel Foucault, 

som hon menar – trots att de ansluter till det tidigare publicerade citatet från 

Nationalencyklopedin, där poststrukturalismen framställs vara präglad av en misstro 

mot vetenskapens och förnuftets anspråk och möjligheten att nå systematisk kunskap om 

människan eller historien – implicit innefattar ideologiska undertoner.  

   Spivak menar att det är omöjligt för forskarsubjektet att agera transparent, så som 

utan ideologiska imperativ. Och även om det framträder en välvillighetens politik i form 

av en gest mot subjektet som saknar röst i västerländsk diskurs, förblir samtalet fångat 

inom ramarna för representationsproblematiken. Spivak argumenterar för att Deleuze 

och Foucault, i den specifika intervjun som Spivak utgår ifrån, genom att misstänkliggöra 
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varje typ av subjektsbeskrivning, alternativt hylla mångfalden röster, osynliggör subjektet 

i tredje världen. Detta beror på att om varje försök till subjektskonstitution omöjliggörs i 

en intellektuell diskurs så kommer det enda subjekt som överlever vara det »konkreta« 

(traditionellt eurocentriska suveräna subjektet) som i dess givna form upprätthåller 

förtryck.62 Spivaks kritik mot transparens blir således en kritik mot poststrukturalismen 

som sådan, då hon menar att det suveräna subjektet återinskrivs i diskursen i och med de 

franskintellektuellas anti-ideologiska politik. I utredningen kring vad en 

poststrukturalistisk diskurs får för följdverkningar konstaterar hon: »Det är omöjligt för 

samtida franska intellektuella att föreställa sig den sortens makt och begär som skulle 

befolka det namnlösa subjektet hos Europas Andre.«63 I representationsproblematiken så 

betyder detta att de »franska intellektuella« står avväpnade då de utger sig för att säga 

något om denna »Europas Andre« eftersom den franska intellektuella diskursen inte 

inbegriper tredje världen. Varpå Spivak utbrister: »det [sic!] Andre som subjekt är 

oåtkomlig för Foucault och Deleuze«64 och senare i en omskrivning: »[d]et är den 

glidningen från att göra mekanismen synlig till att göra individen talande [. . .] som är 

genomgående problematisk«.65  

   I artikelns andra hälft utreder Spivak hur den brittiska koloniala diskursen i sitt 

motstånd till Sati (änkebränning), där många indiska kvinnor tog sitt eget liv genom att 

kasta sig i makens likbål, i själva verket upprätthöll och bidrog till spridningen av 

densamma. Spivak läser detta som ett slags motstånd mot kolonialmakten, allt medan 

britterna hävdade i dess sociala mission att bruna kvinnor måste räddas från bruna män, 

så konstituerade och förstärkte detta bilden av vad som var ursprunglig och äkta indisk 

tradition.66 

   Artikeln avslutas med att Spivak för fram ödet hos den unga kvinnan Bhuvaneswari 

Bhaduri, som begick självmord som en politisk handling i Calcutta 1926. Bhaduri hade 

väntat in sin menstruation för att därigenom signalera att motivet till hennes handling 

inte handlade om en utomäktenskaplig graviditet. Det var först ett decennium senare som 

det uppdagades att hon hade varit medlem i en grupp som kämpade för indisk 

självständighet, där hon blivit beordrad att utföra ett politiskt mord. Då hon inte klarade 

att genomföra detta dåd, tog hon sitt eget liv för att visa lojalitet.67 Berättelsen om 

Bhaduri är ett konkret exempel på hur kvinnan som subaltern, hamnar ännu djupare i 

skuggan som marginaliserad, bakom de manliga frihetskämparna och ledarna. 

   Spivak, till skillnad från Butler, kamouflerar inte sina exempel. Bhaduri, det typiska 

fallet på den tystade subalterna kvinnan, finns explicit medtaget just för att stärka det 

teoretiska resonemanget. Men varför sker denna förskjutning i Kan den subalterna tala? 

från att föra en teoretisk kritik av den västerländska representationen av den subalterna, 

tredjevärlden och den andre till att sluta upp i ett empiriskt exempel? Spivaks essä kan 
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förefalla vattentät då hon garderar sig, med en viss satir, mot denna fråga genom att 

åberopa sitt eget ifrågasättande av modeller som sådana, men att i ett enskilt exempel, 

även om det är slumpmässigt, kan belysa en del av den sociala texten, som föremål för 

diskursanalys för de icke självabdikerande intellektuella.68 

   Det är inte hårklyveri att undersöka verkningarna av konkreta exempel, trots att 

konkreta exempel i Spivaks fall inte direkt står i motsättning till hennes allmänna 

hållning, som i fallet med Gender Trouble. Konkreta exempel, precis som Butler 

påpekar, riskerar att konstituera formen och förståelsen för ett visst begrepp. Min egen 

hållning, i denna fas av diskussionen, är att de konkreta exemplen vidare måste knytas 

till tänkbara följdverkningar för att vara relevanta. Det lustiga som jag ser det, i min 

studie av texter av Gayatri Spivak respektive Judith Butler, är att deras egna frågor är 

relevanta att applicera på dem själva. Spivak konstaterar tidigt i analysen av intervjun 

mellan Foucault och Deleuze att den intellektuella representerar sig själv som transparent 

när den utger sig för att representera den andra.69 Detta är en slutsats som jag i sak inte 

vänder mig mot, och samma svedande kritik återkommer: »[D]e intellektuella från första 

världen [Foucault, Deleuze] […] uppträder som frånvarande icke-representanter, som 

låter de förtryckta tala för sig själv«70 Men när Spivak sedan skriver: »Frågan är hur man 

kan hindra det etnocentriska subjektet från att etablera sig självt genom att selektivt 

definiera en annan«71 [min kursivering] blir det tydligt att hon också talar om sig själv. 

Jag menar inte här att utmåla Spivak som etnocentrisk, allra minst, men hennes fråga är 

applicerbar på hennes egen text. Definierar Spivak selektivt en annan, fortfarande utan 

röst, genom att ge konkreta exempel? Den stora risken med detta, som tidigare nämnt, är 

att det selektiva får stå som mall för något som i själva verket är ohjälpligt heterogent. 

