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Abstract 

Projektet rör sig runt att undersöka science fiction som en särdeles användbar genre för 

feministisk politik och agenda. Detta är en genreövergripande studie som undersöker tre 

feministiska science fiction-romaner från 70- och 80-talets Nordamerika. Jag undersöker 

hur den feministiska kritiken belyses genom texterna men även vilka alternativa 

verkligheter som verken gör gällande. För att göra detta använder jag mig av Donna 

Haraways teoretiseringar av kvinnoemancipation och vetenskap vilket gör denna uppsats 

till ett tillägg till Haraways teoretiseringar.

Nyckelord: Feminism, feministisk science fiction, Donna Haraway, cyborg

Abstract

The project examines science fiction literature as a particularly useful genre for feminist

politics and agenda. This is a genre overlooking study that examines three feminist 

science fiction novels from the 70’s and 80’s North America. I examine how the texts 

illustrate the feminist criticism of the time as well as what alternate realities they put 

forward. I apply Donna Haraways theories about women’s liberation and technology 

which makes this essay a contribution to her theorizing.
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Inledning

Då feministisk science fiction uppstod på 60-talet i Nordamerika var det en helt ny 

framträdande litterär genre. Traditionellt sett har science fiction dominerats av manliga 

författare och läsare men på 60-talet ökade antalet verk författade av kvinnor och snart 

blev också kvinnor en majoritet av läsarkretsen i USA. Med sin fokusering på vetenskap 

och teknologi framstår den också som en traditionellt ”manlig” genre. Men feministisk 

science fiction riktar sig istället till kvinnor och utmanar denna traditionella 

androcentrism. Subgenren feministisk science fiction fick sitt genombrott på 60-talet. 

Genren växte i snabb takt och tillför både till fältet som science fictionlitteratur och som 

kritik av fältet. Science fiction karaktäriseras av mötet med det okända, eller ”annanhet”. 

De feministiska författarna använde sig av detta tema för att föra diskussionen om genus 

på tal. Genren karaktäriseras nämligen av sin samhällskritik och som ett forum för att 

kanalisera åsikter. Det är också en genre som är som snabbast växande hos kvinnor i 

USA, både som författare och läsare. Genren science fiction skildrar sådant som inte 

finns i vår verklighet just idag, som olika versioner av framtida utopiska samhällen, eller 

främliggör sådant som vi tar för givet för att anspela på skillnaderna mellan vår värld och 

den värld som utspelar sig i berättelsen. För att uppmärksamma sådant som finns i vårt 

samhälle som orättvisor och diskriminering. Förutom det okända så är också den 

vetenskapliga faktorn vad som karaktäriserar denna form av litteratur. Så är det även i 

feministisk science fiction men här ställs vetenskapen i relation med kvinnan. Eftersom 

jag tidigare intresserat mig för de teoretiseringar som Donna Haraway, bland andra, gör 

om kvinnlig frigörelse och vetenskap fångar detta min uppmärksamhet. På grund av alla 

dessa anledningar finner jag det intressant att undersöka på vilket sätt feministisk science 

fiction är av användning för det feministiska projektet som en kritisk och subversiv kraft.

Syfte och problemställning

Jag vill göra en genreövergripande studie av feministisk science fiction genom att titta på 

ett antal feministiska science fiction-romaner. Det som intresserar mig som genusvetare 

är tematiseringen av kön och genus och den relation som detta har till feministisk science 

fiction, men även relationen till etnicitet, klass och sexualitet. Uppsatsen är ett tillägg till 

Donna Haraways teorier om kvinnor och vetenskap och hennes begrepp Cyborg.
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Inom svensk forskning har det gjort väldigt lite om just intersektionen genus och science 

fiction, och det är därför ett relativt outforskat ämne som jag kan tillföra min uppsats till.

Problemformulering:

Jag ställer mig frågan kan feministisk science fictionlitteratur vara en särdeles användbar 

genre för feministisk agenda? och i så fall hur? med utgångspunkt i tre feministiska 

science fiction-texter från 70- och 80-talets USA. I led till att svara på denna 

frågeställning gör jag en läsning av feministisk science fiction för att upptäcka vad för 

budskap det för fram. Vilken kritik av maktpositioner i förhållande till genus, klass, 

etnicitet och sexualitet framförs i texterna? och Vilka feministiska teoribildningar går att 

avläsa ur materialet? Sedan vill jag undersöka subversiviteten i feministisk science fiction 

litteratur genom att ställa mig frågan Vilka normbrytande positioner gör science fiction-

litteratur möjliga? Finns det versioner av utopier eller dystopier och i så fall hur ser dem 

ut? 

Eftersom vetenskap är ett av genrens karaktäristika vill jag undersöka vad vetenskapen 

och teknologin gör för böckerna och ställer mig då frågan Vilken roll har 

teknologin/vetenskapen i förhållande till feminismen i böckerna?

För att hitta gemensamma nämnare som kan ge mig slutsatser och besvara mina frågor 

frågar jag mig också Vad har olika texter av feministisk science fiction-litteratur 

gemensamt och vad skiljer dem åt? Dessa frågor försöker svara på vilken relation 

feministisk science fiction har till sin samtid och sedan om feministisk science fiction ger 

en vision av en annorlunda framtid. Sammanfattningsvis vill jag med dessa underfrågor 

både situera de verk jag analyserar för att undersöka vilka politiska frågor som 

tematiseras i verken och synliggöra det budskap som texterna bär med sig.

Disposition

För att göra uppsatsen mer överskådlig ger jag här en översikt av dess beståndsdelar:

 Inledning, bakgrund till forskningsämnet och tidigare forskning.

 Teori, Metod och Metodologi.

 Analys och Slutdiskussion.
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Den första delen består av en inledning till ämnet science fiction, en presentation av 

författarnas vars verk jag har valt att arbeta med, en beskrivning av de tre böckerna som 

jag undersöker och en inblick i tidigare forskning där Estranging Cognition (2005) av 

Jenny Bonnevier är huvudverket inom svensk forskning av intersektionen mellan 

feministisk science fiction och genus. I den andra delen ges en ingång till de teorier och 

metoder jag använde mig av med teorin av Donna Haraway om Situated Knowledges

(1988) som central teori. Avsnittet inkluderar en diskussion om min egen positionering i 

förhållande till uppsatsen och avslutas med en metodologisk diskussion, i vilken 

begreppet situated knowledges återkommer. Tredje delen består av min analys under 

rubrikerna Annanhet och Feministisk Figuration och åtföljs av min slutdiskussion. Jag 

analyserar inte var bok för sig utan fokuserar istället på olika tematiska ingångar till 

böckerna. Texten blir då mer sammanhängande och de olika böckernas likheter och 

olikheter blir tydliga. Uppdelningarna besvarar då mina frågeställningar men följer också 

på detta sätt den tankebana jag har och den diskussion som jag för.

Material och Urval

Det material som jag har valt att använda mig av består av tre science fiction-noveller 

som på ett tydligt sätt tematiserar genus. I detta avsnitt vill jag ge en redovisning till det 

material jag har arbetat med och de val jag gjort i samband med studien.

Jag har valt att studera böckerna The Female Man av Joanna Russ, Dawn: Book One 

of the Xenogenesis series av Octavia E. Butler och Woman on the Edge of Time av Marge 

Piercy. När jag valt böcker skrivna av nordamerikanska författare under 70 och 80-talen 

gjorde jag det med tanken att kvinnorörelsen var stor i USA under denna period vilket ger 

mig en kontext att arbeta med. Även feministisk science fiction som genre har varit som 

mest populär bland amerikanska författare. Det är även under samma period av andra 

vågens kvinnorörelse som feministisk science fiction har sitt ursprung, alltså med sin 

början i 60-talet. Jag har också valt böcker skrivna av etablerade författare med flera 

publicerade böcker. För att välja ut författarna använde jag mig av checklistan över 

feministiska science fiction-författare på webbsidan Feminist Science Fiction, Fantasy & 

Utopia (www.feministsf.org:090901). Böckerna har slutligen valts beroende på tillgång 

av böcker på bibliotek i Malmö och Lund. 
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Science Fiction

Enligt Adam Roberts (2000), verksam som föreläsare i engelska och författare av två 

science fiction-noveller, är ursprunget till science fiction (eller SF som jag också kommer 

att kalla det) omdiskuterat. Diskussionen består framförallt av två synpunkter, de som 

påstår att science fiction är ett nytt fenomen beroende av den industriella revolutionen. 

Dvs. bara ca.100 år gammalt. Och de som menar att science fiction funnits lika länge som 

litteraturen själv och att science fiction som skrivform överskrider alla tidsåldrar (Roberts 

2000, s 48). Det är dock på slutet av 1800-talet som SF tar form av fristående och vital 

genre med författarna Jules Verne och H G Wells. Att definiera vad science fiction 

egentligen är har visat sig lika svårt som att fastställa dess ursprung. Trots att de flesta har 

en känsla av att de vet vad science fiction är, att många bibliotek har en sektion tillägnad 

science fiction, är det svårt att hitta en definition som täcker all science fiction. Adam 

Roberts beskriver SF som litteratur som behandlar fantasi istället för verkligheten så som 

vi upplever den (Roberts 2000, s 1). Science fiction ska dock inte misstas för genren 

Fantasy som är en egen kategori och skiljer sig från science fiction. När jag gjorde en 

sökning på ordet fantasy på wikipedia.se fann jag denna beskrivning av skillnaden mellan 

fantasy och science fiction, ”Fantasy skiljer sig från den närbesläktade genren science 

fiction genom sitt förhållande till realismen. Där fantasy kräver att någonting inte kan 

ske, kräver science fiction att det som händer inte kan ske just nu, men skulle kunna 

hända eller skulle kunna ha hänt” (wikipedia.se:100102). Realism är till skillnad från 

både science fiction och fantasy en litterär genre som strävar efter att skildra världen 

”realistiskt” eller ”som den är”. Fantasy bygger oftast på sådant som magi och 

övernaturliga företeelser och liknar sagovärlden. Roberts citerar The Oxford English 

Dictionary som definierar science fiction som ”imaginative fiction based on postulated 

scientific discoveries or spectacular enviromental changes, frequently set in the future or 

on other planets and involving space or time travel” (Roberts 2000, s 2). Men det som

Roberts slutligen ser som en definierande tematisering inom SF-genren är ”about the 

encounter with difference”, det som jag sedan använder begreppet Annanhet för att 

beskriva, i kombination med ett ”novum” eller ”a conceptual, or more usually material 

embodiment of alterity, the point at which the SF text distils the difference between its 

imagined world and the world which we all inhabit” (Roberts 2000, s 28).
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Science fiction har traditionellt sett kopplats samman med genrerna fantasy, skräck och 

magisk realism. Man skiljer alltså på litteratur som kallas ”imaginative fiction” och sådan 

som kallas ”realist fiction” (Roberts 2000, s 2). I min mening överlappar dock dessa 

åtskiljningar varandra. Litteratur som feministisk science fiction återger inte världen så 

som vi ser den men den samhällskritik som feministisk science fiction för fram gör att 

den trots allt inte enbart är fiktion. Kategoriseringen av litteratur i två kategorier värderar 

sådan litteratur som science fiction, som kallas ”imaginative fiction”, som någonting 

mindre viktig, ”äkta” eller till och med som ”falsk”. Jag ser, med bakgrund i 

poststrukturalism, på all litteratur som någonting skapat. Uppdelningar skapar illusionen 

om någonting som är helt befriat från sociala relationer och ideologier. Som uppdelning 

mellan ett ”vetenskapligt” arbete och fiktion, som ger illusionen om att det 

”vetenskapliga” skulle vara någonting objektivt. Eller att ”realism” verkligen är realistisk 

enbart för att den benämns som sådan. Även Jenny Bonnevier uppmärksammar detta i sin 

avhandling Estranging Cognition: Feminist Science Fiction and the Borders of Reason

(2005). Hon diskuterar termen ”genre fiction” som används för sådant som detektiv 

berättelser, skräck, fantasy eller science fiction. Hon uppmärksammar den feministiska 

kritiken av de uteslutande och hierarkiska egenskaperna i stor del av genreteorin. Detta 

har enligt henne på detta sätt skett ett förringande av texter författade av kvinnor 

(Bonnevier 2005, s 17). 

