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Abstract

The purpose of this thesis is to analyse how women´s violence is being 
portrayed in literature and movies. The material is chosen with Aileen 
Wuornos and Valerie Solanas as starting-points, and consists of  Alias 
Monster  (Russell  2005),  Monster  (Jenkins  2003),  SCUM  Manifest  
(Solanas  2003)  and  I  shot  Andy  Warhol  (Harron  1996).  The 
methodology is highly influenced by Sara Ahmed´s (2004) ideas about 
reading  ”the  emotionality  of  texts”.  Film-analytical  ways  to  think 
about  ”gaze”  and  ”signifying  chains”  are  also  considered.  The 
theoretical perspectives that are used deal with normality and deviancy 
in  relation  to  power  and  societal  wishes  to  correct  misbehavior. 
Theories about gender, emotions and antisociality are also applied. In 
the thesis two ways to describe women´s violence are indentified. One 
way, represented by Alias Monster, Monster and I shot Andy Warhol, 
is  to  renegotiate  the violent  women to  something else  than real  or 
normal  women.  Other  kinds  of  deviant  and  abnormal  behavior  are 
given as preconditions and explanations to the violence. The violence 
is  especially  associated  to  promiscuity  and  dysfunctional  sexuality. 
The other way, represented by  SCUM Manifest, is to present a new, 
antisocial understanding of femininity and women´s positions. In both 
cases the descriptions are strongly linked to emotions.     

Key-words:  womens´s  violence;  Wuornos;  Solanas;  emotions;  
antisociality; deviancy 
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KAPITEL 1

GESTALTNINGAR AV KVINNORS VÅLD

Avståndstagande och fascination

Kvinnors våld utgör en dubbel problematik (Sjoberg & Gentry 2008, s. 7). Det bryter inte bara mot 

moral och lagstiftning, utan även mot förväntningar på vad det innebär att vara kvinna (Adler & 

Worall 2004; Berrington & Honkatukia 2002; Motz 2001, 2002; Natland 2006; Sjoberg & Gentry 

2008). Detta medför att det finns starka tendenser att skildra och förklara våldsamma kvinnor som 

undantag från en normal eller ideal kvinnlighet (Allison 2002; Berrington & Honkatukia 2002; 

Boyle 2002; Motz 2001, 2002; Natland 2006; Sjoberg & Gentry 2008). Kvinnors våld är något 

normer och samhälle tar avstånd ifrån, men samtidigt något som fascinerar och lockar – just för att 

det ses som ovanligt och avvikande (Berrington & Honkatukia 2002; Hendin 2004; Sjoberg & 

Gentry 2008). Det synliggör även hur vissa typer av våld fördöms som mer omoraliska eller 

onaturliga än andra. Våld som riktas uppifrån och ned i makthierarkier beskrivs oftare som 

rättfärdigt, sansat och uppbyggligt; från motsatt håll framstår våldet lätt som irrationellt och 

hysteriskt (Riving 2005). Anton Blok påpekar det missvisande i att överhuvudtaget karaktärisera 

våld som något ”meningslöst” eller ”irrationellt”. Att beskriva våld i dessa termer är att avstanna 

analysen precis där den borde ta sin början – i våldets form, mening och kontext. Våld har alltid 

meningar, betydelser och syften, för såväl utövare som betraktare (Blok 2001, s. 104). Detta gäller 

såväl det fysiska våldet som det fiktiva. 

       Hur kvinnors våld kan fungera i litteraturen var ett ämne som intresserade mig redan inför min 

C-uppsats ”Offer, monster eller något mer? En analys av hur våldsamma kvinnor skildras i Anja 

Snellmans roman Rädslans geografi” (Persson 2004). Då ämnet känns långt ifrån uttömt är syftet 

med denna uppsats att undersöka hur kvinnors våld skildras litterärt och på film. Materialet är valt 

utifrån Aileen Wuornos och Valerie Solanas, och jag studerar vilka förutsättningar och förklaringar 

som ges till kvinnors våld i olika berättelser som utgår från dem. Jag vill förstå hur detta hänger 

samman med normalitet och avvikelse, och med förväntningar på anpassning till samhället och 

könsidentitet. Vidare undersöker jag hur känslor och affektiva rörelser verkar i dessa skildringar, 

samt om det sker någon typ av antisocialt perspektivbyte (se vidare i teoridelen). Nedan följer en 

kort presentation av Wuornos, Solanas och uppsatsens material. Därefter beskriver jag 

metodologiskt tillvägagångssätt och  redogör för forskningsläget kring kvinnors våld, samt 

definierar begreppet ”kvinnors våld”. Sedan följer en genomgång av de teoretiska perspektiv jag 

valt, och inledningskapitlet avslutas efter det med några infallsvinklar kring hur det går att förstå 
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förhållandet mellan våld och kvinnlighet.  

Material – Aileen Wuornos och Valerie Solanas

Aileen Wuornos (1956-2002) och Valerie Solanas (1936-88) är två våldsamma kvinnor som gjort 

avsevärda avtryck i samhället och kulturen. Trots stora skillnader dem emellan finns det även vissa 

likheter; de var prostituerade, hade relationer med andra kvinnor och de sköt män. Det tycks finnas 

ett nästan överväldigande behov av att förklara och exponera dem, framförallt Wuornos. Hon greps 

1991 i Florida för morden på sju män, och avrättades 2002. Hon har, något missvisande, kallats för 

den första kvinnliga seriemördaren i USA, förmodligen för att hon använde sig av skjutvapen och 

dödade på ett brutalt och kalkylerande – manligt – sätt (Arrigo & Griffin 2004, s. 383). 

       Det finns ett flertal filmer om Wuornos;  Aileen Wuornos: The Selling of a Serial Killer (1992) 

och Aileen: Life and Death of a Serial Killer (2004) båda dokumentärer gjorda av Nick Broomfield, 

Overkill: The Aileen Wuornos Story (1992) av Peter Levin, Fatal Wows/Overkill – The Aileen 

Wuornos Story (1994) av Bruce Seven, Damsel of Death (2002) av Jaqueline Giroux och Monster 

(2003) regisserad av Patty Jenkins och med Charlize Theron i huvudrollen som Wuornos. Aileen 

Wuornos och Christopher Berry-Dee, som är redaktör för The New Criminologist, och verksam vid 

Britain´s Criminology Research Center, har tillsammans skrivit Monster: my true story. Aileen 

Wuornos with Christopher Berry-Dee, som utkom 2004, alltså två år efter att Wuornos blivit 

avrättad. Sue Russell har skrivit biografin Lethal Intent (2002), som gavs ut på svenska med titeln 

Alias Monster 2005. Det har även satts upp en opera – Wuornos – som är skriven av kompositören 

Carla Lucero och som hade premiär 2001 i San Francisco, i produktion av Jon Sims´ Center for the 

Performing Arts. 

       Valerie Solanas är känd som författare till SCUM Manifest (originalutgåva 1967), där hon 

propagerar för ett våldsamt utraderande av manssamhället, och för att ha skjutit och allvarligt skadat 

konstnären Andy Warhol 1968. Författaren Sara Stridsberg har gjort Solanas känd i Sverige genom 

att översätta, och i sitt förord lovorda, SCUM Manifest (2003). Stridsberg har också skrivit 

Drömfakulteten (2006), en roman som delvis följer ramarna för Solanas liv, och även omarbetat 

denna till en teateruppsättning, Valerie Jean Solanas ska bli president i Amerika, som hade premiär 

2007. 1996 utkom filmen I shot Andy Warhol, i regi av Mary Harron och med Lili Taylor i rollen 

som Solanas. SCUM beskrivs ofta som en förkortning för Society for Cutting Up Men (Stridsberg 

2003, s. 7), men det är oklart om detta från början var Solanas intention, eller ett påhitt i pr-syfte 

från Maurice Girodias, som publicerade den första utgåvan (Haut 2007, s. 33; Heller 2001, s. 168). 

Solanas påstod själv vid senare tillfällen att begreppet ”scum” ska signalera vad en kvinna är i en 

manscentrerad värld – ett avskum (Heller 2001, s. 168).
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       Sara Stridsberg fick 2007 Nordiska rådets litteraturpris för Drömfakulteten trots att hon enligt 

en artikel i Dagens Nyheter själv trodde att boken gjort henne ”omöjlig som romanförfattare” 

(Ullberg 2007). Också I shot Andy Warhol fick ett positivt mottagande, något som Mary Harron ska 

ha kommenterat med ”Vad gjorde vi för fel? Jag trodde vi gjort en subversiv film!” (Åhlund 1997). 

Monster fick stor genomslagskraft, och Charlize Theron vann en Oscar för sin tolkning av 

Wuornos. Detta till synes positiva mottagnade kan tolkas som att samhället klarar av att ta till sig 

svåra och problematiska berättelser om kvinnors våld, men det kan också ses som ett uttryck för 

vårt behov av att om och om igen få våldsamma kvinnor förklarade som enskilda undantag från en 

ideal kvinnlighet – något som gör att vi kan tillåta oss att fascineras av dem (Sjoberg & Gentry 

2008). 

       Uppsatsens material består av Alias Monster (Russell 2005),  Monster (Jenkinks 2003), SCUM 

Manifest (Solanas 2003) och I shot Andy Warhol (Harron 1996). 

Metod – textens känslomässighet

Sara Ahmed presenterar i The Cultural Politics of Emotion (2004) förutom utveckling av affektteori 

(se teoridel) även ett metodologiskt angreppssätt för att undersöka eller läsa ”the emotionality of 

texts” (Ahmed 2004, s. 12). Detta går ut på att spåra och följa olika associationskedjor, för att se hur 

de länkas till varandra och upprepas, och hur detta bekräftar och förstärker förutfattade meningar. 

Det handlar om att uppmärksamma hur två olika fenomen presenteras tillsammans eller i följd för 

att det ska uppstå en jämförelse eller koppling mellan dem, som bidrar till att förstärka en positiv 

eller negativ känsla. Ett av Ahmeds mer tydliga exempel på detta är en nationalistisk text där 

”mixed racial couple” och ”child-molester” kopplas samman på ett sätt som gör att båda dessa 

företeelser framstår som lika moraliskt förkastliga (Ahmed 2004, s. 42).  På liknande, mer eller 

mindre uppenbara, sätt förstärks olika typer av associationer tills de  sitter fast, och de som fastnar 

hårdast är ofta de som är mest affektiva. Ahmed påtalar betydelsen av upprepning för att göra vissa 

föreställningar oproblematiserade och självklara, och att spåra och påvisa hur upprepningen 

fungerar är också en del av den metod hon använder sig av. Att utpeka felaktiga känslor eller 

känslomässiga uttryck som inte anses passande hos andra kan vara ytterligare ett sätt att markera 

avstånd eller associera dem med något oönskat (Ahmed 2004, s. 13, 97-98). Ahmed kallar detta för 

”stickiness”; genom associationer och upprepning befästs föreställningar om vissa individer eller 

grupper, de ”klistras fast” på dem. Hon introducerar som en följd av detta frågan ”what sticks?” 

som ett analytiskt verktyg. 

       Genom att ställa denna fråga kommer jag att leta efter vilka associationkedjor som länkas till 

kvinnors våld i materialet, vilka typer av känslomässiga reaktioner som förstärks och vilka 
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upprepningar som sker. Denna metod ser jag som välfungerande tillsammans med de teoretiska 

infallsvinklar kring normalitet, avvikelse, samhällsanpassning och genus som jag tar upp i 

teoridelen. Ahmed diskuterar ”stickiness” och ”what sticks?” utifrån textmaterial, men jag ser inget 

hinder i att även använda mig av detta angreppssätt för att närma mig filmerna. 

      I förhållande till filmerna har jag också tagit en annan typ av analytiska infallsvinklar i 

beaktande. Marita Sturken och Lisa Cartwright beskriver i Practices of Looking (2009) hur vi 

förväntas identifiera oss med kameran eller med de karaktärer som presenteras i en film (Sturken & 

Cartwright 2009, s. 120). Kameran och filmen används för att göra olika företeelser, karaktärer och 

identifikationsmöjligheter tillgängliga (Sturken & Cartwright 2009, s. 25). Sturken och Cartwright 

tar upp Laura Mulveys begrepp ”den manliga blicken”, som påvisar hur kameran många gånger 

fungerar som en förlängning av en manlig blick, som exponerar och passiviserar kvinnor (Sturken 

& Cartwright 2009, s. 124-25; se även Halberstam 2005, kap. 5; och Rossi 1995, s. 212-13). Att 

göra den manliga blicken till en slags allmän regel för hur film fungerar är enligt Sturken och 

Cartwright inte rättvisande, eftersom identifikation med eller dragning till filmkaraktärer inte styrs 

fullt ut av kön eller sexuell läggning (Sturken & Cartwright 2009, s. 130-32). Vi identifierar oss inte 

automatiskt med den grupp vi tillhör, utan det är fullt möjligt att bygga upp identifikations- eller 

bortstötningsmöjligheter som är tillgängliga för de flesta betraktare av en film.  

      Begreppet ”blick”, även om den inte nödvändigtvis är manlig, sätter fokus på att någon alltid 

betraktas utifrån ett visst perspektiv. Karaktärerna i en film positioneras, bildligt och bokstavligt, 

utifrån en förväntad blick, som signalerar eller möjliggör vissa tolkningar. Att leta efter och 

uppmärksamma denna blick blir därför en viktig del av filmanalyser, och metoden är överförbar till 

textmaterial i den mer bildliga och symboliska betydelsen. Sturken och Cartwright beskriver även 

hur det är möjligt att följa karaktärernas ”blick” när det görs klipp från en person som betraktar 

något till det som betraktas (Sturken & Cartwright 2009, s. 189). 

      Sturken och Cartwright menar att film länkar bilder till ”signifying chains”, där två bilder kan 

användas för att skapa en tredje mening, eller upprepas för att förstärka en association (Sturken & 

Cartwright 2009, s. 189).  Detta är väl överensstämmande med Ahmeds (2004) tankegångar kring 

”stickiness”, och visar att associationer, förstärkningar och upprepningar kan vara såväl bild- som 

textbaserade. 

 

Forskningsläge kring kvinnors våld 

Den forskning som finns om kvinnors våld placerar sig mestadels inom kriminologin eller det fält 

som kallas ”cultural criminology”, vilket är mer tvärvetenskapligt och feministiskt inriktat (Natland 

2006, s. 18). Det finns forskning på området även inom psykologi och (kultur)historia, och det går 
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att hitta vissa nedslag inom litteratur- och filmvetenskap, där representationer och framställningar 

av kvinnors våld studeras. 

Medieanalyser, kulturkriminologi och kriminologi

Sidsel Natland definierar sin egen forskning som kulturkriminologisk (Natland 2006, s. 18). I sin 

avhandling Volden, horen og vennskapet. En kulturanalytisk studie av unge jenter som utøvare av 

vold (2006) undersöker hon både hur medier beskriver unga flickors våld, och hur unga flickor 

själva upplever och beskriver sig som utövare av våld. Natland ger en utförlig översikt över 

ungdoms- och kriminologisk forskning, och hur den framställer, eller i många fall låter bli att 

framställa, flickor eller kvinnor som delaktiga i brott och våldsutövning. Hon påvisar även hur den 

kriminella kvinnan konstruerats som varken en riktig kvinna eller en riktig kriminell, utan snarast 

som ett onaturligt undantag (Natland 2006, s. 15-16). Natland menar även att feministisk forskning 

kring våld fokuserat för mycket på våldet som en konstruktion av manlighet, och placerat kvinnor i 

en offerposition, där våldet om det alls förekommer ses som en reaktion på mäns våld (Natland 

2006, s. 10-13, 19). Denna syn är enligt Natland för begränsad, och för en feministisk förståelse av 

kvinnors och flickors våld krävs att de studeras som handlande subjekt, samt att förståelsen för på 

vilka sätt de själva ger våldet mening blir bättre (Natland 2006, s. 13, 19). Att denna förståelse 

saknas, i kombination med stereotypa föreställningar om kvinnlighet, gör att unga flickors 

våldsamhet om och om igen konstrueras som ett nytt och oroväckande fenomen, framförallt i 

medier (Natland 2006, s. 14-15). Natland diskuterar, utifrån sociologen Belinda Morrissey, tre 

tillgängliga förklaringsmodeller för kvinnors våld, som samtliga syftar till att bevara synen på den 

normala kvinnligheten som fredlig och icke-våldsam. Dessa är att se den våldsamma kvinnan som 

ett monster, eller en närliggande men ändå annorlunda syn, där hon ses som lömsk och ondskefull. I 

båda dessa fall ses kvinnan visserligen som en handlande individ, men som högst onormal och 

okvinnlig. Den våldsamma kvinnan kan även ses som ett offer, som inte kan  hållas ansvarig för 

sina egna handlingar (Natland 2006, s. 19). En av Natlands slutsatser är att våldet som unga flickor 

utövar på vissa sätt är kopplat till konstruktioner av femininitet, och att det krävs en utökad och 

delvis annorlunda forskning kring hur flickors våld är länkat till olika subjektspositioner.  

       Tove Pettersson driver i artikeln ”Våld som iscensättning av femininitet?” (2003) liknande 

teser. Pettersson menar att flickors våld många gånger syftar till att upprätthålla såväl hierarkier 

mellan flickor som normativ heterosexualitet. Därmed blir det problematiskt att diskutera våld 

enbart som en del av manlighetskonstruktioner, eller som ett överskridande av normer för 

femininitet. 

       Ytterligare exempel på forskning kring flickors våld och mediers beskrivningar av detta 
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presenteras i  antologin Girls´ Violence. Myths and Realities (2004), redigerad av Christine Adler 

och Anne Worrall som båda är kriminologer. Antologin är en reaktion på  hur medier rapporterar 

kring unga flickors våldsamhet som ett ökande och problematiskt fenomen (Natland 2006, s. 14-

15), och samlar forskning på området från Australien, Storbritannien, Kanada och USA. Adler och 

Worrall vill ta reda på hur denna rapportering hänger samman med faktiska omständigheter, och 

även hur flickors våldsamhet förhåller sig till konstruktionen och kontrollen av ”adolescent 

femininities” (Adler & Worall 2004, s. 2). Adler och Worall menar att det faktum att vi har svårare 

att se våld som en del av flickors beteende leder både till att det osynliggörs och att det 

problematiseras på ett annat sätt än pojkars; det finns inget ”girls will be girls” (Adler & Worall 

2004, s. 11). De konstaterar vidare att föreställningar om flickors mindre benägenhet att ta till våld 

inte behöver relatera till eller styra hur flickor faktiskt beter sig (Adler & Worall 2004, s. 11-12). 

Flera av artiklarna behandlar hur flickor utövar och/eller förhåller sig till våld och våldsamt 

beteende i offentliga miljöer. Worall menar i sin artikel ”Twisted Sisters, Ladettes, and the New 

Penology: The Social Construction of ´Violent Girls´” att den upplevda ökningen av flickors våld (i 

Storbritannien) har mer att göra med hur medier beskriver det som mer närvarande och allvarligare 

nu än tidigare, än med att det faktiskt har blivit vanligare. Vidare menar hon att samhällets och de 

sociala instansernas syn på våldsamt beteende hos flickor har förändrats. Tidigare sågs detta 

beteende visserligen som omoraliskt och riskfyllt, men som något de sociala myndigheterna borde 

ta hand om, och nu ligger kriminalisering och ungdomsvård närmare till hands (Worall 2004, s. 44-

45). Worrall anser även att psykologen Anna Motz (se nedan) uppmärksammade sätt att  analysera 

och behandla kvinnor som  utövar våld har vissa fördelar, men att hon också generaliserar och 

stereotypiserar orsakerna till kvinnors våld. Trots att Motz själv poängterar att detta inte är hennes 

intention (Motz 2001, s. 5), menar Worrall att hennes teorier riskerar att reproducera föreställningar 

om att alla kvinnor, som begår våldsamma handlingar, är psykiskt störda om de används alltför 

lättvindigt (Worall 2004, s. 49-50).   

       Eileen Berrington och Paivi Honkatukia jämför i artikeln ”An Evil Monster and a Poor Thing: 

Female Violence in the Media” (2002) hur två kvinnliga mördare, Rosemary West (England) och 

Sanna Sillanpää (Finland), beskrivits i medier. De intresserar sig för hur dessa representerats, inte 

för förutsättningar eller mönster hos kvinnliga våldsverkare (Berrington & Honkatukia 2002, s. 52). 

Berrington och Honkatukia menar att det finns två lättillgängliga förklaringsmodeller för kvinnors 

våld – att se kvinnor som utövar våld som ”bad” eller ”mad”. Detta medför att den normala eller 

normativa kvinnligheten inte behöver ifrågasättas, eftersom våldet då inte förstås som en del av 

eller ett uttryck för denna (Berrington & Honkatukia 2002, s. 53-54). I linje med detta framställs 

West som ”bad”, något som också sätts i samband med antaganden om hennes sexualitet, och 
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Sillanpää som ”mad”; ett offer för psykisk sjukdom och kanske sexuella övergrepp. Kvinnliga 

våldsbrottslingar (för)döms i medier, och kanske även i domstolar, också för sin okvinnlighet 

(Berrington & Honkatukia 2002, s. 54-55, 58, 64), medan mäns våldsbrott däremot inte behöver 

problematiserats utifrån deras kön (Berrington & Honkatukia 2002, s. 58).  Kvinnors våld och 

motstånd kan också oskadliggöras genom att förlöjligas (Berrington & Honkatukia 2002, s. 54-55). 

Kvinnors våld får ett större nyhetsvärde och är mer fascinerande och spektakulärt just eftersom det 

är ovanligt, och sexualiserat eller könat (Berrington & Honkatukia 2002, s. 57, 69); ”Women´s 

violence has a ´double fascination´” (Berrington & Honkatukia 2002, s. 57).  Så länge kvinnors våld 

beskrivs som exceptionellt och onaturligt kan det få utgöra ett spännande och lockande inslag. 

Mediers beskrivningar syftar till att förklara och förlägga våldet, avvikelsen, någon annanstans än 

hos normala individer eller  majoritetssamhället (Berrington & Honkatukia 2002, s. 70). 

”Mad”/”bad” dikotomin hänger samman med lösningar – att antingen bota eller på livstid låsa in 

den våldsamma kvinnan, alltså att återföra henne till eller utesluta henne ur samhället (Berrington & 

Honkatukia 2002, s. 59). Berrington och Honkatukia påvisar således att det finns ett större behov av 

att förklara kvinnors våld än mäns, och att dessa förklaringar kan ta sig spekulativa uttryck. 

       Laura Sjoberg och Caron E. Gentry utvecklar i ”Reduced to Bad Sex” (2008) hur 

sexualiseringen av våldsamma kvinnor fungerar. Deras huvudsakliga fokus är ”kriget mot 

terrorismen”, och hur kvinnors våld på båda sidor i detta krig beskrivs. De identifierar två olika 

”whore narratives” (Sjoberg & Gentry 2008, s. 6), som är kopplade till sexuell utlevelse respektive 

sexuell avvikelse, och som de benämner ”erotomania” och ”erotic dysfunction” (Sjoberg & Gentry 

2008, s. 7, 10). I dessa narrativ länkas kvinnors våld till, och förklaras av, antingen en överdriven 

sexdrift eller en dysfunktionell sexualitet. De kan till exempel beskrivas som styrda av en våldsam 

man som de har en sexuell relation med, eller kan våldet ses som en effekt av att de inte kan 

fullfölja en ”naturlig” kvinnlig drift att tillfredställa män och få barn (de är homosexuella eller 

infertila). Sjoberg och Gentry menar också att kvinnors våld framställs som enskilda händelser, och 

inte analyseras som sammanhållna fenomen som hänger ihop med det övriga samhället (Sjoberg & 

Gentry 2008, s. 5). Sexualiseringen av våldsamma kvinnor syftar enligt Sjoberg och Gentry dels till 

att frånta dem deras förmåga att handla självständigt och ta ansvar för sina egna handlingar, dels till 

att skydda den normala kvinnligheten från att sammankopplas med våldet. Genom att framställa 

våldsamma kvinnor som undantag och störda individer som är styrda av sex, blir det fritt fram att 

fascineras av dem, och exponera dem utan att förändra stereotypa föreställningar om vare sig 

kvinnor eller våld (Sjoberg & Gentry 2008, s. 7). Sjoberg och Gentry visar också hur 

sexualiseringen samverkar med rasistiska och orientalistiska föreställningar när muslimska kvinnor 

begår terrordåd. Vidare konstaterar de att den stora skillnaden inte ligger i vilka våldsamma eller 
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kriminella handlingar kvinnor faktiskt har möjlighet att begå i jämförelse med män, utan vilka 

reaktioner dessa ger upphov till och hur de tas emot (Sjoberg & Gentry 2008, s. 17). Kvinnors våld 

blir dubbelt problematiskt: ”...the ´double transgression´ of women´s violence becomes clear: a 

violent woman has comitted two crimes: her violence, and defying gender stereotypes that deem her 

incapable of that violence” (Sjoberg & Gentry 2008, s. 7).  

       Meda Chesney-Lind och Lisa Pasko tar i The Female Offender (2004) upp en rad olika 

omständigheter kring flickors och kvinnors kriminalitet. De fokuserar även på hur etnicitet och 

klass samspelar med kön i utövandet av och reaktionerna på kvinnors och flickors brott. 

       Sociologen Marja Walldén har på uppdrag av Brottsförebyggande Rådet skrivt rapporterna 

Kvinnor och brott (2000a) och Kvinnor och brott. Teoretiska perspektiv (2000b). Den förra är en 

kartläggning och sammanfattning av tre tidigare rapporter, och den senare en genomgång av 

kriminologisk teoribildning och hur denna kan länkas till kvinnors brottslighet. Rapporterna har 

uppkommit på grund av att kvinnors brottsutövning är ett eftersatt forskningsområde, och de 

poängterar behovet av vidare studier. Walldén påpekar att kvinnliga brottslingar setts och ses som 

mindre ansvariga för sina handlingar och mer ”galna” än manliga (Walldén 2000b, s. 2-3), samt att 

”De gängse kriminologiska teorierna har egentligen inte i något fall utvecklats med 

kvinnobrottslighet, eller skillnaderna i mäns och kvinnors brottslighet, i tankarna” (Walldén 2000b, 

s. 47). 

       Också Ingela Kolfjord menar i Kvinnors drogbruk och lagbrott (2003) att det finns liten 

kunskap om kvinnor som begår brott, och att utgångspunkten för mycket av den kriminologiska 

teoribildningen är mäns brott. Hon vill genom sin intervjustudie med kvinnor som begår brott och 

missbrukar bidra till mer kunskap, och försöka kontextualisera kvinnors kriminella handlingar. 

Enligt Kolfjord går det inte att förstå kvinnors kriminalitet utan en förståelse för de sociala, till 

exempel klassmässiga, omständigheter som omger den.

        Kvinnor som utövar våld i nära relationer, mot män och andra kvinnor, är ett ämne som fått 

viss medial uppmärksamhet. Till exempel publicerade Dagens Nyheter en artikel, ”Feminister har 

olika syn på kvinnors våld”, där Petra Östergren och Eva Lundgren fick stå för två olika synsätt på 

kvinnors våld (Lerner 2004). Båda betonar dock vikten av att förstå kvinnors våld, men Lundgren 

ger uttryck för en oro att kvinnors våld uppmärksammas för att relativisera mäns våld mot kvinnor. 

I Brottsförebyggande Rådets rapport Våld mot kvinnor och män i nära relationer (2009), författad 

av Klara Hradilova Selin, tas för första gången även mäns utsatthet för våld i nära relationer upp. 

Rapporten bygger på data från Nationella Trygghetsundersökningen 2006, 2007 och 2008, och visar 

bland annat att män som är utsatta för relationsvåld har lägre förtroende för rättsväsendet än kvinnor 

i samma situation. Undersökningarna tyder även på att cirka en femtedel av de som utsätts för våld 
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från sin partner är män, och att det vanligaste brottet män utsätts för är trakasserier från en föredetta 

partner (Hradilova 2009, s. 24).   

       Lee Fitzroy diskuterar i artikeln ”Violent Women: Questions for Feminist Theory, Practice and 

Policy” (2001) en oro liknande den som Lundgren ger uttryck för; en oro för vad hon kallar en 

”womanblaming backlash”. Fitzroy har intervjuat personer som i sin yrkesutövning kommer i 

kontakt med våldsamma kvinnor, och inom dessa yrkesgrupper efterfrågas sätt att analysera och 

bemöta kvinnors våld. Många ger dock uttryck för en rädsla för att ett fokuserande på kvinnor som 

begår våldsbrott skulle leda till just en ”backlash-effekt”, och att mäns våld skulle ses som mindre 

allvarligt (Fitzroy 2001, s. 11). Fitzroy menar vidare att synen på våldsamma kvinnor inom vård 

och rättsväsende till stor del präglas av att de definieras antingen som galna eller som offer, och att 

detta bidrar till att upprätthålla föreställningar om hur en god och normal kvinna ska bete sig 

(Fitzroy 2001, s. 11, 20, 25). 

Psykologi

Inom psykologisk forskning på området tycks Anna Motz ha blivit tongivande. Hon är 

praktiserande psykolog och beskriver i The Psychology of Female Violence. Crimes Against the 

Body (2001) sin förståelse av de våldsamma kvinnor hon möter i sitt arbete. Enligt Motz följer 

kvinnors våld andra mönster än mäns – det är mer privat och riktas främst mot barn, partners och 

den egna kroppen. Detta i kombination med ideal om kvinnlighet och moderskap gör att det 

uppmärksammas mindre, och att förståelsen av det därför är sämre. Motz ser våldet som 

kommunikativt och som en lösning på psykologiska problem som hotar att bli överväldigande 

(Motz 2001, s. 6-7). Hon förespråkar en psykodynamisk förklaringsmodell, och ser kopplingar till 

kvinnornas egna erfarenheter av utsatthet och våld, framförallt inom familjen; ett slags 

”intergenerational transmission of abuse” (Motz 2001, s. 7). Trots detta anser Motz att det hon 

definierar som feministiska förklaringsmodeller till kvinnligt våld, där våldet ses som en reaktion på 

förtryck, inte räcker hela vägen. Motz artikel ”Kvinnors våld” (2002) finns utgiven i den svenska 

antologin Våldets psykologi, och hon har nyligen gett ut en ny bok; Managing Self-Harm: 

Psychological Perspectives (2009).  