Som jag ser det är det ett övervägande mellan två aspekter som framträder. För det första 

kan det konkreta exemplet Bhuvaneswari Bhaduris självmord fungera som en upprättelse 

för en specifik röst, som tystats genom den koloniala diskursen. Å andra sidan, om 

exemplet Bhaduri får stå som karaktäristiskt drag för den subalterna i Kan den 

subalterna tala? flyttas fokus från det teoretiska resonemanget och det enskilda exemplet 

får beteckna helheten. Att ge Bhaduri upprättelse är på sitt sätt både beundransvärt och 

nobelt, men jag tänker argumentera för att upprättelsen för ett selektivt valt exempel blir 

kontraproduktivt och underminerar de vidare slagkraftiga dragen i Spivaks text. 

   En aning omformulerad version av frågan ovan: representerar forskarsubjektet sig själv 

genom att utge sig för att representera en marginaliserad röst? Det är möjligt att inte ens 

Spivak själv vet varför exemplet Bhaduri dyker upp på de två sista sidorna av den över 

sjuttio sidor långa essätexten. En tanke är att Spivak summerar essän genom detta 

konkreta exempel för att ge en fingervisning om de viktigaste poängerna. Exemplet 

Bhaduri för tankarna till repressiv kolonial diskurs, den subalternas tystade röst och att 
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kvinnan som subaltern befinner sig ännu djupare i skuggan.72 Det är en väl fungerande 

retorik ifall Spivaks intention är att, utöver den nobla upprättelsen, befästa den 

teoretiska analysen vid en verklig referent. Men Spivak vet redan att Bhaduri i grunden 

är ett uttryck för katakresisk användning av ett exempel i den hegemoniska diskursens 

anda. Bhaduri kan inte stå som representant för en tilltänkt marginal eftersom det 

berövar henne trovärdigheten. Hon kommer fortfarande att vara Marginal, det vill säga 

formen för förståelsen av henne äger rum genom Spivaks text, det finns ingen 

representerad referent. Är Bhaduri ett uttryck för katakres? Oavsett hur jag väljer att läsa 

fallet Bhaduri så är följdverkningarna överhängande: historien om Bhaduri riskerar att 

behäftas med många av de begrepp som är centrala för Kan den subalterna tala? så som 

den andre, subaltern kvinna, tredjevärlden. I förlängningen även marginal i en 

postkolonial kontext? 

   I Mikela Lundahls text Gayatri Chakravorty Spivak och den andres talan, bekräftas 

mina farhågor, där avsnittet som behandlar Kan den subalterna tala? inleds med orden: 

»I artikeln beskriver Spivak omständigheterna kring en ung bengalisk flickas 

självmord«.73 Ett konstaterande som till sak är adekvat, men förvirringen sprider då 

Lundahl i tredje stycket fortsätter: »Artikeln handlar dessutom […] om […] 

änkebränning«.74 Lundahls påståenden är korrekta till sitt innehåll, Spivak skriver om 

både den unga flickan och Sati. Problemet är dock att Lundahl låter den unga flickan stå 

som huvudsaklig representant för innehållet i Spivaks text, vilket ger bilden av att Kan 

den subalterna tala? företrädesvis handlar om den unga flickan. Därigenom har det 

konkreta exemplet blivit betecknande för den betecknade texten, och konstituerat 

formen för innehållet. 
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3. 
 
Under radering? 

 
Som min diskussion tidigare antytt, i läsningen av Gender Trouble och Kan den 

subalterna tala? utifrån mina forskningsfrågor, så skiljer sig Judith Butler och Gayatri 

Spivak åt på vissa punkter. Det finns också gemensamma beröringspunkter, båda 

förhåller sig till Jacques Derrida, och nomenklaturen känns igen från den vidare 

poststrukturalistiska diskursen. I det här avsnittet avser jag att samla ihop de frågor som 

nu ligger löst i min analys, jämföra Judith Butler och Gayatri Spivak i något som skulle 

kunna benämnas som komparation, för att därefter avrunda diskussionen i ett slutord. 

   I Gender Trouble menar Butler att det finns marginaliserade genus och sexualiteter 

som är exkluderade från den hegemoniska ordningen. I intervjun med Meijer och Prins 

väcker Butler frågor som jag anser är relevanta att applicera på hennes egna texter. Dessa 

frågor uppkommer genom att jag läser »abjection of bodies« som en analogi för 

marginaliseringsprocesser i stort.75 Butler säger att hon vill berika ontologin med precis 

det som tidigare systematiskt blivit berövat privilegiet att vara upptaget inom 

ontologin.76 En koppling till Butlers egna teorier är hennes användning av begreppet 

begriplig. Icke normativa genus och sexualiteter marginaliseras genom att de utmålas 

som otänkbara eller onaturliga. Därför menar Butler, i det tidigare återgivna citatet, att 

det behövs en konceptuell apparatur som undviker att det teoretiska resonemanget 

fångas inom ramarna för sina egna konkreta exempel. I Gender Trouble uppkommer det 

dock ett par konkreta exempel som inte syftar till att lyfta fram den marginaliserades 

röst, utan snarare konkretisera formen för den bestämmande förtrycksordningen som 

Butler benämner som heterosexuell matris. Det första exemplet följer socialantropologen 

Mary Douglas tankar om tabu och nedsmutsning i specifika kulturella kontexter. Där 

väljer Butler att föra fram hur homofobiska diskurser framställde homosexualitet i 

samband med att HIV/AIDS blev en känd sjukdom under 1980-talet. Jag tänker mig att 

Butler genom detta exempel befäster talet om en specifik homosexuell praktik som 

generaliserar talet om lesbisk/homosexualitet i stort, med tonvikt på homofobi. Det 

konkreta exemplet blir med andra ord ett uttryck för generalisering. Jag frågar mig 

därför om detta exempel inte osynliggör ett mer emancipatoriskt tal om 

lesbisk/homosexualitet till fördel för homofobiska diskurser. 