Feministisk Science Fiction

Feministisk science fiction fick sitt genombrott under 60 talet i Nordamerika och är alltså 

en subgenre till science fiction. Eftersom jag skriver om och analyserar nordamerikanska 

författare koncentrerar jag mig på att ge en bakgrund till feministisk SF i just 

Nordamerika. Trots det skall inte heller amerikansk feministisk SF ses som en enhetlig 

litterär grupp, min bakgrundstext är generaliserande för att ge en inblick i fältet. 

Adam Roberts beskriver hur fältet fram till omkring 1960 varit nästan helt dominerat av 

män, skrivet av män och läst av män. Science fiction skrivet av kvinnor uppkom som en 

reaktion av detta. Men om SF framför allt var mansdominerat innan 60-talet så har det 

förändrats och idag är det enligt Adam Roberts flest kvinnliga läsare i USA (Roberts 

2000, s 93). Science fiction skrivet av kvinnor spreds snabbt och sålde stort, framför allt 
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under 60- och 70-talen. De författare som bidrog till genrens popularitet var enligt 

Roberts Marion Zimmer Bradley, Andre Norton och Ursula Le Guin (Roberts 2000, s 

93). En annan faktor som bidrog till feministisk science fictions popularitet var TV-serien 

Star Trek som under det sena 60-talet introducerade SF för en kvinnlig publik. Star Trek 

fokuserade mer än tidigare science fiction gjort på samhälleliga och sociala relationer och 

tematiseringen av skillnader och annanhet. Roberts menar att det centrala i mycket 

feministisk SF är motiv som till exempel utomjordingen som får förkroppsliga 

annanheten för att därigenom uppmärksamma genusfrågor (Roberts 2000, s 99). 

Utanförskapet och annanheten i science fiction har också använts för att beskriva frågor 

om ras och etnicitet och även detta framför allt under 60- 70- och 80-talen i USA under 

den amerikanska medborgarrättsrörelsen och perioden efter det. Joanna Russ var en av de

första som införde feminism i science fiction, eller som New York Times skrev efter 

hennes död ”a writer who four decades ago helped deliver science fiction into the hands 

of the most alien creatures the genre had yet seen — women —“ (nytimes.com:110507). 

Russ föddes 1937 I New York, USA, och blev 74 år gammal när hon gick bort i april 

detta år. Hon var professor i litteratur och aktiv som författare och kritiker av SF-

litteratur. Marge Piercy föddes 1936, i en arbetarklass-familj i Detroit i USA. Hon är 

författare, poet och kritiker. Piercy var involverad i anti-Vietnamkrigsrörelsen, i 

kvinnorörelsen och deltar i motståndet mot Irakkriget (www.margepiercy.com). 

Författaren Octavia Butler skrev böcker om rasism, sexism och makt. Butler föddes i 

Pasadena, USA, den 22 juni 1947 (www.nytimes.com:060301).

Utöver denna introduktion till science fiction och feministisk science fiction vill jag 

här under även ge en kort beskrivning av de tre novellerna The Female Man (1975) av 

Joanna Russ, Octavia Butlers Dawn: Book One of the Xenogenesis Series (1987) och 

Woman on The Edge of Time (1976) av Marge Piercy.

The Female Man (1975)

The Female Man handlar om mötet mellan Joanna, Jeannine, Janet och Jael, fyra 

alternativa jag som kommer från olika parallella universum. De är fyra kvinnor som lever 

i fyra versioner av New York och är alltså samma person under helt olika förhållanden. 

De är helt olika varandra, till utseende, till personlighet, till åsikter och till värderingar. 
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Karaktären Jeannine lever i ett New York City, 1969, som inte upplevt slutet på Den 

stora depressionen och inte heller den teknologiska utvecklingen. Det är ett samhälle som 

har många likheter med nutida diktaturer med t ex. ”government stores”, statligt styrda 

affärer. Hon lever själv i en liten lägenhet, arbetar som bibliotekarie och har ett 

förhållande med Cal, ett passionslöst förhållande. Joanna lever i vad som liknar det 

amerikanska samhället på 70-talet så som vi känner det, alltså författarinnans egen 

samtid. Det är hon som är ”the female man” och upphovet till bokens titel. Hon upplever 

att hon för att accepteras och få respekt i samhället måste bli mer maskulin och 

omvandlar sig därför metaforiskt till en man, i en kvinnas kropp, “there is one and only 

one way to possess that in which we are defective, therefore that which we need, 

therefore that which we want. Become it” (Russ:1985:139). Janet kommer från jorden 

många år i framtiden, då kallat Whileaway. Det är ett utopiskt samhälle befolkat av 

endast kvinnor då män varit utdöda sedan mer än 800 år. Kvinnorna lever av jordbruk 

och de har sedan männens död arbetat hårt för att överleva tillsammans. De använder sig 

av högutvecklad teknologi, t.ex. i reproduktionssyfte. Jael kommer från en tid mellan 

Joannas och Janets. Hennes värld befinner sig i ett krig, som utspelar sig mellan de två 

könen. Det är hon som för samman de fyra eftersom hon med deras hjälp ämnar vinna 

kriget och skapa det utopiska Whileaway.

Dawn: Book One of the Xenogenesis Series (1987)

Dawn är den första av böckerna ur Lilith’s Brood, som den numera heter men som fram 

till år 2000 kallades Xenogenesisserien och varav mitt exemplar heter så. 

På grund av ett världskrig utplånas största delen av mänskligheten. Men Lilith Iyapo, en 

afro-amerikansk kvinna, är en av få som överlever. Hon tillfångatas av Oankali, 

utomjordingar som kommit för att rädda de kvarvarande människorna från jorden. De 

som de inte lyckas rädda dör av antingen svält, skador, sjukdomar, strålning eller kyla 

(Piercy:1987:13). Men Oankalis har räddat människorna eftersom de behöver dem. På 

grund av att Oankalis är en så pass evolutionerad livsform och så framgångsrika 

genetiska ingenjörer har deras art förlorat sin diversitet och förmåga att anpassa sig till 

nya miljöer. Då Lilith vaknar upp på deras rymdfartyg måste hon acceptera att lång tid 

gått sedan hon blev tillfångatagen och att alla hon känt och älskat dött sedan flera hundra 



8

år tillbaka och att alla spår av människosläktet suddats ut från jordens yta. Oankali har 

under denna tid ”restaurerat” jorden och hon är en av dem som skall tillbaka för att 

återbefolka den, med genetiskt manipulerade Oankali-mänskliga hybrider. Oankali har tre 

kön, kvinnligt, manligt och ooloki. Könet ooloki fungerar som en bro mellan de båda 

andra könen och Oankali-kvinnor och män kommer närmre varandra känslomässigt och 

sexuellt genom oolokis, som även behövs i reproduktionen då den är helt beroende av 

vetenskap och genmanipulation. Oolokis fungerar på samma sätt som en bro mellan 

arterna. Lilith har inget annat val än att hjälpa Oankalis och genomföra sitt uppdrag, som 

är att välja ut, anpassa och träna upp människor som skall skickas tillbaka till jorden. Hon 

stöter på många problem med de andra människorna som vänder sig mot henne, men 

skaffar även vänner bland dem. Det samma gäller Oankalis som hon till en början hatar 

och avskyr men av vilka hon sedan får vänner och en ny familj.

Woman on the Edge of Time (1979)

Marge Piercys novell handlar om den mexikansk-amerikanska kvinnan Consuelo Ramos. 

Connie lever i ett ghetto i New York, i fattigdom och ensamhet. På grund av en olycks-

händelse tvångsinläggs Connie på sinnessjukhus där hon utsätts för och bevittnar 

mentalsjukhusens inhumanitet, misshandel och förödmjukelse. Vid romanens början har 

Connie precis börjat få besök av Luciente, en kvinna från framtiden, som sedan tar henne 

med till sin hemby, Mattapoisett. Mattapoisett är en utopisk framtid där det inte längre 

finns sådant som rasism, sexism eller homofobi. Framtiden verkar först vara en 

tillbakagång i Connies ögon då människorna lever i nästan helt självförsörjande 

jordbrukssamhällen. Men med vetenskapens hjälp har människorna istället utvecklat en 

ekologisk livsstil och lever i harmoni med varandra, djur och natur. De är androgyna och 

reproduktionen har tagits över av vetenskap och genmanipulation. Men de är också i krig 

mot en del av mänskligheten som lever i luftförorenade storstäder med en liten styrande 

elit som äger, utnyttjar och förödmjukar resten. Trots rymningsförsök lyckas inte Connie 

ta sig ur institutionen och med det börjar även framtiden att förändras till det sämre och 

kriget mellan de båda framtidsversionerna blir allt mer oroväckande. Det blir allt mer 

uppenbart att det inte bara är i framtiden som det utspelar sig ett krig utan att även Connie 
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är en krigare i sin samtid. Det är Connie som måste avgöra hur framtiden skall se ut 

genom att förändra sin egen situation.

Tidigare Forskning

Jag vill i detta avsnitt ge en uppfattning om fältet genom att ge en inblick i forskning som 

tidigare gjorts. För att hitta tidigare genomförd forskning har jag sökt efter sådan 

forskning som behandlar samma ämne som min uppsats, alltså intersektionen mellan 

science fiction och genus. Jag har även intresserat mig för forskning som berör 

intersektionen av ras, etnicitet och genus i science fiction.

Estranging Cognition: Feminist Science Fiction and the Borders of Reason (2005) är 

Jenny Bonneviers doktorsavhandling vid Engelska institutionen på Uppsala universitet. 