       Bruce A. Arrigo och Ayanna Griffin använder sig i artikeln ”Serial Murder and the Case of 

Aileen Wournos” (2004) av Wuornos fall för att utveckla ett sätt att närma sig och förstå kvinnor 

som begår brutalt våld och mördar. De menar att forskning kring kvinnor som dödar fokuserat för 

mycket på kvinnor som dödat som en reaktion på att de själva blivit utsatta för våld, oftast av en 

äkta man eller annan manlig anhörig (Arrigo & Griffin 2004, s. 375, 390). Genom att använda sig 

av teorier om anknytning och psykopati vill de påvisa ett annat sätt att förstå varför kvinnor mördar.
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       Jenny Yourstone gör i sin avhandling i psykologi Violent female offenders: Facts and 

preconceptions (2008) jämförande kvantitativa studier mellan kvinnliga och manliga förövare som 

begått dödligt våld. Hon fokuserar framförallt på psykosocial bakgrund och förekomst av psykisk 

sjukdom. Yourstone visar att vissa skillnader i förekomsten av rättspsykiatriska diagnoser – kvinnor 

bedöms oftare som sjuka – bara kan bero på just det faktum att de är kvinnor. Yourstone menar 

därför att förutfattade meningar om vad en frisk kvinna är kapabel att göra till viss del styr vem som 

bedöms vara psykiskt störd. 

Historia och kulturhistoria

Även inom det (kultur)historiska forskningsfältet finns ambitioner att förstå kvinnors våld och brott. 

Till exempel har Eva Österberg och Marie Lindstedt Cronberg inom ramen för forskningsprojektet 

och nätverket ”Våldets kulturhistoria” redigerat de tre antologierna Våldets mening. Makt, minne,  

myt (2004), Kvinnor och våld – En mångtydig kulturhistoria (2005) och  Våld. Representation och 

verklighet (2006). Som framgår av titeln fokuserar Kvinnor och våld på kvinnors del av våldets 

historia. Österberg och Lindstedt Cronberg konstaterar att våldsamhet oftast har setts som ett 

uttryck för manlighet, och icke-våldsamhet eller fredlighet som en del av kvinnligheten, samt att 

omständigheter som talar emot detta gärna tigs ihjäl (Österberg & Lindstedt Cronberg 2005, s. 9). 

Många gånger har kvinnor verkligen varit offer, men det finns även exempel på kvinnor som själva 

varit våldsamma i olika sammanhang. Cecilia Riving beskriver i sitt bidrag  ”Ideal och avvikelse – 

Kvinnlighet,  våldsamhet och sinnessjukdom vid 1800-talets mitt” (2005) hur våld som inte rättade 

sig efter traditionella maktrelationer ofta tolkades som irrationellt, oavsiktligt och sjukt. Vid den tid 

hon undersöker var mindre än 5% av de dömda våldsbrottslingarna kvinnor, men bland de intagna 

på hospitalen för sinnessjuka i Lund, Malmö och Vadstena beskrivs drygt hälften av både kvinnor 

och män som våldsamma (Riving 2005, s. 104). Charlotte Tornbjer visar i ”Det röda våldet – 

svenska resenärer och den rysk-sovjetiska revolutionära kvinnan” (2005) hur de sovjetiska kvinnor 

som bar vapen ofta beskrevs som abnorma eller komiska och berövade sin kvinnlighet av svenska 

journalister och resenärer. Ibland kunde de däremot istället ses som representanter för en ny och 

förändrad kvinnlighet. I båda fallen skedde någon typ av omförhandling för att de beväpnade 

kvinnorna skulle kunna bli förståeliga. 

       Birgitta Svensson diskuterar i artikeln ”Könets destabilisering – Kvinnor som våldsverkare och 

gärningsmän” (2004), som ingår i Våldets mening, kvinnors våldsbrott i Sverige i mitten av 1800-

talet. Hon menar att vissa typer av (vålds)brott utmanade könskategorier, medan andra inte gjorde 

det. Brott som uppfattades som kvinnliga var sådana som skedde i det fördolda, ofta med 

kopplingar till kvinnans kropp och med lömska metoder: förförelse, förfalskning och bedrägeri 
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(Svensson 2004, s. 150). Sådana brott hotade inte uppfattningar om kvinnlighet, även om de 

innehöll våld – Svensson menar att till exempel barnamord under denna tid var ett kvinnligt brott 

(Svensson 2004, s. 150-51). Kvinnor som däremot begick öppet aggressiva och manligt kodade 

våldsbrott som misshandel, inbrott, dråp och (rån)mord, utmanade föreställningar om vad en kvinna 

kunde göra. Därför kunde kvinnor som begick denna typ av brott skaffa sig en högre status inom 

såväl kriminella miljöer som rättsväsendet. De benämndes eller definierades inte alltid som kvinnor, 

utan sågs ibland framförallt som just brottslingar. Fler exempel på kvinnors brott i ett historiskt 

perspektiv ger Barry Godfrey i ”Rough Girls, 1880-1930: The ´Recent´ History of Violent Young 

Women” (2004) och Maria Kaspersson i ”Bilder av barnamörderskor från 1500-talet till 

mellankrigstiden” (2003).  

Representationer av kvinnors våld i litteratur och på film

Förutom den typ av medieanalyser som har tagits upp, är forskningen kring hur kvinnors 

våldsamhet representeras i kulturen mycket begränsad. Litteraturvetaren Sarah Appleton Aguiar 

(2001) har studerat funktionen hos ”the bitch”, den besvärliga och dåligt anpassade kvinnan, i 

västerländsk skönlitteratur. Aguiar menar att ”bitchen” traditionellt har använts som varnande och 

avskräckande exempel på hur kvinnor inte ska uppföra sig, och därför bannlystes från den 

feministiska skönlitteratur som växte fram under 1960- och 70-talen (Aguiar 2001, s. 1-6). Under 

1990-talet har vissa feministiska författare försökt att ompröva och återupprätta ”bitchen” för att på 

olika sätt använda sig av den omstörtande kraften hos henne (Aguiar 2001, s. 6-9). 

       Josephine Gattuso Hendin, professor i engelska, undersöker i Heartbreakers: women and 

violence in contemporary culture and literature (2004) hur kvinnors våld skildras i samtida 

amerikansk litteratur, film och nyhetsrapportering. Hendin anser att våldsamma kvinnor väcker så 

starka reaktioner på grund av att de attackerar traditionella förståelser av  kvinnors roller och 

positioner i samhället (Hendin 2004, s. 2-4). En av anledningarna till att kvinnors våld och 

skildringar av detta inte blivit seriöst utforskat är enligt Hendin att vissa feministiska riktningar 

varit rädda för de konsekvenser som ett uppmärksammande av kvinnors våld skulle kunna få. Det 

skulle till exempel kunna bli ett argument för att inte ta så allvarligt på mäns våld mot kvinnor 

(Hendin 2004, s. 2-9). Enligt Hendin är medias framställningar av våldsamma kvinnor ofta 

stereotypa, och beskriver dem som monstruösa, galna eller vilseledda och manipulerade (av män). 

Ibland kan de även gestaltas som närmast glamorösa, och våldsamheten som ett spännande inslag i 

deras personlighet (Hendin 2004, s. 3-4). Litteraturen erbjuder andra möjligheter, och här ser 

Hendin de våldsamma kvinnornas potential (Hendin 2004, s. 12-13, 25-26, 271, 279). I litteraturen 

kan den hotfulla kraft som kvinnors våld utgör användas för att ifrågasätta och förändra 
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kvinnligheten (Halberstam 2005, 2008; Wittig 1992; se vidare i teoridelen). Hendin betonar 

betydelsen av att berättelser om kvinnors våld i många fall är berättelser om återtagen kontroll över 

livssituationen.1

       Antologin Film Studies – Women in Contemporary World Cinema (Karriker 2002) tar upp 

”kvinnor och våld” som ett deltema. Karen Boyle analyserar i ”´Not All Angels Are Innocent´- 

Violence, Sexuality and the Teen Psychodyke” (2002) hur flickors och kvinnors våld länkas till 

homosexualitet i Heavenly Creatures och Sister My Sister. Båda filmerna bygger på verkliga fall 

där två flickor tillsammans mördat andra kvinnor. Boyle menar därför att filmerna inte behöver ta 

upp vem som mördat eller hur morden begåtts – det vet vi redan, och denna vetskap är grunden och 

förutsättningen för båda filmerna. Istället handlar det om att ta reda på varför, och i båda fallen 

presenteras flickornas homosexuella, i Sister My Sister även incestuösa, relation som en del av 

förklaringen (Boyle 2002, s. 39). Boyle menar att kriminell och sexuell gränsöverskridelse ofta 

kopplas samman i representationer av våldsamma kvinnor, och att lesbiskt begär skildras som aktivt 

och aggressivt (Boyle 2002, s. 36, 46). I båda filmerna blandas flickornas roller som offer och/eller 

förövare samman, och deras relationer porträtteras som en slags förutsättning för morden. Boyle 

anser alltså att (avvikande) sexualitet ofta kopplas till kvinnors våld som en del av fascinationen 

inför det och viljan att förklara det (Boyle 2002, s. 46).  Margaret Allison drar i ”Women Behind 

the Grave” (2002) paralleller mellan hur kvinnors delaktighet i våld representeras i film (Shallow 

Grave), TV (serien Brookside) och nyhetsrapportering (fallet Fred och Rosemary West). Också 

Allison visar att  homosexualitet är ett återkommande inslag i dessa representationer – den 

”avvikande” sexualiteten blir både förklaring och försvårande omständighet (Allison 2002, s. 132-

34). Hon identifierar också ett behov av att tysta ned och tala för de våldsamma kvinnorna; att göra 

dem förståeliga utifrån dominerande föreställningar om kvinnlighet och inte utifrån sig själva 

(Allison 2002, s. 134, 136). Paul Sutton diskuterar i ”La Femme Nikita: Violent Woman or 

Amenable Spectacle?” (2002) ett annat sätt att representera våldsamma kvinnor. Han menar att 

Nikita, huvudkaraktären i Luc Bessons film La Femme Nikita, konstrueras som våldsam först 

genom sin tillhörighet till en våldsam och kriminell subkultur, sedan som en kontrollerad och 

övervakad del av staten (och av män). Att Nikitas våld framställs som iscensatt och styrt av män, i 

kombination med att hon kontinuerligt heterosexualiseras, gör hennes våldsamhet mer eller mindre 

”ofarlig”.   

      Dana Heller analyserar i artikeln ”Shooting Solanas: Radical Feminist History and the 

Technology of Failure” (2001) Mary Harrons film I shot Andy Warhol och även manuset till filmen. 

1 I min C-uppsats (Persson 2004) utvecklade och använde jag mig av Hendins resonemang kring hur litterära 
skildringar av kvinnors våld kan förstås. 
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Hon använder sig också av kommentarer Harron gjort kring filmen och dess tillkomst från olika 

källor, och jämför framställningen med fakta om Solanas liv. Heller menar att I shot Andy Warhol  

genomgående framställer Solanas som en enskild och historielös individ utan kopplingar till 

samtida händelser och samhällsrörelser. Hon anser vidare att Solanas får stå för ett kropps- och 

textcentrerat perspektiv, som krockar med Warhols postmoderna kopierande och reproducerande av 

bilder: ”Solanas appears as a doomed agent acting on behalf of that which stands outside of the 

reproductive technologies of consumer culture” (Heller 2001, s. 182). Heller menar att denna 

motsättning ställs upp på ett stereotypt sätt, och att filmen även onyanserat länkar Solanas tankar i 

SCUM Manifest till skottet mot Warhol (Heller 2001, s. 184).   

       Mavis Haut vill i ”A salty tongue” (2007) skriva in Valerie Solanas SCUM Manifest i en 

satirisk tradition. Hon menar att Solanas humor kan beskivas med Mikhail Bachtins term 

”carnivalesque”, och drar paralleller mellan SCUM Manifest och Jonathan Swifts A Modest  

Proposal (Haut 2007, s. 28-29). Enligt Haut är en av orsakerna till att Solanas var och fortfarande är 

kontroversiell att hon använder sig av en typ av humor som är extremt manligt kodad: ”Though as a 

woman Solanas was also an oppressed outsider, political satire was a male domain into which she 

was not going to be admitted” (Haut 2007, s. 32). Solanas tar däremot inte till mer feminint kodad 

humor, som att till exempel driva med sin egna tillkortakommanden (Haut 2007, s. 32). Trots sin 

analys kopplar Haut, till skillnad från Heller, Solanas manifest på ett direkt sätt till att hon sköt 

Warhol: ”The shooting has very obvious parallels with her manifesto: it is just as urgent, as abrupt, 

as oblique, as inappropriate, and, finally, it serves as the ulitimate proof of its author´s serious 

intent: SCUM was never meant as a purely verbal exercise” (Haut 2007, s. 35-36).  

       Gemensamma drag i forskningen som tas upp här är insikten om att kvinnors våld är ett 

eftersatt forskningsområde, och att det generellt sett endast finns en dåligt utvecklad förståelse av 

det. För att komma tillrätta med dessa omständigheter kan våldsutövning inte enbart kopplas till 

maskulinitetskonstruktion, och våldsamma kvinnor kan inte ses som avvikelser från en normal 

kvinnlighet. Konstruktionen av den våldsamma kvinnan som onaturlig hänger samman med en 

begränsad syn på den normala kvinnan som passiv, omvårdande och fredlig. I representationer av 

kvinnors våld blir våldsamheten både länkad till och förklarad av andra typer av av avvikande 

beteende, främst sexuellt. Förklaringsmodeller som relaterar till en syn på våldsamma kvinnor som 

monster, galna eller offer verkar hela tiden ligga nära tillhands. Arvet efter Cesare Lombroso, 

”kriminologins fader”, som tas upp av flera av författarna (Kolfjord 2003, s. 12; Natland 2006, s. 

15; Walldén 2000b, s. 1-2; Yourstone 2008, s. 3) tycks onekligen tungt. Han utkom 1894 med The 

Female Offender, och definierade den normala kvinnan som passiv, lägre stående och mindre 

utvecklad än mannen, och den kriminella kvinnan som en degenererad, onormal och ovanlig 
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avvikelse. Just hennes aktiva sida såg Lombroso som speciellt onormal i förhållande till kvinnans 

natur, och hon var mer lömsk och ondskefull än den kriminelle mannen (Kolfjord 2003, s. 12; 

Natland 2006, s. 15; Walldén 2000b, s. 1-2; Yourstone 2008, s. 3). Denna syn, om än i modifierade 

och mindre påtagliga versioner, tycks vara något som de flesta ansatser att studera kvinnors våld har 

att förhålla sig till.   

       Att placera min egen uppsats i direkt relation till de kriminolgiska och psykologiska teorierna 

om kvinnors våld är varken rimligt eller givande. Däremot är min ambition att i linje med de mer 

kulturellt inriktade studierna jag tagit upp kritiskt granska hur representationer av kvinnors våld kan 

fungera. För att närma mig materialet har jag använt mig av några olika teoretiska ingångar, som jag 

anser korsar varandra på kritiska och intressanta punkter. Dessa kommer att presenteras under 

”Teoretiska perspektiv”. 

Kvinnors våld – definition av begrepp

Sidsel Natland poängterar att hon undersöker ”jenters vold”, och menar att begreppet ”jentevold” är 

problematiskt eftersom det indikerar att flickor eller kvinnor ägnar sig åt ett könsspecifikt våld. 

Även om Natland inte förnekar skillnader mellan hur flickor och pojkar utövar våld menar hon att 

det är viktigt att inte essentialisera eller dikotomisera dessa skillnader (Natland 2006, s. 14). En 

liknande diskussion för Jeff Hearn om ”mäns våld”. Han menar att detta begrepp har flera fördelar 

framför ”manligt våld”: det har inte samma biologistiska undertoner, det klargör att det inte finns 

en speciell typ av manligt våld och det erkänner mångfalden i det våld som män utövar (Hearn 

1998, s. 4). Utifrån dessa synssätt har jag valt att vara konsekvent i min användning av ”kvinnors 

våld” istället för ”kvinnligt våld”. Jag anser att det tydliggör att jag avser det våld som kvinnor 

utövar och att jag inte diskuterar en särskild sorts kvinnligt våld, som underförstått män också skulle 

kunna ägna sig åt. 

Teoretiska perspektiv

Gemensamt för de teoretiska infallsvinklar jag valt är att de behandlar normalitet och avvikelser i 

förhållande till makt, och/eller samhällets vilja att korrigera beteenden som ses som felaktiga. Detta 

hänger samman med ett särskiljande av vem som är eller kan vara normal, förnuftig och sund, i 

motsats till onormal, galen och sjuk. Denna gränsdragning är kopplad till såväl maktutövning som 

affektiva tillstånd, och min ambition är att genom framförallt Sara Ahmeds (2004) teorier tillföra ett 

känsloperspektiv. Dessa teoretiska utgångspunkter gör det dessutom möjligt att förstå både 

samhällsanpassad normalitet och kvinnlighet som något som kontinuerligt skapas och disciplineras 

fram i en mängd olika kulturella och samhälleliga instanser.   
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Normalitet, avvikelse och disciplinering

Michel Foucault beskriver i Vansinnets historia (1983) och Övervakning och straff  (2001) hur vårt 

västerländska samhälle allt mer inriktat sig på att normalisera avvikare. Enligt Foucault gör vi nu en 

skarpare åtskillnad mellan vanvett och förnuft, mellan sjukt och friskt, på såväl praktiska  som 

teoretiska nivåer. Detta hänger samman med en rädsla för att vanvettet ska smitta (Foucault 1983, s. 

34), något Foucault spårar till den europeiska medeltidens sätt att se på och hantera spetälska 

personer (Foucault 1983, s. 16-17). Nu tror samhället istället att sjuka eller kriminella individer kan 

sprida sitt beteende om de inte stoppas och korrigeras. Brottsliga handlingar ses i högre grad än 

tidigare som brott mot hela samhället; som ett felaktigt beteende som i förlängningen drabbar 

brottslingen själv (Foucault 2001, s. 106-08). Den som utför olagliga eller anstötliga handlingar blir 

därmed sedd som sjuk och onormal (Foucault 2001, s. 120). I motsats till tidigare brutala och 

tortyrliknande kroppsstraff ser vårt samhälle straffet som en möjlighet att återanpassa och återföra 

den missanpassade individen till ett önskvärt beteende (Foucault 2001, s. 277). Genom att placera 

kriminella och psykiskt sjuka på institutioner där den samhälleliga kontrollen kan utövas hårdare 

ska de läras att disciplinera och anpassa sig själva. Sysslolöshet, och att stå utanför de produktiva 

delarna av samhället, är försvårande omständigheter som hos både kriminella och sjuka måste 

åtgärdas och bokstavligt talat arbetas bort (Foucault 1983, s. 57ff). Vansinne ses inte längre som en 

egenmäktig kraft som måste bemästras genom yttre tvång, utan som ett barnsligt beteende som går 

att komma tillrätta med genom uppfostran (Foucault 1983, s. 270). Foucaults övergripande poäng är 

i min läsning att maktutövningen till stor del har flyttat in i oss själva, och att detta får konsekvenser 

för hur vi ser på dem som inte lever upp till kraven på behärskning, civiliserat beteende och 

självdisciplin. Ett våldsamt eller potentiellt samhällsomstörtande beteende blir som en konsekvens 

av detta både farligt och ”dumt”. Det medför även att vi får ett behov av att förstå olika typer av 

avvikande beteende.Vi vill kunnna avgöra om detta går att korrigera, eller om de som utövar det 

måste förkastas istället för att ses som en del av samhället. Att dra och upprätthålla gränser mellan 

olika typer av individer och handlingar blir viktigt, liksom att internalisera den övervakande och 

bedömande blicken. Samhällets och majoritetens makt utövas på subtila sätt och för den avvikande 

individens bästa.

Självdisciplinering och genus

Judith Butler utvecklar i Genustrubbel (2007) teorier där genus och femininitet förstås som 

performativa strategier. Detta gör det möjligt att se även genus, eller kön, som (själv)disciplinerande 

normaliseringsprocesser. På liknande sätt som Foucault (1983, 2001) menar att vi själva bidrar till 

att begränsa och behärska vårt beteende för att bli produktiva och samhällsnyttiga medborgare, 
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menar Butler att vi gör det för att bli kvinnor och män. Vi strävar efter att göra oss själva och andra 

förståeliga i förhållande till normer, värderingar och ideal om kvinnlighet och manlighet. Butlers 

huvudtes är att det inte finns kroppar, kön eller sexualitet före eller utanför vår förståelse och vårt 

iscensättande av dessa. Vi tänker oss ofta en uppdelning mellan natur och kultur (Butler 2007, s. 

91), men själva idén om att naturen föregår eller utgör grunden för kulturen, eller att könet föregår 

genusidentiteten, är enligt Butler i sig kulturellt skapad. Det är därför meningslöst att söka ett 

ursprung till eller en essens av till exempel kvinnlighet. Att genus skapas och konstrueras betyder 

däremot inte att vad som helst är möjligt. Den som manifesterar sitt genus fel i förhållande till 

önskvärda ideal riskerar hela tiden att på olika sätt straffas, osynliggöras och uteslutas (Butler 2007, 

s. 218-19). Det jag anser vara användbart och viktigt för mig inom Butlers komplexa och 

vittförgrenade teoretiserande, är möjligheten att se hur den övervakande och bedömande blick som 

Foucault (1983, 2001) beskriver fungerar också i förhållande till genus. Även här finns rätt och fel, 

friskt och sjukt, normalt och onormalt hela tiden närvarande som kategorier att sortera eller sorteras 

i. 

Att upprätthålla gränser – äckel och abjektion 

De perspektiv som Sara Ahmed presenterar i The Cultural Politics of Emotion (2004) visar hur 

åtskiljandet mellan önskat och oönskat samverkar med känslor. Ahmed beskriver hur känslor ofta 

ses som skilda från, och mindre betydelsefulla än, tankar, åsikter och förnuft (Ahmed 2004, s. 6). 

Detta medför att affektiva tillstånd ses som något som hindrar oss från att tänka och handla logiskt 

och rationellt. Också Foucault diskuterar denna uppdelning mellan känsla och förnuft, och hur 

passioner och affekter ses som något som både kan förebåda och utlösa galenskap (Foucault 1983, 

s. 98ff). Någon sådan tydlig uppdelning existerar inte enligt Ahmed; kroppsliga förnimmelser, 

känslor och tankar är inte separata företeelser som går att analysera var för sig (Ahmed 2004, s. 6). 

Ahmed vänder sig även emot privatisering eller psykologisering av känslor, och menar att de också 

måste förstås som samhälleliga, ideologiska och politiska (Ahmed 2004, s. 12). Det vi känner och 

de sätt vi ger uttryck för detta på bidrar till att skapa oss som subjekt i ett visst sammanhang. Därför 

kan känslor och känsloyttringar ses som performativa (Ahmed 2004, s. 13), och i min tolkning som 

en del av de reglerande processer som Foucault (1983, 2001) och Butler (2007) diskuterar. Ahmed 

menar att känslor skapas i en växelverkan mellan yttre och inre, på samma sätt som normer och 

åsikter gör, när individer bedömer och värderar sig själva och andra mot de ideal och stereotyper 

som finns att tillgå. Ahmed urskiljer några processer som centrala och viktiga för hur känslor 

fungerar i relation till åtskiljande och gränsdragningar. Dessa definierar hon som känslomässiga 

associationer, rörelse och cirkulation av affekter, samt det hon kallar för ”stickiness” (se även 
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metoddelen). När vi ser en individ med ett visst utseende, eller någon som beter sig på ett visst sätt, 

ser vi även kedjan av associationer som detta utseende eller beteende sätter igång. Dessa 

associationer är i olika grad kopplade till positiva eller negativa känslor. När känslorna rör sig eller 

cirkulerar mellan de olika associationerna ackumuleras de, större affekter byggs upp ju fler 

associationer de passerar genom – det uppstår en ”rippling effect of emotions” (Ahmed 2004, s. 44). 

”Stickiness” står för de associationer som är svårast att göra sig av med eller bortse från, de som är 

mest känslomässiga. Detta gör att det blir svårt att använda vissa ord eller representera vissa 

individer, eller karaktärer, utan att associationerna och känslorna som är sammanlänkade med dessa 

följer med (Ahmed 2004, s. 97-98). 

       Ahmed menar att känslan av äckel har en avgörande betydelse när vi drar gränser för vad som 

kan vara en del av samhället och vad som måste hållas utanför. Genom att placera oönskade 

egenskaper eller beteenden utanför sig självt kan ett samhälle upprätthålla en ideal självbild – och 

det oönskade upplevs ofta som äckligt. Vi har en föreställning om att det äckliga, liksom det 

vanvettiga (Foucault 1983), kan smitta och sprida sig; kommer vi för nära riskerar vi att själva bli 

äckliga. Äcklet behöver ett objekt, något vi kan placera utanför oss själva, och genom att cirkulera 

olika associationer befäster vi vår föreställning om att vissa föremål, handlingar och individer är 

äckliga (Ahmed 2004, s. 90-95). Samtidigt fascineras vi ofta av det som äcklar oss, och kanske är 

det just denna dubbelhet i känslan som gör att gränsen blir så viktig (Ahmed 2004, s. 86-87). 

Ahmed relaterar detta till Julia Kristevas teorier om abjektion. I Fasans makt (1991) utvecklar 

Kristeva sin syn på abjektionen ur psykoanalytiska, antropologiska och litteraturteoretiska 

infallsvinklar. Enligt Kristeva är abjektionen dels en fas eller ett gränstillstånd det lilla barnet går 

igenom när det separerar sig från modern, men ännu inte förstår att det är en egen individ, dels ett 

sätt att förklara hur orenhet hanteras socialt och kulturellt för att den inte ska smitta. I båda fallen 

handlar abjektionen om gränser, gränser som inte till fullo kan förstås, men som laddas med olika 

innebörder och affekter. Känslan av äckel både utgör och synliggör dessa gränser, eftersom det som 

äcklar oss inte får tillåtas att komma in i eller bli en del av oss. Samtidigt utövar gränsen och äcklet 

en lockelse; för att kunna förkasta eller ta avstånd måste vi komma nära. Kristevas resonemang är 

många gånger svårtillgängliga och språkligt invecklade, och en mängd olika förståelser eller 

tolkningar känns möjliga. Det jag anser vara intressant och användbart är just att abjektionen binder 

samman äckel med fascination. Det våldsamt frånstötande äger onekligen en viss dragningskraft – 

denna blandade känsla uppstår inför många av de företeelser vi inte vill erkänna som en del av oss 

själva eller samhället.2 Abjektionen hör också samman med rubbningar och störningar, med det som 

inte vill inordna sig: ”Det är alltså inte frånvaron av renhet eller hälsa som gör något abjekt, utan det 

2 Foucault (1983, s. 80-81) beskriver till exempel hur uppvisningar av dårar historiskt sett varit ett folknöje i Europa.  
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som stör en identitet, ett system, en ordning. Det som inte respekterar gränser, platser, regler. Det 

som är mitt emellan, det tvetydiga, det blandade” (Kristeva 1991, s. 28). Vi skapar, och 

upprätthåller, känslor av äckel eller abjektion inför det eller dem som hotar att rubba en vedertagen 

ordning. Detta äckel, som vi anser att oönskade företeelser eller individer ger upphov till, blir sedan 

en anledning till att stöta bort eller markera avstånd mot dem.

        Butler diskuterar också behovet av gränsdragningar i förhållande till genuskonstruktioner. 

Också i dessa processer finns sådant som vi vill och kan se som en del av oss själva, och annat som 

måste bort från och ut ur oss. Enligt Butler är själva idén om ett yttre och ett inre en distinktion som 

syftar till att stabilisera våra identiteter (Butler 2007, s. 211-12). Här använder Bulter sig av 

Kristevas tankar om abjektion, orenhet och bortstötning – även om hon också kritiserar Kristevas 

teorier för att fastna i ett binärt natur/kultur-tänkande och en essentialistisk syn på kvinnlighet 

(Butler 2007, s. 145ff). Jag ser också en essentialism hos Kristeva som är problematisk att förhålla 

sig till, men jag tror att det är möjligt att använda abjektion som begrepp utan att nödvändigtvis 

relatera det till eller hålla med om de resonemang som ger uttryck för denna.  

      Enligt Ahmed leder närheten till det äckliga och oönskade ofta till ilska – den blir ett sätt att 

markera avstånd när det är för sent att göra det på något annat sätt. Genom att bli arga kan vi 

signalera att det äckliga egentligen inte har med oss att göra, att det passerat in i oss som individer 

eller i samhället utan vårt godkännande (Ahmed 2004, s. 96). Ahmed diskuterar också smärta i 

förhållande till gränser och känslomässiga rörelser. Smärta ger upphov till rörelse eftersom vi vill 

bort från det som orsakat smärtan eller från det vi tror kan vara smärtans ursprung. Denna rörelse 

blir liktydig med att flytta sig bort från själva smärtan eller den smärtsamma upplevelsen (Ahmed 

2004, s. 24). I detta perspektiv kan kvinnors våld förstås som ett försök att förflytta sig från en 

smärtsam position; en flykt undan kvinnlighetens negativa effekter. Överförd till en större och 

något mer abstrakt nivå gör viljan att röra sig bort från smärta att samhället rör sig bort från 

fenomen eller individer som kan orsaka obehag eller skada – och samverkar med känslan av äckel 

och de associationer som den är länkad till.