   I det andra exemplet från Gender Trouble beskriver Butler hur 1990-talets cellbiologi 

producerade kunskap om kroppar, kön och sexualitet som på förhand förväntades gå att 
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pussla in i den hegemoniska kulturella diskursen. I den studie som Butler återger 

uppkommer en diskrepans mellan normer som subventionerar fortplantande sexualitet 

och normer som kräver, så kallade, biologiska kön, utifrån den binära ramen manligt 

och kvinnligt. Detta på grund av att några personer i den refererade studien saknade för 

fortplantning fungerande genitalier. Jag menar att Butler anför en väl fungerande politisk 

retorik som kritiserar normativa föreställningar om världen. Samtidigt ställer jag frågan 

huruvida det är någon skillnad mellan att ge konkreta exempel på hur matrisen fungerar 

och att ge exempel på andra begrepp som till exempel abjekt och lesbisk/homosexualitet? 

   Med detta i bagaget gick jag vidare till Spivaks text Kan den subalterna tala? som 

tillsynes ger det konkreta exemplet om den unga bengaliska kvinnan Bhuvaneswari 

Bhaduris öde, explicit och medvetet. Jag tolkar funktionen av detta konkreta exempel på 

två sätt. Å ena sidan kan fallet Bhaduri ses som en upprättelse för en enskild röst, å 

andra sidan kan exemplet ses som en sammanfattning av de viktigaste konklusionerna i 

Spivaks text. Problemet som jag ser det är dock att Spivaks exempel passar in perfekt i de 

farhågor som Butler nämner, nämligen att exemplet konstituerar formen för förståelsen 

av ett begrepp. I Spivaks fall visar sig detta vara att hela texten Kan den subalterna tala? 

riskerar att konstitueras genom det konkreta exemplet. 

 

Komparation 
Spivak och Butler förhåller sig på var sitt sätt till representationsproblematiken. Butler 

visar i intervjun med Meijer och Prins tvivel inför att ge konkreta exempel. En orsak till 

detta är att Butler tillskriver de bestämmande diskurserna, och i synnerhet heterosexuella 

matrisen, nära på absolut inflytande över människors liv. För att illustrera detta förklarar 

Butler att det inte finns någon »doer behind the deed«, det vill säga, det finns ingen 

subjektsupplevelse som ligger »före«, »utanför« eller »bortom« de bestämmande 

diskurserna. Samtidigt slänger Butler en blick mot den ofrånkomliga heterogeniteten vid 

ursprunget av olika subjektskategorier. Här nämns bland annat det genanta »etcetera« 

som återfinns i de långa listor som syftar till att synliggöra mångfalden av diskursiva 

praktiker som går in, byggs in och intra-agerar med varandra. 

   Jag är inte ute efter att här vederlägga teorier, snarare söker jag genom min kritiska 

läsning efter det potentiellt subversiva och följdverkningarna av de konkreta exemplen. 

   Att verka inom ontologins gränser, men fortfarande föra en politik för de 

marginaliserade och notoriskt exkluderade rösterna, är något som både Butler och 

Spivak ställer sig bakom. Däremot skiljer sig deras tal om tillvägagångssätt åt. Bara att 

benämna något och sedan uttrycka att »det finns« eller att något »är« kan i 

sammanhanget vara problematiskt. Vad är det som benämns och betecknas i och med en 
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viss språkhandling och finns det ofrånkomligt kopplingar till autoritärt tal, implicit i 

vissa uttryck, som tycks befästa en essens? 

   Spivak slår alarm för att det västerländska forskarsubjektet, i Gilles Deleuze och 

Michel Foucaults anda, när det utger sig för att representera tredjevärldensubjektet, 

representerar sig själv som transparent. Följden av detta är att anspråken på transparens 

utlöser en dimridå runt det skenbart kritiserade eurocentriska suveräna subjektet. Att 

föra in tredjevärldensubjektet i texten, som en nödvändig handling, handlar därför om 

att verka inom ramarna för ontologin, men placera den ofrånkomligt betecknade 

hierarkin »under radering«.77 Under radering är en term som kommer från den tyska 

filosofen Martin Heidegger, och som Derrida gjorde bruk av i sina läsningar av 

Heidegger i Of Grammatology. Spivak använder i Kan den subalterna tala? termen 

»under radering« som en parallell till den problematik som uppkommer i och med att de 

flesta språk består av essentiella imperativ. Att tala om att »det finns« något, är ett 

uttryck för en sådan essentiell värdering. Problemet är att språk inte går att reformera 

hur som helst, och allra svårast kan detta tänkas vara i ett språks grundläggande 

byggstenar. Därför finns det i vissa diskussioner ett värde av att placera en del termer och 

ord »under radering«. Det är inte möjligt att radera dem, eftersom de är nödvändiga. 

Spivak skriver: »In examining familiar things we come to such unfamiliar conclusions 

that our very language is twisted and bent even as it guides us. Writing ”under erasure” 

is the mark of this contortion«78 

   Spivak vill placera den hierarkiska ekonomin mellan västintellektuella och 

tredjevärlden »under radering« som praxis för intellektuellt arbete. Definitionen av 

»under radering« påminner om Spivaks användning av begreppet katakres och som jag 

ansluter mig till genom omskrivningen av begreppet marginal (Marginal). I och med dessa 

intrikata ifrågasättanden av ett begrepps egentliga värde och möjlighet till representation 

av en verklig referent, förefaller det konkreta exemplet vara irrelevant för en diskussion, 

till och med skadligt. 

   Butlers officiella hållning är som sagt att undvika exempel i det teoretiska 

resonemanget, något som hon också upprätthåller ganska väl. Detta medför att Gender 

Trouble förmodligen klarar inträdesprovet till det som Butler benämner som konceptuell 

apparatur, där kriterierna är att inga konkreta exempel på marginaliserade genus och 

sexualiteter bör förekomma i diskussionen. Toril Moi menar dock i What is a woman? 

att ett sådant exempel förekommer i referenser till drag.79 Jag tänker mig dock att drag 

faller inom det som jag definierar som Marginal på samma sätt som begreppen 

lesbisk/homosexualitet. Drag har potential att skapa förskjutningar inom den 

heterosexuella matrisen, men enligt Butler inte per automatik.80 Det går därför inte att 
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tala om drag som en homogen företeelse och det faller inte heller inom något konkret 

exempel för subversivt aktörsskap. 