Bonnevier undersöker mötet mellan feminism, science fiction och epistemologi där hon 

läser texter skrivna av tre feministiska science fiction-författare, Suzy McKee Charnas, 

Ursula Le Guin och Joanna Russ. Bonnevier ser berättelsen om den moderna vetenskapen 

som en fundamental diskurs inom science fiction, en diskurs om förnuft, utveckling och 

auktoritet. Bonnevier menar att dessa diskurser är ”genusifierade” och därför bidragande 

till androcentriska diskurser om genus och kunskap. Med en feministisk-teoretisk 

bakgrund gör Bonnevier en kritisk läsning av dessa diskurser. Hennes arbete är av vikt 

för mig eftersom hennes tes behandlar samma epistemologikritik som min uppsats kretsar 

omkring, hon menar att feministiska science fictionförfattarinnor tillhör en tradition av 

feministisk epistemologisk kritik och inte bara bryter utan även utmanar dessa diskurser. 

Vid sidan av Bonneviers avhandling är den andra svenska avhandling om SF som finns i 

dagsläget Spelar kön någon roll när man räddar världen?: Kvinnor, kvinnligheter och 

messiasmyter i SF-film (2007), Sofia Sjös avhandling i religionsvetenskap. Hon 

undersöker religion och populärkultur och behandlar alltså, som titeln också avslöjar, 

science fiction-film. I sin studie arbetar Sjö med science fiction-filmerna Stjärnornas 

Krig, Terminator, Matrix, Dune, Det femte elementet och Wing Commander, alltså 

sammanlagt nitton filmer (eftersom flera av dem är filmserier), och två science fiction tv-

serier, Dark Angel och Buffy Vampyrdråparen. Det Sjö intresserar sig för i uppsatsen är 
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religion, genus och film. Då hon undersöker kvinnor i förhållande till manliga messias-

gestalter i science fiction-filmerna. Sjös metod består av textuell analys med inslag av 

narrativ analys. Hon har valt dessa metoder då hon ser på filmerna som ”mångbottnade 

men läsbara texter eller berättelser bestående av ord, bild och musik” (Sjö 2007, s 33). 

Trots att Sjös avhandling behandlar SF-filmer är den viktig i förhållande till min uppsats 

just eftersom hon ser på dem som texter och även använder sig av textanalytiska metoder. 

När det gäller Sjös val av teorier och metoder är det som jag finner mest intressant, och 

som allra mest anknyter till min egen studie, hennes vilja att framhålla möjligheten till 

alternativa bilder av kvinnlighet, ”Även om jag således har en kritisk och 

problematiserande infallsvinkel är jag också intresserad av dessa kvinnliga karaktärer just 

genom den möjlighet till utmaning av traditionella bilder av kvinnlighet som de kan 

tänkas gömma” (Sjö 2007, s 31). Metodologiskt sett intresserar sig Sjö på detta sätt av 

samma normbrytande positioner science fiction kan erbjuda som jag gör. Sjö använder 

sig även av inslag av narrativ analys för att som hon skriver ”med en narrativ analys 

belyser jag vidare bl. a. eventuella öppningar i filmberättelsen som ger möjlighet till 

motberättelser där t.ex. andra representationer av kvinnlighet eller tydliga problem i en 

berättelse med att underbygga en viss form av kvinnlighet stiger fram” (Sjö 2007, s 33).

Det finns desto fler amerikanska och engelska studier av feministisk science fiction, 

varav Feminism and Science Fiction (1989) av Sarah Lefanu är en av de viktigaste. Hon 

analyserar ett brett underlag av feministiska science fiction-verk med författarinnor som 

Joanna Russ, Ursula Le Guin, Suzy McKee Charnas, James Tiptree, Jr. och Josephine 

Saxon. Hennes tes är att science fiction är idealformen för sammanslagningen av 

feministisk politik med fantasin. Lefanu använder sig också av narrativ analys, så som 

Rosemary Jacksons analys av det ”fantastiska” för att undersöka den subversiva 

potentialen i SF. Med hjälp av Ellen Moers koncept ”traveling heroinism” visar Lefanu 

även på de sätt som science fiction konstruerar kvinnan som ett subjekt. Hon ser då på 

utopier och dystopier och på konstruktionen av jaget, av den andra och på uttryck av 

begär (Lefanu 1989, s 9). Min uppsats går att se som ett tillägg till denna forskning att se 

på genren som ett politiskt uttryck. The Battle of the sexes in science fiction är Justine

Larbalestiers bok från 2002. Hon undersöker vad hon kallar ”the battle-of-the-sexes 

story” (Larbalestier 2002, s 1), berättelser som tematiserar könskrig eller krig mellan de 
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två könen, män mot kvinnor. En undersökning som hon menar ger en inblick i kvinnors 

roll i science fiction och hon analyserar perioden från 1920-talet till samtiden. Hon har 

läst akademiska SF-tidningar, böcker och fanziner. Larbalestiers boks relation till min 

studie ligger i att hon analyserar SF-litteratur perioden som förekommer den period som 

jag analyserar. Larbalestier menar att perioden 1920–1973 är av absolut vikt för den 

framtida utvecklingen av feministisk SF.

Marleen S. Barr tillhör som Sarah Lefanu science fiction-kritiken i USA och är redaktör 

av Future Females, The Next Generation: New Voices and Velocities in Feminist Science 

Fiction Criticism (2000) som består av en samling texter om feministisk science fiction. 

Efter den följde Afro-Future Females: Black Writers Chart Science Fiction’s Newest 

New-Wave Trajectory (2008) även den med Marleen S. Barr som redaktör, publicerades 

av The Ohio State University. Afro-Future Females behandlar intersektionen mellan 

science fiction, kön och etnicitet och är ett samlingsverk av författare av båda könen. 

Detta är det mest framträdande verket som behandlar intersektionen av kön, science 

fiction och ras/etnicitet. Av vilket det finns mycket lite studier gjorda.

Teori

De teorier jag använder mig av kommer ur det poststrukturalistiska fältet och grundas på 

Donna Haraways teoretiseringar om vetenskap, maktrelationer och kvinnoemancipation. 

Jag använder mig även av kroppsmaterialistisk könsteori och begreppet feministiska 

figurationer, så som Nina Lykke beskriver dem i boken Kønsforskning – En guide til 

feministisk teori, metodologi och skrift (2008) varav cyborgen, som Haraway skriver om i 

Apor, Cyborger och kvinnor: Att återuppfinna naturen (2008), är ett nyckelbegrepp. Jag 

använder mig av kroppsmaterialistisk könsteori eftersom jag anser att den väver samman 

den feministiska epistemologiska kritiken, som situated knowledges är ett exempel på, 

med begreppet feministiska figurationer, ett alternativt feministiskt förkroppsligande av 

en ny kvinnlighet. Jag tror att det ofta finns just exempel på feministiska figurationer i 

feministisk science fiction-verk, vilket jag också kommer att argumentera för i uppsatsens 

analys. Jag vill se på feministisk science fiction ur en kroppsmaterialistisk teoritradition 

men också som ett feministisk förkroppsligande av en feministisk framtidsvision, som jag 
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alltså tar stöd av begreppet feministiska figurationer till. Eftersom de noveller jag 

undersöker tematiserar intersektionen av genus, etnicitet och klass använder jag mig även 

av teoribildningar inom intersektionalitet och tar då stöd av framför allt 

Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap av Paulina de los 

Reyes och Diana Mulinari (2005). Teorierna har valts ut efter relevans till uppsatsens 

ämne och med tanke på uppsatsens omfång. 

De teorier jag använder mig av grundar sig alla på vidarearbetningar av den 

poststrukturalistiska synen på kön. Lena Gemzöe, forskare vid Centrum för 

Kvinnoforskning, skriver i Feminism (2003) om Poststrukturalism, eller Postmodernism, 

med förebilder som Lyotard, Derrida, Foucault och Lacan, som uppstod ur ämnen som 

språkfilosofi, lingvistisk och psykoanalys (Gemzöe 2003, s 132). Det centrala i 

poststrukturalism är analysen av språkliga maktstrukturer och ett kritiskt 

ställningstagande inför tidigare etablerade teoretiseringar, vad hon kallar ”stora 

berättelser” eller ”metaberättelser”. Alltså ”projektet att formulera en enda allomfattande 

teori som kan förklara världen” (Ibid.). Poststrukturalister menar att det är genom språket 

som vi uppfattar verkligheten, andra och oss själva. Teorin kritiserar också den 

traditionella västerländska vetenskapen och den objektivitet som traditionell vetenskap 

gör anspråk på. Enligt poststrukturalister är objektiv sanning omöjligt att uppnå då en 

sanning endast är tillfällig eller speglar en viss grupp vid en viss tidpunkt (Gemzöe 2003, 

s 132). Diskurs är ett centralt begrepp inom poststrukturalism. Enligt Marianne Winther 

Jörgenssen, verksam vid Umeå centrum för genusstudier, och Louise Phillips, professor i 

Kommunikation på Roskilde Universitet, kan begreppet förenklat beskrivas som ett 

”bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett avsnitt av världen)” (Winther 

Jörgensen, Phillips 2000, s 7). Diskurser är det språkmönster, det sätt att tala, i ett 

sammanhang som avgör hur vi använder och uppfattar språket. Det sociala och de 

maktstrukturer som råder i samhället avgör vilken diskurs som gäller. Istället vill 

postmodernister se olikheter och menar att vi kommer närmast verkligheten om vi ser på 

situationers kontext och undviker generaliserande (Gemzöe 2003, s 132). För att 

analysera diskurser arbetar poststrukturalister med diskursanalys och dekonstruktion där 

de bryter ned språket för att kritiskt granska betydelser av ord. Jag har en 
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poststrukturalistisk maktförståelse i denna uppsats. Jag letar inte explicit efter diskurser 

med hjälp av diskursanalys (mer om detta talar jag i avsnittet Metod), men min förståelse 

av genus är diskursiv. Eftersom science fiction ger människor möjlighet att konstruera 

världen genom det skrivna språket intresserar det mig att se på SF ur en 

poststrukturalistisk teoritradition. 