Antisocialitet och perspektivbyte

Det finns alltså en stark vilja i samhället att dela in inivider och handlingar i kategorierna normala 

och avvikande. De avvikande kan antingen omförandlas eller korrigeras för att kunna 

(åter)integreras, eller stötas bort som hopplösa fall. Detta åtskiljande upprätthålls till stor del genom 

individuell självdisciplin, och är kopplat till känslor. Framförallt verkar äckel och abjektion som 

delar av gränsdragnings- och bortstötningsprocesser. Judith Halberstam diskuterar i ”The Anti-

Social Turn in Queer Studies” (2008) möjligheterna att, både politiskt och teoretiskt, göra motstånd 
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mot denna ordning genom att inta ett antisocialt eller negativt förhållningssätt. Halberstam både 

bygger vidare på och kritiserar de resonemang kring negativitet som Lee Edelman för i No Future 

(2004). Hon menar att vissa typer av kunskap och erfarenheter (”certain modes of knowing”) ses 

som sämre och ”dummare” än andra (Halberstam 2008, s. 141). Vårt samhälle premierar linjär 

utveckling och reproduktion; genom att bygga vidare på det vi har blir allt hela tiden lite bättre utan 

att vi egentligen behöver förändra eller ifrågasätta. Kunskapsproduktion och livsberättelser som 

passar in i detta mönster blir oproblematiska, och övriga förkastas som negativa, passiva och 

präglade av brist. På detta sätt ges en viss typ av vetande status som allmänt och sunt förnuft 

(Halberstam 2008, s. 141). 3 Detta samverkar och hör ihop med såväl den uppdelning av 

förnuft/normalitet och vanvett/avvikelse som Foucault (1983, 2001) spårar, och den mellan förnuft 

och känsla som Ahmed (2004) synliggör.

       Halberstam menar att ett antisocialt förhållningssätt kan hjälpa oss att komma runt kraven på 

utveckling, framgång och reproduktion (Halberstam 2008, s. 147). En möjlighet är att leta efter 

kunskap och förståelse kring samhälleliga företeelser i andra ”arkiv” än de som majoritetssamhället 

tillhandahåller. Detta innebär dels att ta tillvara det vetande och de erfarenheter som underordnande 

eller marginaliserade positioner ger upphov till, dels att ställa andra frågor och göra andra 

bedömningar av det vi kan hitta i ”det antisociala arkivet” (Halberstam 2008, s. 153). Att bara 

uppmärksamma grupper som definieras som utsatta förändrar inte mycket om de fortfarande 

värderas mot samhällets syn på normalitet – tvärtom är det antisociala perspektivet ett sätt att 

utforska, kritisera och även bortse från hur denna syn fungerar.

       Halberstam diskuterar det antisociala perspektivet framförallt i förhållande till queera kulturer 

och individer, men begränsar det inte till att enbart gälla oönskade sexualiteter och könsidentiteter 

(Halberstam 2008, s. 151). På samhällets antisociala baksida återfinns många typer av individer och 

perspektiv som inte rättar sig efter eller lever upp till idealen, som är felaktiga och missanpassade i 

förhållande till dessa – alltså ”queera”. Halberstam placerar till exempel Valerie Solanas här 

(Halberstam 2008, s. 149-50). Här cirkulerar de affekter och associationer som upprätthåller en 

gräns mellan vad som kan finnas i samhället och vad som måste hållas utanför för att dess 

uppbyggnad inte ska hotas. Ahmed uttrycker detta som att vissa kroppar redan från början är mer 

hatade än andra (Ahmed 2004, s. 54). 

      I In a Queer Time and Place (2005) analyserar Halberstam bland annat hur olika kulturella 

representationer av transgenderpersoner lyckas med att universialisera alternativa perspektiv. Även 

om Halberstam inte själv gör det, kan detta relateras till Monique Wittigs (1992) syn på vad det 

3 Notera likheten mellan den sämre kunskapen och kvinnligt kodade egenskaper – båda ses som negativa, passiva och 
bristfälliga i förhållande till normen. 
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innebär att  universialisera ett perspektiv. I litteraturen (i fiktionerna, konsten, fantasin) finns 

möjligheten att fabricera och fabulera en annan världsåskådning; kanske till och med en annan värld 

än den vi rent fysiskt och materiellt är hänvisade till. Wittig, och Halberstam, diskuterar detta i 

förhållande till underordnande perspektiv. Om dessa kan göras allmängiltiga – universella – har 

litteraturen enligt Wittig en förmåga att förändra (Wittig 1992, s. 64). Litterära berättelser kan då 

fungera som  ”trojanska hästar”; krigsmaskiner som tvingar en alternativ verklighet in i den 

dominerande verkligheten eller verklighetsuppfattningen (Wittig 1992, s. 68ff). Däremot handlar 

det enligt Halberstam (2008) inte om att framställa ett utopiskt tillstånd – det  antisociala 

perspektivet handlar om att kritrisera och ignorera kravet på att något bör vara positivt, utvecklande, 

uppfostrande och stabilt för att ha ett existensberättigande. Det antisociala perspektivbyte som 

Halberstam diskuterar kan alltså ske både inom samhälleliga och kulturella företeelser, och i vår 

analys av dessa. Jag anser att det är givande för att studera om, och i så fall hur, representationer av 

kvinnors våld inte reproducerar förställningar om normativ kvinnlighet och om våldet som en 

avvikelse från denna. Kvinnors våld är en antisocial företeelse, som borde kunna användas för att 

iscensätta ett antisocialt perspektivbyte (Hendin 2004).

       För att sammanfatta har jag nu ställt upp en teoretisk utgångspunkt där jag ser normalitetskravet 

som både ett krav på att vara en produktiv, moralisk samhällsmedborgare (Foucault 1983, 2001; 

Halberstam 2005, 2008) och på att vara en kvinna eller en man (Butler 2007). Dessa normaliteter 

upprätthålls till stor del genom att individer internaliserar en bedömande och värderande blick, som 

de riktar mot sig själva och andra. Denna blick är länkad till affekter och känslomässiga 

associationer (Ahmed 2004), och kraven både innefattar och fungerar genom självdisciplin 

(Foucault 1983, 2001). Våldsamma kvinnor bryter mot kraven på  självbehärskning och 

(re)produktion av samhällsanpassad moral, och även i större eller mindre grad mot kravet på 

kvinnlighet (beroende på vilken typ av våld som utövas). Våldsamma kvinnor har alltså ett större 

behov av att bli förklarade, normaliserade och disciplinerade än våldsamma män. Kvinnors våld 

måste utpekas som en avvikelse; något som står utanför och inte är en del av samhället. Därför kan 

det också användas för att representera en ifrågasättande och antisocial negativitet (Halberstam 

2008).   

       I min analys kommer jag att leta efter hur normalitet och avvikelse presenteras, både utifrån 

samhälls- och genus- eller könsnormaliteter, hur avskiljande och bortstötning fungerar, kopplat till 

känslor, och i vilken utsträckning ett antisocialt perspektivbyte äger rum. 
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Våld och kvinnlighet

Våld som allmänt fenomen beskrivs ofta som felaktigt och problematiskt. Trots detta är våldsamhet 

en del av manligheten som mer eller mindre subtilt kan uppmuntras och eftersträvas, och på vissa 

sätt bygger samhället på manlig våldsutövning (Berrington & Honkatukia 2002; Hearn 1998; 

Lövkrona 2001; Österberg & Lindstedt Cronberg 2005, s. 9). Förmodligen gör detta att vi har 

lättare att ta till oss manligt våld som underhållning, och det medför att vi inte har samma behov av 

att förklara våldsamhet hos män som hos kvinnor (Adler & Worrall 2004; Lövkrona 2001). Inger 

Lövkrona ger i ”Den våldsamme mannen” (2001) en översikt över forskning och 

förklaringsmodeller kring mäns våld. Många konstruktivistiska och feministiska undersökningar 

och teorier påvisar sambandet mellan våldsutövning och manlighetskonstruktion, men Lövkrona 

visar också att biologiska och medicinska förklaringar har stort genomslag i både forskning och 

populärvetenskap. Denna biologistiska förståelse gör att associationen mellan manlighet och våld 

blir än mer naturlig och oproblematiserad, även om det inte innebär att vare sig forskare eller folk i 

allmänhet tycker att det är moraliskt rätt att män slår (Lövkrona 2001). 

       På liknande sätt associeras kvinnlighet med omvårdnad, passivitet, fredlighet och icke-våld. 

Mycket av forskningen som tagits upp här påvisar och kretsar kring problematiken att närma sig 

och förstå, eller representera, kvinnors våld just för att det kommer från fel håll och krockar med 

ideala förväntningar på hur kvinnor bör agera. Kvinnors våld är på något vis tydligare än mäns och 

det kräver (bort)förklaringar. Detta är förstås en mycket viktig iakttagelse, och även min egen 

utgångspunkt, men det finns också en annan problematik att vara uppmärksam på (Svensson 2004). 

Kvinnligheten verkar passa bättre ihop med och utmanas mindre av vissa typer av våldsamt 

beteende; det våld som kan härledas till den hysteriska, sjukliga och lömska kvinnokroppen 

(Foucault 2002, s. 112). Karin Johannisson diskuterar i Den mörka kontinenten (1994) utförligt 

synen på kvinnan i Europa runt sekelskiftet 1900. Centralt är hur kvinnokroppen ses som potentiellt 

sjuklig. Såväl fysiska som psykiska sjukdomar tros ha sitt ursprung i de kvinnliga könsorganen, 

som styr hela kvinnans konstitution. Kvinnan anses stå närmare naturen och vara mindre 

evolutionerad än mannen, en roll hon delar med barn och ”vildar”. Detta är samma typ av 

tankegångar som Cesare Lombroso gav uttryck för (Kolfjord 2003, s. 12; Natland 2006, s. 15; 

Walldén 2000b, s. 1-2; Yourstone 2008, s. 3). För att inte falla offer för sin egen natur måste 

kvinnor uppfostras in den respektabla kvinnligheten, som har starka klassmässiga kopplingar. 

Kvinnor, framförallt underklasskvinnor, ses som mer benägna än män att utveckla galenskap och 

hysteri med våldsamma utbrott som inslag – sammantaget uppfattas kvinnor som mer instabila och 

mindre pålitliga än män (Johannisson 1994).  

       Foucault beskriver i Sexualitetens historia, Band 1 (2002) denna ökade fokusering på och 
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medikalisering av könsorganen som ”hysteriseringen av kvinnokroppen” (Foucault 2002, s. 112). 

Hysteri i allmänhet gavs kroppsliga förklaringar, och i synnerhet hos kvinnor där den förklarades av 

rubbningar i livmodern (se även Foucault 1983, s. 151ff). I samband med detta menar Foucault att 

det uppstod en idealbild av den goda, omvårdande kvinnan som alstrar friska barn, alltså använder 

sitt kön rätt, och hennes motsats, den ”nervösa kvinnan” (Foucault 2002, s. 113). Den 

eftersträvansvärda och respektabla kvinnligheten har alltså starka kopplingar till en sund kvinnlig 

sexualitet, som är inriktad på reproduktion och tillfredsställande av mannen (Sjoberg & Gentry 

2008). Kristeva diskuterar också hur kvinnokroppar och menstruationsblod blir orena, abjekta, 

företeelser som måste kontrolleras och avskärmas för att inte hota samhället (Kristeva 1991, s. 95-

96). Hon påstår i sin mer antropologiska diskussion kring abjektionen: ”I de samhällen där denna 

ritualisering av orenheten förekommer, åtföljs den av en stark benägenhet att hålla de båda könen 

skilda åt, vilket betyder; ge männen rättigheter över kvinnorna. Kvinnorna är helt uppenbart 

placerade i en position av passiva objekt, men icke desto mindre upplevs de som förslagna makter, 

´olycksbringande intrigmakerskor´, mot vilka rättsinnehavarna måste skydda sig” (Kristeva 1991, s. 

95).

       Denna dubbla förståelse av kvinnlighet, som både ren och oskyldig och lömsk och förslagen, 

kan jämföras med den dubbelhet som enligt Butler präglar synen på homosexualitet. Många gånger 

beskrivs och uppfattas homosexualitet som både onaturlig och ociviliserad (Butler 2007, s. 210). På 

liknande sätt framstår och framställs önskvärd kvinnlighet som ett tillstånd som både är naturgivet 

och något som måste civiliseras fram. Det finns således två berättelser om kvinnlighet som 

fortfarande påverkar oss; den om respektabel, sexuellt sund och ”borgerlig” kvinnlighet, och den 

om hysterisk och sexuellt depraverad (den som konstituerar en ”madwoman”). Dessa hör ihop 

såtillvida att den första behövs för att skydda från den andra. För att inte släppa fram den potentiella 

galenskapen måste kvinnor uppfostras, korrigeras och disciplineras, helst av sig själva.  Denna 

förståelse gör det lättare att se varför den ideala och ofarliga femininiteten måste upprätthållas. Den 

synliggör också varför vissa typer av våld utgör större brott mot kvinnligheten. Det rättfärdiga eller 

riktiga våldet (krig, vissa typer av slagsmål osv.) kan konstruera manlighet, och hysteriska, galna 

och våldsamma utbrott eller sammanbrott kan konstruera kvinnlighet, även om det inte är en ideal 

eller önskvärd kvinnlighet. Kvinnors våld har också konnotationer av intrigmakeri, lönnmord och 

förgiftning. Det är något som sker i det fördolda; ett våld som utövas mer indirekt och ”oärligt” än 

det manliga, kanske rent av med den ickevåldsamma kvinnligheten som täckmantel (Svensson 

2004).   

22



Disposition

I Kapitel 2 kommer jag att ta upp materialet som utgår från Aileen Wuornos, först Alias Monster 

(Russell 2005) och därefter Monster (Jenkins 2003). I viss utsträckning kommer jag att jämföra och 

relatera analysen av Monster till den av Alias Monster. I Kapitel 3 tar jag upp materialet som utgår 

från Valerie Solanas, SCUM Manifest (Solanas 2003) och I shot Andy Warhol (Harron 1996). Bland 

annat undersöker jag hur SCUM Manifest finns representerat i I shot Andy Warhol. Efter varje bok 

eller film följer ”Sammanfattande reflektioner”, och i Kapitel 4 för jag avslutande diskussioner 

kring allt material.   

       

  

23



KAPITEL 2

AILEEN WUORNOS

Alias Monster

Alias Monster (Russell 2005) utkom på engelska som Lethal Intent (2002). Bokens uppbyggnad är 

otydlig och svår att riktigt få grepp om. Det framgår indirekt att den bygger på omfattande 

intervjuer av såväl Aileen Wuornos själv, som ett stort antal människor som på olika sätt varit en 

del av hennes liv. Tyria Moore, som var Aileen Wuornos flickvän vid tiden för morden, figurerar 

dock bara genom uppgifter från andra och från rättegångarna. Hur Russell kommit i kontakt med 

dessa personer och hur samtalen med dem fungerat eller var de ägt rum finns det inga uppgifter om. 

Inte heller finns redogörelser för hur Russells undersökande arbete rent allmänt fungerat eller vilka 

övriga källor hon använt sig av. Russell själv är frånvarande under större delen av boken, först i 

slutet träder hon fram som ett ”jag” och anger att hon redogör för sina personliga åsikter. Aileens liv 

presenteras av något som framstår som en närmast allvetande berättarröst. Den blick som riktas mot 

henne är allmän och saknar tydlig avsändare. Russell redogör många gånger för dialoger, tankar och 

händelser utan att ange att det rör sig om citat och återberättade förlopp. Detta gör att det blir svårt 

att skilja hennes egna reflektioner från andras, och ofta är det omöjligt att avgöra om värderingar 

kring Aileens beteende kommer från henne själv eller från den som berättat om en händelse. Ibland 

är formen redovisande och uppräknande, ibland framförs spekulationer eller moraliska resonemang. 

Vissa gånger citeras de personer som berättar, andra gånger återges deras tankar och känslor ur ett 

inifrånperspektiv. Ändå råder det ingen tvekan om att detta är en bok som gör anspråk på att ligga 

nära sanningen. Alias Monster är en biografi, inte en roman som inspirerats av Wuornos liv. På 

omslaget anges att detta är ”Den sanna berättelsen bakom filmen MONSTER”,4 och där finns även 

en liten gul, rund markering som bär texten ”Brottsplatsverkligheten”. Russells ambition är helt 

klart att försöka förklara, och hjälpa oss som läsare att förstå, Aileen Wuornos och hennes 

handlingar.

       I dessa förklaringar har jag urskiljt några återkommande drag – det som genom upprepning och 

associationer ”klistras på” Aileen (Ahmed 2004). Russell ger stort utrymme åt beskrivningar av 

Aileens sexuella praktik och läggning, och hon för återkommande resonemang kring en eventuell 

biologisk predestination för våldsamhet hos Aileen. Det framstår som centralt för Russell att påvisa 

olika typer av avvikelser i Aileens personlighet och beteende, och hon ägnar sig både åt att bygga 

upp känslor som riktas mot Aileen och åt att teckna en bild av de känslomässiga lägen Aileen själv 

4 Monster hade premiär 2003; boken utkom alltså före filmens premiär i USA, och efter i Sverige.  
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ger uttryck för. Boken behandlar Aileens uppväxt hos morföräldrarna, som hon fram till 

elvaårsåldern trodde var hennes föräldrar, hennes ungdoms- och tidiga vuxenår, förhållandet till 

Tyria och morden (som på olika sätt länkas samman, jag återkommer till detta nedan), samt tiden 

efter att hon gripits med rättegångar och expertutlåtanden kring hennes psykiska konstitution. 

Ungefär vid den tidpunkt som Aileen träffar Tyria börjar hon kalla sig Lee. Russell byter också 

namn på henne när hon kommit så långt i berättandet, även om hon inte är helt konsekvent.  

Utlevande och dysfunktionellt – Aileens sexuella beteende

Russell ägnar stor uppmärksamhet åt Aileens sexuella beteende, och att undersöka och beskriva 

detta framstår som avgörande för att kunna förstå henne. Skildringarna av hennes barndom och 

tidiga ungdom inleds med redogörelser för när, hur och med vem hon hade sex. Fyra nu vuxna män 

berättar om hur de i tonåren, oftast mot någon form av betalning, hade sex med Aileen. Genom att 

upprepa hur Aileen på olika sätt bjudit ut sig – fler pojkar tas upp som exempel och även mer 

obekräftade rykten om äldre män – framstår detta beteende för hennes del som regel: ”På något sätt 

verkar Aileen ha lyckats övertyga ett inte oansenligt antal godtrogna pojkar om att de fått hennes 

oskuld som present” (Russell 2005, s. 19). Upprepningarna befäster en syn på Aileen som 

avvikande, och för männen representerar hon ett undantag från hur en flicka bör bete sig (Ahmed 

2004, s. 44; Butler 2007). Russell kopplar Aileens sexuella beteende till en manipulativ och 

uträknande sida hos henne redan i elva-tolvårsåldern: ”För Aileen som inte hade nått puberteten 

ännu var detta dock inte någon lekstuga. Det var en plats för affärer, ett gömställe där hon 

beräknande tog av sig kläderna och utförde sexuella tjänster åt pojkar som betalade henne med 

cigaretter och småpengar” (Russell 2005, s. 17). Platsen för affärerna var ett av flera ”fort” som 

Aileen byggde i skogen nära sitt barndomshem, och Russell antyder att en mer lämplig aktivitet 

hade varit att använda det som lekstuga. Russell avslutar uppräkningarna av Aileens sexuella 

kontakter med att hon även hade ett incestuöst förhållande med sin elva månader äldre bror Keith – 

och en av männen uppger att han har bevittnat sexuella handlingar mellan dem. I sin helhet refererar 

Russell till detta beteende som ”Aileens otyglade promiskuitet” (Russell 2005, s. 25).

       Männens berättelser och förklaringar ifrågasätts eller problematiseras inte. Att de vill ha sex 

med Aileen, men i övrigt inte ha med henne att göra framställs som ungdomsförsyndelser, som 

egentligen inte är något att bry sig om: ”Samtidigt som många av de där pojkarna hade sex med 

henne så förändrades allt när de var bland sina vänner [...] ´Jag antar att man kan kalla det för 

dubbelmoral´, medger Jerry Moss med en axelryckning, ´Men det var ingen som brydde sig om 

någons känslor då´” (Russell 2005, s. 43). Aileen framställs som avvikande och äcklig, någon man 

inte kan associeras med utan att själv också framstå som äcklig (Ahmed 2004, s. 86-95): ”Vid 
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skrämmande låg ålder hade Aileen blivit ett föremål för förlöjligande, och det var inte någon pojke i 

grannskapet som frivilligt skulle ha medgett att han var ihop med henne” (Russell 2005, s. 20). 

Aileen är utanför, och trots att Russell delvis förklarar hennes beteende med dåligt fungerande 

hemförhållanden, beskrivs Aileen gång på gång som degenererad och onormal i förhållande till sina 

jämnåriga. Hon har inget normalt kvinnligt beteende och förtjänar på något sätt att uteslutas (Butler 

2007, s. 218-19). 

       På liknande sätt hålls Aileen själv ansvarig för sin graviditet vid fjorton års ålder, och bilden av 

henne som manipulativ och lögnaktig förstärks. Hon väntar länge med att berätta för någon att hon 

är gravid, och när hon slutligen berättar anger hon en mängd olika pojkar och män, inklusive 

morfadern, som far till barnet: ”Mot bakgrund av hennes olämpliga och alltför tidiga sexuella 

aktivitet, kan man knappast kalla det en överraskning [...] Precis som pojken som skrek varg, sa 

Aileen så många olika saker, kom med så många olika versioner, att all sanning gick förlorad i 

röran” (Russell 2005, s. 73). Aileen kommer med fler anklagelser om sexuella övergrepp från 

morfaderns sida, men dessa framställs också som för motstridiga och olika från gång till gång för att 

kunna tas på allvar, både av folk i hennes omgivning och av Russell. 

       Att Aileen försörjer sig som prostituerad under hela sitt vuxna liv uppmärksammas och 

problematiseras inte på samma sätt. Däremot används en del nedsättande uttryck som anspelar på 

hennes prostitution. Det är ofta svårt att avgöra om Russell återger vad någon annan sagt om Aileen 

eller själv ger uttryck för en värdering. Formuleringar som ”Lee horade” (Russell 2005, s. 175), 

”den liftande horan” (Russell 2005, s. 261), ”motorvägsludrets” (Russell 2005, s. 394) och 

”trettiodollarshora” (Russell 2005, s. 489, här anges att det rör sig om ett citat) får i vilket fall stå 

som oemotsagda sanningar om vad Aileen är. Genom att röra sig genom flera olika 

associationkedjor av detta slag förstärker Russell en känsla av att Aileen står för något lågt och 

smutsigt (Ahmed 2004, s. 44). Hon refereras även vid ett tillfälle till som ”Dicks osmakliga 

följeslagare” (Russell 2005, s. 346).  

      Det som står i fokus gällande Aileens sexualitet i vuxen ålder är istället hennes intresse för 

andra kvinnor. Russell försöker genom uppgifter från män som varit tillsammans med Aileen, och 

Aileens moster Lori, som växte upp som en syster till Aileen, avgöra när – och om – hon ”blev” 

homosexuell. En av männen hon talat med brevväxlade med Aileen när hon satt i fängelse för rån: 

”Breven var upprepande till innehållet och tog upp hur hon hatade att vara inlåst bland alla de där 

lesbiska medfångarna” (Russell 2005, s. 111). Samma man beskriver Aileen som ”rent aggressiv 

sexuellt” (Russell 2005, s. 111) och konstaterar att ”Hon hade inga lesbiska tendenser då!” (Russell 

2005, s. 111). För en annan man utger hon sig för att vara ”homo” redan när de träffas, men vid ett 

tillfälle har de sex med varandra: ”Hon tog initativet [...] Det var inte någonting som han skulle 
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beskriva som perverst på något sätt. Faktum är att det var riktigt trevligt” (Russell 2005, s. 117). 

Varför sexet borde varit ”perverst” och inte ”trevligt” utvecklas inte, men det förstärker intrycket av 

att Russell försöker påvisa att det är något avvikande och onormalt med Aileens sexualitet. 

       När Aileen berättar för Lori att hon är förälskad i en kvinna och ”homo” blir Lori både generad 

och förvånad, eftersom Aileen visserligen ”aldrig hade gett uttryck för något behov av man och 

barn [...] Men Lori trodde att hon skulle bli ensam, och inte romantiskt eller sexuellt involverad 

med kvinnor” (Russell 2005, s. 121-22). Russell konstaterar också att ”Eftersom hon valde att 

initiera sexuella aktiviteter med män när det inte fanns någon påverkan att göra det, så kunde hon ha 

beskrivit sig själv som bisexuell, men ´homo´ var hennes ordval” (Russell 2005, s. 121). Russell ger 

uttryck för en vilja att förstå och klassificera Aileen även sexuellt. Att hennes sexualitet inte håller 

sig inom givna gränser eller kategorier gör att den framstår som än mer suspekt och problematisk. 

Instabiliteten och osäkerheten gör hennes beteende till ett brott mot regler och ett hot mot en 

förväntad ordning – ett hot som måste oskadliggöras genom att förklaras (Foucault 1983, 2001; 

Kristeva 1991, s. 28). 

      Även Aileens förhållande till Tyria misstänkliggörs. En tillfällig hyresvärd till Aileen och Tyria 

”hade en känsla av att de var lesbiska” (Russell 2005, s. 245), en formulering som antyder att detta 

skulle vara en anklagelse. Sandy, en kollega och vän till Tyria, uppfattar det som att Aileens och 

Tyrias ”relation bröt mot de normala normerna” (Russell 2005, s. 222), framförallt därför att ”´Ty 

agerade alltid som mannen´ konstaterade hon. ´Lee agerade som kvinna ibland och som man ibland. 

Det var underligt” (Russell 2005, s. 223). Att Aileen beter sig manligt eller icke-feminint är också 

ett återkommande tema i beskrivningarna av henne. Hon klär sig helst i jeans och t-shirt och låter 

bli att sminka sig, även i sitt arbete. Russell kommenterar även hennes ”muskulösa kroppsbyggnad” 

(Russell 2005, s. 252), och hennes ansikte beskrivs som ”så maskulint” (Russell 2005, s. 339). Den 

bild som Russell bygger upp av Aileen betonar alltså avvikelser i hennes sexualitet och felaktigheter 

i hennes kvinnlighet (Butler 2007). 

       Tyrias eventuella vetskap om, eller delaktighet i, morden är något Russell diskuterar vid ett 

flertal tillfällen. Tyria är alltså inte en av dem som Russell haft kontakt med personligen, och 

Russell påpekar själv att det därför inte går att få några definitiva svar. Aileen ska berättat för Tyria 

om några av morden, och att Tyria inte åtminstone borde ha misstänkt att detta var sant framställs 

som orimligt. Russell menar att Tyria måste ha vetat, alternativt haft starka misstankar om, vad som 

pågick. Russell presenterar två olika förklaringar till varför hon ändå valde att stanna hos Aileen 

och inte gå till polisen. Antingen var Tyria manipulerad av Aileen, och livrädd för att lämna henne, 

eller tyckte hon att morden gav henne fördelar i form av pengar och värdesaker som Aileen stal från 

sina offer, och uppmuntrade eller drev på henne. Russell menar att  bilden som ges av Tyria från 
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människor i hennes omgivning är ”splittrad” (Russell 2005, s. 221), men att  ”Ty var allt som allt en 

alltför livlig person för att passa in på de klassiska parametrarna för en misshandlad fru” (Russell 

2005, s. 222). Tyria blev aldrig formellt anklagad för någon typ av medhjälp i morden; hon lämnade 

Aileen strax innan Aileen blev gripen och samarbetade med polisen för att få henne att erkänna. 

Vare sig hon är skyldig till faktiska brott eller inte konstaterar Russell att ”hon inte levde upp till 

omgivningens bild av en empatisk människa” (Russell 2005, s. 310).           

       Russell för läsaren genom ett stort antal associationer som länkar Aileens sexualitet till 

avvikelse, äckel och instabilitet (Ahmed 2004, s. 44). Det intresse Russell ägnar åt hennes sexuella 

beteende gör att det med nödvändighet framstår som en del av förklaringen eller orsaken till att hon 

mördade. Detta är inget ovanligt sätt att hantera kvinnors våld (Allison 2002; Berrington & 

Honkatukia 2002; Boyle 2002; Sjoberg & Gentry 2008), och Aileen inlemmas i båda de ”whore 

narratives” som Sjoberg och Gentry (2008) definierar som centrala när kvinnors våld representeras 

eller förklaras. Russell beskriver Aileens sexdrift som både överdriven – ”otyglad” – och 

dysfunktionell (Sjoberg & Gentry 2008, s. 6-7, 10). Däremot har Aileen ingen man som styr eller 

påverkar henne (Hendin 2004; Sjoberg & Gentry 2008), och det är därför intressant att Russells 

spekulationer om förhållandet mellan Aileen och Tyria landar i att den ena måste ha manipulerat 

och påverkat den andra. Antingen skrämde Aileen Tyria till tystnad eller underblåste Tyria på något 

sätt Aileens våldsamma och dödliga tendenser. I båda fallen låter Russell ett avvikande och felaktigt 

beteende bestämmas av en ”avvikande” och ”felaktig” sexualitet.        

       Denna förklaringsmodell blir kanske som mest påtaglig i Russells återgivningar av 

rättegångsförhandlingarna, där Aileens sexuella beteende är ett återkommande ämne. Från 

åklagarsidan konstateras det bland annat att ”Bevisen i sin helhet kommer att visa att Aileen Carol 

Wuornos tyckte om kontroll. Hon hade utövat kontroll över män i flera år. Den stora makt hon hade 

genom prostitutionen” (Russell 2005, s. 404). Här rör det sig om ett citat från åklagaren och lite 

längre fram beskriver Russell hur han ”samlade ihop punkterna mot henne” (Russell 2005, s. 455) 

och att ”Hennes aptit på att kontrollera män – något som de flesta prostituerade delar – var enorm. 