   Fortfarande: Är ett begrepp oavsett om de kopplas ihop med ett konkret eller ett icke-

konkret exempel blott en abstraktion? Det som jag betecknar som icke-konkreta exempel 

av Marginal hos Judith Butler visar sig vara konkreta exempel på hur den hegemoniska 

diskursen (heterosexuella matrisen) verkar. Detta tycks i sammanhanget inte vara en 

abstraktion. Varken det homofobiska talet om homosexuell praktik kopplat till HIV och 

AIDS, eller David Page forskningsfrågor i sökandet efter könsdeterminanten kan sägas 

upplevas som abstraktioner av hur bestämmande normer fungerar. Däremot frågade jag 

tidigare i uppsatsen (och det är inte första gången frågan ställs till Butlers material) 

huruvida talet om den heterosexuella matrisen befäster existensen av densamma. Butler 

svarar en aning undflyende på detta i intervjun med Meijer och Prins:  

 
If lesbianism were to be understood as one among many forms of impropriety, 
then the relationship between sexuality and gender remains intact in the sense that 
we don’t get to ask under what conditions lesbianism actually unsettles the notion 
of gender.81 

 

Butler refererar med andra ord tillbaka till den subversiva potentialen i icke-hegemoniska 

genus- och sexualitetsyttringar och att matrisen ofrånkomligt synliggörs på samma gång 

som makt- och förtrycksordningar kopplat till genus och sexualitet placeras under den 

analytiska luppen. 

   En tanke är att matrisen verkar på liknande sätt som Spivaks definition av 

neokolonialism: »neokolonialism är som strålning – den känns inte lika mycket, 

knappast alls – det känns som om man är oberoende.«82 Likheterna är att begreppet den 

heterosexuella matrisen i sig är en abstraktion och att Butler genom sitt teoretiserande 

synliggör dess verkliga innehåll. Utan synliggörandet finns inte talet om matrisen, det är 

som strålning, och människor kan mycket väl känna sig oberoende. 

   Men alla är inte oberoende; Butlers ambition är att visa hur matrisen förtrycker genus 

och sexualiteter som faller utanför den hegemoniska ordningen, oavsett om hon väljer 

kalla dem marginaliserade inom matrisen eller exkluderade från den dominerande 

kulturen. Jag anser att det är en apori att både ge konkreta exempel på hur matrisen kan 

tänkas fungera förtryckande och samtidigt erkänna heterogeniteten vid ursprunget av ett 

begrepp. Den tekniska svårigheten grundar sig i att Butler målar upp Marginal som en 

abstraktion, på samma gång som den heterosexuella matrisen ges substans. Kan Marginal 

sakna konnotationer till verkliga referenter? Syftar inte talet om att begrepp som 

homosexuell, lesbisk, drag, abjekt, »etc.« som är ofrånkomligt heterogena, till att visa att 

det finns åsyftade människor? 
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   Spivak menar i Kan den subalterna tala? att de västintellektuella riskerar att bli 

frånvarande icke-representanter i representationen av en åsyftad Marginal. Det kan 

förefalla disparat att applicera Spivaks tal om Marginalens röst på Gender Trouble. Jag 

menar tvärt om att detta är högst relevant eftersom talet om heterogeniteten vid 

ursprunget av ett begrepp, i sammanhang som saknar konkreta exempel, dränerar de 

faktiska kategorierna på innehåll. Den icke existerande rösten är Marginalens brist på 

representation i teorier som osynliggör dess existerande konnotationerna till en 

verklighet, i form av icke-konkreta exempel, vilket också försvårar för dess anspråk på 

utrymme inom ontologin som tidigare renderat dem obegripliga. Ännu en passage från 

Kan den subalterna tala? pockar därmed på uppmärksamhet, nämligen huruvida den 

frånvarande icke-representanten på så sätt upprätthåller det suveräna subjektet? 

   Vad är alternativet? Är inte det konkreta exemplet i Kan den subalterna tala? redan 

diskvalificerat av mig inom ramarna för den här uppsatsen? Gayatri Spivak är vad som 

skulle kunna kallas finurlig i sin motivering till valet att föra in Bhuvaneswari Bhaduris i 

texten. Det är en ironisk blinkning mot den kritiska läsaren då hon skriver att det 

selektiva exemplet i sammanhanget kan fungera som diskursanalys för de icke 

självabdikerande västintellektuella. Spivak öppnar upp för kritik, men underminerar 

samtidigt dess värde genom att smäda den. Följaktligen, som en medveten gest, leder 

Spivak läsaren till att kritiskt granska det konkreta exemplet. Spivak tycks mena att det 

är möjligt att kritisera hennes exempel utifrån den kritik som hon själv för mot 

poststrukturella tänkare. Men genom att påpeka denna risk eliminerar hon också den 

instinktiva viljan att angripa hennes text utifrån aspekter som hon redan deklarerat för. 

Trots det tänker jag mig att denna medvetenhet inte styr över upplevelsen och förståelsen 

av texten, vilket är den fråga jag ställer i samband med referensen till Mikela Lundahls 

referat.83 

   Allt emedan det förefaller som att Spivaks användning av fallet Bhuvaneswari Bhaduri 

är ett konkret exempel på den praxis som placerar ekonomin mellan centrum och 

marginal »under radering« så höjs frågetecken huruvida Butler överhuvudtaget vill 

koppla ekonomin mellan icke-hegemoniska genus och sexualiteter och den heterosexuella 

matrisen till språklig raderingsprocesser. 