Kroppsmaterialism & Intersektionalitet

Nina Lykke som är professor i genus och kultur vid Linköpings Universitet skriver i 

Kønsforskning: En Guide til Feministisk Teori, Metodologi og Skrift om begreppet 

kroppsmaterialistisk könsteori. Kroppsmaterialistisk könsteori kritiserar distinktionen och 

dikotomiseringen av kön och genus (sex/gender). Kritiken riktar sig då framför allt till 

konstruktivistiska, poststrukturalistiska teorier om genus som helt lösgjort kroppen då 

den fokuserar på historiska, sociokulturella, språkligt och diskursiva maktsystem. Lykke 

betonar dock att kroppsmaterialism inte på något sätt underskattar den betydelse som 

könskonstruktivism haft för kampen mot konservativa, biologiskt deterministiska och 

essentialistiska föreställningar om genus. Därav kallar hon teoretiker som sysslar med 

kroppsmaterialism för postkonstruktionister då hon menar att prefixet ”post” både 

överskrider och inkluderar något, så som post används i t.ex. poststrukturalism (Lykke 

2008, s.81). Kroppsmaterialistisk könsteori är inte heller någonting som kommer efter

könskonstruktivistiska teorier utan befinner sig inom det könskonstruktivistiska fältet 

(Lykke 2008, s.82). Teorin hämtar inspiration från teoretiker inom ”sexual difference” 

som Luce Irigaray, Hélène Cixous och Rosi Braidotti och från det naturvetenskapliga 

fältet ur vilket många kroppsmaterialistiska teoretiker kommer (Lykke 2008, s.83). 

Teoretiker av sexual difference menar på att det finns en avgörande, historiskt bestämd 

könsskillnad. Dock har det alltså inte någonting gemensamt med biologisk determinism 

när de talar om ”sexual difference”. Cixous och Irigaray talade om språk, skrift, kön, 

kropp och psykoanalys och deras poststrukturalistiska tänkande gjorde att kvinnokroppen

istället tematiserades. Sexual difference-teoretikern och professor på University of 

Utrecht i Nederländerna där hon är “Distinguished Professor in the Humanities” Rosi 

Braidotti menar enligt Lykke att vi blir till som subjekt i samspel med utvecklingen av 

våra kroppsliga och sexuella identiteter samtidigt som kroppar blir symboliskt och 
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imaginärt inskrivna i ordningen (Lykke 2008, s.89). Braidottis alternativ är inte androgyn 

eller postkönad utan hon menar istället på att kvinnor måste skapa sig själva och ge 

definitionen av att vara en kvinna en ny feministisk innebörd (Lykke 2008, s.90). Lykke 

menar också att Braidottis kroppsmaterialism svarar på kritiken som intersektionaliteten 

ställer eftersom hon menar att alternativet enligt henne är en ny definition som bygger på 

olika samverkande nivåer av olikhet mellan kvinnor (Lykke 2008, s.90).

Det är som innan nämnt alltså karaktäristiskt för kroppsmaterialism att den 

formulerats av feministiska teoretiker med naturvetenskaplig bakgrund med Donna 

Haraway, professor över The History of Consciousness på UC Santa Cruz och författare, 

som frontfigur. Donna Haraway är ett exempel på kroppsmaterialistiska teoretiker som 

talar för kroppens och materialitetens prediskursivitet, utan att för den delen mena på 

determinism eller essentialism (Lykke 2008, s.81). Lykke menar att det säger sig självt att 

naturvetenskapligt skolade feminister inte haft lika lätt att sätta det biologiska könet och 

könskroppen åt sidan som feminister ur samhällsvetenskap och humaniora, trots att 

könskonstruktivismen betytt mycket eftersom just de varit särskilt aktiva i kritiken av 

naturvetenskapernas legitimering av biologisk determinism (Lykke 2008, s.93). Haraway 

är en av dem som menar att det finns en risk i att inte ta det biologiska i betraktande. Hon 

har utvecklat sin kroppsmaterialistiska teori från det tvärvetenskapliga fältet Science and 

Technology Studies som sätter fokus på samspelet mänskliga och icke-mänskliga aktörer 

i sociotekniska fenomen (Lykke 2008, s.93f). Lykke sammanfattar Haraways teorier som 

teoretiseringen av kön i samspel med nya teknologikulturer och ett intersektionellt 

perspektiv av konstruktioner av kön, sexualitet och ras (Lykke 2008, s.95). De 

kroppsmaterialistiska teoretiseringarna grundas alltså också på intersektionalitetsteorin. I 

min uppfattning är en genusanalys ofullständig utan att sådant som klass, etnicitet och 

sexualitet tagits i beaktande. I detta syfte använder jag mig av teorin intersektionalitet.

Min uppfattning av intersektionalitet stödjer på definitionen så som Paulina de Los 

Reyes och Diana Mulinari skrivit om det i Intersektionalitet: kritiska reflektioner 

över (o)jämlikhetens landskap (2005). Paulina de los Reyes är docent i ekonomisk 

historia vid Arbetslivsinstitutet och Uppsala universitet och Diana Mulinari är 

docent i sociologi och lektor vid Sociologiska institutionen och Centrum för 

Genusvetenskap på Lunds universitet. Ett intersektionellt perspektiv innebär att 
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uppfatta makt och ojämlikhet som någonting sammanvävt med uppfattningar om 

sådant som kön, ras/etnicitet, klass och sexualitet och att maktanalyser inte handlar 

om en fråga om enbart kön eller enbart en fråga om klass (de los Reyes, Mulinari 

2005, s.14). Paulina de los Reyes och Diana Mulinaris ställningstagande i 

Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap handlar också 

om vikten i att kritiskt granska maktsystem över akademiska discipliner och 

samarbeta både inom och utanför det feministiska fältet (de los Reyes, Mulinari 

2005, s.8). de los Reyes och Mulinari har en Foucaultiansk kunskapssyn där 

kunskapen inte är fri från sociala spänningar, institutionella praktiker och makt-

relationer och de menar dessutom att kunskapsproduktionen är ”djupt förankrad i 

samhällets ideologiproduktion, vare sig den handlar om legitimerande före-

ställningar om den samhälleliga ordningen eller om subversiva diskurser som syftar 

till att utmana och förändra denna ordning” (de los Reyes, Mulinari 2005, s.15). 

Tillsammans bildar kunskapsproduktionens och den akademiska praktikens 

politiska innehåll de los Reyes och Mulinaris förståelse av intersektionalitet (de los 

Reyes, Mulinari 2005, s.16). Intersektionalitet tillhör därför enligt de los Reyes och 

Mulinari, den kritiska traditionen, trots att de påpekar dess betydelse för den 

feministiska idéutvecklingen (de los Reyes, Mulinari 2005, s.15). De ser ingen 

anledning i att hålla intersektionaliteten strikt på feminismens område och avfärda 

andra teoretiska förgreningar utan lägger istället vikt på intersektionalitetens 

interdisciplinäritet för att utveckla kunskapen om samhälleliga maktrelationer (de 

los Reyes, Mulinari 2005, s.27). Intersektionalitet grundar sig enligt de los Reyes 

och Mulinari på den marxistiska teoriutvecklingen inom feminism, om 

könsarbetsdelning och reproduktivt arbete, på den postkoloniala kritiken och på 

postkolonialismen (de los Reyes, Muliari:2005:17). Teorin har sin framväxt i den 

antirasistiska rörelsen och i den svarta feminismen (Black Feminism) som 

formulerade en kritik av den ”vita feminismens” hegemoni och formulerades för att 

bryta ner gränsen mellan traditionella ras-/etnicitetsstudier och könsanalyser (de los 

Reyes, Mulinari 2005, s.27). Därför har intersektionalitet sedan dess början haft 

antirasismen och synliggörandet av maktrelationer inom feminismen som 

grundstenar i utvecklandet av perspektivet. de los Reyes och Mulinari skiljer klass, 
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kön och etnicitet från sexuell identitet, funktionshinder eller politisk dissidens (de 

los Reyes, Mulinari 2005, s.39f). De menar att klass, kön och ras/etnicitet varit 

knutna till ”beständiga former av (o)jämlikhet”, som inte förändras av livets olika 

stadier och som är kopplade till relationer av exploatering och förtryck (de los 

Reyes, Mulinari 2007, s.40). Jag anser inte att sådant som sexualitet eller 

funktionshinder är ”obeständiga” former av ojämlikhet. Jag menar på en syn på 

sexualitet som t.ex. radikalfeminismen och queerteorin gör gällande, där sexuell 

identitet är konstruerad och normativ heterosexualitet är en del av patriarkatets 

förtryck (Gemzöe 2008, s.99). Därför kommer jag att inkludera sexualitet i min 

uppfattning av intersektionalitet. Alla dessa faktorer av förtryck är lika närvarande i 

berättelserna av Russ, Butler och Piercy och jag vill alltså inte göra uppdelningen 

som de los Reyes och Mulinari gör, eftersom inte författarinnorna gör den. 

Feministiska Figurationer

En alternativ – positivt bekraeftende – feministisk subjektivitet, som formuleres i 
en figurlig gestaltet form. Begrebet, figuration, bevaeger sig på graensen mellem 
fakta og fiktion. Figurationen skal både fortås som en vision, som subjektet er på 
vej henimod at realisere, og desuden indebaerer den en kritik af her-og-nu 
situationen. Den taler til tanke, fölelse og krop.

(Lykke 2008, s.233)

En av underfrågorna i min problemformulering är att undersöka nya 

normbrytande positioner för kvinnlighet i romanerna. Jag använder mig av begreppet 

feministiska figurationer för att finna dem. Jag använder mig av också av begreppet som 

en teoretisk nyckel till min metod och metodologi. Detta eftersom feministiska 

figurationer förkroppsligar mitt teoretiserande och där av hjälper mig att se på 

normbrytande positioner i texten. Lykke talar om begreppet ”feministisk figuration” 

(Lykke 2008, s.233) som det är utvecklat av dels Donna Haraway och Rosi Braidotti. 

Braidottis definition av begreppet är en vidarearbetning av den postmoderne franske 

filosofen Gilles Deleuze som talar om subjektets kroppsliga och känslomässiga 

tillblivelseprocesser och är enligt Braidotti, ”a politically informed account of an 

alternative subjectivity” (Lykke 2008, s.45) eller ”political fiction” (Lykke 2008, s.47). 
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Braidottis ”nomadiska subjekt” (Lykke 2008, s.47) och Haraways cyborg är exempel på 

feministiska figurationer. I förhållande till feministisk science fiction är cyborgen, 

blandningen mellan människa och maskin, den feministiska figuration som jag fokuserar 

på. Just eftersom det är vetenskap och teknik som är central inom SF. En cyborg är en 

hybrid av människa och maskin men har också en filosofisk och metaforisk betydelse. 

Cyborgen är också en hybrid av djur och maskin, människa och djur och mellan offentligt 

och privat. Vi är redan cyborger och ”den moderna medicinen är full av cyborger, av 

hopkopplingar mellan organismer och maskiner” (Haraway 2008, s.187). Donna 

Haraways cyborg är postmodernistisk, icke-naturalistisk och den är utan genus, eller som 

hon själv skriver, ”min cyborgmyt handlar alltså om överskridna gränser, verkningsfulla 

sammansmältningar och farliga möjligheter vilka progressiva människor kan utforska 

som en del av det politiska arbete som måste göras” (Haraway 2008, s.192). Cyborgen är 

hybridiseringen av dikotomier för att skapa en värld fri från kategorisering och 

gränsdragningar ”i den utopiska traditionen att föreställa sig en värld utan genus”, som 

Haraway skriver (Haraway 2008, s.187). Cyborgen är politisk, det vill säga eftersom 

utvecklingen av hybriden människa/maskin frigör oss allt mer. Haraways teori upplöser 

skiljelinjen mellan offentligt och privat och skapar ett nytt samhälle där de två sfärerna 

ligger som grund för den andra. Gränsdragningen mellan offentligt och privat har 

diskuterats av många feminister eftersom kvinnan alltid förknippats med det privata och 

för t.ex. radikalfeminister har målet varit att förena de två. Haraway skriver, ”Natur och 

kultur arbetas om; den ena kan inte längre vara den resurs som den andra exploaterar eller 

införlivar” (Haraway 2008, s.188) och med det upplöses diskursen om ”den Andre”, både 

som den Andre i relation till västvärlden och som i det Andra könet, där mannen är norm. 