Det fanns bara en sak kvar; och det var att döda” (Russell 2005, s. 455). Dessa påståenden 

ifrågasätts inte av Russell utan tillåts bli en del av den bild som målas upp av Aileen. Den logik som 

presenteras är att prostituerade kvinnor drivs av ett behov att kontrollera och utöva makt över män, 

och att nästa steg är att döda dem. Aileens felaktiga och utlevande sexuella beteende (Sjoberg & 

Gentry 2008, s. 10) ses alltså som en anledning till att hon blir våldsam. Aileen är i Russells 

beskrivningar styrd av sex – och av sitt genetiska arv.  
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”Det onda fröet”

Aileen växte upp hos sina morföräldrar, först i tron att de var hennes föräldrar. I själva verket var 

hon och hennes bror Keith barn till Diane, deras ”storasyster” som familjen inte hade någon kontakt 

med, och en man vid namn Leo Pittman. Diane lämnade Leo innan Aileen föddes, och Aileen 

träffade därför aldrig sin biologiska pappa. Det intresse Russell ägnar honom gör att han trots detta 

blir högst närvarande i berättelsen om Aileens liv. Genom upprepningar och associationer ”klistras” 

det biologiska arvet från Leo Pittman effektivt fast på Aileen (Ahmed 2004, s. 44). Russell 

konstaterar att även om de aldrig träffade varandra ”följer dessa genetiskt sammankopplade 

främlingars liv varandra i förunderligt lika spår” (Russell 2005, s. 52).  

       Leo var en våldsam man, som misshandlade Diane. Han tog livet av sig 1969 då han satt i 

fängelse, dömd för kidnappning och våldtäkt av en liten flicka. Genom boken kopplar Russell 

kontinuerligt samman Leos och Aileens beteende, från de mer uppenbara likheterna i våldsamhet 

och kriminalitet, via att båda har skjutvapen (Russell 2005, s. 55) och reagerar dåligt på alkohol 

(Russell 2005, s. 57), till detaljer som att de båda två målat om utan tillstånd (Russell 2005, s. 389). 

Även om Russell också diskuterar miljöns betydelse för hur Aileen utvecklades, återkommer hon 

vid upprepade tillfällen till hennes genetiska arv som det kanske mest betydelsefulla: ”Det är förstås 

sant att man i efterhand kan se en del underliga paralleller och skrämmande förebådanden om 

Aileens bana i Leo Pittmans korta asociala liv. [...] Precis som tvillingar som skiljs åt vid födseln 

exploderade både far och dotter i avskyvärdheter och, vilket är mest förunderligt, begick brott som 

kunde ge dem dödsstraff” (Russell 2005, s. 388). Russell bygger upp känslor och förstärker 

associationer genom att upprepade gånger sammankoppla  Aileens och Leos beteende (Ahmed 

2004, s. 42-44). När de länkas till Leo Pittmans framstår Aileens handlingar som både mer 

förkastliga och mer oundvikliga. ”Far och dotter” är ”asociala” individer som begår 

”avskyvärdheter”, och trots att de aldrig träffats har dessa avskyvärdheter en gemensam grund, 

något Russell definierar som ”det bristfälliga genetiska arvet” (Russell 2005, s. 372). Russells 

biologiska förklaringar gör det möjligt att se Aileen som en genetisk avvikelse snarare än som en 

samhällelig produkt. Hon är en representant för en annan konstitution än den vanliga, normala 

individer har. Russell stöder sitt resonemang på experter som bekräftar att biologin har, eller i alla 

fall kan ha, stor betydelse för ett kriminellt beteende (Russell 2005, s. 390-91), och hänvisar även 

till studier, utan att ange vilka dessa är eller var de går att ta del av, som ska bevisa detta samband 

(Russell 2005, s. 71-72). 

       Referenser till Leo Pittman dyker även upp i formuleringar som ”´Hon är min älskare´, 

förklarade Lee för Vera och tillade med en ton som på ett skrämmande sätt påminde om Leo 
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Pittman, att hon skulle döda Tyria om hon såg henne tillsammans med någon annan”5 (Russell 

2005, s. 247) och ”Precis som Leo Pittman, som hade förlorat sin frihet långt före henne, utstrålade 

hon den vilda oron, som hos ett vilt djur i bur” (Russell 2005, s. 299). Russell förstärker 

kopplingarna mellan Leo och Aileen genom sin tillsynes opersonliga och allvetande berättarteknik, 

och ger intryck av att hon känner till och kan förmedla såväl Leos sätt att tala som hans 

känslolägen.

       Russells fascination inför ett arv – ”det onda fröet”6 –  som med nödvändighet förs vidare och 

sprids blir uppenbar också i förhållande till Aileens son. Hon fick honom vid fjorton års ålder och 

han adopterades omedelbart bort: ”Senare samma år födde Aileen Carol Wuornos, den dotter som 

Leo aldrig träffat, sitt enda barn, en liten pojke som förde Pittmans gener vidare ytterligare en 

generation” (Russell 2005, s. 71). Året är 1969, det år som Pittman tog sitt liv i fängelset, och 

genom Aileens son lever hans gener vidare. Keith, Aileens bror, dog i cancer redan i tjugoårsåldern 

och fick inga barn, men Russell konstaterar att ”Det är verkligen skrämmande när man betänker att 

Leo Pittman hade minst ett barn till (och allt pekar på att det antagligen var fler) efter sitt 

misslyckade äktenskap med Diane [...] Och någonstans i adoptionshandlingarna finns en manlig 

arvinge till Aileens blodslinje” (Russell 2005, s. 390). Russell bygger upp en bild av genetiskt 

betingad ondska, som ligger inbäddad och dold i okända individer ute i samhället, och denna bild 

förmedlas och förstärks genom uttryck för både fascination och skräck. ”Det onda fröet” kan 

spridas och smitta samhället med ”asocialitet” (Ahmed 2004, s. 86-95; Foucault 1983, s. 34).  

       Russell uppehåller sig vid ytterligare en aspekt av Aileens biologiska arv; den likhet hon ser 

mellan Leo Pittmans och Tyria Moores utseende: ”Aileen/Lee visste inte om det, men med sitt 

rödblonda hår och sina fräknar hade Ty färger som på ett underligt sätt påminde om Leo Pittmans” 

(Russell 2005, s. 129). De mord Aileen dömts för ägde rum under tiden hon var tillsammans med 

Tyria, och Russell skapar en länk mellan förhållandet och morden genom att påpeka likheterna hos 

Leo och Tyria. Även om hon inte ger uttryck för det rakt ut bygger Russell, genom att återkomma 

till denna likhet, upp ett samband mellan att Aileen dras till någon som påminner om hennes pappa 

och att hon uppfyller sin biologiska predestination för ”avskyvärdheter”. Aileen är på grund av sina 

gener ”en tickande bomb” (Russell 2005, s. 71), och Russell antyder att Tyria är den som får henne 

att explodera. 

        Aileen beskrivs som mycket kontrollerande och övervakande gentemot Tyria; också det en 

upprepning av Leos beteende mot Diane: ”Båda behandlade sina partner snarare som gisslan än som 

någon de älskade, och de var extremt avundsjuka och possessiva” (Russell 2005, s. 388). Russell ser 

5 Det framgår i boken att Leo vid upprepade tillfällen hotade Diane till livet. 
6 Förmodligen en direktöversättning från engelskans ”the bad seed”. 
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detta delvis som ett uttryck för en rädsla att bli övergiven, och menar att den känslomässiga stress 

som Aileen kan ha känt i sitt förhållande kan ha bidragit till att hon började mörda. På så vis 

förstärks  intrycket av att förhållandet till Tyria är en utlösande faktor.  

       Betoningen av biologiska förklaringar till Aileens våldsamhet, som i slutändan gör henne till en 

mördare, ser jag som ett försök att göra kopplingen mellan henne och samhället omkring henne 

mindre betydelsefull. Om hon var predestinerad till våld och ”asocialitet” finns det inget som hade 

kunnat stoppa henne – vi kan tillåta oss att fascineras och förfasas av henne utan att känna ansvar 

eller någon form av delaktighet. Russell ger uttryck för, och bygger upp, känslor av skräck och 

avsky inför Aileen och hennes handlingar. Aileen är en människa som kan orsaka stort obehag, och 

att markera ett avstånd till henne blir därför viktigt (Ahmed 2004, s. 24). Samtidigt visar Russells 

bok att det finns en vilja att komma nära och ett behov att förklara. Gränsen mellan avvikelse och 

normalitet måste identifieras för att avgöra vad Aileen är för något, och därigenom upprätthålla 

stabiliteten hos det normala (Foucault 1983, 2001). Även om Russell också tar upp andra 

förklaringar till våldsamheten och morden, framförallt hennes sexualitet som jag diskuterade 

tidigare, framstår biologin som den yttersta gränsen mellan Aileen och normala individer. Denna 

gräns tillåter att det oönskade, äckliga och avskyvärda förläggs hos Aileen. Dessa egenskaper 

befinner sig därmed på säkert avstånd och kan inte ta sig in i oss eller samhället (Ahmed 2004, s. 

86-95), förutom via det okända barn som bär på Aileens ”bristfälliga genetiska arv”. Jag ska nu 

fortsätta med att mer explicit diskutera hur Russell bygger upp känslomässiga rörelser från och mot 

Aileen – hur hon både vill stöta bort och markera avstånd mot henne och komma nära för att 

förklara. 

Att närma sig för att förkasta

Boken börjar med en beskrivning av Aileens femte mord, på en man som hette Dick Humphreys. 

Intrycket av att Russell är en allvetande berättare blir starkt här – hon beskriver tankar hos både 

Aileen och Dick i samband med mordet. Därefter får vi följa händelseförloppet via Dicks fru 

Shirley, hur hennes oro blir större och större när Dick inte kommer hem från sitt arbete; hur hon blir 

mer och mer säker på att något måste ha hänt. Kroppen hittas av två tonårspojkar, Mike och Paul, 

och Russell leder oss även genom den händelsen: ”Pojkarnas initiala chock följdes snabbt av ren 

skär skräck. Kunde den som gjort det här lura någonstans i närheten? [...] Paul sov inte på tre dygn 

och mardrömmarna dröjde sig kvar längre än så” (Russell 2005, s. 11). Efter denna inledning görs 

ett hopp till Aileens barndom och berättandet följer därefter en mer tydlig kronologisk ordning. 

Varför Russell valt att börja med just det femte mordet går inte att veta – men blicken mot Aileen 

riktas på detta sätt redan från början från de håll där hon orsakat som mest smärta och skräck.     
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       Den bild som ges av Dick är att han är en stabil familjeförsörjare – han och Shirley har tre 

vuxna barn, ”ett rikt och aktivt liv” (Russell 2005, s. 7), och har just firat sin 35:e bröllopsdag. På 

liknande sätt presenteras även Aileens övriga offer. I alla fall utom två, där ordningen är den 

omvända, föregås berskrivningarna av morden av presentationer av offren; hur deras liv och 

familjeförhållanden sett ut. Deras anhöriga får berätta om dem, och Russell framställer dem som 

vanliga män, visserligen med fel och brister, men hyggliga, stabila och med hyfsat ordnande 

förhållanden. Aileens brott framstår som värre när Russell på detta sätt byggt upp sympati och 

positiva känslor inför offren – Aileen har inte bara dödat; hon är ”en hungrig hyena” (Russell 2005, 

s. 194) vars brott resulterar i ”Tre liv utsläckta på mindre än tre veckor. Tre fina människor borta för 

alltid. Tre familjer förkrossade i en handvändning” (Russell 2005, s. 195). Russell framställer 

morden som mer förkastliga på grund av den typ av människor som Aileen dödat. De är inte 

avvikare som hon själv; hon har gett sig på den stabila, normala del av samhället som hon står 

utanför och blir därför än mer ondskefull och farlig (Foucault 1983, s. 34; Kristeva 1991, s. 28). 

       Russell jobbar även på andra sätt med att måla upp bilden av Aileen som ett mörkt och 

okontrollerbart hot. Efter skildringar av hur Aileen grips följer två kapitel där Russell uttryckligen 

diskuterar tänkbara förklaringar och orsaker till Aileens våldsamhet. Dessa resonemang relateras till 

olika uttalanden från psykologer, både sådana som träffat Aileen och experter på seriemördare. 

Enligt Russell är seriemördare ”en liten men hotande farsot som smyger ute i samhällets skuggiga 

utkanter” (Russell 2005, s. 374) och de ”måste fångas så att vi kan sova på nätterna” (Russell 2005, 

s. 374). Att förstå en så avvikande och hotfull individ är inte lätt: ”Det till synes ogreppbara sättet 

som de arbetar på, att slå till på uppenbarligen slumpmässigt sätt utan synbara motiv, får blodet att 

stelna i våra ådror. Men till viss grad är de greppbara” (Russell 2005, s. 374). Russell beskriver 

dock hur den förståelse av seriemördare som trots allt finns bygger på studier av manliga 

seriemördare. Aileens mord är inte jämförbara med de som kvinnor vanligen utför, hon är en 

”pionjär för en ny sorts kvinnliga mördare: den lurande liftaren, som smyger omkring längs 

motorvägarna” (Russell 2005, s. 373). Aileen är avvikande till och med i förhållande till andra 

kvinnliga mördare. Russell beskriver även svårigheterna med att diagnostisera Aileen. Flera av 

psykologerna som träffat henne eller studerat hennes fall, menade att Aileen hade en 

borderlinepersonlighet, och kanske även en asocial personlighet, men ”Resslers7 uppfattning var att 

på samma sätt som Dahmer8 inte gick att passa in i en kategori, så gjorde inte Lee det heller” 

(Russell 2005, s. 542). Russell beskriver det också som att Aileen talar ett ”främmande språk” 

(Russell 2005, s. 544) och att det är svårt att närma sig henne på grund av ”den grad av 

7 En av de experter som Russell konsulterar. 
8 Jeffrey Dahmer, också seriemördare. 
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motbjudande drag som finns i hennes personlighet” (Russell 2005, s. 544). Aileen är svårgripbar, 

och Russell vill försöka ringa in vad som skapar en individ som hon. Som jag påvisat gör hon detta 

till stor del genom att hänvisa till Aileens avvikande sexualitet och biologiska arv, men även hennes 

familjeförhållande tas upp: ”Ressler [...] tror helt enkelt inte att den som uppför sig som Aileen 

Wuornos eller John Wayne Gacy (som mördade mer än trettio unga pojkar) kommer från en 

mönsterfamilj” (Russell 2005, s. 385). Här dämpar Russell den rädsla hon byggt upp inför en 

”hotande farsot” genom att indikera att denna inte är något vi själva kan ge upphov till om vi sköter 

oss, om vi tillhör en ”mönsterfamilj”. 

       Det finns ett visst fokus på att Aileen kom från ett hem där det förekom både misshandel och 

alkoholism, men huruvida samhället eventuellt har ett ansvar är en nästan helt frånvarande 

diskussion. Russell tar upp att Aileen i fjortonårsåldern genomgick en rad psykologiska test, med 

anledning av hennes dåliga betyg och asociala beteende: ”Macys rapport avslutades med de 

profetiskt angelägna orden: ´Det är av största vikt för den här flickans välbefinnande att hon får 

terapi omedlbart.´ Den varningen var det ingen som brydde sig om” (Russell 2005, s. 47). Russell 

utvecklar dock inte vem som borde brytt sig om varningen, eller på vilket sätt. Russell konstaterar 

även i en senare diskussion att ”vi, samtidigt som vi har medlidande med ett misshandlat barn, 

också utan motsägelse kan förvänta, begära – kräva – att den vuxne som detta barn blir ska kunna 

sätta sitt handikapp åt sidan och leva upp till samma regler och krav som vi ställer på oss själva och 

samhället” (Russell 2005, s. 541). Aileen har alltså inte lyckats leva upp till dessa ”regler och krav”, 

och det beror på brister i hennes egen förmåga till anpassning och självdisciplin (Foucault 1983, 

2001). Russell förlägger Aileen och hennes handlingar utanför samhället, utanför det ”vi” som kan 

begära och kräva att alla, oavsett förutsättningar, spelar efter samma regler. Hon påpekar också att 

Aileen i ett av sina vittnesmål ”På något sätt [...] placerat brottslingar i rollen som sämre lottade 

medborgare” (Russell 2005, s. 446), och får detta uttalande att framstå som märkligt och 

kontroversiellt. Aileen har i Russells tolkning själv diskvalificerat sig, och ”vi” har inte längre något 

ansvar. Hur Russell ser på ett eventuellt samband mellan detta synsätt och den biologiska 

predestanition hon menar finns hos Aileen utvecklar hon inte.

       Russell bygger alltså upp ett avstånd mellan Aileen och samhället. Aileen står utanför och har 

förmåga att attackera och skada, men hon är i grunden inte något som samhället har ansvar för eller 

kunde ha undvikit. Därmed möjliggör Russell att känslor av äckel, avsky och skuld projiceras på 

Aileen. Dessa känslor är inte något ”vi” behöver känna oss ansvariga för (Ahmed 2004, s. 86-95; 

Kristeva 1991); de är en normal reaktion på Aileen, och att ge uttryck för dem bekräftar att vi inte är 

en del av avvikelsen eller problemet (Ahmed 2004, s. 13). Russell förstärker detta genom att ett 

flertal gånger ta upp att människor som träffat Aileen känt sig obehagliga till mods av henne, att 
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hon väckt misstänksamhet och skepsis. Tyrias vän Sandy kunde till exempel: ”likväl inte bli kvitt 

den obehagliga känsla hon fick av Tys vän. Till att börja med var det mer än känsla i maggropen än 

någonting hon kunde sätta fingret på” (Russell 2005, s. 155), och Tyrias syster Tracy säger att 

Aileen ”var inte någon som hon någonsin kunde föreställa sig att hon skulle vilja komma närmare 

in på livet. Det vete fåglarna vad hennes syster såg hos henne” (Russell 2005, s. 178). Att dessa 

personer återberättar sina intryck av Aileen när de vet att hon mördat sju män, och att denna vetskap 

eventuellt skulle kunna färga deras minnen, är inget som Russell kommenterar. Hon tar  också upp 

att ”värdens hund General Blackjack tyckte så illa om Lee” (Russell 2005, s. 269). 

        Även reaktioner från Aileens moster och morbror, Lori och Barry, som är ungefär lika gamla 

som hon och som hon växt upp tillsammans med, får bevisa att Aileen är avvikande: ”Det var så 

länge sedan så Lori kunde inte säga exakt när det först slog henne att Aileen helt enkelt var 

annorlunda än alla de andra barnen [...] Lori trodde inte att Aileens beteende berodde på hur hon 

blev behandlad hemma, utan på någonting i hennes personlighet” (Russell 2005, s. 87). När Lori 

blir förhörd i samband med att Aileen grips beskrivs hennes tankar: ”Om Aileen inte var död, så 

kanske hade hon dödat någon? Medan detta hade varit en fullkomligt befängd och irrationell 

tankekedja för de flesta systrar, så var den nästan logisk för Lori” (Russell 2005, s. 338). Det 

faktum att Barry vittnar för åklagarsidan i en av Aileens rättegångar får representera att något är 

riktigt fel, och hennes advokat kommenterar att det är något han ”aldrig i mitt liv” (Russell 2005, s. 

478) varit med om tidigare.        

       Loris känslomässiga reaktioner, som beskrivs som ”känslomässiga övergrepp” (Russell 2005, s. 

339), används också för att skapa avsky inför vad Aileen gjort: ”Hon kände ilska, rädsla och skam, 

förnedring och skuld. De allra svåraste känslorna kolliderade och gjorde sitt plågsamma intåg” 

(Russell 2005, s. 339). Russell redovisar efter detta i direkt följd flera andra personers reaktioner 

inför att Aileen blivit gripen, både folk som känner henne och personer från offrens familjer. Sandy 

ska ha tänkt: ”´Åh Herre Gud!´ tänkte hon med avsky. ´Jag har suttit i samma rum som den här 

kvinnan” (Russell 2005, s. 343). Precis som i förhållande till Aileens prostitution förstärker Russell 

känslorna av äckel och avky mot henne genom att använda eller återge nedsättande uttryck som 

”galen häxa” (Russell 2005, s. 221), ”hon såg inte ens ren ut” (Russell 2005, s. 223), hon ”bråkade 

som en zigenare” (Russell 2005, s. 250), hon genomgår en ”varulvsförvandling” (Russell 2005, s. 

337), är ”ett odjur” (Russell 2005, s. 279) och hon ”morrade” (Russell 2005, s. 459, 482). 

       Russell tar även upp andra avvikelser hos Aileen, som att hon inte har fast bostad eller ett 

ordnat liv, hennes alkohol- och i tonåren även drogmissbruk, hennes allmänt våldsamma beteende 

och oförmåga att komma överens med andra människor samt hennes kriminalitet. Våldsamheten 

och den sociala oförmågan spårar Russell redan i Aileens barndom: ”Aileen kunde vara snäll, men 
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Lori fick alltid en underlig känsla av att hennes snällhet var en bluff, bara yta. [...] sen, på bråkdelen 

av en sekund, tappade hon humöret och det hela var över” (Russell 2005, s. 87). Russell uppehåller 

sig även vid att Aileen redan från tidig ålder ska ha haft en fixering vid att bli rik och berömd. 

Russell återkommer till att Aileen upprepade gånger sagt att det kommer att skrivas en bok om 

henne. Vid ett par tillfällen kontaktar Aileen författare, som drar sig ur när de förstår att hon inte har 

något att berätta (Russell 2005, s. 143-48). Denna drift efter pengar och berömmelse framstår ibland 

som en delförklaring till morden, speciellt i slutet av boken när Russell träder in som ett ”jag” i 

berättandet och framför sina egna åsikter: ”Hennes dröm och ambition var att göra någonting som 

ingen kvinna hade gjort tidigare och som resultat av det bli rik, berömd och respekterad” (Russell 

2005, s. 546). Russell menar att ”en kortslutning i systemet” (Russell 2005, s. 546) hos Aileen 

skulle kunna leda till att hon trodde hon kunde uppnå detta genom att mörda, om hon bara fick det 

att framstå som självförsvar. Detta är intressant med tanke på att Russell i övrigt inte diskuterar 

psykisk förvirring eller sjukdom som en förklaring till Aileens våldsamhet. Hon går på rättens linje 

– att Aileen var frisk nog att ta ansvar för sina handlingar. 

       I slutet av boken presenterar Russell även ”en personlig teori som antagligen aldrig kommer att 

bli någonting annat: jag misstänker att Lee kan ha mördat tidigare, men att hon erkände ett specifikt 

antal mord – sex9 – som hon uppfattade som passande för hennes hjältinnestatus. Sex stycken 

placerade henne i en klass för sig men var kanske också ett antal som i hennes ögon kunde fungera 

ihop med självförsvar” (Russell 2005, s. 547). Här tycks Russells känslor inför Aileen slå över i 

fascination och en vilja att spekulera. Möjligen väljer hon att bli närvarande i texten för att få 

tillfälle att lägga fram sin ”personliga teori”. Genom att på detta sätt frångå det mer opersonliga, och 

till synes enbart redovisande, berättandet kan hon erbjuda den åt läsaren – och blanda 

”brottsplatsverkligheten” med sina egna fantasier. Detta ser jag som en rörelse mot Aileen, ett sätt 

att ge efter för den skräckblandade lockelsen inför hennes ”avskyvärdheter”.  

       Sammantaget arbetar Russell främst med att bygga upp ett avstånd till Aileen; att dra upp en 

gräns mellan henne som avvikare och en samhällelig normalitet. Dock tyder boken i sig på att det 

finns ett behov av att komma Aileen nära för att förstå henne – att närma sig henne för att förklara 

och i slutändan förkasta henne. Från att ha diskuterat de känslor som riktas mot Aileen, kommer jag 

nu att gå över till de känslor som Aileen själv ger uttryck för i Russells framställning av henne. 

Hatisk och kall

Aileen framställs som allmänt fientlig och hatisk mot sin omgivning, men Russell menar att hennes 

hat framförallt riktade sig mot män. Att påvisa detta hat utgör ytterligare ett återkommande tema i 

9 Aileen erkände sex av de sju mord hon stod åtalad för. 
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boken. När Aileen och Tyria en tid bor tillsammans med en familj som är vänner till Tyria, vill 

Aileen helst inte ens befinna sig i samma rum som mannen; hon ”körde [...] med sin manshatarstil” 

(Russell 2005, s. 137). Russell beskriver också hur: ”Det var som om hon inte kunde klara av att 

hon hade fel och en man hade rätt, hon måste få sista ordet. Hon skrek [...] bara åt männen” (Russell 

2005, s. 149). När Tyria tar hem en manlig bekant på besök skrämmer Aileen iväg honom genom 

att skrika och bråka, och Russell konstaterar att: ”Andra kvinnor var ett ovälkommet intrång, men 

hon klarade verkligen inte av att ha män hemma hos sig” (Russell 2005, s. 171). Russell citerar 

också Aileen från tiden i fängelset, då hon ska ha sagt att ”män var maskar” (Russell 2005, s. 366). 

Ibland framställs ”manshatet” som en delföklaring till morden, men Russell ger också uttryck för en 

viss förståelse om det var så att Aileen hatade män. Kanske gjorde hon det på goda grunder: ”Med 

tanke på vid vilken fruktansvärt låg ålder hon blev prostituerad, var Aileen absolut ett offer. [...] 

Statistiken visar att en överväldigande majoritet av prostituerade har utsatts för sexuella övergrepp 

som barn” (Russell 2005, s. 383).

       I samband med morden framställs Aileen dock som en kallblodig jägare. På bokens första sida 

beskrivs dödandet: ”För varje gång blev det lättare. Rädslan, kroppen som darrade av adrenalin och, 

åh, det kändes så bra. Hon hade sitt byte. Hon hade makten. Hon hade kontroll” (Russell 2005, s. 5). 

Russell återkommer till formuleringen ”byte” ytterligare en gång – då Aileens ”byte var chockat” 

(Russell 2005, s. 181). Aileen beskrivs som beräknande och noggrann, hon tvättar bort 

fingeravtryck från offrens bilar och slänger ägodelar som kan kopplas till dem på olika ställen. När 

hon skjuter männen har hon ”is i blodådrorna” (Russell 2005, s. 254), och efteråt är hennes största 

oro den för att åka fast, bara ”Ibland, efter kulorna och blodet, fick Lee skuldkänslor över vad hon 

hade gjort. Men det varade dock inte länge. Nej, för det mesta mådde hon bra. [...] Inombords visste 

hon att hon var en bra människa” (Russell 2005, s. 186). Att Aileen ser sig själv som i grund och 

botten ”bra” konstaterar Russell redan i den inledande mordbeskrivningen: ”Hon visste innerst inne 

att hon var en bra flicka” (Russell 2005, s. 6). Vid vissa av morden påstod Aileen att hon var så 

alkoholpåverkad att hon i efterhand hade svårt att komma ihåg detaljer, men även vid dessa 

tillfällen beskriver Russell hur hon noggrant och systematiskt sopat igen spåren efter sig. I dessa 

beskrivningar framstår Aileen som en hämnerska, som på ett uträknat sätt ger männen vad hon 

tycker att de förtjänar. 

       Sommaren 1990 dödar Aileen tre män under tre veckor, och här blir Russells framställning av 

henne delvis annorlunda. Russell anser att ”hennes takt ökade till ett veritabelt mordraseri” (Russell 

2005, s. 195) och att hon ”drevs av okontrollerbara vredesutbrott, av mörka impulser som hon inte 

kunde motstå” (Russell 2005, s. 195). Det är nu Russell menar att ”Ondskan höll på att vinna och 

snart skulle det inte finnas någon väg tillbaka” (Russell 2005, s. 196). Parallellt med dessa bilder av 
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Aileen som en individ som ”snurrade utom kontroll”(Russell 2005, s. 196) och ”var ute på sina 

mordorgier” (Russell 2005, s. 196), framställer Russell henne stundtals också som driven av pengar. 

Ibland beskrivs detta som ett desperat sätt för Aileen att försörja sig själv och Tyria, ibland som ren 

girighet. Russell spekulerar i om detta  i själva verket var det som avgjorde om Aileen mördade en 

man eller inte. Om hon insåg, eller misstänkte, att den som plockat upp henne hade en stor summa 

pengar på sig slog hon till, annars inte. Aileen beskrivs både som kall och beräknande, driven av 

begär efter hämnd eller materiella tillgångar, och som ondskefull och okontrollerad. När själva 

mordtillfällena diskuteras placerar Russell henne växelvis i ”bad”- och ”mad”-kategorierna 

(Berrington & Honkatukia 2002).  Aileen framstår då både som ett känslokallt monster och som 

galen och ”utom kontroll”. I övrigt ser Russell, som jag påpekat tidigare, Aileen som kapabel att ta 

ansvar för sina handlingar och försöker inte förklara dem utifrån någon typ av sinnesförvirring. 

Trots att dessa beskrivningar kan tyckas paradoxala och motsägelsefulla går de i linje med det 

avståndstagande mot Aileen som Russell förmedlar. Aileen inte bara utför onormala och moraliskt 

förkastliga handlingar, hon ger även uttryck för onormala känslor, och detta gör att avståndet mellan 

henne och  omgivningen ökar ytterligare (Ahmed 2004, s. 13). 

        Även efter att Aileen gripits, i samband med förhör och rättegångar, fortsätter Russell att 

porträttera hennes känslor och känsloyttringar som felaktiga. Aileen själv ger uttryck för några olika 

”förklaringar” till morden. Ibland uppger hon att hon handlat i självförsvar, alternativt att männen 

skulle våldtagit och skadat henne om hon inte attackerat först. Denna förklaring gäller vissa gånger 

bara det första mordet, andra gånger samtliga. Detta kallas av åklagarsidan för ”smutsiga 

antydningar” (Russell 2005, s. 475). Inte heller Russell framställer dessa anklagelser som 

trovärdiga: ”Det var plågsamt för alla de nära och kära och för vännerna till dessa män att se 

bilderna10 där Lee Wuornos återger hur de dog, att lyssna på hennes orimliga lögner om deras 

våldsamhet” (Russell 2005, s. 395). Aileen menar också att hon dödade männen för Tyrias skull, för 

att försörja dem så de kunde ha ett liv tillsammans: ”Sedan strulade hon till det, funderade hon, för 

när hon älskar någon gör hon det med hela sin själ och sitt hjärta och hon gör vad som helst” 

(Russell 2005, s. 324, kursivering i original). Flera år senare tar Aileen tillbaka alla anklagelser mot 

männen hon dödat, hon säger själv att hon vill bli avrättad och att hon skulle döda igen om hon 

släpptes (Russell 2005, s. 534-36). Anledningen till att hon mördat beskriver hon nu som hat, 

känslokallhet och att hon inte bryr sig om andra människor. Russell återger hur hon ska ha sagt till 

en reporter att ”Jag kan inte påstå att jag ångrar någonting. Jag är för kall för det, jag är för kall. Jag 

bryr mig inte” (Russell 2005, s. 535). 

