.Queer Theory:
Vad är det och vad är det bra för?
Don Kulick

uccr Theory - eller n queer teori" som vi kan kalla den på svenska - har
inom loppet av mindre än ett decennium inte bara lyckats etablera sig som
ett akademiskt ämne på universitet i framför allt den anglosaxiska världen,
den har också blivit allrmer erkänd som ett nydanande analytiskt redskap som
kan frambringa nya sätt :m se på samhälleliga och kulturella fenomen. Det finns
ett ständigt ökande flöde av konferenser, artiklar och böcker dä r samhällsfenomen och kulturella uttryck analyseras utifrån ett qu eer persp ektiv, och antalet
människor som fördjupar sig i och utvecklar queer teori blir större och större för
vaqc år som går.
Detta nummer av lambda nordiea är ett temanummer helt tillägnat queer teori. Trots dess dynamiska utveckling i USA och andra länder har queer teori ännu
inte diskuterats mycket i Sverige och övriga Skandinavien. På den första svenska
konferensen om forskning kring manlig homosexualitet och lesbiskhet som hölls
i Göteborg den 27- 29 oktober 1995 var det dock uppenban att det fa nns en medvetenhet om och en stor nyfikenhet kring gueer teori. Men vad är egentligen
g ucer teori? Och vad kan det vara bra fö r? Det är frågo r som det fortfarande råde r osäkerhet och tveksamhet o m.
Förhoppningsvis kom mer de frågorna att åtminstone delvis besvaras av denna
inledning och dc sex bidrag som rörekommer i dem nummer. Jag har bett fem yrkesverksamma akademiker och två icke-ab.demiker som professionellt arbetar
med homosexualitet att utifrån d eras egna intressen och erfarenheter förklara vad
queer teori betyder och hur queer teori kan hjälpa oss att komma till insikter som
andra perspektiv inte ger. Hela detta nummer är tänkt som en inledning till queer
teo ri - ett slags naJh du alltid velat veta om gueer teOn men varit för skraj för att
fråga om ". Alla författare som bidragit med en artikel här har ansträngt sig att
vara pedagogiska och förklarande, vilket är något som är särskilt viktigt i detta
sam manhang, eftersom merparten av de texter som anses utgöra quccr teorins
kärna är skrivna på ett svårläst sätt som lätt skrämmer bort läsare som inte kan sin
Foucault och Derrida på sina fem fingrar. 1 motsats till de flesta av de texter vi redogör för, har vi här försökt undvika akademisk jargong och svårgenomträngliga
texunassor. Vlr förhoppning är att intresserade läsare ska kunna ta sig igenom
dctta nummer och komma ut på andra sidan med en förd jupad ku nskap om (och
en brinnande mersmak för!) de tankar och perspektiv som utgör queer teori.
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I detta inledningskapitel ska jag presentera den historiska och kunskapsteoretiska bakgrunden till queer teori. Jag ska börja med att skissera den politiska bakgrunden till ordet "queer" och redogöra för ordets uppko mst och betydelser.
Därefter ska jag förklara queer teorins grundantaganden och redogöra för varför
den har vunnit så stort gehör bland humanistiska och samhällsvetenskapliga forskare. Vidare ska jag ge exempel på den typ av outtalade heterosexistiska normer
som kommit att bli föremål för queer analys. Inledningen fortsätter sedan med en
redogörelse av hur queer perspektiv förändrat vårt sätt att se på kulrur och identitet, och jag avslutar uppsatSen med en diskussion om vilken ställning queer teori kan komma att få i Sverige.
We'r e Here. We're Queer, Get Used To Itl
Under den årliga homosexuella frigörelseparaden i New York i juni 1990, delades
det Ut 15000 exemplar av ett anonymt flygblad med rubriken: QUEERS READ nus:
I HATE STRAIGHTS (ALLA SOM ÄR QUEERS LAs DETfA: JAG HATAR HETEROSEXUEL-