Haraway tar upp hur cyborgen, alltså teknologins utveckling i förhållande till kvinnan, 

”utgör militarismens och det patriarkala kapitalismens, för att inte nämna 

statssocialismens, oäktingar” (Haraway 2008, s.189). Idag är det framför allt rika, 

(västerländska) män, som doktorer eller företagare, som tjänar pengar på vetenskapen. 

Men ändå kan resultatet av den verka frigörande för kvinnor och det är vad som gör att 

den teknologiska utvecklingens ursprung i slutändan är oväsentligt för Haraway, 

”oäktingar är många gånger synnerligen otrogna sitt ursprung” (Haraway 2008, s.189). 

Jag ser feministisk science fiction som en litterär produkt av fascinationen för 
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vetenskapen som fungerar frigörande och subversiv trots att science fiction inte går att 

separera från den. På så sätt är science fiction själv ett exempel på Haraways ”oäktingar”. 

Haraway menar att figurationerna befinner sig mellan verklighet och fiktion ”mellem 

levet social realitet og (science) fiction” (Lykke 2008, s.47). Som visar vägen mot en 

annan verklighet men som också har en påverkan på hur vi ser vår situation i nuet. I de 

utopiska världar som författarinnorna jag arbetar med skriver om är kvinnan enligt mig 

en version av feministisk figuration. I science fiction-författarnas fantasi kan kvinnan 

med hjälp av vetenskapen en dag se ut som i den utopiska världen men mer om detta talar 

jag i min analys. Enligt mig knyter begreppet feministisk figuration samman 

teoretiseringarna som jag använder mig av, den är ett förkroppsligande av en ny 

feministisk version av kvinnlighet och tematiserar samma kroppsbundenhet som 

kroppsmaterialismen. Den är inte heller objektiv, utan är starkt knuten till kropp, och 

erfarenhet och förkroppsligar begreppet situated knowledges.

Situerade Kunskaper och Positionering

Donna Haraway är en av de poststrukturalistiska teoretikerna som tematiserar den 

epistemologiska kritiken med sin teori om Situated Knowledges (1988). Hennes begrepp 

finns som en röd tråd genom de olika teorier som jag använder mig av i uppsatsen. 

Situerade kunskaper innebär enligt Haraway att ”only partial perspective promises 

objective vision” (Haraway 1988, s.583), vilket innebär att objektivitet är partikulärt, till 

skillnad från den universella, transcendenta objektivitet som vetenskapen hittills handlat 

med. Det kroppslösa, rationella och universella subjektet är vad hon kallar ”god trick” 

(Haraway 1988, s.589). Hon menar att det inom feministisk vetenskap funnits två poler i 

debatten. Å ena sidan vad hon kallar radikal konstruktivism, eller postmodernism, som 

helt desarmerade termen objektivitet när ”all drawings of inside-outside boundaries in 

knowledge are theorized as power moves, not moves toward truth” (Haraway 1988, 

s.576). Å andra sidan feministisk kritisk empirism (Haraway 2008, s.229). Istället behövs 

inom feminism en helt ny doktrin för objektivitet, en tredje väg, vad hon kallar Situated

knowledges (Haraway 1988, s.581): ”simultaneously an account of radical historical 

contingency for all knowledge claims and knowing subjects, a critical practice for 

recognizing our own ’semiotic technologies’ for making meanings, and a no-nonsence
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commitment to faithful accounts of ’real’ world” (Haraway 1988, s.579). Med den

tekniska utvecklingen, där cyborgen är en pusselbit, har det givit oss möjligheten att se ur 

både mikro- och makro-perspektiv, att “The ‘eyes’ made available in modern 

technological sciences shatter any idea of passive vision; these prosthetic devices show us 

that all eyes, including our own organic ones, are active perceptual systems, building on 

translations and specific ways of seeing, that is, ways of life” (Haraway 1988, s.583). 

Haraways situerade kunskaper skapar en feministisk ”objektivitet” som inte överger den 

postmodernistiska linjen att ingenting är objektivt, utan istället erkänner det och ser att 

rationalitet kommer ur medvetandet att allt är politik och etik (Haraway 1988, s.587): 

I am arguing for politics and epistemologies of location, positioning, and 
situating, where partiality and not universality is the condition of being heard to 
make rational knowledge claims. These are claims on people’s lives. I am 
arguing for the view from a body, always a complex, contradictory, structuring, 
and structured body, versus the view from above, from nowhere, from simplicity. 
Only the god trick is forbidden 

(Haraway 1988, s.589)

Donna Haraway talar utifrån ett poststrukturalistiskt synsätt om hur ingen invigen är 

kapabel till full objektivitet, utan att det rör sig om metoder för makt (Haraway 1988, 

s.577). Det som därför blir feminismens uppdrag inom vetenskapen är att uppluckra och 

omdefiniera begreppet objektivitet. Mitt intresse för just litteratur och genusvetenskap 

kommer ur min bakgrund inom både Genusvetenskapen och Litteraturvetenskapen och 

gör att jag ser mig själv som ”invigen”. Jag skriver denna uppsats eftersom ämnet 

intresserar mig och skapar känslor hos mig. Istället för att undvika det anser jag att det är 

någonting berikande. Jag är istället väldigt tydlig att det är någonting jag själv, med min 

litteraturvetenskapliga eller genusvetenskapliga kännedom, skapar. Det finns också en 

politisk motivation i att skriva denna uppsats. Jag undersöker i dessa tre romaner om det 

finns en feministisk subversitet som är karaktäristisk för genren feministisk science 

fiction vilket gör den att den får en feministisk politisk dimension. Genom att göra mig 

själv och mina intentioner närvarande som författare av uppsatsen undviks det ”godtrick”, 

som Haraway kalla det, alltså den allestädes, allvetande forskaren, som kan förhålla sig 

helt objektivt till forskningsobjektet. Inom postmodern feministisk forskning ifrågasätts 

istället både forskningens subjekt och objekt (Lykke 2008, s.163). En forskare måste 
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reflektera över sin studie som en kunskapsproduktion och situera sig själv och sin 

forskning. Här handlar det också om etiska ställningstaganden och reflektioner. Med 

dessa metodologiska reflektioner i åtanke har jag lagt en stor vikt vid att hela tiden 

kontextualisera min empiri, min metod och min teori. 

Metod och Metodologi

Jag har valt att arbeta med epikanalys, där jag tar stöd av Clas-Göran Holmberg och 

Anders Ohlssons Epikanalys – En introduktion (1999). Trots att min teori bygger på en 

poststrukturalistisk bas har jag inte valt att göra en diskursanalys. Jag använder mig dock 

av en poststrukturalistisk förståelse av texterna och ser dem som diskurser. Detta för jag 

en längre diskussion om här nedan. Min metodologiska utgångspunkt ges också utrymme 

här och då använder jag mig av Haraways begrepp Situated Knowledges. 

Anledningen till att jag valt textanalys i kombination med diskursteori har varit att jag i 

samband med tidigare uppsatser stött på samma problematik som Sara Eldén, Fil dr i 

Sociologi vid Lunds Universitet, uppmärksammar i antologin Att utmana vetandets 

gränser med sitt bidrag ”Att fånga eller bli fångad i diskursen?: Om diskursanalys och 

emancipatorisk feministisk metodologi” (2005). Det handlar alltså om svårigheten att 

kombinera ”ett perspektiv som – inspirerat av postmoderna och poststrukturalistiska 

teorier – sätter ’texten’ i centrum och hävdar dess konstruerade, aktörstvingande karaktär, 

samtidigt som man, som emancipatorisk feminist, håller fast vid drömmen om att vi – du 

och jag – faktiskt kan skapa en bättre värld” (Lundqvist, Mulinari & Davies 2005, s.60). 

Eldén relaterar diskussionen till sin studie om self-help för par. Att göra en diskursanalys 

handlar alltså om att med fokus på texter och språket leta efter diskurser. Eldén beskriver 

diskursanalys som ”en metodologisk konsekvens” av poststrukturalismen (Lundqvist, 

Mulinari & Davies 2005, s.63). Hon skriver om hur poststrukturalism framför en kritik 

av det positivistiska vetenskapliga och för fram kontextbundenhet och politiska 

dimensioner till vetenskapen. På detta plan överrensstämmer poststrukturalism med 

feministiska tankeströmningar. Dock kritiseras även poststrukturalismen för att ha 

förlamande effekter för feminismens politiska projekt eftersom den ifrågasätter 
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”erfarenhet” och ”sanning”. T.ex. för feminister som tror på ett strukturellt förtryck, eller 

t.ex. ett patriarkat - ”Om man ger upp tanken att den feministiska världsbilden har 

legitimitet ger man också upp legitimiteten för den politiska frigörelsen för kvinnor” 

(Gemzöe 2006, s.134). Ändå är de metodologiska perspektiv som poststrukturalismen bär 

med sig nödvändiga. Eldén menar att det är viktigt att ta i beaktande både 

poststrukturalistisk kritik och det feministiska projektets aktiva, reflekterande subjekt. 

Även om det handlar om tillfälliga och konstruerade erfarenheter så är det trots allt 

erfarenheter som gör forskning relevant. Utan forskningssubjektets aktörskap och 

erfarenhet blir dessutom forskningen oproblematiserat endimensionell (Lundqvist, 

Mulinari & Davies 2005, s.74). Jag vill med hjälp av epikanalys läsa texterna som 

feministiska politiska uttryck. Så trots att min teori kommer ur det poststrukturalistiska 

fältet har jag alltså valt epikanalys som metod, fast att jag som nämnt innan ser på kön 

och maktförhållanden ur en poststrukturalistisk teoritradition. Detta eftersom min 

uppfattning av kön och kunskap är socialkonstruktivistisk men min kritik bland annat är 

den som Eldén uppmärksammar. Eftersom mina teorier kommer ur det 

poststrukturalistiska fältet förhåller jag mig till texterna som just diskurser. 