   Även om Butler vill tona ned kategorisering, så finns det i Gender Trouble ingen 

explicit ambition att placera vare sig matrisen eller Marginalen »under radering«. Jag 

tänker mig att detta mycket väl kan vara sammankopplat med genealogin hos de olika 

ursprungsbegreppen till min definition av marginal. Har den åsyftade referenten till 

begreppet Marginal inom Butlers fält något intresse av att radera sig själv? Jag finner 

ingen dylik agenda i genealogin hos begrepp som queer, homosexualitet, lesbisk, abjekt 

»etc.« som trots att de är marginaliserade inom den dominerande kulturen, snarare 
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genomgår processer som eftersträvar att tydliggöra konturerna för begreppets verkliga 

referent.84 Butler problematiserar delvis detta, men har samtidigt respekt för 

gräsrotsrörelser och enskilda gruppers identitetsprojekt. I Spivaks text finns det ingen 

historia i de olika begreppens genealogi som förhåller sig dissonant till att placeras 

»under radering« utan detta ses istället som ett självändamål i motståndet. 85 

   En implicit premiss som framträder i min diskussion är att en text kan vara subversiv. 

Skillnaden mellan Gender Trouble och Kan den subalterna tala? är att det konkreta 

exemplet Bhaduri i Spivaks text innefattar både prov på hur olika förtryckande diskurser 

verkar (koloniala diskursen) och på det potentiellt subversiva i marginalens röst. Rösten 

kanske inte kan tala inom ramarna för vissa västintellektuella akademiska arbeten, men 

det finns en vilja till motstånd som ligger inbyggt i olika subalterna subjekt (Spivak visar 

t.ex. att kvinnan kan vara subaltern). 

   I Gender Trouble å andra sidan är de konkreta exemplen (HIV/AIDS kopplat till 

homofobisk diskurs och den cellbiologiska studien) blott en uppvisning av effekterna av 

den förtryckande diskursen (heterosexuella matrisen). I den kontext där det ges konkreta 

exempel betecknas det som faller inom begreppen lesbisk/homosexualitet utifrån 

matrisens förtryckande beskrivning. När sedan Butler klargör att hon vänder sig mot 

konkreta exempel som en konceptuell apparatur för intellektuellt arbete finner jag de 

konkreta exemplen i Gender Trouble särskilt problematiska. 

 
Slutord 

Den konceptuella apparatur som Spivak föreslår är att som praxis för intellektuellt 

arbete placera ekonomin mellan centrum och marginal »under radering«. Med detta 

menas att begrepp som tillfaller det som jag i den här uppsatsen beskrivit som Marginal 

ska under en övergångsperiod användas, men inte utan att dess falska anspråk på essens 

eller den makthierarki som de är inplacerade i belyses, problematiseras och ifrågasätts. 

Judith Butler tänker sig att den konceptuella apparaturen som motsätter sig konkreta 

exempel är viktig för att den håller öppet för att ett begrepp inte konstitueras till sin form 

utifrån exempel. Meningen med detta är att behålla en viss vitalitet och rörlighet inom 

ramarna för olika bestämmande och förtryckande diskurser. 

   Det finns likheter mellan Spivaks och Butlers projekt i Kan den subalterna tala? 

respektive Gender Trouble. Båda texterna är ett kraftfullt ifrågasättande av den 

dominerande kultur som placerar in människor i hierarkiska gradskalor utifrån kriterier 

som kommuniceras genom olika normerande processer. Den dominerande kulturen må 

på många sätt vara allomfattande, men människor befinner sig fortfarande i sin specifika 

kontext och påverkas olika utifrån en mängd olika faktorer. De långa listor som syftar 
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till att synliggöra detta skulle vara gränslöst långa ifall inte medvetenheten signalerades 

genom ett genant »etc.«.  

   Jag har i den här uppsatsen undersökt olika begrepp som faller innanför min definition 

av begreppet marginal. Jag har illustrerat detta genom att markera första bokstaven i 

ordet med en liten versal, i sammanhang där min användning av begreppet är en 

omskrivning av ett annat begrepp som återfinns i det undersökta materialet. Jag undrade 

inledningsvis vilka verkliga människor som begreppet marginal åsyftar, och hur detta är 

representerat i källmaterialet. Därefter har jag frågat vad det konkreta exemplet betyder 

för förståelsen av ett begrepp och i förlängningen för en text i stort. Min intention har 

inte varit att vederlägga de faktiska teorierna som författarna framfört i källtexterna men 

inte desto mindre föra en kritisk diskussion utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. 

    Jag har använt mig av en metod och teori som eftersträvar att dekonstruera innehållet 

i kortare passager av en text för att finna de sprickor där texten tycks tala emot sig själv. 

Jag har därigenom kunnat visa att Judith Butlers text Gender Trouble inte är konsekvent 

på de sätt som den använder konkreta exempel. De konkreta exempel som uppkommer 

är uteslutande fall där Butler synliggör den dominerande kulturen och dess förtryckande 

effekter för icke-hegemoniska genusyttringar och sexualiteter. Trots att Butler menar att 

genus och sexualitet har förmågan att variera sig radikalt otroligt, så finns det inga 

konkreta exempel på detta.86 Min slutsats är därför att det uppstår en obalans mellan 

talet om förtryck och talet om subversion i Gender Trouble. 

   I Kan den subalterna tala? förekommer ett konkret exempel som jag efter en omväg 

läser som användbart, efter det att jag dragit slutsatsen att exemplet går att behäfta med 

både kritik av hegemoniska diskurser och oppositionellt arbete i en lokal kontext. Lika 

fullt tänker jag mig att det konkreta exemplet löper risken att konstituera formen för hur 

vi tänker kring det teoretiska resonemanget i Kan den subalterna tala? 

 

* 
 

Slutligen ska jag nu återvända till metafrågan och det kunskapsteoretiska ifrågasättandet. 