LA). Texten i flygbladet löd: 1
Jag har vänner. Några av dem är heterosexuella ... År efter år fonsätter jag att inse
att de bara halvlyssnar när jag talar, att jag bara är ett bihang till en viktigare värld
där makt och privilegier finns ... en värld som jag är utestängd frin.
Jag avskyr att jag mlste övenyga heterosexuella om an lesbiska och bögar lever i
en krigszon, an vi är omringade av bombkrevader som bara vi tycks höra, alt våra
kroppar ligger i höga.\" - skri_nda till döds av rädsla eller sönderslagna eller våldtagna, döende av sorg eller sjukdom, fTintagna vår mänsklighet.
Jag hatar heterosexuella som inte kan lyssna på queers vrede utan Ut de säger:
~Nämen, alla heterosexuella är inte sådana. Jag är ju också straight"', som om deras
självbild inte blev tillräckligt smekt oeh skyddad i denna självgoda heterosexistiska
värld ... De har lärt oss att snälla queers inte blir arga. De har lärt oss den läxan så
pass väl att vi inte bara döljer vir vrede inför dem - vi döljer den oeksl inför varandra. VI DöLJER DEN T.O.M.INFÖR OSS SJÄLVA ... De slår ner oss och knivhugger oss
och ,kjuter os§ och kaStar bomber pi oss i allt större omfattning och vi klarar fortfarande inte av när vredg~d e queers bär pI banderoller eller plakat där det stir sLÅ
TILLBA KA ...T1LLAT DIG Arr VARA FÖRBANNAD. TJlåt dig att vara förbannad över att
priSCt för vår synlighet är au vi ständigt utsäru för hot om våld - våld mot queers
som i ston sett varenda dd av samhället främjar och bidrar till. 1illåt dig att känna
vrede över att DET INTE FINNS ETr ENDA STAllE I DETTA LA ND DA R VI GAJ. SÄKRA,
inte ett enda ställe där vi inte uuäm för hat och angrepp, och självhatet och självmorden som "garderoben- innebär. Nästa gång någon heterosexuell hackar på dig
för att du är förbannad, säg att tills saker och ting blir annorlunda behöver du inte
se mer bevis på an världen glr runt på din bekostnad ... Säg "DRA HÄRIFRAN tills DU
ändrat DIG" ... Be honom eller henne att dra och komma tillbaka först när de gått
omkring på stan i en månads tid, hand i hand med en annan människa av samma
kön. Överlever de det, kan du lyssna pi vad. de har att säga om queers vrede. Be dem
annars hålla käften och lyssna.
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Flygbladet kom ifrån en aklivistgrupp som hade bildats bara ett par månader tid igare, i april 1990. Gruppen kallade sig fö r "Queer Natio n", och bestod till stor
del av människo r so m också var aktiva i ACT-U P (Aids Coalition To Unleash
Power), den aidsaktivistorganisation som hade grundats i New York i mars 1987
och som på ko rt tid hade fått enorm massmedial uppmärksamhet på grund av si na
spektakulära "aktioner" mot grupper som motsatte sig eller förhalade stöd till
aidsforskning och till de som hade drabbats av sjukdomen.
Queer Nation liknade ACT-UP i dess strävan att skapa rubriker genom utmanande handlingar - en av de första aktionerna var att smycka Manhattan med af~
fi scher på kända personer som Whitney Houston, John Travolu., Jodie Foster,
m.fl ., fö rsedda med en text som påstod att dessa personer var" Absolulely Q ueer". Men Queer Nation skilde sig från ACT-UP i det att man ville uppmär k ~
samma frågo r som var viktiga för homosexuella, även o m de frågorna inte d irekt
var kopplade tiU hiv och aids. Ett allvarligt problem i New York i slutet av 80talet var till exempel det ökade våldet mot homosexuella, och Queer Nation b il~
dadcs efter diskussioner om vad man borde göra för att stävja våldet i den homosexuellt täta stadsdelen Greenwich Village. Gruppen föddes med slagordet
"Queers Bash Back" (Queers Slå[r] Tillbaka).
Som framgår av detta slagord och av fly gbladet som delades ut under fri görelseparaden var Queer Nation inte en organisatio n i skandinavisk samförståndsan ~
da. Tvänom var det en grupp som uppmanade till konfrontation och kompromisslöshet. Bildad i ett land där människo r i ett underläge måste skrika högt fö r
att överhuvudtaget bli hörda, och i en tid då en konservativ regering stämplade
hommexualitet som en o narurlig perversion som sjukdomen aids förhoppningsvis skulle utpl.åna, uppmanade Queer Nation homosexuella kvinnor och män att
kämpa tillbaka, att vara högljudda, att ge efter fö r vrede, att ta plats, att kräva rättigheter och respekt, och att vara "in their face" ("stå inför deras ansikte"). Ett av
de mest uppmärksammade av Queer Nations slagord blev "We're here, we're
queer, get used to id " ("Vi är här, vi är queer, vänj er vid det!"), vilket betyder att
vi är homosexuella, och det ber vi inte om ursäkt för. "Vi skiter i vad ni har för
åsikter o m vår homosexualitet," var Queer Nations kraftfulla budskap till det
alluner konservativa amerikanska folket.
Ordet "queer"
Ett av de mera omtvistade dragen i Queer Nations agenda var återupplivandet av
namnet "queer- . På engels ka betyder queer "konstig", "knäpp", "avvikande",
och ordet användes i USA och framför allt i England som ett nedsättande skällsord för homosexuella män och kvinnor. "Queer" var ett av de skällsord som h o ~
mosexuella aktivister hoppades eventuellt skulle falla i glömska när d c på 1970talet konsekvent och medvetet började lansera ordet "gay" som självbete<:kning.
Men plötsligt var ordet på modet igen på 90-talet tjugo i r senare - och dessutom
användes det med sto lthet av radikala bögar och lesbiska. Vartör ? Vad hade hänt ?
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D et ~in ns två huvudanledningar till varför "queer" valdes som beteckning på
den radikala homorörelsen som började ta form i slutet av 1980-talet. D en första
har att göra med hur den nya rörelsen förhö ll sig till det som hade kommit före
d.~m. Pre~i~ SO.ffi 1960~ och 7~-~alet5 homosexuella aktivister antog namnet "gay"
for att skllp sig och sma politIska agenda från den tidigare "homofila rörelsen"
som hade u~ec kl ats under 50-talet, så fa nns det bland yngre homosexuella som
hade komnm ut under aidsepidemin en ö nskan att tydligt markera en avstån ds~
tagande. f~ån.~en ~idigare ~ay;örel sens politik och mål. D en äldre generationens
gay ~p ohtlk forkmppades J mangas ögon med en snäll strävan efter tolerans och
acceptans - en vädjan till den heterosexuella majoriteten at[ förstå att homosexuella inte var farliga eller konstiga, utan var precis som dem, bara annorlunda.
Den nya radikalismen, å andra sidan, betonade homosexualitetens särart. H o~
~o~exuclla är inte heterosexuella, underströ k anhängare till Queer Nation. Det
ar liksom det som är hela poängen. Och juS[ för att homosexuella kvinnor och
män inte är heterosexuella har vi utve<:klat särskilda perspektiv, identiteter och ut~
tryck som borde värderas och vårdas - inte undanskyfflas eller förvanskas till något som liknar heterosexualitet.
Den andra anledningen till varför o rdet queer återupptOgs på 90~ tal et var att
det ansågs mera inkluderande än "gay" och "lesbian". Under hela 1 970~ och fram
ti.1I mitten av 8Q- talet hade det pågått oändliga diskussioner inom gayrö relsen om
vilka typer av homosexuella som bäst var lämpade att offentligt framträda som
"representanter" för homosexuella och om hur homosexuella helst skulle vara för
an kunna uppnå ökat godkännande i samhället. Med representativitet och sam~
häll~.ts godkänna.nde so~ rörelsens mål, var de många som ansåg det viktigt att
best~mma huruvida les?lska som tyckte om dildos och piskor, t.ex. egentligen var
lesbiska. O ch vore det lOte bättre för homosexuella om de skrikiga fjoll orna för.
svann? Vad skulle man göra med de som kallade sig för bisexuella ? För att inte
nämna transsexuella - var det verkJigen en uppgift för homosexuella organi satio ~
ner an kämpa för deras tillgång till medicinska ingrepp? O.s.v.
Debatterna om sådana ämnen var ofta långdragna och bittra på sina håll. Och
ett resultat av sådana debatter var att S/M ~lcs bianer, skrikiga fjollor, bisexuella,
transsexuella och många andra kom att känna sig ovälkomna eller opassande i ho~~scxuella org.anj~atio ner och homosexuella lokaler - samtidigt som det bara var
, sadana orgamsatloner och lokaler som dessa människor trivdes och kände sig
~~m~a. Ett annat. resultat var att hela gayrö relsen i mångas ögon alltmer kom att
forkmppas med V i ta, medelklass, manliga värderingar och mål.
Allt d:tt~ förä~drades radikalt av sjukdomen aids. Hiv~viruset brydde sig inte
om d~ h~rfllla skillnader mellan folk som gayrörelsen noggrant hade byggt upp,
och nar tlotusenrals män började insjukna och senare dö i de sto ra amerikanska scä~
derna i mitten a: SO-talet upptäckte man att det var långt viktigare att stödja vara~d~. bygga allianser och kämpa mot en grym och cynisk regering än det var au
sarskilja folk och brännmärka dem som man ansåg vara opassande inom rörelsen.
8