Kroppsmaterialistisk könsteori grundas på en socialkonstruktivistisk syn på kön och hör 

därför också till det diskursanalytiska fältet. Jag har tidigare definierat begreppet diskurs, 

där Winther Jörgenssen och Phillips förenklat beskriver det som ett ”bestämt sätt att tala 

om och förstå världen (eller ett avsnitt av världen)” (Winther Jörgensen, Phillips 2000, 

s.7). Jag anser inte heller att epikanalys motsätter en diskursteoretisk metodologi 

eftersom det handlar om att tolka texter. Diskursanalys är att uttyda vilka influenser och 

maktstrukturer som påverkat en text. Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson, 

beskriver textanalys, varav epikanalysen är den form av textanalys som fokuserar enbart 

på fiktiva, berättande texter, som tolkningen av texter (Holmberg, Ohlsson 1999, s.7). 

Min uppsats grundas alltså på en metod som är tolkande vilket gör att jag som författare 

till uppsatsen är högst närvarande. Epikanalys är studiet av just litterära texter (dess 

motsatts är brukstextsanalys). Holmberg och Ohlsson menar att det traditionellt gjorts en 

uppdelning mellan argumenterande, beskrivande och berättande text men att, ”Dessa tre 

texttyper uppträder inte endast i varanandras tjänst utan korsar också gränsen mellan 

fiktion och icke-fiktion, mellan skön- och facklitteratur” (Holmberg, Ohlsson 1999, s.13). 
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Feministisk science fiction skulle enligt en klassisk uppdelning klassas som skönlitterär, 

berättande, men eftersom feministisk science fiction är en direkt dialog med verkliga 

samhälleliga förhållanden skulle jag vela säga att de trots allt inte är enbart fiktiva, vilket 

uppmärksammar just detta korsande mellan fiktiva och icke-fiktiva texter. Detta gör

också att litteratur uppdelas i olika kategorier som värderas olika. Holmberg och Ohlsson 

ger i Epikanalys ett antal begrepp som kan användas för att göra en epikanalys. Jag har 

valt ut ett antal av dessa begrepp som stöd i min analys eftersom de är de begrepp som 

jag anser besvarar mina frågeställningar. Trots att Holmberg och Ohlsson har många fler 

begrepp att tillhandage. För att besvara frågeställningen ”vilken kritik i förhållande till 

genus, klass, ras/etnicitet och sexualitet framförs i texterna?” och ”vilka feministiska 

teoribildningar går att avläsa ur materialet?” använder jag mig av de epikanalytiska 

begreppen Tema och Kontexter. Jag ser alltså på tematiseringar av genus, klass, etnicitet 

och sexualitet. De teorier som går att finna i böckerna, som Andra vågens feminism, är 

vad som kallas för kontext alltså andra ”berättelser” – de kan t.ex. vara biografiska, 

historiska, religiösa eller ideologiska (Holmberg, Ohlsson 1999, s.28) - som har påverkat 

författaren. Jag vill också försöka hitta subversiviteten i feministisk science fiction 

litteratur genom att ställa mig frågan vilka normbrytande positioner gör science fiction-

litteratur möjliga? och finns det versioner av utopier eller dystopier och i så fall hur ser 

dem ut? I analysen av dessa frågor ser jag på texterna med hjälp av begreppet Karaktärer 

och åter igen Tema och Kontext. För att undersöka ”vilken roll har 

teknologin/vetenskapen i förhållande till feminismen i böckerna?” undersöker jag Intrig 

och Tema.

Boken är dock tio år gammal och följer en väldigt klassisk ram som, särskilt med ett 

genusteoretiskt öga, verkar förlegad. Speciellt med tanke på att den litteratur och de 

litterära referenser de använder sig av uteslutande består av en västerländsk ”kanon”, 

vilket författarna inte på något sätt reflekterar över kritiskt. De arbetar så uteslutande med 

denna västerländska kanon att till och med deras liknelser och allegorier spelar på dessa 

klassiska böcker. Och den västerländska kanonen är inte bara etnocentrisk utan även en 

till största delen manlig kanon. Haraway är en av dem som kritiserar den västerländska 

etnocentrismen och menar att, ”Historien är en berättelse som den västerländska 

kulturens entusiaster berättar för varandra; vetenskapen är en omtvistlig text och ett 
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maktfält; innehållet är formen. Punkt.” (Haraway 2008, s.227). Haraway teoretiserar 

mycket runt vetenskap och makt. Bland annat i Simians, Cyborgs and Women: The 

Reinvention of Nature (1991). Framför allt talar hon här om cyborgidentiteten, en ny 

form för feministisk objektivitet och politisk kamp, där ”Den transcendenta 

auktoriseringen av tolkningen går förlorad, och därmed den ontologi som ligger till grund 

för den ’västerländska’ kunskapsteorin” (Haraway 2008, s.190).

I Epikanalys (1999) understryker Holmberg och Ohlsson vikten av att ständigt ha 

textens helhet i tanke. De poängterar att de metoder som de presenterar inte utgör en 

heltäckande handledning i epikanalysen eftersom de olika roman- och kortprosagenrerna 

varierar så pass mycket och det skulle kräva ett större utrymme (Holmberg, Ohlsson 

1999, s.8). Vidare uppmärksammar Holmberg och Ohlsson att epikanalys inte finns i 

någon enkel färdig mall eller enligt något självklart mönster. Deras bok tillgodogör vad 

dem kallar ”ett antal nycklar som visat sig användbara för att dyrka upp texter” 

(Holmberg, Ohlsson 1999, s.9).  Det handlar alltså om en tolkning och är därför ett 

individuellt analysarbete som påverkas av läsarens egen bakgrund och val av kontexter.

Metodologi

Min uppsats är ett metodologiskt bidrag till den epistemologiska feministiska kritiken. 

Haraways begrepp feministiska figurationer sammanfattar den centrala metodologiska 

ställningen i denna uppsats och sammanför enligt mig begreppet situated knowledges 

med teoriutvecklingen kroppsmaterialistisk könsteori. Eftersom jag använder mig av 

metoderna diskursanalys och epikanalys är min analys av romanerna min egen tolkning 

och alltså subjektiv. Enligt den epistemologiska kritiken, som Situated Knowledges

(1988) är ett exempel på, är min subjektivitet dock inte större än i andra fall utan bara 

framträdande och medveten. Denna uppsats tillhör en kroppsmaterialistisk 

kunskapstradition i min syn på genus och kön. Kroppsmaterialsm som utvecklats ur den 

poststrukturalistiska tanketraditionen. Genus är enligt poststrukturalism socialt och 

kulturellt konstruerat med fokus på språket och den biologiska kroppen.
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Analys

Jag har delat upp min analys i två rubriker. Detta eftersom det ger struktur åt min uppsats 

och förenklar läsning. Men också eftersom jag har valt att dyka in i analysen ur tematiska 

ingångar och analysen då följer den diskussion, om varför feministisk science fiction är 

en särdeles bra genre för feministisk agenda, som jag för. Första delen kallar jag 

Annanhet. Adam Roberts talar i Science Fiction (2000) om tematiseringen av ”the Other” 

som genom tiderna karaktäriserat science fiction i allmänhet men feministisk science 

fiction i synnerhet och då används för att uppmärksamma frågor om genus. Jag använder 

mig av begreppet ”annanhet” som en fri översättning till svenska av hans begrepp. Detta 

för att besvara underfrågan om vilken kritik av genus, klass, etnicitet och sexualitet 

framförs i texterna till min frågeställning. Här ligger min teoretiska tyngdpunkt på 

intersektionalitet eftersom författarinnorna tematiserar inte bara kön, utan även klass, 

etnicitet och sexualitet. I andra delen av analysen, som jag kallar Feministiska 

figurationer, ser jag på tematiseringen av kön/genus för att sedan se närmre på alternativa 

skildringar av kvinnlighet. Jag undersöker vetenskapens roll i detta och menar på att 

dessa kvinnokaraktärer är ”cyborger”. Här undersöker jag vad det är för framtidsvision 

böckerna gör gällande och menar på att det är dem som utgör subversiviteten i 

feministisk SF. Jag undersöker på vilket sätt författarinnornas politiska åskådningar lyser 

igenom genom att återkommande kontextualisera t.ex. andra vågens feminism, black 

feminism och ekologism till verken. Även frågan om utopier och dystopier återkommer 

genom analysen. Jag undersöker här vad det är för politik som förs genom romanerna.

Därefter sammanfattar och avslutar jag min uppsats med en Slutdiskussion.

Annanhet

Jag ser framförallt fyra feministiska tankeströmningar tydlig i de tre böckerna, ”andra 

vågens feminism”, ”black feminism”, klassmedvetenhet och ekologism. Det var bland 

annat dessa teorier som präglade feminismen under de amerikanska 70- och 80-talen. 

Intersektionen mellan kön, klass, etnicitet och sexualitet berörs i alla de tre romanerna. 
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Dock är olika intersektioner tematiserade olika i de tre böckerna och med mer eller 

mindre fokus på alla faktorer. I The Female Man (1976) tematiseras framför allt 

intersektionen mellan kön och sexualitet. Russ utopiska värld är kvinnoseparatistisk. De 

reproducerar sig inte genom att ha sex eftersom de använder provrörsbefruktning men 

inte desto mindre har de sex för njutning. Det är inte bara en separatistisk utopi utan 

också en lesbisk. Russ angriper här Andra vågens feministiska teorier om heterosexualitet 

som en del av ett patriarkalt system. Andra vågens feminism, eller radikalfeminismen, 

delades generaliserande upp i två åtskilda syner på kön. En essentialistisk syn på kön som 

betyder att det finns en skillnad mellan könen och att det är en inneboende egenskap och 

en konstruktivistisk syn på kön som menar att skillnaderna mellan könen är socialt och 

historiskt skapade (Gemzöe 2006, s.49). När liberalfeminismen som företrädde 

radikalfeminismen fokuserade på kvinnors yrkesmässiga och politiska rättigheter så var 

radikalfeminismen fokuserad på att lyfta fram sådant som tidigare hamnat i skymundan. 

Förtrycket av kvinnor finns även i den privata sfären i form av mäns kontroll av kvinnor i 

familjen, i sexuellt förtryck inom och utanför familjen, i kvinnomisshandel och 

kvinnoförakt (Gemzöe 2006, s.45). Och det vidhålls av ett patriarkat och en maktordning 

som alla kvinnor är påverkade av. Eftersom mäns dominans över kvinnor finns inom alla 

områden i samhället blir vi internaliserade i den redan som små. En maktordning som 

också upprätthålls med hjälp av våld och hot om våld (Gemzöe 2006, s.47). Centralt i 

teorin är parollen “Det personliga är politiskt” och bruket av metoden 

medvetandehöjning, att i grupp dela med sig av erfarenheter av förtryck och tillsammans 

analysera dessa politiskt och utveckla strategier för motkamp (Gemzöe 2006, s.46). 