       Russell ser Aileens olika förklaringar som ett uttryck för det hon anser vara hennes 

10 Russell syftar på videoupptagningar från tidigare polisförhör. 
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manipulativa sida, men ”kall” är en beskrivning som hon själv tycks instämma i. Hon återkommer 

ofta till det hon ser som Aileens kylighet. I det första polisförhöret berskrivs hon som ”helt 

opåverkad” och hennes ”desintegration” som ”skrämmande stor” (Russell 2005, s. 330). När Aileen 

vid ett tillfälle gråter under rättegången konstaterar Russell att ”hennes timing verkade säga att det 

snarare var för sitt eget straff än för offren” (Russell 2005, s. 425). Vid ett annat tillfälle ”var de 

rosa näsdukarna framför henne fortfarande oanvända” (Russell 2005, s. 451). Aileen framställs som 

oförmögen att känna ånger, skuld och medlidande. Ibland beskriver Russell hur Aileen får 

våldsamma utbrott i rätten: ”Då vändes plötsligt Lees chock i ilska, som visade sig i ett morrande 

utfall mot juryn [...] Där var det än en gång. Hennes oförmåga att kontrollera sig, att motstå ens den 

dummaste eller mest självdestruktiva impuls” (Russell 2005, s. 459). Aileen pendlar alltså mellan 

att vara kall och oberörd eller aggressiv och hatisk. 

       Sammantaget presenterar Russell en bild av Aileens känslomässiga uttryck och reaktioner som 

förstärker intrycket av att hon avviker från den samhälleliga normaliteten. Framförallt lider Aileen 

brist på kvinnligt kodade egenskaper som medlidande, värme och passivitet – inte heller 

känslomässigt iscensätter hon sin kvinnlighet på ett förväntat sätt (Butler 2007). Aileen placerar sig 

även genom sina känslor utanför ett eftersträvansvärt och normalt beteende (Ahmed 2004, s. 13). 

Genom att gestalta känslor som är svåra att relatera till eller sympatisera med ökar Russell avståndet 

till Aileen och gör det lättare att se henne som en avvikelse snarare än som en del av samhället. Att 

Aileen saknar självbehärskning och förmåga att kontrollera sig själv blir ytterligare en försvårande 

omständighet (Foucault 1983, 2001). 

Sammanfattande reflektioner

Russell beskriver och förklarar Aileen i hög grad utifrån hennes sexualitet, som framställs som både 

utlevande och dysfunktionell (Sjoberg & Gentry 2008, s. 6-7, 10). Det framstår också som viktigt 

för Russell att avgöra om Aileen är homosexuell ”på riktigt”. Detta tolkar jag som att Aileen utgör 

ett större hot om hon inte går att kategorisera, än om hon kan stabiliseras i en identitet som avvikare 

(Foucault 1983; Kristeva 1991, s. 28). Denna vilja att förklara och kategorisera går igen även på 

andra områden, och Russell tillgriper i hög grad biologiska förklaringar. Detta möjliggör en 

förståelse av Aileen som en separat företeelse (Sjoberg & Gentry 2008, s. 5). Hon är inte främst en 

produkt av samhället, som kunde undvikits, utan av de ”bristfälliga” gener hon bär på. Detta bidrar 

till en ödesmättad logik kring Aileen, som gör att vi kan känna att vi befinner oss på ett tryggt 

avstånd från henne. Den biologiska förklaringen gör inte Aileen mindre farlig, men minskar 

omgivningens ansvar och kopplingar till henne. 

        Russell ger uttryck för en vilja att komma nära Aileen, att detaljerat redogöra för och försöka 
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förstå henne och hennes handlingar. Dessa förklaringar syftar ofta till att bevisa att Aileen avviker 

från både samhällelig och kvinnlig normalitet. Russell rör sig alltså mot Aileen för att kunna röra 

sig från henne (Ahmed 2004). När Russell bekräftat att Aileen inte är som vi, inte är en del av oss 

eller av samhället, inte är ”i” oss, utgör hon ett mindre hot och är lättare att stöta bort (Ahmed 2004, 

s. 90-95). Aileen associeras kontinuerligt med avvikelse och äckel, och detta gör att 

avståndstagandet inte bara blir juridiskt eller moraliskt, utan även känslomässigt. Att äcklet och 

avvikelsen kan smitta (Ahmed 2004, s. 90-95; Foucault 1983, s. 34) blir speciellt tydligt när Russell 

diskuterar det biologiska arvet, och hur Aileens ”blodslinje” förs vidare av hennes bortadopterade 

son. Jag menar att det är just denna rädsla för smitta som gör att behovet av att förklara Aileen blir 

så stort; att Russell vill hitta en möjlig gränsdragning mellan henne och oss. Russell låter biologin 

utgöra den mest betydelsefulla – och effektiva – gränsen.

       Aileen utgör också en lockelse – ”en dubbel fascination” (Berrington & Honkatukia 2002, s. 

57). Återigen är det i Russells resonemang om biologin som vissa känslor blir mest uppenbara. Här 

tillåter hon sig att spekulera kring orsaker till våldet och dolda genetiska faror som lurar i okända 

individer. Också Russells ”personliga teori” om att Aileen dödat tidigare ser jag som ett uttryck för 

just fascination och spekulation. Denna dubbelhet i känslorna inför Aileen, den pendlande rörelsen 

mellan avståndstagande och närmande, skulle kunna beskrivas som att Russell förmedlar en känsla 

av abjektion (Ahmed 2004, s. 86-87; Kristeva 1991). 

       Russell beskriver ibland Aileen som ett okontrollerbart och svårdefinierbart hot, troligen för att 

hennes handlingar rubbar vedertagna normer för kvinnlighet. För att normen inte ska destabiliseras 

måste Aileen stötas bort och förklaras som ett felaktigt undantag (Butler 2007, s. 218-19). 

Egenskaper som inte är önskvärda i samhället placeras på detta sätt utanför det (Ahmed 2004). De 

olika typerna av avvikelser som Aileen får representera förstärker varandra, varje association för 

henne längre bort från idealen (Ahmed 2004, s. 44). Också gestaltningarna av Aileens egna känslor 

bidrar till denna rörelse. Russell tillskriver Aileen både förmåga att handla och att ta ansvar för sina 

handlingar, men framställer henne samtidigt som missanpassad i förhållande till eftersträvansvärd 

kvinnlighet. Detta i kombination med fokuseringen på hennes genetiska konstitution gör att hon för 

det mesta framstår som ”dålig” snarare än ”galen” (Berrington & Honkatukia 2002).  Aileen är i 

denna beskrivning verkligen ett monster, och inte galen, manipulerad eller förvirrad (Natland 2006, 

s. 19). Hon kan hållas ansvarig just på grund av att hon inte är en vanlig eller riktig kvinna. Russells 

beskrivningar av Aileen gör att det potentiella hot hon utgör mot en stereotyp förståelse av 

kvinnlighet oskadliggörs. Russell gör inga försök att skriva en antisocial berättelse, trots att hon 

uppenbarligen utgått från det antisociala arkivet (Halberstam 2008, s. 153). Istället utgör Alias 

Monster ett exempel på att material därifrån kan användas för att stabilisera den rubbning och tysta 
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det ifrågasättande som samhällets negativa baksidan står för.           

Monster

Handlingen i Monster (Jenkins 2003) är koncentrerad till tiden för morden och förhållandet mellan 

Lee, som hon konsekvent kallas för i filmen, och Selby. Selby är en karaktär som löst baserats på 

Tyria. Filmen inleds med en kort tillbakablick på Lees barndom och uppväxt, men i övrigt ramas 

den in av mötet mellan Lee och Selby, och det slutgiltiga åtskiljande som Lees dom innebär. 

Händelseförloppen kommenteras filmen igenom av en voiceover med Lees röst. Filmen är ”Based 

on a true story”, något som inte signalerar ett lika stort anspråk på verklighetsanknytning som 

texterna på omslaget till Alias Monster. Snarare erbjuder denna kommentar den kittlande 

möjligheten att det kan ha gått till på det sätt som presenteras, eller att delar av historien är sann. I 

detta fall är ”den sanna historien” att Aileen, eller Lee, dödade sju män. Som Boyle (2002) påpekar 

handlar filmer, som bygger på verkliga brott, inte så mycket om vem som gjorde det eller hur det 

gjordes. De är inga deckargåtor, utan istället är det mest väsentliga att få reda på varför brotten 

begåtts. Monster kan, liksom Alias Monster, sägas vara en förklaring till varför Lee mördade, och 

ett försök att förhandla med det ifrågasättande av kvinnligheten som hennes våldsamhet utgör. Jag 

kommer i viss mån att relatera diskussionerna kring Monster till Alias Monster, eftersom flera av de 

teman som går att identifiera i boken på olika sätt återkommer i filmen. Det biologiska arvet, och 

kopplingen till Leo Pittman, är dock helt frånvarande i filmen. Förhållande mellan Lee och Selby 

ges mer utrymme och en delvis annorlunda betydelse. Kvar finns fokuseringen på Lees sexuella 

beteende, behovet av att markera avstånd och framställningen av även hennes känslor som 

avvikande. 

Sex och Selby

Filmen inleds med några bilder från Lees barndom och ungdom. Dessa presenteras i en från början 

liten bildruta, som växer till full storlek i takt med att Lee blir äldre. I den första scenen står en liten 

flicka framför en spegel; hon ler, vrider på huvudet och betraktar sig själv ur olika vinklar. Under 

tiden berättar Lees röst om de drömmar hon hade när hon var liten – ”I always wanted to be in the 

movies” – om hur hon ville bli vacker, rik och berömd. Lee håller drömmarna inom sig, men vill att 

någon ska ”upptäcka” henne. ”Was it this guy?” frågar Lees röst, samtidigt som vi ser hur den 

tonåriga Lee tar emot en sedel och visar brösten för ett gäng tonårspojkar. Ytterligare en scen visar 

hur Lee blir upplockad i en bil; ”maybe this one” säger Lees röst. Hon tar emot pengar från mannen 

i bilen, de bråkar och hon blir utkastad på vägen. Lees röst konstaterar att drömmarna upphörde 

samtidigt som det görs ett klipp till den vuxna Lee, som sitter i ösregn under en bilbro med en pistol 
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i handen. Titeln Monster visas med stora röda bokstäver.

       På detta sätt ställs det upp en motsättning mellan Lees drömmar och hennes verklighet, men 

också mellan henne och en normativ kvinnlighet. Den yngre Lee vill visserligen uppnå ideal som 

har med skönhet, kvinnlighet och status att göra, men har inte förstått hur hon ska göra det. Lees 

röst berättar om dagdrömmarna, samtidigt som vi får se ett beteende som inte är förenligt med det 

hon eftersträvar. Den bakgrund som ges till Lee, den förförståelse som presenteras här, är att hon 

använder sin sexualitet på ett felaktigt sätt och prostituerar sig. Hennes ideal var från början 

normativa, men hennes tillvägagångssätt har gjort henne avvikande. 

       ”By the time I met Selby Wall...shit, all I wanted was a beer” säger Lees röst och bilden klipps 

till Selby, som sitter på en bar. Här börjar filmens handling, den handling som ska förklara varför 

Lee blev en mördare. Lees möte med Selby blir på detta sätt avgörande; det görs till en slags 

utgångspunkt. Lee är bara ute efter öl, och förstår först inte att hon hamnat på ett gayställe. När hon 

fått det klart för sig av bartendern och Selby inleder ett samtal med henne, upplyser Lee henne om 

att ”I´m not gay”, och när Selby tar Lee på armen blir hon aggressiv och skriker ”Get your fucking 

hands of me, you dumb dyke!”. Trots detta spenderar Lee och Selby kvällen i varandras sällskap, 

och Lee följer med Selby hem, eftersom hon inte har någonstans att sova. Intrycket av att deras 

möte utgör en start för handlingen förstärks när Lees röst berättar att hon tänkt ta livet av sig, om 

inte Gud snabbt gav henne en anledning att fortsätta. ”You better bring it on” återberättar Lee sitt 

samtal – och så träffar hon Selby.

       Att Lee framställs som ”not gay” när hon träffar Selby innebär att hon görs till homosexuell i 

samband med deras möte. Boyle (2002) menar att skildringar av våldsamma eller kriminella 

kvinnor ofta länkar denna gränsöverskridelse till lesbiskt begär och sexuell utlevelse. Ett avvikande 

beteende får förklara ett annat, och jag anser att denna logik verkar även i Monster. Filmen börjar 

med att Lee gör ytterligare avsteg från ett förväntat beteende. Avvikelserna som hon representerar 

förstärker varandra (Ahmed 2004, s. 44), och förflyttar Lee bort från såväl samhället som 

kvinnligheten. Lee är inte en stabil individ, och att hon byter sexuell preferens gör henne flytande 

och svårdefinierbar – och placerar henne på samhällets och kunskapens negativa baksida 

(Halberstam 2008). Lees sexualitet och förhållandet till Selby framställs på detta sätt som en 

förutsättning för filmens drama. 

       Denna koppling förstärks i samband med det första mordet. Lee, som nu uppenbart är förälskad 

i Selby, prostituerar sig för att få ihop pengar så att de kan vara ensamma. Selby bor hos vänner till 

hennes föräldrar, som inte uppskattar vare sig hennes läggning i allmänhet eller det faktum att hon 

tagit med sig Lee hem. Selby och Lee ska träffas för tredje gången och Lee börjar få bråttom, men 

bestämmer sig för att hon hinner med en kund till. Mannen som plockar upp henne kör dem långt ut 
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i skogen; Lee är stressad och börjar ana att något är fel. Lee placeras här i en klassisk, kvinnlig 

offerposition – ensam och utlämnad åt en främmande man, långt bort från andra människor som 

skulle kunna komma till hennes hjälp. Det sätt som Lee positioneras på och som situationen ramas 

in på gör att mannen automatiskt framstår som ett potentiellt hot mot henne. Han blir också 

våldsam, och ger Lee ett slag i huvudet som gör henne medvetslös. Det görs ett klipp till Selby som 

står och väntar på Lee, och sedan ett klipp tillbaka till Lee, som vaknar bunden i framsätet på bilen 

och blodig i huvudet. Lee blir både misshandlad och våldtagen med någon typ av redskap, och 

mannen häller rengöringsmedel över henne samtidigt som han väser att ”we got some fucking to 

do”. Därefter går han iväg till bilens baklucka, och Lee som hela tiden kämpat desperat för att bli fri 

kommer plötsligt loss. Hon sträcker sig efter sin väska, som ligger på golvet vid passagerarsätet, 

och får tag på en pistol. När mannen kommer tillbaka skjuter hon honom upprepade gånger. 

       Lees första mord sker utan tvekan i självförsvar och rättmätig vrede, och de känslor hon 

representerar här är möjliga att relatera till och sympatisera med. Hon drivs av en högst förståelig 

önskan att leva, och att få vara med Selby. När Lee senare avslöjar mordet för Selby är det för att 

bevisa hur mycket Selby betyder för henne: ”I didn´t want to die thinking that maybe...maybe you 

could have loved me”. Selby framstår som indirekt drivande till de kommande morden. Hon 

framställs som beroende av Lee på ett nästan barnsligt sätt. Efter det första mordet lämnar Selby sitt 

tillfälliga hem för att leva tillsammans med Lee, och hon kräver av Lee att hon ska få det att 

fungera. Selby kan inte söka arbete på grund av en bruten arm. Efter att Lee gjort  misslyckade 

försök att hitta ett annat jobb är hennes prostitution deras enda inkomst, och morden blir ett sätt för 

Lee att skaffa mer pengar och möjliggör ett liv tillsammans med Selby. Det sista mordet, när Lee 

och Selby behöver en flyktbil, uppmanar Selby Lee direkt att utföra.

       Liksom i Alias Monster framstår Lees sexualitet som både promiskuös och dysfunktionell 

(Sjoberg & Gentry 2008, s. 6-7, 10). Prostitutionen är något hon ägnat sig åt nästan hela sitt liv, det 

enda hon egentligen kan. ”Who the fuck am I kidding”, säger Lee till Selby om sina försök att hitta 

en annan sysselsättning, ”I am a hooker”. Hon erbjuder Tom, en äldre man som hon hyr ett förråd 

av, sexuella tjänster som en vänskaplig gest. Tom avböjer dock Lees rättframma ”I blow you if you 

want”. Det är den dysfunktionella delen (Sjoberg & Gentry 2008, s. 6-7, 10) – Lees och Selbys 

förhållande – som är den mest centrala i Monster. På ett till synes motsägelsefullt sätt framstår de 

båda två som beroende och styrande i detta. Selbys uppfordrande blick på Lee tycks hela tiden 

finnas närvarande, hon kan inte klara sig själv och Lee måste se till att göra det åt henne. Omvänt är 

Lee den aktiva och handlande av dem, men driven av kärleken till Selby och viljan att få deras 

tillvaro att fungera. ”They had no idea what I could discipline myself to when I believed in 

something – and I believed in her” kommenterar Lees röst vid ett tillfälle. När Selby hjälper polisen 
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att få Lee att erkänna morden i ett avlyssnat telefonsamtal säger Selby ”I just want a normal, happy 

life. I don´t know why you did this” och Lee svarar ”Because I love you”. I Alias Monster landar 

Russell i resonemang där Aileen eller Tyria på något sätt måste ha manipulerat den andra. I 

Monster framstår Lees och Selbys förhållande närmast som en autonom kraft som styr dem båda. 

Därför menar jag att homosexualiteten i sig presenteras som en del av förklaringen till Lees 

handlingar (Boyle 2002). Filmen framställer även på andra sätt Lee som avvikande – och äcklig. 

Äckel och avvikelse

Lee ser sliten och härjad ut, hon är osminkad, klumpig, lätt överviktig och klädd i skinnjacka och 

jeans. Också utseendemässigt avviker hon från en förväntad kvinnlighet. När Lee ska träffa Selby 

för andra gången gör hon sig iordning på en nedgången offentlig toalett. Lee står framför spegeln 

och torkar av sig med pappershanddukar, samtidigt som någon otåligt rycker i dörren och ropar 

utifrån. Hon är klädd i trosor och behå, och hennes lite hängiga och ofasta kropp exponeras. Scenen 

har vissa yttre likheter med en typisk filmscen där en halvnaken kvinna förbereder sig för att träffa 

någon. Lee positioneras dock inte på ett sätt som är tänkt att möjliggöra attraktion eller 

identifikation. Den närgångna blicken på henne fungerar snarare för att bygga upp ett avstånd. Hon 

representerar något avvikande från normen, och att även hennes kropp gör det förstärker avvikelsen 

(Ahmed 2004, s. 44). Lee befinner sig också i en miljö som är associerad med äckel. Hon står i det 

närmaste naken på en offentlig toalett. Närheten och länken mellan henne och den äckliga miljön 

gör att denna smittar hennes kropp med mer äckel (Ahmed 2004, s. 90-95). En kropp som befinner 

sig längre än nödvändigt i en äcklig miljö, som en offentlig toalett, är redan genom detta beteende 

oönskad som en del av oss (Ahmed 2004, s. 54). Den blick som här närmar sig och granskar Lee 

och hennes kropp gör det möjligt att stöta bort henne som äcklig och mindre önskvärd. När Lee ler 

mot sin spegelbild och säger ”you look good” är det inte meningen att vi ska tro på henne.

       Selby ser däremot ut på ett annat sätt. Hon är mindre, yngre och sötare än Lee – snarare 

barnslig än kvinnlig. Hon har inga yttre attribut som gör henne avvikande. Skillnaden i utseende 

fyller en funktion; Selby är den som går att återförena med samhället. I slutet av filmen lämnar hon 

Lee, samarbetar med polisen och vittnar mot henne. Också i förhållandet får Selby stå för det mer 

normala och vanliga. Hon anklagar Lee för att hon ”scare people off”, och är inte nöjd med deras 

isolerade tillvaro. Selby är tillräckligt kvinnlig och normal för att hon ska kunna återintegreras, 

medan Lee måste uteslutas (Butler 2007; Foucault 1983, 2001). Denna skillnad blir i bokstavlig 

bemärkelse synlig genom Lees och Selbys olika utseende.  

       I samband med att Lee försöker skaffa ett arbete och bli en mer accepterad del av samhället gör 

hon också försök att klä sig på ett annat sätt. Lee söker jobb som hon inte är kvalificerad för iklädd 
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kavaj, blus och kjol som inte riktigt sitter som de ska. Det är som om själva den anpassade och 

respektabla kvinnligheten inte passar henne. På väg från ett av de misslyckade försöken blir Lee 

stoppad av en polisbil. Polismannen i bilen ber Lee hoppa in och kör dem till ett parkeringshus. Det 

visar sig att han tagit fast Lee för prostitution vid ett tidigare tillfälle, men eftersom han inte anmält 

henne tycker han att hon är skyldig honom sexuella tjänster. På väg ut från parkeringshuset hittar 

Lee en tidning, där hon får reda på att polisen inte har några spår i samband med hennes första 

mord. Detta leder till att Lee börjar prostituera sig, och döda, igen. ”I was just so shitscared getting 

caught, that was the only reason” säger Lee till Selby om varför hon försökt få ett annat jobb. 

Genom incidenten med polisen förs Lee tillbaka till den position utanför samhället hon försökt 

lämna. Hon kan inte bli något annat än en avvikare, medan polisen å sin sida kan utöva makt över 

Lee i skydd av sitt ämbete, och ägna sig åt ett beteende som inte skulle accepteras om det skedde 

öppet. 

       Lee presenteras snabbt som prostituerad, hemlös, våldsam och förmodligen alkoholiserad. Det 

är precis så Donna, kvinnan i familjen som Selby bor hos när de träffas, ser henne. Hon kallar Lee 

för ”streetperson”, och förklarar för Selby att ”we have no business with people like that” . När 

Donna vid ett senare tillfälle vill tala Selby tillrätta försöker hon övertala henne att inte göra ”bad 

choices”. Dessa associerar hon till homosexualitet, personer som Lee – och svarta, även om de inte 

kan hjälpa vad de är. Selby lyckas inte riktigt med att argumentera mot Donna, och hennes vilja att 

vara med Lee framstår nästan som trots. På vissa sätt blir Donnas synsätt eller blick på Lee ett 

möjligt sätt att förstå henne. Donna är moralisk och fördömande, men representerar samtidigt en 

samhällelig normalitet, som egentligen inte ifrågasätts eller revolteras mot. 

        Andra gången Lee och Selby träffas gör de på ett mer öppet sätt upp med förväntningar på 

denna normalitet. De träffas på en rullskridskobana, och Trevor, sonen i familjen Selby bor hos, är 

också där. ”I didn´t realize he was going to be here” säger Selby och ser besvärad ut. När Lee vill 

att de ska åka tillsammans med de andra paren ser sig Selby omkring och säger ”but Trevor...”, 

”who cares about him?” svarar Lee, och en stund senare kysser hon Selby ute på banan. Trevor 

utgör här en representant för den bedömande och disciplinerande blicken (Butler 2007; Foucault 

1983, 2001). Vid det här tillfället väljer Lee och Selby att strunta i den, men filmen som helhet 

förmedlar inte samma uppgörelse. 

        Lees avvikelse framställs högst påtagligt genom hennes utseende och kroppsspråk. Vi kan se 

att hon inte passar in i samhället eller lever upp till förväntningar på kvinnlighet. Precis som i Alias 

Monster förstärker Lees olika avvikelser – felaktig sexualitet, okvinnligt beteende, en position 

utanför samhället – varandra. Den närgångna blicken på Lee syftar även här till att klassificera 

henne som något vi kan förkasta, något som inte är en del av oss. Monster förmedlar sammantaget 
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ingen problematisering eller alternativ förståelse av dessa omständigheter, men det finns vissa delar 

där filmen närmar sig en typ av perspektivbyte. Dessa kommer jag nu att ta upp i samband med att 

jag diskuterar hur Lees känslomässiga uttryck och reaktioner gestaltas. 

Ett monster med självinsikt?

Vid det första mordet, som alltså sker i självförsvar, framställs Lee som desperat och hysterisk. Som 

jag diskuterade tidigare är Lees drivkrafter här överlevnadsinstinkt och kärleken till Selby. Med 

tanke på situationen är hennes känslor och handlingar möjliga att förstå – de är i någon utsträckning 

normala. Lee reagerar känslomässigt starkt på vad hon har gjort; efter att hon skjutit mannen slår 

hon på hans kropp samtidigt som hon skriker ”fuck you, fuck you, you fucking piece of shit!”, och 

faller därefter vrålande ihop på marken. Lee är i affekt, hon har gjort något fruktansvärt, men hon 

var tvungen att göra det. Så långt iscensätts handlingar och känslor hos Lee som möjliggör 

identifikation (Ahmed 2004, s. 13). Efter sitt känslomässiga utbrott börjar Lee bete sig på ett annat 

sätt; hon gömmer kroppen och tvättar sig själv ren med vatten från en dunk hon hittar i mannens bil. 

Hon tar bilen och åker, mycket försenad, för att träffa Selby och kastar under tiden ut en del saker 

från bilen. Vid ett senare tillfälle tvättar hon bilen ren och lämnar den på ett avlägset ställe, där hon 

även eldar upp mannens kläder. Att Lee skulle blanda in polisen och samhället i det hon gjort 

framställs aldrig som ett alternativ. Hennes första mord placerar henne egentligen inte utanför 

samhällets lagar och normer eftersom det sker i självförsvar, men hennes beteende efteråt gör det. 

Lee är en avvikande individ, en enskild företeelse utan kopplingar till samhället (Sjoberg & Gentry 

2008, s. 5), och det första mordet förstärker hennes roll som en sådan. 

        Det andra mordet är överlagt och sker inte i självförsvar, men om det är planerat eller en 

stundens ingivelse framgår inte. Lee har bestämt sig för att börja prostituera sig igen, och blir 

upplockad av en man. De diskuterar priset, och han vill att Lee ska kalla honom ”daddy”. ”Why, do 

you like to fuck your kids?” säger Lee, något som mannen reagerar dåligt på och som Lee blir 

tvungen att försöka skämta bort. Mannen knäpper upp sina byxor, och Lees ansikte visas i närbild. 

Hon ser ut att kämpa med något inom sig, kanske minnen från mannen hon dödade och vad han 

gjorde mot henne, kanske samlar hon sig för vad hon ska göra. Lee skjuter mannen, han öppnar 

dörren för att försöka undkomma och ramlar ut från bilen. ”Fucking child-molester” säger Lee till 

sig själv och skjuter honom igen. Här framställs Lee som mer kall och beräknande. Hon ger inte 

uttryck för några överväldigande känslor och kommer hem till Selby med en stor summa pengar – 

kanske anledningen till att hon dödade mannen.

        Det kan också vara mannens önskemål som driver Lee till att döda honom. Det är tydligt att 

hon dödar män som hon på något sätt tycker förtjänar det. Vid ett tillfälle försöker hon provocera en 
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man till att säga att han gillar att göra det ”rough” och vill slå henne. När det visar sig att det är 

första gången han är hos en prostituerad låter hon bli att döda honom, trots att det är uppenbart att 

hon planerat att göra det. När Selby slutgiltigt ställs inför det faktum att Lee inte bara dödat en man, 

utan flera, håller Lee något som kan definieras som ett försvarstal för sina handlingar. Här 

relativiserar hon morden och jämför dem med annat våld: ”People kill each other every day, and for 

what? Huh...for politics, for religion, and they´re heros!”, och konstaterar att det inte är rätt av 

henne att ”letting those fucking bastards out there go and rape somebody else”. Hon för också in 

Selby och deras gemensamma liv i argumentationen: ”People like me and you go down every 

fucking day, but not us”. Här tycks Lee bygga upp en annan typ av moral än den samhället 

representerar, en moral där hennes handlingar är försvarbara och passar in. Denna moral skulle 

kunna sägas vara negativ eller antisocial (Halberstam 2008). På vissa sätt sker i denna scen ett 

antisocialt perspektivbyte, eftersom Lee tillåts representera något annat än en avvikelse från 

samhället; här är hon någon som kritiserar och bortser från hur det är tänkt att fungera (Halberstam 

2008). Selby blir dock inte övetygad, hon utbrister ”We can be as different as we wanna be, but you 

can´t kill people!” och tittar misstänksamt på Lee under tiden hon talar. Selby återförs alltså till 

samhället i slutet av filmen, och för att detta ska vara möjligt kan hon inte dela Lees 

förhållningssätt. Selbys blick gör att Lees negativa moral inte fungerar fullt ut – genom den blir Lee 

bedömd som avvikande och omoralisk. Selby lämnar emellertid Lee först när de börjar bli oroliga 

för att gripas av polisen, och inte när hon förstått vad Lee gjort. Detta kan sättas i samband med hur 

Lees och Selbys förhållande framställs som en styrande kraft i sig självt. 

       Filmen presenterar ytterligare ett möjligt perspektivbyte. När Lee börjar mörda överlagt sker ett 

skifte i förövare- och offerpositionerna. Lee tar, liksom den första mannen gjorde med henne, med 

sig sina tilltänkta offer långt ut i skogen till avskilda platser. ”Are we going on a hike?” 

kommenterar en av dem. Det är nu Lee som utgör ett hot, och männen som är potentiella offer. Här 

iscensätts en ordning som bryter mot förväntningar kring kvinnors och mäns positioner och vem 

som är försvarslös respektive farlig.  