QueerTheory

Det är i detta historiska ögonblick som begreppet "queer" uppkommer. Queer
brukar av sina företrädare betraktas som en mer inkluderande etikett än "gay " cl~
lcr "Icsbian", Queer inbegriper alla som ställer sig utanför den normativa he tero~
sexualiteten, dvs. alla som ifrågasätter heterosexualitetens oupphörligt förekommande anspråk på att vara målet och meningen med livet. I denna bemärkelse är
inte quecr en ersättning fö r "bög" eller "lesbisk'" ell ~ r "b!sexuell" ~lI er ~tra nssex
udl" eller någon annan etikett. D et är i stället en utvldgmng av de Identiteter som
inbegrips av sådana etiketter; det är en vidare ram inom vilket människor ~ed oli~
ka sexuella identiteter (t.o.m. en heterosexuell identitet) kan samlas och hitta gemensamma nämnare och politiska mål. På detta sätt är queer lite som beteck~
ningen "feminist " ett ord som betecknar både ett bestämt sätt att analysera och
agcra i samhället ~ch den identitet som utvecklas tack vare att man genoms kådar
samhället på just det politiskt medvetna sättet.
Q ueer teori
.
Samtidigt som den politiska queer-rörelsen höll på att ta form Illom ACT~UP oc.h
andra aidsaktivistorganisationer, lät sig en ny generation öppet homosexuella Unlyers itetsakademiker inspireras av de spännande och omstörtande tankar som
strömmade ut från elfenbenstornen College de France och Ecole Normale Superieure i Paris. Därifrån skrev Michel Foucault böcker om hur några av våra mest
som fö regivna tagna identiteter och känslor egentligen är socialt frammanade skapelser som inte existerat i andra samhällen eller historiska ferioder. Jacques Lacan förel äste om hur identitet definitionsmässigt är en aldng fullbordad process
so m är bestämd av ett betydelsesystem - ett betydelsesystem som Jacques D erri~
da med sin dekonstruktivistiska metod och teori kunde visa vilade på skillnader
och på ett ständigt, oändligt uppskjutande som gjorde aU betydelse alltid fanns
någon annanstans än där man sökte den.
.
..
Ivrig alt utveckla synsätt och metOder som skulle frambrInga IllSl.kter om de~
ras liv som bögar och lesbiska, men dödstrött på gamla psykodynamls~t .grunda~
dc teorier som bara kunde se homosexualitet som ett stort problem, bonade den
nya generationen akademiker att med hjälp av ~oucault, Lacan, I?errida och and~
ra teoretiker snickra ihop synsätt och perspektiv på homosexualitet och den kultur där homosexualitet existerar och betyder någonting. Det är dessa synsätt och
perspektiv som så småningom har ko mmit att kallas fö r "q~eer ~eo r!" . ' ..
Det kanske mest grundläggande för att fö rsta q ueer teon ar att fo rsta alt sJalva
namnet är missvisande. Queer teori består inte aven teori, eller ens ett antal klart
formulerade teorier. I stället är qu eer teori ett antal olika perspektiv - ett antal oli ~
ka sätt att tolka samhälle, kultur och identitet.
Det som förenar de olika perspektiven är att de alla betraktar den normativa
heterosexualiteten som ett problem som borde förklaras. De olika perspektiv som
utgör queer teori vägrar att erkänna hetero~exu a li teten s anspråk p~. att .. v a~~ n ~
turlig oeh självklar. D c avvisar heterosexualitetens bud om au den ar nodvandig
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och ursprunglig. De ställer sig kallsinniga till heterosexualitetens fasthållande vid
att den är samhällets och kulturens grundsten.
I stället för att låta sig övertygas av den berättelse som heterosexualiteten vidhåller om sig själv, ställer sig olika queer perspektiv frågorna: Hur kommer det sig
att heterosexualiteten tror sig vara narurlig och ursprunglig? Varför har den ett så
starkt behov av att övertyga om dess självklarhet? Och, förresten, vad är heterosexualitet egentligen? Vad har den för historia? Hur är den organiserad? Hur är
den frammanad? Hur är den upplevd? Och i vilken utsträckning och på vilka sätt
är den beroende av homosexualitet för att den över huvudtaget ska kunna existera och övertyga?
Genom att ställa sådana fl1lgor har queer forskare skapat ett helt nytt vetenskapligt studieobjekt, nämligen heterosexualitet. Och det är framför allt insikten
~m att hete~osexualiteten inte alls är självklar, utan istället är en uppsättning idenm e.ter, relationer och värderingar som uppstatt till följd av bestämda sociala, histonska och kulturella betingelser, som gjort att queer teori rönt så mycket upp~ärksamh.et f.~ån så. ~~ga olika håll..För precis som en hel ny värld plötsligt
oppnade sig nar femlDIstJska forskare VIsade att samhället och kultur genomsyras
av ~trukturer och värderingar som ger fördelar till män och skyddar deras privilegier, eller när postkoloniala forskare som Edward Said och Gayatry ChakraVOrty Spivak visade att den kunskap som västerlänningar producerar om andra
kulturer både legitimerar och möjliggör deras förtryck av de andra kulturerna, så
öppnas det helt nya möjligheter till insikter och förståelser av samhället och kultur om vi ser heterosexualitet inte som en av Gud och natur given storhet, utan
som en historisk betingad uppsättning identiteter, relationer och värderingar som
belönar vissa människor och straffar andra.
Innan jag fortsätter vill jag dock genast ta itu med den vanligt förekommande
in vändnin~en; Men är inte heterosexualiteten naturlig i någon mycket grundläggande menlOg? Hur skulle människosläktet kunna fortleva om inte merparten av
människor var heterosexuella?
Sva~et på den i?vändningen är att människosläktet inte fortlever p.g.a. heterosexualttet, utan pa grund av att det föds barn. Och för att det ska födas barn är
det enda som krävs, att ett antal kvinnor ibland blir gravida. H UT dessa kvinnor
blir gravida, dvs. hur de bär sig åt fö r att sädesvätska ska hamna i deras livmoder
oc.h dä~ eve~ruellt .bef~ktar en .äggcell, är någonting som kan skötas på en mängd
ohka satt - lOkluslve satt som lnte kräver en mans fysiska närvaro (vilket är någo~tin~ som ~e fles.ta lesbiska mödrar glatt kan intyga). Framför alh finns det ingentmg I den bIOlogiska fortpl antningen som alstrar regler som kräver att ett samhälle måste inrätta sig enligt ett mönster där alla kvinnor och a!la män enbart får
känna lust för och ägna sig h sexuella handlingar med människor av det motsatta könet. Det finns alltså ingenting i den biolflgiska fortplantnin gen som krävereller ens förutsätter - heterosexualitet. H ela världen skulle kunna vara homosexuell och barn skulle fortsätta att kunna födas utan minsta problem. H eterosexu10
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alitet är inte nödvändig fö r människosläktets fortbestånd, och tanken på au den
skulle vara det är inte en biologisk sanning - det är snarare en saga som h.et~ro
sexualiteten berättar om sig själv för att alla ska tro att den är större och vlkugoare och nödvändigare än den egentligen är.
..
Men om det är sant _ här kommer nästa invändning - varför är då alla samhallen i världen heterosexuella?
Svar: Det är precis det som "alla samhällen i världen" int~ är. Långt ~.från ~lIa
samhällen i världen kräver att alla människor enbart och alltid ska begransa s l~a
sexuella handlingar och t.o.m. sina fantasier till att omfatta bar~ det motsatta ..konet. Och långt ifrån alla samhällen tar fasta på denna begrällSnmg och framhaver
det som en grundläggande kärna i individens identitet.
..
Tvärtom är de flesta historiker och antropologer ense om att detta satt alt se på
folk som uppdelade i kategorierna "heterosexuella" och "homo.se.xue.lla " är ganska unikt för det moderna Europa och samhällen som starkt bllVlt paverkad e. av
det. En av Michel Foucaults mest banbrytande upptäckter var att homosexuahtet
hade uppfunnits i mitten av 1800-talet. Före den tiden så hade det visserlig~n fun nits människor som kallades för sodomiter, skriver Foucault. Men sodomiter var
inte identiska med den nya kategorin "homosexuella". "Sodomi" syft.ade på en
kategori förbjudna sexuella handlingar, framför allt analt samlag, OC? Jnte ~å e~
personlighetStyp. Man var alltså en sodomit när man utförde sodo~ll, men Inte I
andra sammanhang - precis som man idag är en torsk när man koper sex, men
inte när man sitter på arbete, lagar middag, eller leker med s i~a barn. F~u cauh
hävdade att homosexualitet var någonting helt annat än sodoml - det var un e en
handling, det var en identitet. Eller som han själv uttrycker det: "Sodomiten var
återfallsyndare, den homosexuelle (när den uppfanns] är nu en art".'. .
Foucaults poäng med exemplet homosexualitet vara att visa hur olika mtressen
och konkurrerande maktstrukturer vid en given historisk tidpunkt kunde råka
sammanstråla och bana väg för skapandet av nya identiteter och sj ~vuppfatt
ni ngar. Identiteter som, när de väl hade skapats, började leva sitt eget Itv.
Foucauhs tolkning av det historiska materialet och hans påståen.de~ om att homosexualitet uppfanns i mitten av 1800-talet var avgörande för s~.ndntngen av. d.et
fil osofiska och vetenskapliga synsätt som numera oftast kallas for konstruku'llJSmen. Ett konstruktivistiskt synsätt är ett synsätt som ställer sig misstänksamt mot
311a påståenden om art våra nutida identiteter eller känslor har alstrats av naruren
och delas av alla människor i alla kulturer och tider. I stället för att anta att våra
nutida identiteter och känslor finns i den mänskliga naturen (vilket är vad det filosofiska och vetenskapliga synsätt som brukar kallas essentialismen hävdar)
granskar konstruktivistiskt inspirerade forskare ;ad .olika m~.nniskor m~.nar m~d
begreppet "den mänskliga naturen". De frågar sig Vilka det ar s~~ anvander.s ,g
av sådana resonemang, och tittar på vilka konsekvenser som folJet av att vissa
identiteter och känslor uppfattas som naturliga och andra uppfattas so~ on.aturliga. Konstruktivistiskt inspirerade forskare fö rsöker belysa hur våra Identiteter
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och känslor inte alls ä.r "naturliga". De må kännas naturlig, m, k
k ..
t er
d . ···1
' n onstru t1VIS k menar att el I sJa va verket går att visa att de är skapade konstruerad e up _
om~a som ett resultat av o lika processer som sker under den tid och kuitur ~i
1ever I.
19;..nkkonstrukrivistisk forska re som mer än ett decennium eher Foucaults död
h.
.~m uJ medhen bok som betytt mycket för (jueer teori är den amerikanske
Isto n em ona~ an Ned Katt. I sin bok The Invention of Heterosexualit
~1~5) tar Katz .vld där Foucault slutade. Medan Foucault mest uppmärksamm?'
ek ?mosexuaht.~tens uppfinning, dokumenterar Katz hur "heterosexualitet"
~ sa uppfanns for ba:a drygt et.r hundra år sedan för att beteckna sexualitet melan e~ .~an och en kVinna Som mte syftade till eller kunde resultera i barn Det
:.nest dapnadsväckande m~d d~n nya uppfinningen "heterosexualitet" för oss' idag
ar at~ enna typ av sexualitet Inte av dåtidens läkare ansågs vara naturlig _ tvärtom, e~ a~så.gs vara .en perversion som borde behandlas och botas!
h. Kat.z vlktlg~ste bldtag med sin bok är att han kartlägger heterosexualitetens
Istona. Han Visar hur heterosexualitet började sitt liv som en samhällsfarlig per-