Marginal är ett begrepp som står i relation till begreppet centrum, och Jacques Derrida 

menar att detta förhållande inte är fast och stabilt. Istället måste den binära 

uppdelningen av de två begreppen förstås som ett förhållande som betecknas genom 

våldsam hierarkisering. Det finns ingen fridfull samvaro dem emellan och begreppens 

innebörd och mening kan bara finna tillfälliga betydelser i specifika tidsliga och rumsliga 

kontexter. Min deklarerade avgränsning har varit att diskutera begreppet marginal 

utifrån två specifika texter, med utgångspunkt i mina syften och frågeställningar. Men 

därmed inte sagt att min analys har cementerat betydelsen av begreppet marginal i det 
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undersökta materialet. Jag har under arbetets gång sporrats av de uppslag som läsningen 

av referenslitteratur och källmaterialet givit mig och som är en stor del av den färdiga 

texten. Den här uppsatsen är en relativt begränsad undersökning, ingalunda har arbetet 

lämnat mig oberörd. I inledningen skriver jag att mina syften och antaganden inte till 

fullo är inom räckhåll för mig och jag kan nu konstatera att syftet har varierat allt 

eftersom undersökningen förgrenade sig och nya frågor och problem uppkommit, även 

om det huvudsakliga temat förblivit detsamma. Det initiala syftet för uppsatsen var som 

sagt att undersöka begreppet marginal, varken mer eller mindre, med utgångspunkt i 

texter av Judith Butler och Gayatri Spivak. Jag står därför i tacksamhetsskuld till mitt 

material som genom mina läsningar genererat sinnrika idéer och vidare frågor, vilket har 

fördjupat och gjort undersökningen mer mångbottnad. 

   Min poäng är att den dekonstruktiva teori och metod som jag utgått ifrån, inte enbart 

är en form av kritisk läsning. Även om de kritiska glasögonen aldrig lämnat mig så har 

det under arbetets gång skapats en intimitet mellan forskarsubjekt och 

forskningsmaterial. Detta har möjliggjort att den kritiska distansen som nödvändigt 

måste upprättas i en undersökning inte hindrat mig från att komma materialet tillräckligt 

nära för att i vissa passager också vara bekräftande och erkännande. Jag tänker mig att 

denna intimitet är ett exempel på den dynamik som inte blott synliggör forskarsubjektet 

genom en tillfällig gest eller falskt spelad transparens. 

   Trots att Spivak och Butler anses vara två av samtidens allra mest prominenta tänkare 

så utesluter inte detta att det går att föra en problematiserande diskussion runt deras 

texter. Jag har i den här uppsatsen fört en diskussion som syftat till att undersöka hur 

begreppsanvändningen i de teoretiskt invecklade texterna Gender Trouble respektive Kan 

den subalterna tala? knyts alternativt inte knyts till konkreta exempel. Som en 

pedagogisk avslutande poäng vill jag därför undvika att ge något konkret exempel på 

vad som är de enskilt viktigaste slutsatserna i mitt resonemang. Jag kan däremot 

konstatera att uppsatsen är en inledning till ett fortsatt problematiserande utifrån de 

frågor som jag behandlat under uppsatsens gång. Viktiga hållpunkter i den fortsatta 

problematiseringsprocessen är: betydelsen av konkreta exempel i teoretiska diskussioner; 

icke-hegemoniska människors möjlighet till aktörskap inom ramarna för hegemonisk 

kultur; representationen av icke-hegemoniska människor i traditionellt eurocentriska 

discipliner; ett ifrågasättande av normativa processer som klassificerar och kategoriserar 

världen; och vidare belysa riskerna med att genom språket göra anspråk på att 

representera en tilltänkt och förmodad verklighet. 
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Under skrivandet av den här uppsatsen har jag haft ovärderlig hjälp och stöd av några 
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hennes minutiösa genomläsningar och värdefulla kommentarer. Pia har tagit sig an mina 

idéer med största tålmodighet och engagemang. Jag vill också tacka brady burroughs för 

hennes kreativa kommentarer på ett tidigt utkast och för hennes språkliga bearbetning av 

abstract. Tack till momentansvariga Annika Olsson och Lena Gemzöe för deras 

vänskapliga bemötande och ambitiösa undervisning. Ett ytterligare tack till mina 

studiekamrater på Centrum för genusstudier vid Stockholms Universitet för inspirerande 

seminarium. Jag vill rikta ett särskilt tack till brady burroughs och Annica Holmberg för 

de diskussioner vi hade under hösten 2006. Det var genom vårat processande av Judith 

Butler och Gayatri Spivak som mitt självförtroende att skriva den här uppsatsen föddes. 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till David Lundberg och Joanna Cornelius för deras 

korrekturläsning av färdigt manus och kärleksfulla stöd under arbetets gång.  
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Noter 
 