       Filmen skildrar explicit fyra av morden, men det framgår att det rör sig om fler. Sammantaget 

framställs Lee som oberörd inför vad hon gjort; hennes oro är den för att åka fast. Lee är driven av 

förhållandet till Selby, girighet och en felaktig moral. Hennes manshat finns också representerat, om 

än inte lika uttryckligt som i Alias Monster. ”Fucking men, I fucking hate them” säger Lee till en av 

männen hon dödar. ”Then why are you a hooker?” frågar han, och Lee svarar ”I´m not a hooker, 

you see, I don´t fuck men”. Genom det sista mordet passerar Lee gränsen även för sin egen moral, 

då hon dödar en man som inte förtjänar det enligt denna. Hon får lift av en äldre man, som inte är 

intresserad av att köpa hennes tjänster. Han vill istället hjälpa henne när han förstår att hon befinner 
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sig i någon slags pressad situation. ”There´s nothing we can´t fix” försöker han övertyga henne om 

när Lee tvingar honom att köra ut i skogen under pistolhot. Denna gång slits Lee uppenbarligen 

mellan olika känslor och övertygelser, men det slutar med att hon skjuter även den här mannen. 

Precis som i Alias Monster blir Lees brott värre av att hon attackerar ”goda” individer, 

representanter för det samhälle hon själv avviker ifrån. 

       Följdriktigt är det strax efter det sista mordet som Lee bryter samman och visar skuldkänslor 

och ånger över vad hon gjort. Polisen har publicerat bilder av Lee och Selby, och Lee följer Selby 

till en buss som ska ta henne till hennes föräldrar i hopp om att i alla fall hon ska klara sig. Lee 

gråter vid busstationen, det är som om hon plötsligt drabbas av vad hon har gjort. ”I don´t know if I 

can forgive myself for all that” viskar hon med desperation i rösten. Också under rättegången gråter 

Lee, men det går inte att veta om det är över Selby eller över sina brott, båda delarna framstår som 

troliga. När Lee får sin dom vänds hennes känslor till vrede och hon skriker till domaren ”May you 

rot in hell – sending a raped woman to death”. 

       Även i Monster förstärks Lees avvikelse genom hennes känslor (Ahmed 2004, s. 13). Hon 

framställs som aktiv och handlingskraftig, men driven av moraliskt felaktiga känslor – hon är inte 

en vanlig kvinna utan just ett monster (Natland 2006, s.19). Hennes egna försök att rättfärdiga vad 

hon gjort blir inte helt trovärdiga, och slutligen ger hon uttryck för skuld och ånger. Då är det redan 

för sent för att ta henne tillbaka – möjligen gör hennes känslor henne till ett monster med 

självinsikt. Lee är för avvikande för att vara möjlig att se som en del av samhället – och hennes 

avslutande vredesutbrott förstärker detta intryck ytterligare. Att hon ser sig själv som först och 

främst ”a raped woman” i den här situationen möjliggör inte identifikation eller sympati, utan 

bekräftar bara det felaktiga i Lees känslor och syn på världen.

Sammanfattande reflektioner        

Monster fokuserar liksom Alias Monster starkt på Lees sexualitet, och denna framställs som både 

utlevande och dysfunktionell (Sjoberg & Gentry 2008, s. 6-7, 10). Förhållandet mellan Lee och 

Selby ges en mer central och framträdande roll än i Alias Monster. Lee framstår som driven och 

styrd av sin kärlek – hon kan göra vad som helst för att få vara med Selby (Boyle 2002). Detta 

intryck förstärks av att filmens handling börjar med mötet mellan Lee och Selby, och att Lee blir 

homosexuell i samband med detta möte. Lee försöker själv rättfärdiga morden med att männen 

förtjänade att dö, men morden är också ett sätt att försörja henne och Selby. Avvikande sexualitet 

och avvikande moral presenteras alltså som förklaringar till Lees handlingar. 

       Lee associeras till flera olika typer av avvikelser och till äckel. Detta skildras i hög grad genom 

hennes utseende och kroppsspråk, som inte lever upp till en förväntad kvinnlighet (Butler 2007). 
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De olika avvikelserna förstärker varandra (Ahmed 2004, s. 44), och positionerar Lee på säkert 

avstånd från det övriga samhället (Ahmed 2004). Hon skildras som en enskild och separat individ, 

utan kopplingar till vare sig familj eller samhälle. Lee framställs som utanför och inte som en del av 

sin omgivning (Sjoberg & Gentry 2008, s. 5), och hon kan inte kopplas till den produktiva, 

uppbyggliga och självbehärskade normaliteten (Foucault 1983, 2001; Halberstam 2008).

       Lees känslor i samband med det första mordet möjliggör identifikation – hon handlar i 

självförsvar och drivs av en vilja att överleva. Här iscensätts en stark känslomässig reaktion hos 

Lee, som förmedlar att det är fruktansvärt för henne att behöva skjuta mannen. Efter det framställs 

Lee som kall och oberörd inför vad hon gör, och när hon slutligen ger uttryck för rätt typ av känslor 

(Ahmed 2004, s. 13) är det försent. Precis som i Alias Monster bidrar Lees känslor, eller avsaknad 

av känslor, till att göra henne än mer avvikande och bygga upp ett större avstånd till henne.     

       Det finns tendenser till att försöka göra någon form av antisocialt perspektivbyte (Halberstam 

2008) i Monster. I sitt försvarstal bygger Lee upp en egen typ av moral, och påvisar också den 

dubbelmoral som gör att vissa människor blir hjältar när de mördar andra, medan sådana som hon 

aldrig kan bli något annat än brottslingar. Den del av filmen som bäst förmedlar ett annat 

perspektiv, en annan typ av ordning, är när Lee gör männen till potentiella offer. I dessa scener är 

blicken på männen den som traditionellt riktas mot kvinnor; de är utsatta, hjälplösa och svävar i 

omedelbar fara – en fara som i detta fall utgörs av en kvinna.  

      Detta är undantag från filmen som helhet – liksom Alias Monster rör den sig mot Lee för att 

kunna utesluta och stöta bort henne (Ahmed 2004; Kristeva 1991). Monster vill bokstavligt talat 

komma in på skinnet på Lee, och närma sig henne för att kunna äcklas av det hon är. Filmen utgör 

en närgången granskning av Lee och hennes handlingar – och denna granskning möjliggör en 

förståelse av henne som en avvikelse från såväl samhället som kvinnligheten. Monster kan 

beskrivas som en abjektiv rörelse mot Lee – en samtidig vilja att komma nära och fascineras och att 

stöta bort (Ahmed 2004, s. 86-87; Kristeva 1991). Lee är ingen normal individ, och framförallt 

ingen normal kvinna; hon är ett monster (Natland 2006, s. 19).  
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KAPITEL 3

VALERIE SOLANAS

SCUM Manifest

SCUM Manifest, författat av Valerie Solanas, utkom för första gången 1967, och i svensk 

översättning av författaren Sara Stridsberg 2003. Ett manifest kan definieras som ”en skrift som 

utgör grunden för en ideologi, en konstnärlig stil eller någon annan typ av kulturell rörelse” 

(<http://sv.wikipedia.org/wiki/Manifest> 2009). I SCUM Manifest börjar Solanas med att beskriva 

sakernas tillstånd – hur samhället ser ut och varför. Hon menar att samhället är uppbyggt för att ge 

män makt och rättigheter över kvinnor. Så långt är analysen, åtminstone i ett feministiskt 

sammanhang, inte helt kontroversiell. Solanas menar dock att förklaringen till att mannen 

”förvandlat världen till ett skitställe” (Solanas 2003, s. 37) till stor del går att finna i hans 

underlägsna biologi. Efter att ha hållit mannen ansvarig för allt från krig till likriktning introducerar 

Solanas en lösning – SCUM. SCUM beskrivs som en organisation, men också som ett sätt att se på 

världen, ett mentalt tillstånd kvinnor kan befinna sig i som gör att de inte accepterar manssamhällets 

krav. ”SCUM är inte en mobb, SCUM är en blobb” (Solanas 2003, s. 86) konstaterar Solanas. 

Solanas presenterar en förståelse av samhället, normalitet och avvikelse som helt går emot 

konventionella föreställningar. I beskrivningarna av mannen använder hon sig i hög utsträckning av 

känslomässiga associationer och upprepningar. Kvinnors våld utpekas inte som en avvikelse i 

SCUM Manifest; skildringarna av detta fyller här ett helt annat syfte. SCUM sägs ofta stå för 

Society for Cutting Up Men (Stridsberg 2003, s. 7), men Solanas använder sig inte själv av den 

benämningen i manifestet (Haut 2007, s. 33; Heller 2001, s. 168). Solanas använder för det mesta 

”mannen” i singular när hon diskuterar män, och ibland refererar hon till män eller manssamhället 

som ”Daddy”. Kvinnor som finner sig i den roll de tilldelas av män kallas följdriktigt för ”Daddy´s 

Girls”.  

Samhället, normalitet och avvikelse

Enligt Solanas är samhället en konsekvens av att mannen motarbetar sin biologiska underlägsenhet, 

som gör honom predestinerad till passivitet och sinnesslöhet. Han projicerar alla dåliga egenskaper 

han själv besitter på kvinnor, i ett desperat försök att undkomma dem, och han lyckas få både sig 

själv och kvinnorna att tro på detta: ”Dock ska det sägas att mannen har ett område där han vida 

överglänser kvinnan – PR. [...] Mannens påstående om att kvinnor förverkligar sig genom 

moderskap och sexualitet speglar bara vad männen själva tror att de skulle förverkliga sig genom 
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om de vore kvinnor” (Solanas 2003, s. 36). Kvinnor uppfostras till att tro att de ska ta hand om män 

och barn, att deras uppgift är att smickra mannens ego och hjälpa honom att bortse från sin egen 

värdelöshet: ”Och Daddy´s Girls, som är passiva, anpassliga, respektfulla och imponerade av 

mannen, tillåter honom att pracka på dem sitt ohyggligt korkade tjatter” (Solanas 2003, s. 59). Hos 

mannen finns en ständig längtan att ”vara kvinna”, och ett sökande efter kvinnors sällskap: ”I den 

mystiska tron att han genom att röra vid guld själv kommer att förvandlas till guld kräver mannen 

ständigt sällskap av kvinnor” (Solanas 2003, s. 39). Samtidigt måste han hela tiden bevisa det han 

ser som sin manlighet – att han är aktiv och handlingskraftig.

       Detta ger upphov till en situation där kvinnor lider total brist på känslomässig tillfredsställelse. 

Samhället är ”skittråkigt” (Solanas 2003, s. 33) och ”ingen aspekt av det är överhuvudtaget relevant 

för kvinnor” (Solanas 2003, s. 33). Det kapitalistiska systemet är också en konsekvens av mannens 

försök att behålla överläget och känna att han är någonting värd: ”Det finns inte några mänskliga 

skäl för att pengar ska finnas eller för att någon ska arbeta mer än två eller tre timmar i veckan som 

allra mest [...] Men det finns icke-humana mansskäl för att behålla penga-arbete-systemet” (Solanas 

2003, s. 39). Ett huvudsakligt skäl är att: ”Ledig tid skrämmer mannen då han inte har någonting 

annat för sig än att fundera på sitt groteska jag. Då mannen är oförmögen att älska och relatera till 

andra människor måste han arbeta” (Solanas 2003, s. 40). 

       Auktoriteter inrättas på grund av mannens oförmåga till empati, han behöver någon som kan 

tala om för honom vad som är rätt och fel (Solanas 2003, s. 54). På liknande sätt är religion och 

filosofi en konsekvens av att mannen är tom inuti och därför letar efter mening utanför sig själv 

(Solanas 2003, s. 55). Vidare är mannen rädd för riktig gemenskap och för ”den lilla civilisation 

som finns” (Solanas 2003, s. 50), och isolerar därför gärna sin familj i förorten där kvinnan inte kan 

konfronteras med ”något som avlägset liknar liv” (Solanas 2003, s. 50). ”Vårt samhälle är inte en 

gemenskap, det är bara en anhopning av isolerade familjeenheter” (Solanas 2003, s. 50), konstaterar 

Solanas. 

       Samhället är alltså en följd av att mannen inte accepterar sin natur. Denna natur gör honom till 

”en ofullständig kvinna” (Solanas 2003, s. 33) och han är  ”strandad redan på genstadiet” (Solanas 

2003, s. 33): ”Mycket biologisk och psykologisk information förtigs eftersom den utgör ett bevis 

för hans flagranta underlägsenhet jämfört med kvinnan” (Solanas 2003, s. 69). Solanas gör en 

analys som fullkomligt vänder på förståelsen av samhällelig normalitet. Det samhället ser som 

eftersträvansvärt, arbete, familjeliv, stabilitet och försörjning (Halberstam 2008, s. 141) är i själva 

verket missförhållanden som hindrar kvinnor från att leva fullständiga liv. På samma sätt vänder 

hon på föreställningar om manliga och kvinnliga egenskaper – män är passiva, negativa och 

underlägsna, och anledningen till att vi tror något annat är för att vi blivit lurade. Kvinnor som inte 
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skadats alltför mycket av systemet beskrivs som ”självsäkra, arroganta, utåtriktade, stolta, 

hårdhudade” (Solanas 2003, s. 61). Solanas riktar en bedömande blick mot samhället, som 

identifierar gränser mellan normalt och onormalt (Foucault 1983, 2001), hon gör det bara på ett helt 

annat sätt än vi är vana vid.   

       Om mannen istället för att kämpa emot gav efter för sin inneboende passivitet och 

underlägsenhet skulle han inte längre utgöra ett problem, och han skulle dessutom själv känna sig 

mer tillfreds. ”Den fullständigt depraverade degenererade situation” (Solanas 2003, s. 90) vi 

befinner oss i nu upprätthålls ”trots det faktum att mannen så när som på när han transar är minst 

olycklig när hans hundighet erkänns, när inga orealistiska krav ställs på honom och när den samlade 

och fullständiga kvinnan visar var skåpet ska stå” (Solanas 2003, s. 90). I Solanas beskrivning är 

således samhället i sig självt ett avsteg från naturens ordning, och det påtvingar kvinnor och män 

egenskaper som naturligt hör hemma hos det motsatta könet. Både kvinnor och män bör rätta sig 

efter den naturliga ordningen, och det är inte möjligt i det nuvarande samhället. Mannen är precis 

som kvinnan felaktigt uppfostrad: ”Pojken som är skiträdd och ´respekterar´ sin far fogar sig och 

blir precis som Daddy, den där modellen av ´Man´-lighet – alla amerikaners ideal – det 

väluppfostrade heterosexuella puckot” (Solanas 2003, s. 44). Mannen är visserligen biologiskt 

underlägsen kvinnan, men det verkliga problemet är att han uppfostras till att tro något annat, och 

att samhället är inrättat för att bevara denna missuppfattning. 

       Solanas presenterar en inverterad och antisocial (Halberstam 2008) förståelse av världen. Den 

normalitet samhället eftersträvar är ingenting att ha; både kapitalismen och kvinnors och mäns 

felaktiga positioner bör avyttras så fort det bara går. Denna utgångspunkt förstärks genom att 

Solanas använder vissa begrepp i syfte att förändra deras betydelse. Till exempel betecknar 

”civilisation” (Solanas 2003, s. 50) i citatet ovan inte samhället, utan personer som motsätter sig 

detta. Även ”civiliserade” ges denna betydelse: ”för civiliserade [...] kvinnor återstår bara [...] att 

förstöra det manliga könet” (Solanas 2003, s. 33). När Solanas skriver ”Den sunda, självupptagna 

kvinnan vill omge sig med jämlika kvinnor som hon kan respektera och gå igång på” (Solanas 

2003, s. 58), sätter hon likhetstecken mellan ”sund” och ”självupptagen”  (Ahmed 2004). 

”Faderskapets effekt på kvinnor är att det gör dem manliga” (Solanas 2003, s. 45) konstaterar 

Solanas och ”manliga” betyder här svaga, osjälvständiga och okritiska. På liknande sätt ges respekt, 

värdighet och trevlighet negativa betydelser. Solanas använder sig ofta av citationstecken kring 

ordet samhälle när hon avser det nuvarande systemet, eftersom detta inte är att betrakta som ett 

verkligt samhälle: ”Ett verkligt samhälle består av individer – inte bara medlemmar av arten, inte 

par” (Solanas 2003, s. 51). 

       Vidare är Solanas oresonlig i sin analys; mannen kan acceptera sin biologi men han kan inte 
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förändra den, och hon är inte ute efter några samförståndslösningar: ”I ett sunt samhälle skulle 

mannen lunka lydigt efter kvinnan. [...] Men detta är inte ett friskt samhälle och de flesta kvinnor är 

inte ens dimmigt medvetna om var de befinner sig i relation till män” (Solanas 2003, s. 78-79). 

Solanas vill inte kompromissa eller anpassa sina krav – hon vill ”fucka upp” (Solanas 2003, s. 85) 

och förkastar den nuvarande ordningen och dess regler (Halberstam 2008). Denna antisociala 

inställning gäller också sex och reproduktion. 

Sex och reproduktion

Solanas beskriver mannen som ”besatt av att knulla” (Solanas 2003, s. 35). Detta har inte så mycket 

med njutning att göra, eftersom mannen varken har förmåga till några större fysiska förnimmelser 

eller empati med sin partner. Istället är det ett sätt för honom att bevisa att han är aktiv och inte 

passiv, att förneka sin inneboende ”kvinnlighet”: ”Att knulla är för en man ett försvar mot hans 

önskan att vara kvinna. Sex är i sig sublimering” (Solanas 2003, s. 37). Mannen försöker därför 

övertyga kvinnan om att sex är viktigt: ”Kort sagt, ju trevligare hon är, desto mer sexuell. De 

trevligaste kvinnorna i vårt ´samhälle´ är förvirrade sexgalningar” (Solanas 2003, s. 66). I själva 

verket är sex ”inte en del av en relation. Tvärtom är det en mycket ensam upplevelse, inte alls 

kreativ, och innebär en stor tidsförlust. [...] Sex är tillflyktsorten för den själlöse” (Solanas 2003, s. 

66). Solanas menar att: ”Kvinnan kan enkelt – mycket enklare än hon tror – förhandla bort sin 

sexlust; detta gör henne fullständigt lugn och klar och fri att ägna sig åt sant värdefulla relationer 

och aktiviteter” (Solanas 2003, s. 66). I dessa relationer fyller sex ingen funktion, eftersom ”Kärlek 

är varken beroende eller sex, kärlek är vänskap och därför kan kärlek inte existera mellan två män 

eller mellan en man och en kvinna” (Solanas 2003, s. 61). 

       Mannen är alltså själsligt oförmögen till en givande relation; han vill ha ett förhållande med en 

kvinna för att få sex, uppmärksamhet och omvårdnad. Familjen, och barnalstrandet, är ett resultat av 

mannens rädsla för ensamhet och hans vilja att vara nära kvinnor: ”Därför har han skapat ett 

´samhälle´ grundat på familjen – man-och-kvinna-par och deras barn (ursäkten för familjens 

existens) – som i praktiken lever på varandra i ett hänsynslöst kränkande av kvinnans rättigheter, 

privatliv och mentala hälsa” (Solanas 2003, s. 49). Att göra kvinnan ”till ett djur, till Mama, till 

man” (Solanas 2003, s. 47) har ingenting med barnens behov eller bästa att göra: ”Tuttarna är till 

för Daddy att hänga sig fast i; födslovärkarna är till för Daddy att gå igång på (då han är halvdöd 

behöver han fruktansvärt starka stimuli för att reagera)” (Solanas 2003, s. 47). 

       Solanas dömer ut sex som en känslomässigt och fysiskt givande aktivitet. Sex är bara ett sätt 

för underutvecklade män att få bekräftelse från de kvinnor som de lyckas lura att ställa upp på detta. 

Vidare är familjen, samhällets fundament, bara en ursäkt för att få denna bekräftelse, och har 
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egentligen ingenting med barn att göra. Här angriper Solanas en viktig del av samhällets självbild – 

att reproduktionen, utvecklingen och framtiden är de mest betydelsefulla drivkrafterna (Halberstam 

2008, s. 141). Solanas reducerar dessa drivkrafter till sökande efter uppmärksamhet och 

tillfredsställelse i nuet; dessutom en tillfredsställelse som bara är ett substitut för riktig närhet och 

vänskap. 

       Sex är i grunden något negativt för Solanas, något som tar tid och energi från viktigare saker: 

”Män kan inte samarbeta för att nå gemensamma mål eftersom varje mans mål är att få all fitta för 

sig själv” (Solanas 2003, s. 52). Vårt samhälle kommer ”om de inte släpper bomben” (Solanas 

2003, s. 68) att ”knulla sig självt till döds” (Solanas 2003, s. 68). Sex är bara ytterligare ett dumt 

och meningslöst påhitt av manssamhället – och det är inte heller nödvändigt för reproduktion. 

Solanas menar att vi har ”tekniska möjligheter att reproducera oss utan mäns hjälp (eller för den 

delen kvinnors)” (Solanas 2003, s. 33). Anledningen till att denna teknik inte sprids och utvecklas 

är att män vill ha sex och sällskap av kvinnor. 

       När kvinnor får detta alternativ, att reproducera sig på artificiell väg, kommer ingen längre att 

vilja eller behöva vara ”avelsston åt arten” (Solanas 2003, s. 76). Då finns inte heller någon 

anledning att framställa män eftersom: ”Precis som att avsiktlig produktion av blinda människor 

skulle vara högst omoralisk skulle avsiktlig produktion av känslomässiga krymplingar vara det” 

(Solanas 2003, s. 77). Därmed har Solanas förkastat även det sista argumentet för sex, och hela idén 

om att könen är komplementära – att kvinnor på något sätt skulle behöva män. Solanas stannar 

emellertid inte där. Även sjukdomar och död är företeelser som den tekniska utvecklingen snabbt 

kan komma tillrätta med om den tillåts. Nu motarbetas detta av ”det manliga etablissemanget” 

(Solanas 2003, s. 72) som vill upprätthålla det nuvarande systemet – såväl kapitalismen som 

familjen. Dessa två omständigheter, artificiell reproduktion och upphävandet av döden, leder 

Solanas till frågorna: ”Varför producera ens kvinnor? Varför framtida generationer? Vilket är deras 

syfte? När åldrandet och döden är utplånade, varför fortsätta reproducera oss? Varför skulle vi bry 

oss om vad som händer när vi är döda? Varför ska vi bry oss om att det inte finns några framtida 

generationer som kan efterträda oss?” (Solanas 2003, s. 77). 

       Här driver Solanas det antisociala resonemanget till sin spets. Hon ifrågasätter hela poängen 

med utveckling och framtid (Halberstam 2008, s. 141, 147). Att förändra samhället är viktigt, men 

inte för att det ska bli en bättre plats för framtida generationer, utan för att ”hugga åt sig lite skoj för 

egen del” (Solanas 2003, s. 78). Solanas ignorerar inte bara förväntningar på normalitet och 

anpassning (Foucault 1983, 2001), utan även förväntningar på hur och varför förändring bör ske. 

Solanas har inte ”framtida generationer” i åtanke, och presenterar därmed en ultimat antiförståelse 

av samhällets uppbyggnad och funktioner (Halberstam 2008).  
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Mannens känslomässiga register

I SCUM Manifest står mannen på många sätt i centrum – han är problemet som behöver identifieras 

och beskrivas. Kvinnor framställs som normen för mänsklighet och Solanas lägger inte så mycket 

energi på att förklara dem. Solanas bygger upp en bild av mannen som bärare av negativa 

egenskaper och känslor – och väcker därigenom negativa reaktioner och känslor inför honom 

(Ahmed 2004). Redan på manifestets andra sida konstaterar Solanas att mannen besitter ”en hel här 

av negativa känslor; hat, svartsjuka, förakt, äckel, skuld, skam, tvivel” (Solanas 2003, s. 34). Denna 

bild förstärks genom upprepning (Ahmed 2004, s. 44). Solanas återkommer konsekvent till 

mannens underlägsenhet på just det känslomässiga området. Bortsett från de negativa känslorna är 

han ”tom inombords” (Solanas 2003, s. 49) och ”oförmögen till positiva lyckotillstånd” (Solanas 

2003, s. 74). Vidare är han ”fullständigt egocentrisk” (Solanas 2003, s. 35) och saknar all förmåga 

till empati och medlidande: ”mannen är helt självupptagen och oförmögen att relatera till någonting 

utanför sig själv” (Solanas 2003, s. 59). ”Dessutom är han medveten om vad han är och inte är” 

(Solanas 2003, s. 34, kursivering i original) något som gör honom ”uppäten av skuld, skam, rädsla 

och osäkerhet” (Solanas 2003, s. 34), och: ”Varje mans hemligaste, djupast liggande och mest 

ohyggliga rädsla är rädslan att det ska upptäckas att han inte är kvinna, att han är man, ett 

underutvecklat djur” (Solanas 2003, s. 69). 

       Detta medför att mannen är rädd för att vara ensam. Till skillnad mot kvinnan, som har förmåga 

till och behov av integritet och privatliv, vill mannen ständigt ha sällskap: ”Han kan inte för sitt liv 

begripa varför någon skulle föredra så mycket som en minuts ensamhet framför sällskapet av vilket 

äckel som helst” (Solanas 2003, s. 49). Mannen saknar individualitet och ”Kvinnans induvidualitet, 

vilken han är akut medveten om, men varken begriper eller är förmögen att relatera till eller greppa 

känslomässigt, skrämmer och upprör honom och fyller honom med avund. Därför förnekar han 

individualiteten i henne och fortsätter att definiera alla i termer av hans eller hennes uppgift eller 

funktion” (Solanas 2003, s. 48). Mannen känslomässiga underutveckling skapar ett behov av regler 

och ordning och gör honom rädd för avvikelser: ”Avvikelser i andra män, såväl som i honom själv, 

hotar honom” (Solanas 2003, s. 53), framförallt därför att detta betyder att de, eller han själv, är 

”bögar” (Solanas 2003, s. 53). Han är dessutom feg och saknar ”känsla för rent spel” (Solanas 2003, 

s. 71). Problemet med mannen är alltså att han har ett ”väldigt begränsat antal känslor” (Solanas 

2003, s. 65), och att han på något sätt förstår detta och försöker kompensera för det genom 

auktoriteter, lagar, kultur och ”Stor konst” (Solanas 2003, s. 63). Brist på empati och 

inlevelseförmåga, och den vilja till struktur och likriktning som detta medför, är utmärkande för 

mannen, medan ”En kvinna tar inte bara sin identitet och individualitet för given, hon vet också 

instinktivt att det enda som är fel är att skada andra och att meningen med livet är kärlek” (Solanas 
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2003, s. 56). Solanas menar visserligen att också kvinnor kan ha alla de manliga egenskaperna och 

känslorna, men att detta i så fall beror på felaktig uppfostran.

       Solanas genomför en närgången granskning av mannen – i syfte att stöta bort honom (Ahmed 

2004, s. 86-95; Kristeva 1991). Hon undersöker och definierar honom för att bevisa hur värdelös 

och motbjudande han är. Solanas ger uttryck för samma abjektion som går att spåra i Alias Monster 

och Monster – men hon gör det inför mannen. Det finns inte utrymme för honom i det samhälle hon 

eftersträvar, mannen är en oönskad del som inte fyller någon funktion. Hon måste närma sig honom 

för att göra denna uteslutning fullständig; hon rör sig mot honom för att kunna markera avstånd 

(Ahmed 2004, s. 90-95). Solanas förstärker sin bild av mannen genom att konsekvent upprepa den, 

och genom att associera honom med oönskade egenskaper och äckel. ”Han är en halvdöd, 

oemottaglig massa” (Solanas 2003, s. 34) som ”simmar genom en flod av snor, vadar till näsan i mil 

av spyor” (Solanas 2003, s. 35) om han tror att detta kan resultera i sex. På detta sätt genomför 

Solanas ett totalt perspektivbyte (Halberstam 2008; Wittig 1992) och presenterar en beskrivning av, 

inte bara en uppfattning om, att allt negativt och felaktigt i samhället har sin grund i mannens 

känslor, eller brist på känslor. Hon pekar ut mannen, och hans inflytande på världen, som ett 

problem som kräver en lösning.   

Lösningen på problemet

Solanas diskuterar inte bara orsaker till missförhållanden i samhället, utan också vad som bör göras 

för att få ett slut på dessa. Hon riktar en uppmanande, disciplinerade, blick på kvinnor – det går att 

göra rätt eller fel för att lösa det manliga problemet. Rätt sak att göra är att ansluta sig till SCUM, 

ett fenomen Solanas introducerar som: ”Krassa, enkla själar som hänger sig åt äckliga, syndiga, 

upphetsande ´scener´, hatiska bitchar som slår bort dem som kliar dem i tänderna; som gladeligen 

skulle sänka en kniv i en mans bröst eller stöta en ishacka i hans arsle, om de visste att de kom 

undan med det. Helt enkelt, de som med den här kulturens standard är SCUM...kvinnor som är 

coola, har hjärna och rör sig i gränslandet till asexualitet” (Solanas 2003, s. 67). SCUM beskrivs 

som en organisation, men att ansluta sig till den är snarast att ansluta sig till ett sätt att tänka. SCUM 

är: ”Fria från egendom, trevligheter, takt och finess, fria från den allmänna opinionen och ´moral´, 

fria från ´respekten´ för arselhålor och alltid coola, låga och skitiga” (Solanas 2003, s. 67-68). Att 

vara SCUM, eller att vara medlem i SCUM, är alltså att dela Solanas antisociala syn på samhället. 

Detta medför med nödvändighet att ställa sig utanför vedertagna värderingar och normer för 

samhällsanpassad ”moral”, och att verka för en annan ordning. 