o

•

•

o

o

•

version och bara gradvis kom au anta de betydelser som den har och beteckna
den identitet som den utgör idag, Därmed visar Katz att heterosexualiteten inte
är ett naturligt eller nödvändigt sätt att organisera erotiska och känslomässiga fö rbindelser mellan människor av det motsatta könet (precis som Foucault visade aU
homosexualiteten inte är ett naturligt eller nödvändigt sätt att organisera erotiska
och känslomässiga fö rbindelser mellan människor av samma kö n). H eterosexualitcten är, istället, en social uppfinning. Och som alla sociala uppfinningar, har den
en historia. Dessutom är den kopplad tiU mak t, vilket betyder au den ger vissa
människor fördelar på andra människors bekostnad. Och detta betyder, i sin tur,
au den är omgärdad aven stor mängd strukturer och ideologiska trosföreställningar som skyddar den från ifrlgasättande insyn och kritik.
Heterosexuella ceUer
Men om allt detta skulle stämml1, varför tror då alla människor att heterosexul1liteten är naturlig, nödvändig och självklar? Det är den frågan som queer teori försöker belysa, och den gör det på en mängd olika sätt.
Ett sätt är att kritiskt granska heterosexualitetens självbild, dvs. att noga titta
på de föreställningar och berättelser som heterosexualiteten sprider om sig själv.
En sådan föreställning har vi här intill.
Denna bild fästes på Pioneer 10, en rymdfarkost som sköts upp av den amerikanska rymdorganisationen NASA i slutet av 1970-talet. Pioneer 10 har blivit det
förs ta mänskligt tillverkade fö remål som lämnat vårt solsystem, och bilden den
bär är avsedd alt "visa vetenskapligt kunniga invånare i andra solsystem - som
kanske kommer att uppfånga farkosten o m flera miljo ner år - när Pioneer skickadcs iväg, varifrån, och av vilken typ av varelser".'
När NASA presenterade bilden fö r allmänheten var man noga med att betona
att bilden var "panracial" - dvs. den var jnte en skildring av vita, medelklass amerikaner med stiliga 70-tals· frisyrer. Bilden var istället avsedd som en skildring av
den mänskliga arten.
Det finns en mängd intressanta detaljer med bilden på Pioneer 10, t.ex. varför
den mänskliga arten är så misstänkt liktydig med vita, medelklass amerikaner med
stiliga 70-tals-frisyrer, varför den kvinnliga figuren saknar könsorgan, och hur
NASA har tänkt sig att de rymd varelser som eventuellt hittar bilden ska tolka vad
mannen gör med sin utsträckta högra hand. Bildens mest tankeväckande dimension i ett quter sammanhang är dock relationen mellan de två figurer som avbildas. Vad är figurerna i förhållande till varandra? Det går att tolka dem som mor
och son eller far och dotter, eller som ett sys konpar. (Och vem vet hur de gröna
varelser som hittar bilden kommer att uppfatta deras relation - kanske som kock
oc h måltid). Men om man tänker sig hur relationen mellan figurerna skulle upphttas av de flesta människor som lever i den kultur som producerade bilden, då
tror jag inte att man gör sig skyldig till en grov övertolkning om man hävdar att
relationen mellan figurerna är tänkt som en skildring av ett heterosexuellt par -
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ett slags Adam och Eva i rymden. I denna bild har vi därför ett koncentr:n av den

berät~.else ~om het~ro~exua~iteten oupphörligen upprepar om sig själv, nämligen
att manskhgheten ar liktydig med heterosexualiteten.
En annan, visserligen mer trivial men ändå rätt slående, bild av heterosexualitetens förmätna hybris fi ck jag själv se för första gången när jag tidigare i år deltog i en offentlig d ebatt om biologins relevans för mänskligt beteende. En av de
for~ka.r:e s~m jag ~ebatterade emo t var Birgitta Tullberg, en docent vid zoologiska institutionen Vid Stockho lms universitet. I sin forskning hävdar Birgitta Tull.
berg au en grundläggande skillnad mellan kvinnor och män - en skillnad som kan
förklara allt mellan förekomsten av månggifte till mordstatistiken i amerikanska
storstäder - är att kvinnor "satsar p å kvalitet", medan män "satsar på kvantitet".
F~r att belysa d en poängen visade hon publiken vid den offentliga debatten en
bild som förekommer i en artikel som hon tidigare hade publicerat i tidskriften
Forskning och Framsteg.' Bilden ser ut så här:

What~s ~rong wi~h this pic~u:e ? Det som gen~t slår en utifrån ett queer per~
spektJv ar att den In te ens utlfran dess egna premIsser om att avbilda en bio logisk
process är ko rrekt. Om man bildligt vill visa det biologiska ögonblick då en ägg~
14
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cell befruktas aven spermiecell så kan man förstås göra det genom att avbilda
äggcellen som man gör här. Man kan ha inviindningar mot att konstniiren valt att
avbilda iiggcellen på det här extremt förlegade StereOlypa sättet, men låt vara - en
äggcell innehåller en X -kromosom och skulle därför tämligen oproblematiskt
kunna avbildas med '"kvinnliga'" drag.
Problemet giiller spermiecellerna. Trots an spermieceUerna utvecklas i mans ~
kroppar innehåller de inte bara Y~ kromosom er. Som alla med även de mest
grundläggande kunskaperna i bilogi vet, innehåller spermieceller antingen en y~
kromosom eller en X-kromosom . D etta betyder art om man väl bestämt sig för
att en cell innehållande en X~ kro mo$om ska avbildas med lösögonfransar och
liippstift, d å blir det logiskt och ofrånkomligt om man v ill ge en bivlogiskt kor~
rekt bild av befruktning, att också avbilda åtminstone hälften av spermiecellerna
med sådana "kvinnliga" drag. Om meningen med bilden är att publiken som ser
den ska få en lättfattlig och lite humoristisk bild av hur befruktning går till (och
det utgår jag ifran var meningen, annars hade inte docent Tullberg brytt sig om
att visa bilden), då kunde man förvänta sig att se ett flertal små flickaktiga sper~
mieceller, med pudrade kinder och kanske med sidenband i håret, ihärdigt tävlande om att få penetrera den koketterande iiggcellen. Men icke.
Varför? Därför att bilden p å iaggceJlen och de kringsimmande små spennierna
uppenbarligen har ett helt annat syfte iin att vidarebefordra biologisk kunskap.
Bilden må vara en missvisande bild av befruktning, men den är en kraftfull före~
ställning och bekräftelse av heterosexualiteten. Den heterosexuella kärleken och
parbildningen avbildas här geno m en kvinnlig iiggcell och manliga spermieceller
- en föreställning som lätt leder tankarna vidare till det heterosexuella samlaget.
Bilden för heterosexualiteten ner till cellnivm . Om man i rymdfarkosten Pioneer
10 målade upp en bild av hela mänskligheten som heterosexudl, så är det v3ra
självaste celler som framstäJls som heterosexuella i denna bild ur Birgitta Tullbergs artikel i Forskning och Framsteg.
Tänk hur annorlunda bilden av äggcellens befruktning skulle sett ut o m den
verkligen varit biologiskt ri ktig och innehå1lit små flickspermier. Tankarna när
man såg bilden hade då inte omedvetet registrerat en bekräftelse av heterosexua~
litet. T värtom hade förekomsten av små fli ckspermier som försökte tränga in i
den festligt pyntade iiggcellen fört tankarna till en helt annan typ av erotisk rela~
tian - en lesbisk relatio n! Och vad har lesbiskhet med reproduktion att göra?
hade man som åskådare fått tillfälle fråga sig (och kanske komma till nya insikter
om).
Det som man klart ser i både de bilder som jag diskuterat, är exempel p å den
qucer insikten om att homosexualitet ständigt är närvarande i heterosexualitetens
föreställningar om sig själv. H o mosexualitet iir dock inte öppet närvarande. Den
är istället närvarande som en betydelsefull frånvaro - en frånvaro som skapas genom att dess närvaro ständigt döljs och bortses frå n. Förhållandet heterosexu ali ~
tet- homosexualitet är detsamma som förhållandet mellan svarthet och vithet som
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svarta forskare visat genomsyrar d en västerländska kulturen. I sin bo k M örkt
Spel: vjthet och den litterära fa ntasin beskriver nobelpristagaren To ni Mo rrison
hur beroende av svarthet vithet är för att den ska upp levas som verklig och bety.
da någonting:!
~fr!ka."is m {dvs. svanherJ är det medium varigenom det amerikanska jaget kommer
ull mSlkt om att det inte är förslavat Utan fritt. inte frånstötande utan l u l värt inte
hjilplös! utan erkäm och stukl, inre historielöst utan sj:ilv IDslOria, inte fÖrdÖm!
UUIl oskyldigl, i ll tc en blind slum p i utvecklingen utan en fort.'lkridande fullbordan
av öde!.

Byt ut o rd en "afrikanism" mot "homosexualitet" och "det amerikanska jaget"
mot .."h: terosexualitet " och t~:xten ovan blir en talande o ch insiktsfull beskri vning
av forhallandet heterosexualuet· homosexualitet. Precis som kännetecken, attri.
but och bety d e!ser av vitt är ett svar p å vad Morrison kallar "en mörk, varaktig,
uttrycksfull afnkansk närvaro" som sällan öppet erkänns, så är k ännetecken, at.
tri but och betydelser av heterosexualitet ett svar p å "en mör k, varaktig, uttrycksfull " homosexuell närvaro som nästan aldrig öppet erkänns. Heterosexualiteten
~åste håll~ homosexualitet dold för att den ska ku nna fortsätta att övertyga om
SIn egen Självklara förträfflighet. För att vi ska tro att heterosexualiteten är det
bästa eller d et enda eller det ursprungliga måste vi blunda för att den ständigt fö rhåller sig till homosexualiteten. Vi måste lära oss att inte se att heterosexualiteten
fö rutsätter ho mosexualitet. Vi mlste lära oss att inte uppfatta detta, därför att så
fort man anar den dolda ho mosexualiteten som ligger som en undertext i heterosexualitetens framställning o m sig själv - d å förlorar heterosexualiteten sin status
som sjä lv~a r, och d å blir d en ö ppen för kri tisk insyn och granskande frågo r. Så
fo n man till exempel läser d en text om lesbiskhet som Birgitta TuIJ bergs bild fö rsöker osynliggöra, fö rvandlas bilde n från. vetenskap till ideologisk tafflighet.
Kulturen ä r queer
Insikten o m an homosexualiteten ständ igt är närvarand e i kulturella u ttryck, men
att den ständ igt är föremål fö r försök alt osynliggöra d en, betyder att självaste
kul turen är q ueer. Vad man menar med att säga att kulturen är queer, är att allting
som bru kar betraktas som "majoritecskulturen" (t.ex. konst, litteratu r, idro tt,
musik, osv.) i själva verket genomsyras av ögonblick, förhallanden och strukturer
so m motsäger och u ndergräver den normativa heterosexualiteten. Kulturen är
alltså inte heterosexuell - d en är mycket rikare och mer nyanserad än så. Men på
gru nd av alla de institutioner, relationer och budskap som uppfostrat oss tiII att
bara uppfatta heterosexualitetens föreställning av sig själv har vi lärt oss att inte
uppfatta, och inte njuta av, de queer dimensioner som finns överallt. Vi har lärt
oss att bli oku nniga om vår egen kul tur. Vi h ar län oss att vara blinda och döva
och okänsliga inför bilder och bud och relatio ner och ögon blick som inbjuder till
en queer läsning och en queer njutning.
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Att säga att kul turen är queer är naturligtvis någonting helt annat än att mena
I n man som homosexuell " läser in" eller "tolkar in" queer budskap i vad som