                                                 
1 Svenska akademins ordbok, uppslagsord: Marginal, http://www.saob.se (hämtad den 15 januari 
2007)  
2 Ibid. 
3 Detta kräver en maktanalys, och jag brukar i den här uppsatsen Jacques Derridas teorier kring 
binära oppositioner. Se avsnittet Teori, metod och material. 
4 Jag kommer genomgående att använda ordet referent i dess språkvetenskapliga och filosofiska 
innebörd, där referent är det som ett språkligt begrepp refererar till eller syftar på – en företeelse i 
verkligheten. Se Nationalencyklopedin, uppslagsord: referent, http://www.ne.se (hämtad den 21 
januari 2007), Norstedts Svenska Ordbok. Studentutgåva, uppslagord: referent. Språkdata och 
Norstedts Ordbok, 1999 
5 Butler, Judith. Gender Trouble – feminism and the subversion of identity. Routledge: New York 
1999 (1990), Spivak, Gayatri Chakravorty. »Kan den subalterna tala?« I: Postkoloniala Studier, 
Skriftserien Karios nr. 7. Raster förlag, Stockholm 2002 (1988) 
6 För att tala i stora svep; Spivak är misstänksam mot det västerländska forskningssubjektet och 
vänder sig mot allmänna föreställningar att transparant språk är ett icke-hegemoniskt sätt att 
representera förtryckta grupper. Spivak menar, tvärt emot, att transparant språk riskerar att bära 
med sig förenklingar och generaliseringar som reproducerar förtryckande tal, som är ett uttryck 
för det som kontrollerar och dominerar människor (Morton, Stephen [2003] s. 5-6). På liknande 
sätt förklarar Sara Salih att Butlers teorier om sexualitet och genus ofta upplevs som »counter-
intuitive«. Med detta tänker sig Salih att Butlers språk bör ses som en del av den teoretiska 
interventionen som hon försöker göra. Det vore märkvärdigt om Butler som utmanar traditionella 
föreställningar om genus och sexualitet som hon menar är konstruerade och förmedlade genom 
tal, inte samtidigt ifrågasätter själva de språk där dessa normer finns inbyggda (Salih, Sara [2002] 
s. 12-13). 
7 Se Spivak (1976) s. lxxvii 
8 Spivak (1999) s. 423-427. Där hänvisar hon bland annat till Derridas text »Différance« i 
Margins of Philosophy (1968) och kapitlet »Of Grammatology as a Positive Science« i Of 
grammatology (1976 [1967]) som de källtexter som introducerade begreppen »différance« och 
»trace«. 
9 Morton (2003) s. 26-27 
10 Jfr. Morton (2003) s. 26-27, Spivak (1999) s. 423-431, Haag (2001) s. 54 
11 Lundahl, Mikela. »Gayatri Chakravorty Spivak och den andres talan« Glänta, nr. 1-2 2001, s. 
122 
12 Ibid. s. 122 
13 Derrida (2002 [1972]) s. 38-39 
14 Spivak (1976) s. lxxvii 
15 Spivak (2002 [1988]) s. 115 
16 Spivak (1993) s. 10 
17 Butler (1999 [1990]) s. 98, 119, 163, 168, 186, 197, Spivak Gayatri (2002 [1988]) s. 118, 120, 
127 
18 Lundahl (2001) s. 124-125 
19 I det första kapitlet i den här uppsatsen refererar jag till Judith Butlers resonemang kring 
konkreta exempel, och huruvida de är användbara i teorietiska och filosofiska diskussioner eller 
inte. Det är dock först i andra kapitlet som jag introducerar detta i min teorietiska diskussion. Där 
ger jag även explicita referenshänvisningar till Butlers resonemang (se sidan 14). 
20 Moi (1999) fotnot 68 s. 180, Butler (1999 [1990]) s. 135 
21 Moi (1999) fotnot 68 s. 180 
22 Naturligtvis är teorier som synliggör hur olika förtrycksordningar korsar, byggs in och intra-
agerar med varandra mer vittgående än bara en »lång lista«, som till exempel den intersektionella 
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diskursen. Min poäng är dock att både det konkreta exemplet och de långa listorna också är en 
retorisk praktik. Jfr. Lykke (2005) 
23 Nationalencyklopedin, uppslagsord: poststrukturalism, http://www.ne.se (hämtad den 7 januari 
2007)  
24 Butlers sexualitetsteorier tillskrivs ibland Queer teori. Jag har dock valt att helt lämna detta 
begrepp utanför min undersökning. Motiveringen till detta är dels att Butler inte själv omfamnat 
queerbegreppet eller betecknar sig själv som queerteoretiker, dels att jag inte använder någon 
ytterligare modern sexualitetsforskare i den här undersökningen som förhåller sig till begreppet 
Queer. 
25 Butler (1999 [1990]) s. 12 
26 Butler, Judith. »Kön/genus/begär som subjekt« (1990) I: Butler, Judith. Könet Brinner! 
Bokförlaget Natur och kultur 2005 s. 47  
27 I det absoluta slutet av Gender Trouble ställer Butler den vidare forskningsfrågan: »What other 
local strategies for engaging the ”unnatural” might lead to the denaturalization of gender as 
such?« (s. 190). Små förskjutningar är applicerbar i den lokala kontexten, i relation till lokala 
politiska, sociala och kulturella normer. Det är, enligt Butler, omöjligt att verka »utanför« de 
diskursiva praktiker som skapar normer och som gör olika subjektsyttringar begripliga. Detta är 
inte att förneka subversiv politik, utan snarare att bemöta den våldsamma repressionen mot icke-
hegemoniska genus och sexualiteter med realistiska strategier. Se också Gender Trouble (1999)  
s. 176-177, 189.  
28 Butler (1999 [1990]) s. 189 
29 Butler (1999 [1990]) s. 179-180 (Diskussionen runt normer kopplat till genus och sexualitet är 
tydligast i kap. 1 s. 33-44) 
30 Butler använder genomgående begreppet »homosexual« och »lesbian« i Gender Trouble i de 
sammanhang där hon diskuterar »margin« och/eller »exclusion«. Med anledning av detta har 
även jag valt att göra bruk av dessa begrepp i min diskussion. 
31 Butler (1999 [1990]) s. 98-99 
32 Butler (1999 [1990]) s. 99 
33 Butler (1999 [1990]) s. 40 
34 Meijer, Irene Costera och Prins, Baukje. »How bodies come to matter: An interview with Judith 
Butler« I: Signs: Journal of Women in Culture & Society, Vol. 23, nr. 2 1998 s. 281 
35 Meijer, Irene Costera och Prins, Baukje. (1998) s. 281-282 