       Våld framställs som en del av processen för att nå denna nya ordning. SCUM:s huvudsakliga 

mål är: ”Utplånandet av pengasystemet och det fullständiga införandet av automatisering” (Solanas 
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2003, s. 89), eftersom ”utan dessa två kan inte de andra reformerna äga rum och med dem kommer 

de andra att kunna genomföras väldigt snabbt” (Solanas 2003, s. 89). Mannen, och det han står för, 

förhindrar detta och det är alltså honom och det samhälle han skapat som SCUM måste komma 

tillrätta med. Om flertalet kvinnor insåg sitt eget bästa skulle detta gå väldigt snabbt, ”på några 

veckor” (Solanas 2003, s. 78); ”Men SCUM är för otåligt för att hoppas och vänta på 

avprogrammeringen av miljoner arslen. [...] En liten handfull av SCUM kan ta över landet på ett år 

genom att konsekvent fucka upp systemet, selektivt förstöra egendom och döda män” (Solanas 

2003, s. 80). Att ”ickearbeta” (Solanas 2003, s. 80) är en av SCUM:s strategier, vilket innebär att på 

olika sätt minska nyttan av sitt arbete istället för att öka den. Vidare kommer SCUM att ta över 

busslinjer och TV-stationer, förstöra ”skadliga och värdelösa saker – bilar, skyltfönster, ´Stor konst´ 

etc” (Solanas 2003, s. 81) och par-krascha mixade par (dvs. par bestående av man och kvinna). 

Slutligen kommer SCUM ”att döda alla män som inte ingår i SCUM:s manliga hjälptrupper” 

(Solanas 2003, s. 82). Dessa hjälptrupper utgörs av alla män som på ett eller annat sätt påskyndar 

sitt eget avskaffande. Detta räcker emellertid inte för att hamna på ”SCUM:s undantagslista” 

(Solanas 2003, s. 83), det måste också göras en ”subjektiv helhetsbedömning” (Solanas 2003, s. 84) 

av hur mycket gott och ont en viss man för med sig.  

       SCUM utför inte våld och sabotage hämningslöst eller oplanerat, utan gör insatser där det 

behövs: ”Såväl förstörandet som dödandet kommer att göras selektivt och med åtskillnad. SCUM är 

emot maniska, planlösa uppror utan klara mål i åtanke, i vilka många av vår egen sort går åt” 

(Solanas 2003, s. 87). Inte heller kommer våldet att fortgå längre än nödvändigt: ”Efter 

elimineringen av pengasystemet kommer det inte längre att finnas någon anledning att döda män” 

(Solanas 2003, s. 89); ”De få män som återstår kan leva sina sista sunkiga dagar utslagna av droger 

eller svassa omkring och transa och passivt kolla på högeffektiva kvinnor i aktion. [...] eller också 

kan de gå till närmaste trevliga självmordcenter där de snabbt, diskret och smärtfritt kan bli 

ihjälgasade” (Solanas 2003, s. 90). SCUM:s våld har klart definierade syften, det är varken 

hämndaktioner eller omotiverade våldsorgier – sådana företeelser ses som en konsekvens av och ett 

uttryck för manssamhället: ”Omotiverat våld fungerar, förutom att det ´bevisar´ att han är en ´Man´, 

också som utlopp för mannens hat, och dessutom ger det honom – han är bara förmögen till 

sexuella reaktioner och behöver väldigt starka stimuli för att pigga upp sitt halvdöda jag – en liten 

sexuell kick” (Solanas 2003, s. 72). Eftersom mannen ”inte kan känna medlidande, inte har någon 

förmåga till empati eller kan identifiera sig med andra är hans mandomsprov värt ett ändlöst antal 

lidande och lemlästade, ett ändlöst antal liv, inklusive hans eget” (Solanas 2003, s. 37-38). 

       SCUM:s våld följer däremot en bestämd logik och upphör när målen är uppnådda. Även på 

andra sätt är det en logisk följd av vissa omständigheter: ”På samma sätt som att människor, på 
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grund av att de är mer utvecklade och har ett högre medvetande, har större rätt att leva än hundar så 

har kvinnor större rätt att existera än män. Utplånandet av mannen är därför en rättfärdig och god 

handling, en för kvinnor mycket välgörande handling och också en ren bamhärtighetshandling” 

(Solanas 2003, s. 75). Solanas bygger upp en bild av två olika sorters våld; manssamhällets 

orättfärdiga våld som inte fyller någon funktion, och SCUM:s våld som är planerat, sansat och i 

själva verket humant för både kvinnor och män. Kvinnors våld behöver inte omförhandlas eller 

förklaras i SCUM Manifest – det är tvärtom en nödvändig och logisk konsekvens av den situation 

kvinnor befinner sig i. Kvinnorna som utövar det är varken ”dåliga” eller ”galna” (Berrington & 

Honkatukia 2002, s. 53-54), utan de kvinnor som har en sund och oförstörd syn på samhället och 

världen.  

       Kvinnor, som inte förstår att våldet är nödvändigt, är påverkade och fördärvade av 

manssamhället, och representerar inte en önskvärd eller naturlig kvinnlighet. De är ”trevliga och 

fina damer som med gott samvete vidtar endast garanterat ineffektiva åtgärder” (Solanas 2003, s. 

86). I slutändan kommer de att utgöra det största hindret, eftersom män i grunden är passiva och 

karaktärslösa varelser som vill att kvinnor ska leda dem: ”Konflikten är alltså inte mellan kvinnor 

och män utan mellan SCUM och Daddy´s Girls. [...] Daddy´s Girls som är för fega för att möta den 

vidriga sanningen om vad en man är, om vad Daddy är; som har gjort gemensam sak med svinen, 

som har anpassat sig till primitivismen” (Solanas 2003, s. 79). Därför är det ”mycket frestande att 

tillsammans med männen också ta med de kvinnliga ´Stora konstnärerna´, de kvinnliga lögnarna 

och fåntrattarna, etc, men detta vore oklokt, då det inte skulle stå helt klart för den stora allmänheten 

att den döda var en man” (Solanas 2003, s. 84). De som ytterst upprätthåller manssamhället är alltså 

vissa kvinnor, men Solanas konstaterar också att:  ”Kvinnor är utvecklingsbara, män är det inte 

även om deras beteende är det.” (Solanas 2003, s. 85). Solanas definierar en viss typ av beteende 

som eftersträvansvärt, och naturligt, för kvinnor (Butler 2007), men hon gör det utifrån det 

antisociala perspektiv hon etablerat (Halberstam 2008). Härifrån bedömer hon olika sätt att tänka 

och handla, och vissa sätt är mer sunda, rationella och i linje med naturen än andra – hon skapar en 

egen typ av disciplinerande blick (Foucault 1983, 2001). När SCUM har värvat medlemmar 

kommer strukturen ”att bestå av rekryterarna, elitkåren och hardcoreaktivisterna (uppfuckarna, 

plundrarna och förstörarna) och eliten av eliten – mördarna” (Solanas 2003, s. 85). Det vettigaste 

och mest betydelsefulla en kvinna kan ägna sig åt är att döda män. Blicken drabbar även män: ”Män 

som är rationella [...] kommer att njuta av showen och surfa på vågorna till sin egen undergång” 

(Solanas 2003, s. 92). Det är naturligt för kvinnor att ta till våld för att förändra samhället – och 

naturligt för män att acceptera och finna sig i detta. Dock kommer det riktiga i att utrota mannen 

”slutligen att bli ett helt teoretiskt spörsmål” (Solanas 2003, s. 75), eftersom mannen på grund av 

57



sin underlägsna konstitution ”sakta men säkert utplånar sig själv” (Solanas 2003, s. 75). Våldet är 

snarast ett sätt att påskynda denna önskvärda utveckling. 

       Solanas associerar på detta sätt kvinnors våld till något sunt och uppbyggligt, men hon länkar 

det också till en annan typ av associationskedja (Ahmed 2004), där kvinnligheten ses som lömsk 

och intrigant, som något som döljer ett potentiellt hot (Foucault 2002; Johannisson 1994; Svensson 

2004). Solanas förmedlar en bild av SCUM som något hemlighetsfullt och hotfullt, något som inte 

riktigt går att få grepp om: ”SCUM kommer alltid att vara hemliga, lömska och smygande (även om 

SCUM:s mord alltid kommer att vara kända som SCUM:s). [...] SCUM kommer långsamt – 

kallsinnigt och i hemlighet – att sprida sig och helt diskret sätta igång med dödandet” (Solanas 

2003, s. 87). SCUM kommer från utkanten och hotar samhällets stabila centrum: ”SCUM har varit 

igenom allt och är nu redo för en ny show; SCUM vill kräla ut ur hamnbassängen, sätta igång, dra 

iväg, störta ut” (Solanas 2003, s. 68). SCUM kommer att verka utanför samhället, inte som en del 

av det, och vill inte uppnå rättigheter inom systemet utan avskaffa det: ”om SCUM någonsin 

strejkar kommer det att ske i mörkret med ett sextums knivblad” (Solanas 2003, s. 86). Jag menar 

att Solanas arbetar med båda dessa förståelser av kvinnors våld, men att de fyller ett gemensamt 

syfte. Solanas låter inte den lömska och potentiellt våldsamma kvinnligheten utgöra en motsats till 

en sund och normal kvinnlighet. Istället låter hon dem smälta samman och förstärker därigenom 

hotet om att den negativa och antisociala ordning, som hon gjort naturlig, ligger inbäddad i den 

trygghet och stabilitet samhället försöker upprätthålla.  

       Solanas skapar således, via sitt konsekvent antisociala perspektiv, en logik där det inte finns 

någon motsättning mellan våldet och kvinnligheten. Hon universialiserar (Halberstam 2005; Wittig 

1992) en världsordning där våldet tvärtom är ett naturligt och eftersträvansvärt beteende hos 

kvinnor. Dessutom framstår det kvinnliga våldet som sansat och effektivt med syfte och mål, medan 

det våld män utövar är ”omotiverat”, och ett uttryck för negativa känslor och egenskaper. Att 

utmåla  de våldsamma kvinnorna som ” hemliga, lömska och smygande” utgör i Solanas 

framställning inte någon motsättning till detta.  

Sammanfattande reflektioner

SCUM Manifest presenterar en beskrivning av samhället, och av kvinnor och män, som förkastar 

och bortser från förväntningar på anpassning och normalitet (Foucault 1983, 2001; Halberstam 

2008). Solanas dömer ut såväl kapitalism som sex och reproduktion, och ifrågasätter därmed nyttan 

av utveckling och framtid som samhälleliga drivkrafter. Istället introducerar hon en egen, antisocial 

(Halberstam 2008) verklighetsbeskrivning, och en egen bedömning av vad som är naturligt och 

avvikande. Enligt Solanas bär mannens underlägsna biologi, och hans försök att trots denna 

58



dominera samhället, skulden till att världen är ett ”skitställe” (Solanas 2003, s. 37) för kvinnor att 

leva i. Det mest naturliga vore om kvinnor tog över styrningen av samhället och män accepterade 

sin underlägsenhet. Hon uppmanar både kvinnor och män att följa sin natur – kvinnor att ta 

kommandot och män att ”lunka lydigt efter” (Solanas 2003, s. 78).   

       Mannen associeras konsekvent till negativa känslor och egenskaper, och Solanas bygger 

därigenom upp negativa känslor inför honom (Ahmed 2004). Solanas genomför en undersökning av 

mannens natur, närmar sig honom, för att kunnna döma ut honom som underutvecklad och oönskad 

(Ahmed 2004, s. 90-95; Kristeva 1991). Mannen sätts i centrum för hennes analys och pekas ut som 

problemet. Solanas ägnar inte samma uppmärksamhet åt kvinnor eftersom de representerar en 

överlägsen del av mänskligheten som inte behöver förklaras på samma sätt. Kvinnors motstånd och 

våld mot mannnen och manssamhället beskrivs som problemets lösning. Solanas universialiserar ett 

alternativt antisocialt perspektiv (Halberstam 2008, 2005; Wittig 1992), där våldet inte är en 

avvikelse från kvinnligheten utan en naturlig del och konsekvens av den. SCUM Manifest utgör 

därför ett exempel på att skildringar av kvinnors våld kan användas för att skapa nya och 

kontroversiella förståelser av vad kvinnlighet kan vara (Hendin 2004).   

I shot Andy Warhol

1968 sköt Valerie Solanas konstnären Andy Warhol; han dog inte men fick allvarliga skador. I shot  

Andy Warhol (Harron 1996) utspelar sig huvudsakligen i New York 1966-68 och filmen börjar med 

att Valerie skjuter Andy; alltså med vem som begår brottet och hur. Eftersom vi redan känner till 

dramats upplösning kretsar filmen kring att förklara vad som ledde fram till denna (Boyle 2002). 

Efter skotten följer polisförhör, och en viss bakgrund ges till Valerie. Den presenteras via en läkare 

på mentalsjukhuset som Valerie skrivs in på efter attacken mot Andy. Hon berättar om ”patienten” 

för en man; ibland visas hur de sitter mittemot varandra vid ett skrivbord, ibland visas scener från 

Valeries liv och läkarens röst fungerar som berättarröst. Sedan görs klipp till ”New York City, 

Spring 1966”, och filmens egentliga handling tar sin början. Valerie förklaras alltså både utifrån en 

mer generell bakgrund, och utifrån sin situation åren innan hon sköt Andy. SCUM Manifest är högst 

närvarnade i filmen, dels därför att Valerie försöker sälja och sprida det, dels därför att hon ofta 

läser högt ur det. Detta sker på tre olika sätt; som en integrerad del av handlingen, i inklippta scener 

i svartvitt där Valerie visas mot en vägg och läser ur manifestet, och som en voiceover med Valeries 

röst. Valeries identitet som prostituerad och homosexuell uppmärksammas i filmen, liksom hennes 

”manshat”, och SCUM Manifest ges alltså stort utrymme och en på vissa sätt avgörande betydelse. 

Vidare ses Valeries konflikter med Andy Warhol och Maurice Girodias, en förläggare som 

intresserar sig för hennes arbeten, som utlösande faktorer till våldet. I samband med dessa konflikter 
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framställs Valeries verklighetsuppfattning som svikande; hon börjar tappa greppet och framstår 

närmast som galen. 

Lesbisk och prostituerad

När Valerie sitter i polisförhöret i början av filmen frågar polisen som leder förhöret henne ”Where 

do you come from?”. ”The river” svarar Valerie och det görs en flashback till en mycket yngre 

Valerie, som leker på en strand tillsammans med några andra barn. Ytterligare en bit in i förhöret 

återkommer scenen med barnen. En kvinnoröst, som visar sig tillhöra läkaren på mentalsjukhuset, 

berättar att ”she describes a rather pitiful childhood”, med konflikter mellan föräldrarna, sexuella 

övergrepp från pappan och separation från hemmet. Nu visas kvinnan som rösten tillhör i bild, hon 

har sjukhusrock och glasögon, och sitter vid ett skrivbord med papper framför sig.  ”By the age of 

thirteen, she had many sexual experiences”, säger kvinnan och berättar vidare att Valerie skickades 

till internatskola: ”It was here that she had her first homosexual experiences”. ”And it was noted 

that she seemed to possess exceptional intellectual ability” fortsätter hon, samtidigt som bilden visar 

hur Valerie leds ut från förhöret och möts av reportrar. Bilden klipps tillbaka till läkaren, hon räcker 

mannen på andra sidan skrivbordet  några papper som han läser från. Det visar sig vara ett omdöme 

från Valeries high school-rektor som berömmer hennes intelligens och engagemang. Valerie leds av 

poliser genom skaran av reportrar och sätts i en bil; så görs ett klipp till ”University of Maryland 

1957” med scener fån Valeries studietid. Läkaren berättar att Valerie studerade psykologi och fick 

bra betyg, samtidigt som hon ”made money by prostitution...while living a homosexual life for 

enjoyment”. De senaste åren har hon levt tillsammans med flera olika män; ”none of whom she 

liked”. 

       Valerie introduceras och beskrivs av den etablerade och auktoritära delen av 

samhällsordningen. Blicken riktas mot henne från ett överordnat håll, och fokuserar på hur hon 

avviker; varför hon hör hemma på ett mentalsjukhus. Valerie är uppenbarligen inte en del av det 

välanpassade och disciplinerade samhället (Foucault 1983, 2001), och hennes sexualitet framställs 

här som en central del av hennes avvikelse. På detta sätt görs Valeries sexualitet betydelsefull i 

beskrivningen av hennes bakgrund; den presenteras som en förutsättning till berättelsen om hennes 

våldsamhet (Boyle 2002). Liksom Aileen/Lee i Alias Monster och Monster skildras Valerie som 

både utlevande och dysfunktionell i sitt sexuella beteende (Sjoberg & Gentry 2008, s. 6-7, 10). 

Bakgrundsbeskrivningen förmedlar att Valerie är lesbisk, prostituerad och att hon inte tycker om 

män. 

        Prostitution framställs också fortsättningsvis som hennes huvudsakliga inkomst. Valerie 

använder sin sexualitet för att få sådant hon behöver av män. ”Yeah. Johns, sex, money. Sex for 
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money” beskriver hon sin sysselsättning för Maurice Girodias. Vid några tillfällen visas Valerie 

tillsammans med män som är hennes kunder. Samtidigt läser voiceovern med hennes röst delar ur 

SCUM Manifest som bland annat beskriver mannnens överdrivna och destruktiva sexdrift. Dessa 

scener är i början av filmen och bekräftar den bild av Valerie som etablerats i inledningen. Hennes 

intresse för kvinnor resulterar inte i vare sig tillfälliga kontakter eller förhållanden. ”I just wish I 

had some funky low-down chick, you know. Just to be with” säger Valerie till sin vän Stevie, men 

konstaterar att ”It´s just not happening”. Valerie är ensam, och hennes sexuella beteende framstår 

som ett medel för att nå vissa mål. 

       Denna beskrivning av Valerie återkommer i slutet av filmen. Valerie träffar en man, en 

vänsterinriktad aktivist, i samband med att hon gör nya kopior av manifestet, och säljer en kopia till 

honom. Han ser skeptisk ut och frågar henne: ”How long have you been in this SCUM-bag?”. 

”Well, why don´t you take me out to lunch? I´ll tell you all about it” svarar Valerie, som 

uppenbarligen vill få ut något konkret av hans sällskap. I nästa scen befinner de sig båda två i hans 

lägenhet. De delar med sig av sina olika subversiva samhällsanalyser, och det visar sig att mannen 

har en del vapen. Till slut hamnar de i hans säng: ”How much do you pay for this place?” frågar 

Valerie, och fortsätter: ”I couldn´t pay any rent, but I could fuck you sometimes”. Det är alltså inte 

sällskap eller sex, som Valerie framförallt är ute efter, utan de fördelar dessa företeelser eventuellt 

kan föra med sig. När mannen somnat smyger Valerie iväg, hon letar igenom hans byxor som ligger 

på golvet och plockar till sig lite småpengar och en cigarett. Så ser hon fundersam ut, sträcker ut 

handen och tar upp en pistol, tar den med sig och går snabbt därifrån. Detta är det vapen hon senare 

skjuter Andy med. Den bild som byggts upp av Valerie, att hon använder sig av sin sexualitet på ett 

beräknande och inte känslomässigt sätt, kan sägas kulminera här. Slutligen är det den som ger 

henne tillgång till det hon behöver för att på allvar kunna utgöra ett hot mot och en fara för 

samhället i allmänhet och vissa män i synnerhet. Heller (2001) för ett liknande resonemang kring 

denna incident.    

Avvikelse, manshat och   SCUM Manifest  

Inledningen introducerar Valerie som avvikande även på andra sätt. Precis i början av filmen, efter 

den inledande scenen där Valerie skjutit Andy, klipps bilden till en bar. En liten svartvit TV i baren 

visar hur Valerie leds ut från polisförhöret och möts av reportrar som ställer frågor om det hon 

gjort. En kvinna går mot TV:n och säger: ”Louis? Look, I think your daughter´s on TV”. 

Bartendern, Louis, reagerar och tittar upp. Han utbrister ”Jesus Christ, now she´s shot somebody”. 

Detta är alltså på något vis vad man kunde vänta sig av Valerie. De kommande scenerna, 

polisförhöret och scenen med reportrarna, läkaren som berättar om Valerie och tillbakablickarna på 
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hennes tid som student, fungerar för att förklara varför detta är ett rimligt uttalande om henne. 

Dessa scener etablerar också en stark koppling mellan Valerie och SCUM Manifest.  

       Valeries ”exceptional intellectual ability” tas alltså upp i den inledande beskrivningen av henne. 

Liksom hon gör med sin sexualitet, använder hon dock dessa förmågor på ett avvikande eller 

felaktigt sätt. Den första scenen från ”University of Maryland” visar hur Valerie sitter i ett labb och 

skriver, hon har en vit rock på sig och bredvid henne står en glasbur med en råtta. ”The male is a 

biological accident” säger Valeries röst, och fortsätter förklara att vi nu kan reproducera oss utan 

hjälp av män, och bara producera kvinnor. Valerie tar upp råttan och håller den i svansen: ”We must 

begin immediately to do so” säger hennes röst. Något senare berättar läkaren för mannen på andra 

sidan skrivbordet: ”For many years, the patient has been developing an interest in the natural 

superiority of women over men”. Hon plockar fram en bunt hophäftade papper, på framsidan står 

”SCUM MANIFESTO BY VALERIE SOLANAS” textat, och räcker den till honom. Bilden tonas 

över till Valerie i svartvitt, som läser början av manifestet. När hon kommer till meningen ”destroy 

the male sex” tonas bilden över till färg igen; Valerie sover på ett tak med sina saker omkring sig – 

och vi är framme vid ”New York City, Spring 1966”. Valerie presenteras på detta vis som 

intelligent, men egensinnig och verklighetsfrånvänd. Möjligheten att hon är galen, eller skulle 

kunna bli galen, finns med från början (Berrington & Honkatukia 2002, s. 53-54). 

       Att Valerie är hemlös skildras också i polisförhöret. På frågan ”And where do you live?” svarar 

hon ”Nowhere”, och berättar att hon bär med sig alla sina ägodelar i en väska. När reportrarna 

flockas kring Valerie frågar en av dem: ”Are you a member of some revolutionary organisation?” 

och Valerie svarar ”Yeah, my own”. På frågan ”Why did you shoot Andy Warhol?” svarar hon ”I 

have a lot of very involved reasons. Read my manifesto. It´ll tell you what I am”. Valerie står alltså 

utanför samhället såväl fysiskt som ideologiskt – och hon framstår som ensam i detta utanförskap 

(Sjoberg & Gentry 2008, s. 5). Hon ogillar män och ser dem som underlägsna, och framställs som 

starkt kopplad till de tankar hon ger uttryck för i SCUM Manifest (Heller 2001, s. 184).     

       Denna koppling fortgår filmen igenom. Citat från manifestet finns hela tiden närvarande på 

olika sätt, och Valerie tycks ständigt upptagen med att försöka sprida och sälja det. Att SCUM står 

för Society for Cutting Up Men upprepas vid flera tillfällen, och framställs som ett oproblematiserat 

faktum i filmen. ”Society for Cutting Up Men. You dyke, you´re disgusting” säger en av Andys 

medarbetare när Valerie visar manifestet för henne. När Valerie försöker sälja det på gatan stannar 

en kvinna till och frågar ”What is it?” ”It´s something I wrote” svarar Valerie. ”Yeah?” säger 

kvinnan frågande: ”Yeah, SCUM, Society for Cutting Up Men” konstaterar Valerie. Valerie tar 

alltid åsikterna i manifestet på stort allvar; det talar verkligen om vem hon är: ”I mean, men aren´t 

even complete human beings. The male gene is an incomplete female gene” säger Valerie till 
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Jeremiah, en ung man hon är bekant med. ”What about drag-queens?” undrar han. ”What about 

drag-queens?” upprepar Valerie. ”I mean, they want to be women, so...” förtydligar Jeremiah. 

”What? You mean if you got a sex-change, would that mean you´re ok? No. ´Cause you´re still a 

man. That´s not what makes you a woman, hormones. There´s more to it than that” förklarar 

Valerie. Under ett gräl med en av Andys assistenter säger hon upprört: ”Did you know that males 

are biologically inferior females? Maybe you ought to read this” och kastar manifestet på honom. 

Det antisociala budskapet från SCUM Manifest finns inkluderat i I shot Andy Warhol, men fungerar 

inte för att genomföra ett perspektivbyte. Istället framstår manifestet som en del av Valeries 

personlighet, och en förklaring till och bekräftelse på hennes våldsamhet och eventuella galenskap. 

       Valerie är avvikande på en rad områden; hon försörjer sig genom prostitution och genom att 

tigga och är periodvis hemlös. Dessa omständigheter samverkar för att förflytta henne bort från 

samhället och de sammanhang hon rör sig i (Ahmed 2004, s. 44). Trots att dessa sammanhang inte 

fullt ut representerar den stabila och normala samhällordningen är det som om den auktoritära och 

bedömande blicken från filmens inledning aldrig riktigt överger Valerie. Hon positioneras, även 

fysiskt, ofta en bit bort från olika gemenskaper. ”Valerie, is that the smelly bitch dyke torrid whore 

who lives down the hall from you?” säger en bekant till Candy, som är en av Valeries få vänner, när 

hon kommer på tal. När Valerie lyckas lära känna Andy, har gruppen på the Factory svårt att förstå 

varför han överhuvudtaget vill ha någonting med henne att göra. Vid ett tillfälle sitter medarbetarna 

på the Factory samlade och tittar på provfilmningar Andy gjort av olika personer. Valerie kommer 

upp, hon stirrar in i kameran samtidigt som kommentarer från åskådarna hörs: ”What is 

that...horrendous monstrosity?”, ”Isn´t she tragic?”, ”Look at her hair, it´s so mannish!”, ”That´s 

that manhater. I don´t know what Andy sees in her”. När Valerie är på en fest på the Factory rör hon 

sig ensam runt bland festdeltagarna, står och hänger på olika ställen och betraktar. Hennes försök att 

inleda ett samtal med en kvinna, i vanlig ordning om SCUM och manifestet, går inte bra. 

       Valerie avviker även genom kroppsspråk och klädsel. Hon lufsar och småspringer iklädd för 

stora byxor, skjortor och jackor, och med en baskerliknande keps på huvudet. Valerie representerar 

inte heller utseendemässigt någon eftersträvansvärd kvinnlighet (Butler 2007). Inför en middag med 

Maurice Girodias, där hon ska skriva på ett kontrakt, bestämmer sig Valerie för att ändra på detta. 

Candy sminkar henne – Valerie ser plågad ut och grimaserar – och låter henne välja en klänning: 

”Yeah, I could wear this” säger Valerie om den röda hon väljer. Det är dock uppenbart att den 

sminkade och välklädda kvinnligheten inte passar henne. Att hon ändå försöker kan ses som en 

anpassning till normer och förväntningar – att Valerie riktar den bedömande och disciplinerande 

blicken mot sig själv (Foucault 1983, 2001). Därigenom bekräftas att Valerie står utanför, och att 

hon förstår detta och på vissa sätt är beredd att förändra sig för att passa in. 
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       I I shot Andy Warhol porträtteras Valerie alltså utifrån en rad felaktiga och avvikande 

beteenden. Dessa kunde använts för att skildra henne ur ett antisocialt perspektiv – för att ifrågasätta 

och ignorera krav på anpassning (Halberstam 2008), men istället framstår Valerie i hög utsträckning 

som positionerad utifrån hur hon förhåller sig till samhällelig normalitet. Filmens inledning 

etablerar henne i denna position, eftersom hon där definieras och bedöms utifrån just sina 

avvikelser. Vidare framställs Valerie som relativt ensam, och hon passar inte riktigt in de 

gemenskaper hon försöker bli en del av. Hon framstår som en enskild, missanpassad och kanske 

galen individ snarare än som en del av samhället eller samhällsrörelser (Heller 2001; Sjoberg & 

Gentry 2008, s. 5). Dessa omständigheter förflyttar Valerie bort från oss, och bekräftar att hon inte 

är en vanlig eller normal kvinna (Ahmed 2004; Butler 2007). Valeries fixering vid SCUM Manifest 

bidrar också till detta. Hennes liv och konversationer kretsar kring att sälja det fysiska manifestet 

eller framföra dess budskap; hon verkar snarare  besatt än samhällskritisk. Valerie är sitt manifest, 

och att hon ogillar män och ser dem som underlägsna blir en förutsättning för de konflikter med 

Andy och Maurice Girodias som leder fram till attacken mot Andy.  

Konflikter – och galenskap

Valerie ger visserligen inte uttryck för någon strävan efter att uppgå i det välanpassade och 

etablerade samhället, men hon vill bli berömd och kunna leva på sitt skrivande. Både Andy Warhol 

och Maurice Girodias representerar för henne en möjlighet att uppnå detta. Valerie råkar få syn på 

en filminspelning på ett hotellrum, när hon är på väg ut från en kund. Hon blir fascinerad och 

smyger sig dit: ”What is this?” frågar hon en av männen som befinner sig där. ”We´re making a 

movie” svarar han. Valerie kikar in i rummet: ”What kind of movie are you making?” undrar hon, 

och får reda på att ”It´s an Andy Warhol-production”. ”Where is he?” fortsätter hon fråga: ”He´s 

not here today” svarar mannen. 

       Strax efter detta berättar Candy för Valerie och Stevie att hon träffat Andy Warhol och blivit 

inbjuden till the Factory. Stevie vet inte vem Andy är, men Valerie säger ”Yeah. I know who he is. 

I´m writing a play and I want him to produce it”. ”Well, Andy just makes movies now” upplyser 

Candy henne om, och fortsätter: ”If anyone could make you a star, Andy can”. Valerie bestämmer 

sig för att följa med Candy till the Factory: ”I won´t get in your way. I gotta meet him. I wanna 

show him my play”. När de kommer dit är Andy inte där, men Valerie ger inte upp. Vid ett senare 

tillfälle lyckas hon lämna manuskriptet till pjäsen Up Your Ass till en av Andys assistenter, som 

lovar Valerie att han ska få den. När Andy läser pjäsen högt tillsammans med fyra av sina 

medarbetare utbrister en av dem: ”This is really sick”. ”In fact, it´s way too disgusting, even for us” 

fortsätter en annan. Andy själv är inte fullt så skeptisk: ”Well, I thought we could use some of the 
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dialogue, at least”. Valerie, som är otålig och trött på att inte få respons, söker till slut upp Andy: ”I 

remember your play. It was so dirty” säger han när de träffas ansikte mot ansikte. Det han blir 

intresserad av är dock inte pjäsen, utan av att göra en provfilmning med Valerie. 