egentligen är heterosexuella kulturella uuryck. I sin vägran att lyssna på förstå. igpåare so m menar att queer to lkni ngar är förvrängningar av hur det "egentIilen .. är stödjer sig queer teori på d en postmoderna insikten om an ingenting
-egentligen" betyder någonting alls. Alla fö rståelser är subjektiva och hur man
tolkar ett kulturellt feno men är beroende av var man befinner sig i samhällshierarki n och vad man har för livserfarenhet. Det fin ns inga absolut rätta eller sanna
tolkni ngar - bara tolkningar som åtnjuter mer eller mind re gehö r, därför att de
uttrycks av eller förknippas med människo r med mer eller mindre prestige och
makt i samhället.
Insi kten om att kulturen är "queer" har särskilt utvecklats av queer forskare
inom lineratur-, teater- och filmvetenskap samt massmediaforskning. I detta
nummer av lambda nordiea är det teatet'- och filmvetaren Tiina Rosenbergs bidrag som visar vad en queer analys av kulturella uttryck kan ge för nya insikter.
Rosen berg belyser hur vad h on kallar för byxrollerna (dvs. kvinnor u tklädda till
män) i japansk teater och europeisk opera saboterar en berättelsestruktur inriktad på heterosexuell kärlek genom att d e öppnar upp det heterosexuella blickfältct för erotiska flirter mellan kvinnor. H on förklarar dess utom vad en queer tolkning ser som obemärkt går förbi en traditionell feministisk läsning av byxrollerIla.

Den uppskjutna identiteten
O m q ueer teori har förändrat vår syn p~ samh ället genom att den ifrågasätter heICrosexu alitetens anspråk på an vara naturlig, och om den förn yat vår förståelse
av vad kulturen är genom att visa an kultu ren är queer, så är y tterligare ett viktig
bidrag av queer teori en reviderin g och nyansering av våra uppfattningar o m
ide ntitet.
Q ueer teori är en slags anti-identitetsteori. Förutom au den bygger på ett konstru ktivistiskt synsätt som menar att våra känslor och identiteter är produkter av
vår historia och ku ltur, vilar den också på en dekonstruktivistisk (dvs. av Jacques
Oerrida inspirerad) förs tåelse av betydelse som jag i förbifarten nämnd e tidigare
- en förståelse av betyd else som menar att all betydelse bygger på skillnad och på
uppskjutande, vilket gör att betydelse alltid är någon annanstans än där man sökc r den.
Låt mig förklara vad det betyder. D en schweiziska språkvetaren Ferdinand de
Saussure lade i början av d etta sekel grunden för den vetenskapsinrikt ning som
kallas strukturalismen genom att u tveckla en teori om b etydelse. Saussure menade att ett ord betyder någontin g d ärfö r att det skiljer sig fdn andra ord som finns
i samma språk. M.a.o . betecknar ljudkedjan h-u-n-d ett djur med fyra ben, en
svans och ett läte som låter som "vov-vov" därför att den inte beteckn ar ett djur
med fyra ben, en svans och ett läte som låter som "mjau" - det djuret betecknas
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av ljudkedjan k-a-t-t. H -u-n-d betyder aJltså hund för att det inte betyder katt,
eller fisk, eller tupp, eller någonting annat som ingår i det betydelsesystem (det
språk) som h-H-n-d ingår i. Betydelsen uppstår på grund av skillnader i ett system.
Det som Jacques Derrida många år senare lade till Saussures insikt, var att betydelse inte bara uppkommer p.g.a. skillnader (difference) - den uppkommer
också på grund av uppskjutningar (Jifference). Man kan inte förstå vad en "slampa'" är, till exempel, om man inte förstår vad en ·oskuld" är. Detta betyder att betydelsen av "slampa" inte finns hos "slampa" - -betydelsen av "slampa" skjuts
istället över till "oskuld". Men fö r att förstå "oskuld" måste man förstå "flicka",
vilket gör att betydelsen återigen skjuts bort från det ord man fö rsöker förstå och
över till ett annat ord. Derrida menar att detta uppskjutande pågår i all oändlighet: för att förstå "flicka" måste man förstå "syster" och "maka" och "mor- och
"Madonna" och "prostituerad" och så vidare, och så vidare. Betydelsen finns aldrig där man letar efter den - den finns al!tså alltid någon annanstans än där man
söker den.
Låt oss se vad som händer när man för över Derridas resonemang om betydelse till identiteter. Identiteter är självuppfattn ingar som betyder någonting i förhållande till någonting annat. Man kan bara ha en heterosexueU identitet, till exempel, om man vet att man inte har en homosexuell identitet. Men precis som betydelser aldrig vilar hos de uttryck som framkallar dem kan man säga att
identiteter heller aldrig finns hos de människor som åberopar dem. I stället är
identiteter alltid någon annanstans än hos de som säger sig "ha" dem. Den heterosexuelles identitet är, utifrån detta analytiska synsätt, hos den homosexuelle
snarare än att den är hos den heterosexuelle.
Denna teoretiska insikt gör det svån fö r forskare som arbetar utifrån den att
säga att de själva eller nigra andra "har" en identitet. Och som Pia Lundahl redogör för i sin bidrag till detta nummer gör den det omöjligt fö r queer forskare att
godta förekomsten av "äkta" eller "autentiska" identiteter som alstras av gener eller ett inre väsen. Men observera: vägran att godta förekomsten aven autentisk
identitet betyder inte att queer forskare förneka r au människor upplever att de har
identiteter eller att det finns människor som ärligt och djupt känner sig som heterosexuella, till exempel. Vägran att godta förekomsten aven äkta identitet betyder
istället att queer forskare hävdar att identitet inte bäst kan förstås som en personlig egenskap. Queer forskare menar att identiteter bara förekommer som delar av
ett betydelsesystem, och som alla andra betydelser så uppkommer de till följd av
skillnader och uppskjutningar. Precis som ljudkedjan h-u-n-J inte alstras av djuret som den betecknar, och precis som den är meningslös utanför det system i vilket den fö rekommer (i det här fallet är systemet det svenska språket) så alstras inte
identiteterna "heterosexuell" eller "homosexuell'" av naturen, och de identiteterna
är meningslösa utanför det system i vilket de förekommer (i det här fallet är systemet den moderna nordeuropeiska och nordamerikanska kulturen).
Som flera av aniklarna i dett.a nummer påpekar, skapar detta ~tt att se på iden18