36 Bulter, Judith. »Critically Queer«. I: Bodies That Matter – on the discursive limit of ”sex”. 
Routledge. New York 1993 s. 230-233 
37 Foucault, Michel (2002 [1976]) s. 58ff, 64 
38 Foucault, Michel (2002 [1976]) Uttrycket »ett helt litet folk« är hämtat från s. 62 och 
resterande resonemang kring sexualitet/identitet från s. 64. 
39 Butler (1999 [1990]) s. 162 
40 Meijer, Irene Costera och Prins, Baukje. (1998) s. 284 
41 Butler (1999 [1990]) s. 168 
42 ibid. s. 168  
43 Butler (1999 [1990]) s. 182-183 Butler använder uttrycket »emberrassed ”etc.”« och jag 
översätter detta till »genanta etc.« i den här studien. 
44 Meijer, Irene Costera och Prins, Baukje. (1998) s. 279 
45 Young (2002 [1991]) s. 274 
46 Butler (1999 [1990]) s. 135-141 
47 Butler (1999 [1990]) s. 137-138 
48 Meijer och Prins (1998) s. 280 
49 Ibid. s. 280 
50 Butler (1999 [1990]) s. 181 
51 Jfr. Preface (1999) I: Butler, Judith (1999 [1990]) s. xvii, xxii-xxiii 
52 Jag vill här förtydliga att jag inte argumenterar emot det faktiska innehållet i Butlers teorier. Jag 
väcker frågan huruvida balansen mellan talet om icke-hegemoniska genus och sexualiteter och 
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huvudfåran inom matrisen påverkar de subversiva effekterna av Butlers text. Butler har visat att 
hon är väl medveten om problematiken med att tala om och benämna matrisen. Det jag gör är att 
förgrena Butlers resonemang genom min dekonstruktiva läsning. De frågor som jag ställer till 
materialet är, som tidigare nämnt, influerat av frågor som Butler själv lyft fram, därav mitt 
påstående att Butlers frågor är relevanta i en läsning av hennes egna texter. 
53 Jfr. Laskar, Pia. ”Förord” I: Mohanty, Talpade Chandra. Feminism utan gränser. Tankekraft 
förlag, Stockholm 2006 (2003), Young, Robert. ”Neokolonialism och kunskapens hemliga agent” 
(1991) I: Globaliseringens kultur, Eriksson, Baaz, Thörn (red.) Nya Doxa, Nora, 2002 s. 269f  
54 Gramsci kodade sina anteckningar som han skrev i fångenskap, efter att ha fängslats av Benito 
Mussolinis regim. Gramsci använde termen subaltern för att beteckna underordnade eller icke-
hegemoniska grupper och kan sägas ha ungefär samma innebörd som engelskans subordinate. (Se 
introduktionen till Gramscis Selection of the prison notebooks [1971]) s. 20.  Spivak i sin tur 
applicerar termen subaltern på den indisk/bengaliska kontexten som hon förhåller sig till i Kan 
den subalterna tala?  
55 Spivak, (2002 [1988]) 
56 Spivak, Gayatri. »Marginalitet i undervisningsmaskineriet« I: Postkoloniala texter. Landström, 
Catharina (Red). Federativs förlag: Stockholm 2001 s. 52 
57 Spivak (2001) s. 52 
58 Jfr. Chandra Mohantys Med västerländska ögon (2006 [1986]) och Gayatri Spivaks French 
feminism in an international frame (1998 [1981]), Lundahl (2001) s. 129 
59 Lundahl (2001) s. 129 
60 Detta logiska resonemang går även att applicera på den sydafrikanska apartheidrörelsen. 
61 Spivak (2002 [1988]) s. 94 
62 Spivak (2002 [1988]) s. 114ff  
63 Spivak (2002 [1988]) s. 93 
64 Spivak (2002 [1988]) s. 97 
65 Spivak (2002 [1988]) s. 103 
66 Spivak (2002 [1988]) s. 125ff 
67 Spivak (2002 [1988]) s. 144f  
68 ibid. s. 144f 
69 Spivak (2002 [1988]) s. 84 
70 Spivak (2002 [1988]) s. 115 
71 ibid. s. 115 
72 Spivak (2002 [1988]) Spivak skriver: »den subaltern som kvinna kan varken höras eller läsas« 
(s. 146) och knyter exemplet till verkningarna av både den koloniala diskursen och den subalterna 
omskrivningen av Sati. Det är enligt Spivak ett uttryck hegemoniska tal och att den subalterna inte 
kan verka utanför den koloniala diskursen. (s. 145-146)  
73 Lundahl (2001) s. 127 
74 Det fullständiga citatet lyder: »Artikeln handlar dessutom (vilket jag har behandlat mer utförligt 
i en tidigare artikel publicerad i Glänta 2-3.00) om hur brittisk kolonialism i sin kamp mot 
änkebränning skapar densamma.« (Lundahl [2001] s. 127) 
75 Meijer & Prins (1998) s. 277  
76 Meijer & Prins (1998) s. 280 
77 Spivak (2002 [1988]) s. 93 
78 Spivak (1976) s. xiv 
79 Moi (1999) fotnot 68 s. 180 
80 Butler (1999 [1990]) s. 176-177 
81 Meijer & Prins (1998) s. 284 Butler redogör inte i intervjun för hur hon använder begrepp som 
»lesbianism«, »homosexuality« och »woman«. 
82 Young (2002 [1991]) s. 269 
83 Mikela Lundahl kan sin Gayatri Spivak, och min referens till hennes text är ingen kritik mot 
Lundahl, utan snarare ett synliggörande av tänkbara följdverkningar av konkreta exempel. För en 
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icke invigd läsare av Spivak menar jag att Lundahls referat av Kan den subalterna  tala?  kan 
fungera övertalande till att placera Bhuvaneswari Bhaduris som betecknande för texten i stort. 
84 Exempel på detta är ett av de slagord som ropades på den årliga homosexuella 
frigörelseparaden i New York 1990, som kopplas samman med den aktivistiska gruppen Queer 
Nations manifest: »We’re here and we’re queer, get used to it!« (Ambjörnsson 2006 s. 13) Ett 
annat exempel är tidigare radikalfeministiska tänkare som Adrienne Rich och Monique Wittig 
som i sina texter uppmuntrade kvinnor till att inta en lesbisk subjektsposition och främja den 
lesbiska existens som de ansåg finnas inneboende i alla kvinnor. Detta för att ställa sig i 
opposition till den kvinnoförtryckande obligatoriska heterosexualiteten. Jfr. Rich (1986) och 
Wittig (1981) 
85 Jag tänker mig främst begreppen tredjevärlden, subaltern och den andre. Däremot skriver jag 
inom ramarna för den här studien inte in andra begrepp som finns inom postkoloniala studiefältet 
så som black. 
86 Butler (1999 [1990]) s. 180 Butler skriver: »radically incredible« 
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