       Relationen mellan Valerie och Andy fortsätter att kretsa kring pjäsen. Hon uppmanar honom 

ständigt att sätta upp den. ”You know, Andy, I really think you ought to produce the play” säger 

Valerie till Andy, som fixar med ett screentryck på golvet, och inte riktigt verkar lyssna. ”I mean, 

with your flair for publicity, you know, I mean, we could make a fortune” spekulerar hon. Valerie 

fortsätter när hon stöter på Andy på en restaurang där hon försöker sälja manifestet: ”So, Andy, you 

gonna produce my play? I mean, you really ought to do it now. You know, it´s gonna cost you a lot 

more when I´m famous”. Andy kan tänka sig att ha med Valerie i sina filmer, men är inte 

intresserad av att sätta upp pjäsen, och när Valerie slutligen vill ha manuskriptet tillbaka har han 

slarvat bort det: ”I´m sorry about your play, Valerie, I don´t know where it is”.

       Relationen till Maurice Girodias följer ett delvis liknande mönster. Valerie träffar honom av en 

slump när hon tigger på gatan, och övertalar honom att betala för en halvtimmes konversation med 

henne. Valerie berättar att hon egentligen är författare: ”So you´re a writer. How interesting. I´m a 

publisher” svarar Girodias. ”You should write a novel. You should write a novel for me” fortsätter 

han, och tillägger ”I¨m interested in you. After all, I specialise in the subversive”. Girodias lockar 

Valerie med det hon helst vill, att få skriva och leva på det. Han ger henne sitt kort och ber henne 

höra av sig: ”I´ll be calling. Yeah” svarar Valerie. Det gör hon inte, men när hon får ihop lite pengar 

hyr hon ett rum för en vecka på Chelsea Hotel, där Girodias bor. ”Can you put me through to 

Maurice Girodias´ room?” ber hon mannen i receptionen, men får veta att ”Mr Girodias is away for 

a few days”. ”Oh” är Valeries enda reaktion, och sedan dröjer det innan hon söker upp honom igen. 

       Så dyker hon plötsligt upp bakom Girodias i receptionen på Chelsea ett år senare: ”Remember 

me? Valerie” säger hon till honom. ”Valerie. Yes, of course” svarar han. ”I´m ready to write that 

novel” upplyser Valerie: ”Call me next week, and we´ll arrange dinner” blir svaret. ”Yeah, ok. I´m 

gonna call you next week” bekräftar Valerie, varpå Girodias svarar: ”I´ll prepare a contract”. 

Valerie är nöjd, men när kontraktet väl är påskrivet upptäcker hon att hon frånsagt sig vissa 

rättigheter, och dessutom bundit sig till att skriva två romaner. Valerie är nu i en situation där hon 

upplever sig kontrollerad och utnyttjad av två män, som kan ge henne det hon vill ha, men inte är 

beredda att göra det fullt ut. ”I don´t want to write a novel, though. I don´t wanna. I wanna publish 

SCUM” beklagar sig Valerie inför en måttligt engagerad Andy, som samtidigt pratar i telefon. 

”Yeah, if he´s so radical, why won´t he publish SCUM, huh?” fortsätter hon. Hennes desperation 

trappas upp när Andy inte tar situationen med kontraktet på allvar. När Valerie, denna gång inför 

Andy och två av hans assistenter, fortsätter sina klagomål mot Girodias säger en av assistenterna till 

65



henne: ”Valerie! Why don´t you just have yourself committed to an insane asylum...just to spite 

them? I´m sure they´ll never think of looking for you there”. Detta gör att Valeries ilska trappas upp 

ytterligare, hon gör ett utfall mot Andy och assistenterna, välter bordet de står vid och slår omkring 

sig. Valerie är okontrollerbar och i affekt, något som lugnet hos männen starkt konstraterar mot. De 

kastar ut henne med orden ”Valerie, you have to calm down” och börjar städa upp den röra hon 

ställt till med. Scenen markerar början på Valeries tilltagande affektiva, irrationella och vansinniga 

tillstånd, som förstärks av det bibehållna lugnet hos Andy och hans assistenter (Ahmed 2004, s. 6 ; 

Foucault 1983, s. 98ff). 

       Etablissemanget runt Andy har hela tiden varit avvisande och misstänksamt mot Valerie, och 

nu vill inte Andy själv ha något med henne att göra. Valerie är fixerad vid att få tillbaka sitt 

manuskript, men hon får inte ens prata med Andy i telefon – och det är nu hon stjäl vapnet. Valeries 

driv efter att bli berömd finns kvar, och Jeremiah hjälper henne att få vara med i en talkshow på TV, 

som ska behandla homosexualitet. Valerie vill hellre diskutera män och förtryck, och stämningen 

mellan henne och värden blir alltmer spänd, speciellt eftersom han försöker provocera henne: ”And 

isn´t it true that you´re just a pathetic excuse for a woman?”. Det blir till slut för mycket för Valerie, 

som jagar programvärden runt studion och därefter störtar ut. Jeremiah, som sitter i publiken, döljer 

händerna i ansiktet. Bilden klipps till Valerie som trycker ned Jeremiah på en säng och undrar vem 

som fick honom att övertala henne att vara med i programmet. ”It was Andy, huh? Andy told you to 

do it, huh?” vrålar hon. Girodias blir också anklagad för att ha medverkat till detta. Valerie ringer 

honom och påstår ”I know it was you who set me up on that TV-show”. ”I´m gonna cut your balls 

off and I´m gonna stick them down your throat” tillägger hon. 

       Nu tappar Valerie slutgiltigt greppet. Hon går hem till Stevie, som motvilligt släpper in henne, 

och sätter sig på golvet, mumlande sina konspirationstankar. ”So, Girodias must have sold Andy the 

film rights to the SCUM Manifesto”, ”Him and Andy, they wanna own SCUM”, ”They´re in this 

together” är några av de idéer som tar form. Girodias har bundit henne vid kontraktet och Andy har 

stulit hennes manuskript: ”Yeah, they have everything”. ”Now I´m never gonna be free. I´m never 

gonna be free of them” fortsätter hon, plockar fram pistolen och siktar framför sig. Stevie, som 

halvsovit på sängen under Valeries monolog, får syn på den och kastar ut Valerie, som blir 

förtvivlad: ”No, please! I don´t wanna go out there!”. Stevie är obeveklig: ”Get out, you fucking 

lunatic! Jesus!”. 

       När Valerie blivit utkastad springer hon längs en bakgata, och trycker en brun papperspåse 

innehållande pistolen mot bröstet. Bilden tonas över till en offentlig toalett; Valerie sminkar sig 

framför spegeln. Till skillnad mot scenen med Lee i Monster, signalerar denna scen inte framförallt 

att Valerie är äcklig, utan snarare att hon inte har någonstans att ta vägen. Hon är hänvisad till 
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offentliga och tillfälliga utrymmen; som människor bara använder sig av när de inte har något 

alternativ. Valeries röst läser ur manifestet: ”Rational men wanna be squashed...stepped on, crushed 

and crunched...treated as the curse, the filth that they are...have their repulsiveness confirmed” 

samtidigt som hon lägger på makeup. Valerie förbereder sig här för att ge igen för de oförätter hon 

upplever sig ha blivit utsatt för. Hon gör det genom att ikläda sig den kvinnlighet hon vanligtvis inte 

uppfyller. I motsats till när hon gör detta inför middagen med Girodias fungerar denna scen närmast 

som ett perspektivbyte. Valerie fyller den eftersträvansvärda kvinnligheten med ett nytt och oväntat 

innehåll – hon sminkar sig inte för att tilltala utan för att attackera (Halberstam 2008; Hendin 2004). 

Länken mellan SCUM Manifest och Valeries våldsamhet bekräftas också – Valeries röst som läser 

ur manifestet under tiden hon gör sig iordning framstår som pågående tankar.  

       Förberedd på detta sätt beger sig Valerie till Girodias kontor. När hans sekreterare upplyser 

henne om att han är i Montreal över helgen, svarar Valerie henne: ”Ok. When he comes back, you 

tell him I´m gonna kill him”. I nästa scen väntar Valerie utanför Andys nya lokaler. Andy anländer i 

taxi och konstaterar hennes närvaro med ”Hi, Valerie. We haven´t seen you for a long time”. 

Valerie följer med Andy upp i hissen, och Andy annonserar deras ankomst med ”Hey, look, 

everybody, Valerie´s back”. ”Doesn´t she look beautiful? She´s wearing makeup” kommenterar han 

Valeries ovanliga utseende. Andy tar telefonen, och Valerie plockar fram pistolen utan att någon 

ser. Hon står länge och siktar på Andy, som tittar ned på skrivbordet medan han pratar. Så skjuter 

hon honom upprepade gånger, och därefter en av de andra männen – och filmen är tillbaka där den 

började. Bilden klipps till Valerie som går fram till en polis på gatan, ger honom vapnet och talar 

om att hon är efterlyst: ”I shot Andy Warhol. Yeah, I had to. Yeah, he had to much control over my 

life”. Nytt klipp; Valerie i sjukhuskläder leds bort av två skötare genom en korridor, och läkarens 

röst från början av filmen återkommer: ”In regard to the incident on June 3rd the patient says...´I 

shot Andy Warhol. He is trying to steal all my work´”. 

       Förutsättningen för Valeries våldsamhet i I shot Andy Warhol är att hon redan från början är 

instabil och avvikande – och att hon ogillar män och ser dem som underlägsna kvinnor. Vidare vill 

hon bli en berömd författare, och när hon blir beroende av två relativt väletablerade och 

inflytelserika män för att uppnå detta, och dessutom upplever sig styrd och utnyttjad av dem, blir 

det för mycket för henne. Valerie framställs helt klart som galen i slutet av filmen, detta blir den 

dominerande förklaringen till varför hon sköt Andy (Berrington & Honkatukia 2002, s. 53-54). 

Galenskapen bekräftas ytterligare i filmens epilog där Girodias sekreterare ger honom ett brev med 

orden ”We got another of those letters”. Girodias öppnar brevet, och Valeries röst läser ”Dear toad, 

your secret agent knew where I was...because of the transmitter in my uterus”. Valeries känslor och 

handlingar är felaktiga; alltför affektiva, okontrollerade och till slut galna. Hon är inte en karaktär 
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som uppmuntrar till identifikation (Ahmed 2004, s. 13, 97-98), och att hon verkligen blir galen 

skapar ett tryggt avstånd mellan henne och oss. Hennes känsla av att vara utnyttjad och kontrollerad 

framstår som verklighetsfrånvänd och självförvållad. Valerie har orealistiska förväntningar på vad 

relationen till Andy kan leda till, och Andy lovar henne aldrig någonting. Ilskan mot Girodias har 

sin grund i att hon inte från början sätter sig in i vad kontraktet innebär, förblindad som hon är av 

möjligheten till framgång. Dessutom framstår både Andy och Girodias som relativt lugna och 

samlade inför Valeries utbrott, vilket förstärker intrycket av att Valerie befinner sig i ett uppskruvat 

och alltför känslomässigt tillstånd (Ahmed 2004, s. 6; Foucault 1983, s. 98ff). Valerie kan inte 

behärska eller lägga band på sig, och hennes affekter placerar henne utanför samhällets normer och 

krav på självdisciplin (Foucault 1983, 2001). Galenskapen gör att vi kan betrakta och underhållas av 

Valerie, utan att sätta henne i samband med samhället eller oss själva (Berrington & Honkatukia 

2002; Sjoberg & Gentry 2008).    

Sammanfattande reflektioner

Inledningen till I shot Andy Warhol, som presenterar Valeries bakgrund, fokuserar på hennes 

avvikelser och etablerar en stark koppling mellan henne och SCUM Manifest. Valeries sexualitet 

beskrivs som både utlevande och dysfunktionell (Sjoberg & Gentry 2008, s. 6-7, 10), och blir 

dessutom ett sätt för henne att skaffa sig ett vapen. De antisociala åsikterna från SCUM Manifest  

integreras på olika sätt i handlingen, men framstår snarast som en förklaring till Valeries 

våldsamhet och galenskap. De fungerar inte för att ifrågasätta eller ignorera den bedömande blick 

som följer Valerie från filmens inledning (Foucault 1983, 2001; Halberstam 2008). Valerie 

fortsätter att skildras som avvikande; hon är inte fullt ut en del av vare sig samhället eller de sociala 

gemenskaperna runt henne. 

       Detta är de förutsättningar som ges för att förstå Valerie, men den slutgiltiga förklaringen till 

hennes attack mot Andy är galenskap. Valerie ger uttryck för ett okontrollerat och affektivt 

beteende – som till slut slår över i verklighetsfrånvända och paranoida konspirationsteorier 

(Foucault 1983, s. 98ff). Hon upplever sig vara utnyttjad och kontrollerad, och intrycket av att hon 

faktiskt håller på att bli galen förstärks av att både Andy och Girodias behåller lugnet inför hennes 

utbrott. De står för den behärskade och sansade inställningen som Valerie inte lever upp till 

(Foucault 1983, 2001). Valeries galenskap utgör en betryggande gräns mellan henne och den 

förväntade kvinnligheten, och bekräftar att våldet inte är en del av eller ett uttryck för denna 

(Ahmed 2004; Berrington & Honkatukia 2002, s. 53-54). 
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KAPITEL 4

AVSLUTANDE DISKUSSIONER

Monstret och den galna kvinnan

I Alias Monster, Monster, SCUM Manifest och I shot Andy Warhol ges vissa förutsättningar till 

kvinnors våld. Detta är inte bara explicita, uttalade förklaringar, även om sådana också förekommer, 

utan främst företeelser som på olika sätt länkas till våldet. I  Alias Monster, Monster och I shot 

Andy Warhol sätts vissa drag hos Aileen/Lee och Valerie i fokus. Somliga delar av deras bakgrund 

och personligheter ses som mer relevanta än andra att skildra i berättelserna om deras våldsamhet. 

Dessa framställs därmed som just förutsättningar, och på sätt och vis förklaringar, till våldet. 

Sexuellt beteende ges stort utrymme och framstår som väsentligt för att förstå dem och deras 

handlingar (Allison 2002; Berrington & Honkatukia 2002; Boyle 2002; Sjoberg & Gentry 2008). 

Aileen/Lee och Valerie inlemmas i båda de ”whore narratives” som Sjoberg och Gentry beskriver 

(Sjoberg & Gentry 2008, s. 6-7, 10). Deras sexualitet skildras som både utlevande och 

dysfunktionell, och kopplas samman med den utlevelse och gränsöverskridelse som våldet innebär 

(Boyle 2002, s. 36, 46). Framförallt ges förhållandet mellan Lee och Selby i Monster en avgörande 

betydelse, och framstår som styrande för dem båda. Två beteenden, som är avvikande och felaktiga 

i förhållande till normer, får på detta sätt förklara och förstärka varandra (Ahmed 2004). Med 

Ahmeds (2004) terminologi är sexualiteten en av de företeelser som genom associationer och 

upprepningar ”klistras” på Aileen/Lee och Valerie.

         Detta sker även med andra typer av avvikelser. Varken Aileen/Lee eller Valerie uppfyller krav 

på kvinnlighet eller på samhällelig anpassning, moral och självbehärskning (Butler 2007; Foucault 

1983, 2001). De presenteras båda utifrån en rad olika avvikelser, som förstärker varandra, och 

därmed intrycket av att de står utanför en förväntad normalitet. De är inte vanliga eller riktiga 

kvinnor, och våldet behöver därför inte sättas i samband med en ideal kvinnlighet. I filmerna 

tydliggörs detta genom att de avviker även utseendemässigt. Detta förstärks också genom att de ger 

uttryck för felaktiga känslor. Aileen/Lee är kall och oberörd inför sina brott, medan Valerie är 

alltför affektiv och slutligen galen. Att deras känslomässiga lägen inte inbjuder till identifikation 

blir ytterligare ett sätt att placera dem utanför såväl samhället som kvinnligheten (Ahmed 2004, s. 

13).  

         Aileen/Lee associeras dessutom på flera olika sätt med äckel i både Alias Monster och 

Monster. Detta gör gränsdragningen mot henne mer känslomässig och därmed mer effektiv (Ahmed 

2004, s. 86-95; Kristeva 1991). Det finns tendenser att göra liknande associationer även till Valerie i 
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I shot Andy Warhol, men här utgör galenskapen den slutgiltiga gränsen mellan henne och 

normaliteten (Foucault 1983). Aileen/Lee och Valerie kan därför sägas förklaras utifrån de 

kategorier Berrington och Honkatukia definierar som ”bad” och ”mad” (Berrington & Honkatukia 

2002, s. 53-54). Aileen/Lee tillskrivs förmåga att både handla och ta ansvar för sina handlingar just 

på grund av att hon inte representerar en normal kvinnlighet – hon är ett monster (Natland 2006, s. 

19). Detta blir framförallt tydligt i Alias Monster, där en förklaring till Aileens brott är hennes 

biologiska arv, som gör henne predestinerad till våld och kriminalitet. Här ses Aileen som en 

produkt och bärare av ”det onda fröet”. Valerie porträtteras snarare som en galen kvinna, som 

därför inte kan hållas ansvarig för vad hon gör. Våldet är visserligen en reaktion på den situation 

hon befinner sig i, men denna situation framställs som starkt präglad av hennes förvridna 

verklighetsuppfattning och konspiratoriska föreställningar. Valerie reagerar på sin galenskap 

snarare än på sina faktiska omständigheter. Det är i detta sammanhang intressant att notera att Lee 

redan när hon blir överfallen är beväpnad, och utgör ett potentiellt hot, medan Valerie däremot 

skaffar sitt vapen i samband med att hon börjar tappa greppet om verkligheten. Lee är ”dålig” från 

början; Valerie blir ”galen”. Valeries våldsamhet kan därför ses som ett uttryck för den hysteriska 

och ociviliserade kvinnligheten (Foucault 2002; Johannisson 1994), och att Aileen/Lee inte är galen 

gör att hennes övriga avvikelser måste betonas starkare. 

        Skildringarna av Aileen/Lee och Valerie påvisar behovet av att förklara och förstå våldsamma 

kvinnor som undantag från en normal kvinnlighet. Att ringa in och bekräfta avvikelsen framstår 

som centralt; det instabila, oförståeliga och ogreppbara utgör ett större hot än det som klassificerats 

och identifierats som felaktigt i förhållande till normer (Foucault 1983, 2001; Kristeva 1991). Det 

finns alltså en känslomässig rörelse mot Aileen/Lee och Valerie som syftar till att undersöka och 

definiera dem, för att sedan kunna stöta bort dem som oönskade (Ahmed 2004). Detta gör att vi kan 

tillåta oss att fascineras och underhållas av den lockelse som det avvikande och ovanliga utövar; det 

som Berrington och Honkatukia kallar för ”en dubbel fascination” (Berrington & Honkatukia 2002, 

s. 57). Därför menar jag att känslan inför dessa våldsamma kvinnor kan beskrivas som ett slags 

abjektion; en mångbottnad känsla av att äcklas inför och samtidigt känna sig dragen mot ett 

fenomen (Ahmed 2004, s. 85-96; Kristeva 1991 ). 

       Aileen/Lee och Valerie bryter mot såväl normer för kvinnlighet som mot det  uppbyggliga, 

reproduktiva och disciplinerade samhällets moral. De befinner sig på den plats eller position som 

Halberstam definierar som samhällets negativa och antisociala baksida (Halberstam 2008, s. 141). 

Materialet till berättelserna om Aileen/Lee och Valerie är hämtat från ”det antisociala arkivet” 

(Halberstam 2008, s. 153), men visar att detta inte med nödvändighet gör att berättelserna förmedlar 

ett antisocialt perspektivbyte. Istället för att ifrågasätta och ignorera kraven på normalitet och 
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anpassning, bekräftar Alias Monster, Monster och I shot Andy Warhol att våldsamma kvinnor är 

avvikande individer. Trots att de subversiva budskapen från SCUM Manifest integreras i I shot 

Andy Warhol gör inte detta att Valerie framstår som samhällskritisk – snarare används manifestet 

och dess idéer för att ytterligare bevisa hennes instabilitet. Att Aileen/Lee görs till ett ”monster” och 

Valerie till ”en galen kvinna” medför att känslomässiga associationer och förutfattade meningar, 

som är svåra att bli av med, följer med dem (Ahmed 2004, s. 97-98). Detta visar hur färdiga 

kategorier eller roller används för att gestalta Aileen/Lee och Valerie, och som Ahmed påpekar är 

vissa individer, eller kroppar, redan från början mer oönskade eller hatade än andra (Ahmed 2004, 

s. 54).  Berättelserna om dem måste styras i denna riktning för att inte rubba vedertagna ordningar 

och regler kring samhällsanpassning och kvinnlighet (Allison 2002; Foucault 1983, 2001; 

Halberstam 2008). Dock kan skildringar av kvinnors våld även fungera på motsatt vis. 

En ny förståelse av kvinnlighet

SCUM Manifest representerar ett annat sätt att skildra kvinnors våld. Istället för att omförhandla 

kvinnorna som utövar våldet och bevara förståelsen av ideal kvinnlighet intakt, presenterar SCUM 

Manifest en annorlunda förståelse av just kvinnligheten (Hendin 2004). Det är den som 

omförhandlas och ses på ett nytt sätt, där våldet inte är en motsägelse mot den utan en logisk 

konsekvens av den. Den koppling mellan kvinnors våld och sexualitet som finns i det övriga 

materialet upphävs i SCUM Manifest. Sex och reproduktion definieras här som meningslösa 

aktiviteter, som inte har något med kvinnors önskningar eller behov att göra. I SCUM Manifest  

länkas kvinnors våld inte till utlevande eller dysfunktionell sexualitet – utan till asexualitet (Solanas 

2003, s. 67). 

      Solanas universialiserar en antisocial förståelse av samhället och kvinnligheten (Halberstam 

2005, 2008; Wittig 1992), och hon gör det genom att använda sig av kvinnors våld. Hon dömer ut 

det reproduktiva och utvecklingsinriktade kapitalistiska samhället, och kvinnors och mäns 

positioner i detta. Kvinnors våld blir ett sätt att komma tillrätta med de problem som såväl samhället 

som män utgör. Även den känslomässiga rörelsen, präglad av äckel och fascination eller abjektion 

(Ahmed 2004, s. 85-86; Kristeva 1991) verkar i SCUM Manifest åt motsatt håll. Det inte den 

våldsamma och avvikande kvinnan som behöver undersökas och definieras för att kunna stötas bort 

och uteslutas, utan den samhällsanpassade och normala mannen.

       SCUM Manifest ifrågasätter och bortser från både samhällets krav och förväntningar, och de 

förutsättningar och förklaringar till kvinnors våld som ges i det övriga materialet. Lika 

genomgående som kvinnors våld där associeras med avvikelser, länkar SCUM Manifest det till ett 

efterstävansvärt och moraliskt riktigt beteende. Detta perspektivbyte fungerar just därför att Solanas 
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konsekvent riktar associationer och känslor i en annan riktning än den förväntade. Häri ligger också 

förklaringen till att Lees försök att introducera ett annat perspektiv i Monster inte når samma 

resultat; hon är redan alltför fast förankrad i positionen som avvikare från en etablerad, på förhand 

universialiserad, moral (Ahmed 2004, s. 54, 97-98).   

Att bekräfta eller ifrågasätta

Materialet kan sägas påvisa två olika sätt att skildra kvinnors våld. Ett där kvinnor som utövar våld 

omförhandlas till något annat än riktiga kvinnor, representerat av Alias Monster, Monster och I shot 

Andy Warhol, och ett där det istället är kvinnligheten eller kvinnors positioner som utsätts för denna 

omförhandling, representerat av SCUM Manifest. Framförallt det första sättet, att gestalta 

våldsamma kvinnor som avvikelser eller undantag, har identifierats och analyserats i forskning på 

området (Allison 2002; Berrington & Honkatukia 2002; Boyle 2002; Natland 2006; Sjoberg & 

Gentry 2008). Det andra sättet, att använda kvinnors våld för att universialisera (Halberstam 2005, 

2008; Wittig 1992) en ny typ av kvinnlighet, tycks inte vara utforskat i samma utsträckning, men 

diskuteras till exempel av Aguiar (2001) och Hendin (2004).  

       I båda fallen blir betydelsen av känslor uppenbar. I Alias Monster, Monster och I shot Andy 

Warhol byggs negativa känslor, som inte uppmanar till identifikation, upp inför Aileen/Lee och 

Valerie. Eftersom vi inte vill vara som de, eller att de ska vara en del av oss, blir det viktigt att 

markera avstånd (Ahmed 2004; Kristeva 1991). De är nedbrytande och icke-reproduktiva krafter

som kan rasera både värderingar och maktordningar om de får fritt spelrum (Halberstam 2008). 

Som en konsekvens av detta möjliggör Alias Monster, Monster och I shot Andy Warhol att vi riktar 

en bedömande och korrigerande blick mot såväl de våldsamma kvinnorna som mot oss själva, och 

synliggör vikten av självdisciplinering (Foucault 1983, 2001). Vi kan tillåtas att underhållas och 

fascineras av Aileen/Lee och Valerie så länge vi samtidigt stöter bort dem, så länge de är 

representanter för något vi inte är. I SCUM Manifest verkar dessa känslomässiga rörelser i motsatt 

riktning, mot det etablerade samhället och manligheten. 

       Våldsamma kvinnor utgör en störning eller rubbning; de kan inte på ett lika självklart sätt som 

våldsamma män inlemmas i en existerande ordning  (Adler & Worall 2004; Berrington & 

Honkatukia 2002; Hearn 1998; Kristeva 1991, s. 28; Lövkrona 2001; Österberg & Lindstedt 

Cronberg 2005, s. 9 ). Även om vi ser de fysiska, konkreta våldshandlingarna som felaktiga och 

förkastliga, blir det tydligt att skildringar av kvinnors våld antingen kan bekräfta förutfattade 

meningar eller tvinga till problematisering. 
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Sammanfattning

I Alias Monster, Monster och I shot Andy Warhol  finns en stark koppling mellan kvinnors våld och 

sexuellt beteende. Aileen/Lee och Valerie beskrivs som både sexuellt utlevande och dysfunktionella 

eller avvikande i sin sexualiet (Sjoberg & Gentry 2008, s. 6-7, 10). Sexualiteten länkas till och blir 

en förutsättning för våldet. Detta sätt att beskriva och förklara kvinnors våld påvisas även i 

forskning på området, och syftar till att skydda en ideal eller stereotyp kvinnlighet från att blandas 

samman med våldet (Allison 2002; Berrington & Honkatukia 2002; Boyle 2002; Sjoberg & Gentry 

2008). I SCUM Manifest upphävs denna koppling, och våldet länkas istället till asexualitet (Solanas 

2003, s. 67). 

       Aileen/Lee och Valerie associeras även till andra typer av avvikande beteende, och skildras 

som indivder som står utanför samhällelig normalitet. Att framställa dem som enskilda undantag 

blir ytterligare ett sätt att markera avstånd och visa att de inte är vanliga eller riktiga kvinnor (Butler 

2007). Också detta är en tendens som annan forskning identifierar (Allison 2002; Berrington & 

Honkatukia 2002; Boyle 2002; Motz 2001, 2002; Natland 2006; Sjoberg & Gentry 2008). I 

filmerna förstärks detta genom att de även avviker utseendemässigt. Avståndstagandet mot 

Aileen/Lee och Valerie görs starkare och mer effektivt genom att de länkas till negativa känslor 

(Ahmed 2004). Detta sker genom att associera dem med äckel, låta de olika avvikelserna förstärka 

varandra och genom att de själva ger uttryck för felaktiga känslor (Ahmed 2004, s. 13). Aileen/Lee 

framställs som kall och oberörd, och Valerie som alltför affektiv, något som till slut resulterar i att 

hon blir galen. Aileen/Lee och Valerie kan därmed sägas förklaras utifrån de kategorier eller 

modeller som Berrington och Honkatukia kallar ”dålig” respektive ”galen” (Berrington & 

Honkatukia 2002, s. 53-54). Skildringarna av Aileen/Lee och Valerie syftar inte till att möjliggöra 

identifikation (Ahmed 2004, s. 13, 97-98). Istället är den närgångna granskningen av dem ett sätt att 

rikta en disciplinerade och bedömande blick både mot dem och mot oss själva (Foucault 1983, 

2001). Vi ska inte vara som de, och de ska inte vara en del av oss eller av samhället. Eftersom 

skildringarna av Aileen/Lee och Valerie kretsar kring en vilja att både markera avstånd och komma 

nära för att förklara och fascineras av dem, kan känslan inför dem beskivas som abjektion (Ahmed 

2004, s. 85-86; Kristeva 1991). 

       I SCUM Manifest ges kvinnors våld andra förutsättningar, och länkas till andra associationer. 

Solanas använder sig av skildringar av kvinnors våld för att universialisera en antisocial förståelse 

av samhället och kvinnors och mäns positioner i detta (Halberstam 2005, 2008; Wittig 1992). Hon 

genomför ett perspektivbyte där det utvecklingsbetonade och reproduktiva samhället associeras med 

negativitet, och kvinnors våld framstår som uppbyggligt och naturligt. Även i SCUM Manifest är 

känslomässiga associationer ett sätt att markera avstånd – men i detta fall inte mot våldsamma 
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kvinnor utan mot anpassade och normala män. Materialet påvisar alltså två olika sätt att skildra 

kvinnors våld. Ett där kvinnorna som utövar våld omförhandlas till något annat än riktiga kvinnor, 

och ett där kvinnligheten omförhandlas på ett sätt som gör att våldet inte står i motsättning till 

denna (Hendin 2004).  
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