åtet allvarliga spänningar mellan queer teoretiker och homosexuella aktivister
vill kunna använda queer teori för att förnya den homosexuella frigörelsekampen. Om inte den homosexuella identiteten egentligen finns hos homosex~
undrar många av dessa aktivister, vad ska då vara grunden för fonsatt poh..k homokamp? Och som Hans Olsson och Jonas Schild Tillberg påpekar i sitt
bidrag, skapar den queer teoretiska oviljan-au tillskriva människor äkta id~ntite
lir också spänningar mellan queer teorin och de människor som vill stödja och
tcirka den sköra och trevande homosexuella identitet som de flesta som just
-kommer ut" försöker utveckla.
Det är omöjligt att släta över sådana spänningar, och det går inte att blunda fö r
lit queer teori och den politiska homosexuella frigörelsekampen skiljer sig på ett
avgörande sätt på denna rätt så grundläggande fråga om identitet. En viktig upplift som återstår för både queer teoretiker och homosexuella aktivister är därför
IU tillsammans försöka utveckla politiska strategier och mål som bygger på och
Itöd jer queer identiteter (i alla dess skepnader: homosexuella, bisexuella, heterolelCuella, osv.) utan att man hamnar i en essemialistisk återvändsgränd där man
Ivingas åberopa en biologisk särart för att överhuvudtaget agera och bli hörd.
fl era av artiklarna i deu a nummer fram lägger tankar pi hur den framtida hoIllopolitiken skulle kunna förändras och berikas aven korsbefruktning med quI:cr teoris förkastande av tanken på att vi har en autentisk identitet. Etnologen Pia
Lu ndahl avslutar sin artikel med eu förslag om att vi sku lle kunna grunda det
framtida politiska arbetet i de sociala och kulturella villkoren för hur identiteter
uppkommer, i stället för i de förkroppsligade identiteter som folk upplever att ~e
har. Sociologen Margareta Lindholm är inne på samma tankebanor när hon Skriver att en radikal sexualpolirik skulle förflytta sitt fokus från identiteter till de
processer som möjliggör vissa identiteter och omöjliggör andra. IdehistOrikern
Pia Laskar nämner i sin anikel om förhållandet mellan queer teori och femi nisIllen att vi strategiskt borde kunna använda identiteter på ett sätt som bejakar deras rörlighet och det fa ktum att de i framtiden kommer att ha andra innebörder
:in de som de har idag. Historikern Jens Rydström betonar vikten aven människas positionering i samhället - dvs. en människas plats i samhällshierarkin och de
specifika erfarenheter och insikter som uppkommer p.g.a. den - och han föreslår
alt en politisk rörelse har mycket att vinna genom att fokusera på gemensamma
erfarenheter av utanförskap snarare än på gemensamma identiteter. O ch i numrets sista anikel tar också Hans Olsson och Jonas Schild Tillberg - utifrån sina .
egna praktiska erfarenheter av alt vara både sexualpolitiskt aktiva och vad de kallar för professionella homosexualitetsproducenter - upp förhå llandet mellan queer teori och homosexuell frigörelsepolitik. De hävdar att quccr teoretiska förståelser av identitet visar vagen mot en helt ny politik som skulle kunna baseras
på ett gemensamt förhållningssätt i stället för en gemensam identitet.
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Avslutnin g: queer teor is framtid i Sver ige
Det ~,a nske allra mest spännande med queer teori är att den fortfarande i högsta
g.~ad ar under uppbygg~ad. D cn utgörs aven brokig samling perspektiv och synsa~t s ~m utvecklas av ohka forskare i olika discipliner med olika bakgrunde r och
olIka mtressen. Det enda som dessa forskare kan sägas dela är en misstro mot den
normativa heteros~xuali tetens fö reställningar om sig själv, och en vilja att dels utmana hete.r~~.exua~tetens fö rmätna ko ntroll över samhäll eliga institution er dsom
s~olan, ml.l.~taren,..ldro tten, lagstiftningen, o sv., och att dels p unktera h eterosexua~~tete~s sJalvutnanmda tolkningsföreträde vad beträffar kulturella uttryck och
vardenngar.
När man ~änker P~ vad queer teori är och k an bli, är det viktigt att inte glö mma a~t d~ ohka synsatt och analyser som idag anses utgöra queer teo ri sällan är
mer an tJo år gamJa.. Au q ueer teori ännu ligger i sin linda gör att den för närvarand e k.ans~e ställe~ fl~r !rågor än den besvarar. Men vad gör d et, när frågo rna
som ~e~ staller aldng tidIgare beaktats? O ch när d e leder till helt nya och oväntade m~.lk~.er om hur sa~hälle och kultur fun gerar och hur de är uppbyggda?
D et ar annu oklart vilken ställning queer teori k ommer att få inom d en svenska akademi.s ka världen. För trots den förhållandevis upplysta lagstiftningen om
ho~osexua.htet som numera finns i Sverige, har svenska forskn ingsråd och univ~rsltet vant bek l aga~svärt tröga och ko nservativa när det gäller att stödja forskn~ng o m homosexu~ht:t.. Kurser, tjän~ter och t.o.m. hela forskningscentra i "LesbIan and Gay Studies h ar sedan mitten av 1980-talet funnits vid u niversitet i
N ord amerika, ~ustralien och diverse europeiska länder. l Sverige, däremot, finns
d et fort~arande Inte en enda kurs eller tjänst i ämnet. Med d et i tankarna Hr man
kanske mte .hysa för stora förhoppningar om att queer teori k ommer att erövra
den akademiska värld en här på samma sätt som den håller på att gö ra i and ra länd er.