Radikalfeminismen ställer sig kritisk inför heterosexualitet som norm och ser dess roll i 

patriarkatet på grund av att heterosexualitet som politisk institution upprätthåller kvinnors 

identifikation med män, “Kvinnor är därför lojala mot män, sexuellt, socialt och politiskt” 

(Gemzöe 2006, s.48). Homosexualitet är därför ett hot mot det patriarkala 

maktupprätthållandet. Octavia Butler använder sig i Dawn (1987) av utomjordingar för 

att tematisera annanhet. Ett grepp som ofta används inom SF. Butler tematiserar framför 

allt intersektionen av kön och etnicitet. När huvudkaraktären Lilith för första gången 

kommer i kontakt med utomjordingarna Oankali beskrivs det med orden, ”She tried to 

imagine herself surrounded by beings like him and was almost overwhelmed by panic. As 



26

though she had suddenly developed a phobia – something she had never before 

experienced. But what she felt was like what she had heard others describe. A true 

xenophobia” (Butler 1987, s.22). Dawn handlar om mötet med någonting okänt. Men det 

är inte bara Lilith som först både räds och äcklas av utomjordingarna, utan de är lika 

chockade av hennes uppenbarelse, “It’s… alien to me. Frighteningly alien” (Butler 1987, 

s.14), säger oolokin Jdahya som talar med Lilith om det krig som utspelat sig människor 

emellan och som nästintill utrotat mänskligheten. Berättelsen om Lilith skapar 

associationer till slaveriet och en afrikansk kvinnas upplevelser av slaveriet under 1800-

talet. Då boken börjar utsätts Lilith för fångenskap och förödmjukelse då hon tvingas vara 

inlåst i en cell utan några kläder på kroppen eller tillgång till materiella ting. Lilith börjar 

känna familjära känslor mot vissa Oankalis och inser en dag att hon ser Oankalin Ahajas 

som sin vän. Men genast frågar hon sig själv,”But what was she to them? A tool? A 

pleasurable perversion? An accepted member of the household? Accepted as what? […] 

The Oankali used her relentlessly for their own purposes, and she worried about what 

they thought of her.” (Butler 1987, s. 180). Oankali utför en byteshandel med Lilith om 

hennes gener. I utbyte får hon ”övernaturliga krafter” t.ex. övernaturlig styrka och 

människosläktet ges en chans att återigen leva på jorden. I relation till slaveriet liknar det 

att hon bär ett av slavägarnas barn men istället får skydd och trygghet för sig själv och 

hennes framtida barn. Ur denna synvinkel är Lilith inte en feministisk figuration i den 

mening som jag sökt efter utan en berättelse om en fruktansvärd period i mänsklighetens 

historia. I Woman on The Edge of Time (1976) tematiserar Marge Piercy annanhet genom 

att använda sinnessjukhuset som miljö, där de ”sinnessjuka” är symboler för 

utanförskapet, det som är annorlunda i samhället. Framför allt tematiseras här 

intersektionen av kön, klass och etnicitet. När Connie första gången anländer till 

institutionen skriver Piercy, ”Then the gates swallowed her as she left the world and 

entered the underland where all who were not desired, who caught like rough teeth in the 

cogwheels, who had no place or fit crosswire the one they were hammered into, were 

carted to repent of their contrariness” (Piercy 2000, s.31). Connie tillhör ur ett 

intersektionalitetsperspektiv den mest marginaliserade delen av befolkningen. Hon är 

fattig, hon är latinamerikan och hon är kvinna. Detta gör henne oönskad. Svarta 

amerikanska feminister kritiserade den omedvetenhet som fanns bland vita feminister när 



27

det gällde rasism och menade att det var rasistiska strukturer som kunde hittas inom 

också den feministiska rörelsen. Sojourner Truth var den första feministen som förde de 

svarta slavkvinnornas talan och som vid kvinnokonventet i Ohio år 1852 höll det kända 

talet “Ain’t I a Woman?”. bell hooks är en av frontfigurerna för svart amerikansk 

feminism som 1981 kritiserade historieskrivningen om den amerikanska feminismen för 

att den då den skrivits av vita kvinnor utelämnat de svarta kvinnornas kamp. Hon menade 

att könsskillnad har varit den dominerande skillnaden inom feminismen medan andra 

faktorer inte getts lika stor betydelse. Till kategorin “kvinna” räknas endast vita kvinnor 

vilket leder till att svarta kvinnor inte tas med i beräkningen enbart för att de är svarta. 

Eftersom svarta kvinnors erfarenheter av att vara kvinna och svart inte går att separera 

går inte erfarenheten av kvinnoförtrycket att delas med vita kvinnor (Gemzöe 2006, 

s.152ff). Även Joanna Russ skriver om sexismen och rasismen “Well, it’s nobody’s fault, 

I know (this is what I’m supposed to think). I know and totally approve and genuflect to 

and admire and wholly obey the doctrine of Nobody’s Fault, the doctrine that Women 

Can Love Better Than Men so we aught to be saints (warrior saints?), the doctrine of It’s 

a personal problem. ‘(Selah, selah, there is only one True Prophet and it’s You, don’t kill 

me, massa, I’se jes’ ig’nerant.)” (Russ 1985, s.152), är en lek med jämförelsen mellan 

kvinnodiskrimineringen och slaveriet. 

En Samhällelig förändring

Alla de tre romanerna för fram i ljuset att vi lever i en värld med sexism, rasism, 

homofobi och klassdiskriminering. De är alla medvetna om att en total strukturell 

förändring av samhället krävs. T ex. skriver alla om ett ekologiskt levnadssätt i böckerna. 

De utopiska samhällen som beskrivs, Whileaway i Russ, Oankalis värld i Octavia Butler 

och Mattapoisett i Piercy, är alla samhällen som lever i harmoni med djur och natur och 

där en ekologisk livsstil är norm. I både Russ roman och Piercys handlar det dessutom 

om ett skifte (eller återgång) till självförsörjande jordbrukssamhällen. I Octavia Butlers 

Dawn lever utomjordingarna i harmoni med djur och natur, det finns i princip inte 

materiella ting, sådant som hus, bord och stolar är egentligen del av en större organism 

och alltså levande. De kallar sig själva för ”traders” (Butler 1987, s.22), vilket betyder att 

de lever av byteshandel mellan arter med gener. Genom att ”byta gener” reproducerar de 
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nya och anpassade former av liv och utnyttjar inte natur eller djur utan ser dem som 

likvärdiga bytespartners. De äter inte heller kött och det finns inte sådant som fabriker 

och bilar, vilket det inte heller finns i de utopiska världarna i Russ och Piercys noveller. 

Trots att de tre författarna lägger olika fokus på intersektionen av olika faktorer så är 

ekologismen närvarande hos var och en av dem. Sammanfattningsvis är det ett 

intersektionellt tänkande som utmärker dessa tre böcker. Författarinnorna lägger alla tre 

stor vikt vid utopiska samhällen som är fria från sexism, rasism och homofobi. Men 

också att de är samhällen fria från kapitalism och i harmoni med naturen. Det finns också 

en gemensam kritik av vårt hierarkiska samhälle. Såhär beskriver Octavia Butler själv 

Dawn i en artikel skriven inför FN:s “Racism Conference” år 2001: 

Several years ago I wrote a novel called Dawn in which extra-solar aliens arrive, 
look us over, and inform us that we have a pair of characteristics that together 
constitute a fatal flaw. We are, they admit, intelligent, and that's fine. But we are 
also hierarchical, and our hierarchical tendencies are older and all too often, they 
drive our intelligence-that is, they drive us to use our intelligence to try to 
dominate one another 

(Butler:www.npr.org/programs/specials/
racism/010830.octaviabutleressay.html:
2001). 

De tre böckerna har gemensamt att det i dem alla rör sig om vetenskap som på olika 

sätt hjälper människan att skapa ett utopiskt samhälle. Vetenskapen är alltså en viktig 

komponent som leder till frigörelse men en frigörelse som beror på en strukturell 

förändring av Hela samhället. En förändring av samhället är den viktigaste pusselbiten 

för dessa författare. Jag leker med tanken på att det i förlängning av Haraways 

feministiska figurationer också kan finnas feministiska figurationer av hela samhällen. 

Och att dessa tre i så fall är sådana. Precis som cyborgen är en sammansmältning av 

motsatser så är det i dessa tre romanerna en sammanblandning av natur och teknik som 

utgör utopin. Om cyborgen är en hybrid av djur och maskin (Haraway 2008, s.187), som 

Haraway talar om det så är deras utopiska samhällen cyborg-samhällen på samma sätt.
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Feministiska Figurationer

I The Female Man och Woman on the Edge of Time är kön någonting konstruktivistiskt, 

en av de teoretiseringar som uppstod på 60-talet med Andra vågens feminism i bland 

annat USA och Europa. Den mest tydliga tematiseringen om kön i de tre romanerna är 

den som Joanna Russ gör i The Female Man. Där beskrivs kön som någonting 

konstruerat av samhället. Ett exempel är de fyra kvinnorna boken handlar om som 

kommer från olika samhällen men är så vitt olika trots att de är samma person. De fyra 

kvinnorna varken liknar varandra, har samma personlighet eller samma kroppsbyggnad 

eftersom de kommer ifrån olika samhällen vid olika skeden i historien. De liknar helt 

enkelt inte varandra alls. I ett kapitel befinner karaktärerna Joanna, från New York på 60-

talet och Janet, från Whileaway den utopiska framtiden, på en cocktailfest i Joannas 

verklighet. Det står skrivet om blå fickböcker som männen har och rosa fickböcker som 

kvinnor har, för att vid konfrontationer kunna slå upp hur var och en ska bete sig. Efter 

ett bråk med en man på cocktailfesten slår Joanna upp instruktionerna under ”Brutalitet” 

och ser där hur kvinnan ska reagera på en brutal konfrontation. Det står att det är 

kvinnans fel att en man har dåligt temperament. Det är även hennes ansvar att ställa allt 

tillrätta efteråt. Men Janet som kommer från Whileaway har aldrig sett sådana här böcker 

förut. De säger då till varandra: ”[Joanna:] ’I dont think you’re going to be happy here.’ 

’Throw them both away, love,’ she answered” (Russ 1975, s.48). Det framgår inte ur 

texten om böckerna är fysiska böcker eller bara metaforer för en uppsättning samhälleliga 

regler. Men Janet uppmanar Joanna att slänga böckerna, att göra sig av med de 

samhälleliga fängsel som gör att vi agerar enligt ”manliga” eller ”kvinnliga” normer. 

Med ett diskursteoretiskt perspektiv är det precis detta som böckerna symboliserar. 

Rådande diskurser fast i faktisk materiell form av en bok. Det är en väldigt passande 

metafor eftersom diskurs ofta liknas med språket och böcker är just fyllda med språk i 

form av text. Även i Piercys bok är kön någonting föränderligt. Det är det framtida 

samhället som framför allt visar på hur genus konstrueras av de diskurser som råder i 

samhället. I Woman on the Edge of Time finns det två versioner av framtiden. En utopisk 

och en dystopisk. Det är också stor skillnad på hur människorna lever i de båda städerna. 