. A andra si~,an utgör quee~ teori en onekligen kraftfullt analytiskt redskap som
Inte bara .b eror homosexualitet, utan som berör samhället och kultu ren i Stort.
Fors kare I.en mängd olika akademiska discipliner kommer att behöva känna till
queer teon o~ h ta ställn ing. till d en om de vill vara med och bidra till utveckling
av den.. s~m~allsvetenskaphga och humanistiska teoribildningen. D essutom får
m~n gla~Jas at. at~ det finns ett ständigt växande antal queer studenter och fo rskare I Sv~n~e. VI far ~oppas att dessa studenter och fors kare låter sig inspireras av
q ueer Insikten att VI har allt att vinna geno m att ta plats, kräva uppmärksamhet
och vara. : in ~h~ir face ". Vi får hoppas au slagordet "we're h ere, we're queer, get
used to It bOf) ar runga allt oftare och allt högljuddare geno m landets universit~ts korridorer. Och vi får hoppas att de tta temanummer av lambda nordiea bidrar
till att omsätta ~Iagorde~ till nydanande fo rskning som övertygar och förändrar,
och som leder u ll nya satt att tänka kring samhä1le, id entitet, sexualitet och kultur.
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Queer Tkeory

N o ter
I. Stora delar av flygbladets originaltext finns på sid 80- 81 i Gross, Larry: Contestcd don:ts: the politia an d ethics of outing, Minneapolis 1993. Originaltexten lyder:
l have friends. Some of them are str:aight. .. Ye:or af ter yeu I continue to realize th;l.t
I am only halllistened 10, that J am an appendage 10 the doings of a grearer world
of power and privilege ... a world of exclusion.
I hate having 10 convince sltaight people Ihal lesbians and g;l.YS live in an wu
zone, that we're surrounded by bomb blasts thai only we seem to heu, our bedies
heapcd high, dead from fright or bashed or raped, dying from gricf or disease, stripped of our personhood.
I hate straight ~ople who can't listen to quecr anger without saying "Hey, all
straight prople aren't like that. I'm straight too, you know", ,.5 if their egos don't
get enollgh stroking or prolcction in this arrogant, heterosen st world ... They've
laught lIS that good queen don'l get mad. Thcy've laught us so weil that we not
only hide our mger from them, we hide it from each other, WE EVEN HIDE IT
FROM OURSELVES ... They bash us and stab us and shoot us and bomb us in cver
increasing numbers and we still freak when angry queers earry bannetS' or signs that
say BASH BACK ...LET YOURSELF BE ANGRY. Let yourself be angry that the
priee of our visibility is the constant threat of violencc, anti-queer violence to which
praclically every segment of Ihis society contributes. Let youndf fed angry that
THERE IS NO PLACE IN T HIS COUNTRY WHERE WE ARE SAFE, no place where we are nOl targeted for haued and attack, the self-hatrcd, thc suicide - of
the claset. The next time some straight person tames down on you for being angry,
tell them that until things change, you don't need any mOTe evidence, that the world
tum~ at your cxpense.. .Tell them GO AWAY FRO M ME, until YOU can change" ... Go tdl mem go away until they have spcm a month walking hand in hand
with someone of the same sex. After they survive that, then you'll hear what they
have 10 sar about queer anger. Otherwise, tell thcm to shut up and listen.
2. Foucault, Michel: Sexualitetens Historia. s. 56-57. Södertälje 1980.
J. Pressmeddelande från NASA. cilerad pi sidan xxi i Michael Warners inledningskapitel
till antologin Fear of a queer planl!t: Queer politics and .oci.tl thcory, Warner, Michael
(cd.), Minneapolis l 993.
4. Sillcn-Tull berg, Birgitta. 1990. Hon och Han och Det Sexuella Spelet. Forsk ning och
Framsteg 1:1990, s 30-35.
5. Morrison, Toni: Mörkt JpeL' v ithet och den litterära famann. Originaltitel Playing in
the tU rk: whiunnJ and the lilerary imagjnation. C itaten i min översättning ur upplagan Vintage Books 1992.
Don Kuli ck är docent i socialantrop ologi vid Stockholms Universitet. H ans senaste bok är Taboo: Sex, identity and erotic subjectivity in anthropological fieldwork ( 1995, Lo ndon and N ew York: Routledge, redigerad tillsammans med Margaret Wil\son). Under det senaste året har han bed rivit antropologiskt fältarbete
bland transvestitprostituerade i Brasilien, och han arbetar fö r närvarande med att
sammanställa materialet hån detta fältarbete till en bo k.
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Don Kulick

Quccr Thcory: what is it and what is it good for?
This ~ssay both introduces this special issue of la mbda nordiea and presents an
overvlcw ~f que:r [heory. .The political background and the various meanings of
the ~erm queer are o~dllled, and the central assumptions of queer theory are
detailed. The argument IS that ahhough queer theory is not actually composed of
one th,eory, or .even a number of d early defined theories, there are speeific as.
sumptl~ns - chief amon.g them being an unwillingness tO believe the "truths" that
normattve heterosexuahty tells about itself - that unite the perspeetives that have
come to be gr~uped together and called" queer theory", The analytical novelty of
~ueer theory 15 demonstrated ~hrough examples, and the philosophical founda.
tlOns of queer theory are explamed through an examination of the work of Fou.
eault and Derrida. The. essar concludes ,with a discussion of how queer theory can
be expected tO be reeclved 10 the Swedish academie eontexL
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Vårt autentiska jag
Pia Lundahl

denna artikel vill jag föts öka diskutera några av de utgångspunkter som ut·
märker queer teori. Jag kommer framför allt att fokusera på de tankar som på
olika sätt ifrlgasätter och problematiserar det västerländska tänkandet om det
äkta, det autentiska i individen: det autentiska könet, den autentiska sexualiteten
och det autentiska jaget. Jag ko mmer att använda en rad o lika exempel för att illustrera mitt resonemang; citat från ett livshistoriskl intervjumaterial med lesbiska och bisexuella kvinnor som jag samlade in i början av 90-taletj röster från när
homosexuella handlingar avkriminaliserades i mitten av 1940-talet; och en rad
högst personliga reflektioner över iakttagelser i min egen vardag. Jag börjar med
det som redan varit...
Under nästan 15 år från t930-talets början till mitten av 40-talet utredde och
debatterade Sveriges riksdag o m ho mosexuella handlingar mellan vux.na kunde
legaliseras. Den då gällande lagen stadgade att den som "övade otukt mot naturen" kunde dömas till straffarbete i högst två år. Lagen var inte könsbestämd,
både kvinnor och män kunde dömas, men i praktiken var det endast vid sexuella
kontakter mellan män som lagen kom att tillämpas. Både argumenten för och mot
en avkriminalisering utgick från hur homosexualitet skulle betraktas, eller hur
dess väsen eller ursprung kunde förklaras. Förespråkarna för en avkriminalisering
menade att ho mosexualiteten fanns i konstitutionen, an del var något den homosexuelle var född med, att det var något som var förankrat inuti individen. Man
skulle kunna säga att genom att homosexualitetens ursprung placerades inuti individens kropp, i dess biologi, konstruerades en bro till det "naturliga". Alltså, eftersom homoseXlialitet skulle ses som ett uttryck för individens biologi/natur
kunde det inte betraktas som onaturligt. Det kunde med andra ord inte betraktas
som otukt mot naturen. På samma sätt menade man att eftersom homosexualitet
var en umyck för individens natur var det något som den ho mosexuelle inte rådde över, Därmed var det också o rättfardigt att bestraffa ho mosexuella människor,
Det cnda man i rättvisans namn kunde göra var att acceptera sakernas tillsdnd.
Motståndarna till en avkriminalisering menade däremot att homosexualitet var
att betrakta som ett beteende. I deras argument vidareutvecklades en äldre syn
som fokuserade på handlingen snarare än individen. Man skulle kunna säga att
motståndarna inte erkände några homosexuella individ er utan endast homosexuella handlingar. På samma sän som ho mosexuella handlingar tid igare betraktats
som syndiga, stridande mot Guds ordning, sågs de nu som allmänt omoraliska,
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