I Mattapoisett finns det inga kön på samma sätt som vi talar om det, alltså inga män och 

kvinnor. Istället är de androgyna och kallar varandra för “person”. Detta har likheter med 



30

den poststrukturalistiska tanken att allting är diskursivt och beroende av språket som 

också måste förändras. I den framtida storstaden New York som utgör Piercys dystopi är 

kvinnans öde fruktansvärd. Det är en polisstat som övervakar sina medborgare och där de 

flesta lever i fattigdom medan det finns en rik, auktoritär och styrande elit. Alla har ett 

implantat inopererat som övervakar var de befinner sig hela tiden. Många kvinnor lever i 

misär och prostitution, t.ex. kvinnan Gildina 547-921-45-822-KJB (Piercy 1979, s.289). 

Hon är helt skapad för att tillfredställa männen, 

The woman’s hair, stippled mauve and platinum, was arranged in an intricate 
tower of curls and small gewaws, dripping pearls like a wedding headdress. She 
wore a long dress of slippery substance that changed color as she moved and 
emitted a tinkling sound; it was slit away up the side and cut out here and there 
so that her breasts occasionally peeked out or her navel appeared and reappeared 
[…] They were about the same height and weight, although the woman was 
younger and her body seemed a cartoon of femininity, with a tiny waist, 
enormous sharp breasts that stuck out like the brassieres Connie herself had worn 
in the fifties – but the woman was not wearing a brassiere. Her stomach was flat 
but her hips and buttocks were oversized and audaciously curved. She looked as 
if she could hardly walk for the extravagance of her breasts and buttocks, her 
thighs that collided as she shuffled a few steps. 

(Piercy 1979, s.278ff) 

Octavia E Butlers Dawn skiljer sig radikalt från de två andra författarna. Här är gener 

och biologi i centrum. Det handlar om mötet mellan två helt skilda raser och deras möte 

rör sig runt byteshandeln av just gener. Det finns också en tydlig essentialistisk skillnad 

på könen i Dawn då det är männen som visar aggression och använder våld. Både 

människorna och Oankalis är uteslutande heterosexuella, trots att de utrycker 

antihomofoba värderingar. Det tredje könet ooloki är dock bisexuellt och har sexuella 

kontakter med både människor och utomjordingar. Men trots det är det genom 

vetenskapen som de I Dawn faktiskt är föränderliga och obundna till biologin. Eftersom 

de genom “bytet” av gener förändras och utvecklas, alltså evolutionerar. Oankalin Nikanj 

som står Lilith närmast förklarar för henne att, “Our children will be better than either of 

us, […] We will moderate your hierarchical problems and you will lessen our physical 

limitations. Our children won’t destroy themselves in a war, and if they need to regrow a 

limb or change themselves in some other way they’ll be able to do it. And there will be 

other benefits” (Butler 1987, s. 247). Boken tematiserar etnicitet, makt och hierarkier. 
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Lilith Iyapo får nämligen den svåra uppgiften att leda de människor som Oankali har 

räddat. Med hennes hjälp skall de tillbaka till jorden och återbefolka den. Det slutar med 

att Lilith bli förrådd av resten av människorna och måste stanna med Oankali för att 

rädda sitt liv. 

Under rubriken Annanhet har jag uppmärksammat hur det egentligen är en 

intersektionell analys författarna använder sig av, eftersom de uppmärksammar inte bara 

kvinnoförtrycket utan lika mycket sådant som rasism, homofobi och kapitalism och 

elitistiska strukturer som finns. Trots att vetenskap i första hand är emancipatorisk i 

romanerna jobbar de alla tre också språket för att inte återskapa traditionella 

maktstrukturer och för att visa på att hur vi talar om saker spelar en avgörande roll. Detta 

syns också när t.ex. karaktärerna i Piercys utopiska Mattapoisett i Woman on the Edge of 

Time kallar varandra för “person” istället för han eller hon. De tematiserar också 

maktstrukturer och detta är alltså en poststrukturalistisk tanketradition som författarna av 

dessa tre romaner förebådar. 

Vetenskapen

Det som alla tre romanerna har gemensamt är att kvinnan i framtiden (den utopiska) på 

olika sätt helt emanciperats med hjälp av vetenskapen. Samtida radikalfeministen 

Shulamith Firestone skapar här en kontext, med Holmberg och Ohlssons begrepp, då hon 

skrev The Dialectic of Sex (1970) (Gemzöe 2006, s.50). Firestone menar att det finns en 

förklaring till kvinnoförtrycket och hennes teori baseras med utgångspunkt i marxismen 

och hon menar att den har en materialistisk förklaring. Firestones teori är att historien 

drivs framåt av organisationen av fortplantning och att kvinnans underordning beror på 

bördan av reproduktionen. Som gör kvinnor beroende av män och i fysiskt svagare 

position. Men hon menar också att kvinnan med hjälp av den moderna teknologin kan 

frigöra sig.  De exempel som Firestone ger är b.l.a. preventivmedel och barnproduktion 

med hjälp av konstgjorda livmödrar (Gemzöe 2006, s.50ff). Då skulle ansvaret om 

barnen flyttas till hela samhället inklusive män. Men många av 70-talets radikalfeminister 

kämpade för ett upphöjande av kvinnokroppen och hyllade kvinnans förmåga att föda och 

modra barn. Därför mottogs aldrig Firestones teori med mycket entusiasm. Att det skulle 

vara med hjälp av teknologi, något som dominerats av framför allt män, var inte heller 
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populärt. De menade också att det var en otillräcklig lösning på global nivå. De tre 

böckerna som jag undersöker går helt i linje med Firestones. Därför måste de också ses 

som ovanliga för sin tid. Likheterna med Firestones teoretiseringar är slående. I Butlers 

novell Dawn är det könet oolokis som med vetenskapliga metoder sköter reproduktionen. 

Och i The Female Man av Joanna Russ paras gener av två kvinnor ihop med 

genmanipulation på Whileaway och barnen tas sedan hand om av grupper av människor 

på över 30 personer (Russ 1985, s.50). Även i Woman on the Edge if Time sker 

reproduktionen i laboratorium. Till skillnad från Firestone har Donna Haraway en 

kroppsmaterialistisk analys av makt som grundar sig på könskonstruktivism och 

innesluter intersektionalitetsteorin. För Haraway skriver “Jag pläderar för en politik som 

utgår från att fundamentala förändringar krävs beträffande klass, ras och genus i en 

framväxande världsordning, vars nymodighet och omfattning har sin motsvarighet i det 

system som har skapats av den industriella kapitalismens” (Haraway 2008, s.200). Det är 

en likadan inställning i de tre romanerna. Marge Piercy, författaren av Woman on the 

Edge of Time (1976), besvarar kritiken som Firestone fick motta. Vetenskapens 

”utveckling” (inom citationstecken eftersom den inte utvecklas linjärt framåt i böckerna 

utan utvecklas för att harmonisera med naturen) har i alla böckerna tagit över ansvaret 

över reproduktionen från kvinnan och därmed också gett henne frihet. Ur Woman on the 

Egde of time:

It was part of women’s long revolution. When we were breaking all the old 
hierarchies. Finally there was that one thing we had to give up too, the only 
power we ever had, in return for no more power for anyone. The original 
production: the power to give birth. Cause as long as we were biologically 
enchained, we’d never be equal. And males never would be humanized to be 
loving and tender. So we all became mothers. Every child has three. To break the 
nuclear bonding

(Piercy 2000, s.105).

Hon erkänner här makten som kvinnan kan ha i att modra men menar att vi måste ge upp 

även den för att uppnå revolutionen. Böckerna tematiserar kvinnokroppen i relation med 

vetenskapen. När diskurser i romanerna förändras i framtiden omformas även deras 

kroppar och deras utseende. Det är på många sätt även ett kroppsligt frigörande det 
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handlar om. På grund av kroppens betydelse passar en kroppsmaterialistisk syn på kön 

med böckerna och jag anser att dessa böcker ur ett kroppsmaterialistiskt perspektiv på 

detta sätt skapar feministiska figurationer. Men ställningstagandet till vetenskap är

ambivalent. I alla de tre böckerna finns det en analys av vetenskapen som både positiv 

och som negativ och som del av både utopi och dystopi. I Marge Piercys novell är t.ex. 

vilken väg vetenskapen tar avgörande för om vi går mot ett utopiskt samhälle som 

Whileaway eller om det slutar dystert i ett dystopiskt samhälle. Mattapoisett är utan kön i 

vår mening, uppdelat i två dikotomiserade könstillhörigheter kvinna och man. Det finns 

män och kvinnor men de är androgyna, t.ex. att även män har bröst (för att kunna modra). 

Ofta i dialogen använder människorna från Mattapoisett sig av beteckningen ”person” när 

de refererar till någon oavsett kön. Kapitalismen är förbi och de lever i harmoni med 

naturen i jordbrukssamhällen. Sådant som sexism, rasism och homofobi är icke-

befintliga. Dock finns även motsatsen i framtiden och därför befinner sig Mattapoisett i 

krig. Den dystopiska staden New York som Mattapoisett är i krig mot är på många sätt 

raka motsatsen till Mattapoisett. Då Connie befinner sig på psyk-institutionen blir hon 

upprepade gånger utsatt för övergrepp av läkare och sjukskötare. Vetenskapen är i 

Connies verklighet någonting omänskligt och auktoritärt. Medans den på Mattapoisett 

framstår som positivt och frigörande. Eftersom det framgår ur boken att framtidens öde 

beror på att Connie lyckas göra revolt mot auktoriteten på institutionen och rymma är det 

den som utvecklas och sedan blir dystopin i framtiden. Piercy ger en bild av att vetenskap 

kan vara både ont och gott, det är upp till människor att bestämma hur framtiden ska se 

ut. I Dawn av Octavia Butler är det vetenskapen som, nästintill, förgör mänskligheten. 

Något som var en rädsla just under 80-talet då kärnvapnets utveckling nått sin spets. Men 

det är också vetenskapen som (i händerna på Oankali) kan återföra människan till jorden.

Lilith Iyapo går från att frukta och äcklas av utomjordingarna till att med deras hjälp på 

vetenskapligt vis bli genetiskt modifierad. Med hjälp av denna modifikation som utöver 

andra egenskaper ger henne övermänsklig styrka, kan hon t.ex. försvara sig när hon blir 

attackerad av en av de mänskliga männen (Butler 1987, s.177f). Författarinnorna skapar 

på detta sätt ett medvetande om att kroppen också är en central komponent i frigörelsen. 

Skillnaden mellan vår tid och den utopiska framtiden märks även på människornas 

kroppar. Detta är också vad kroppsmaterialismen teoretiserar och eftersom de har tagit 
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hjälp av vetenskapen är de framtida feministiska figurationer. Lilith är inte från början en 

feministisk figuration med blir det när hon möter Oankali, som hon sedan också beslutar 

sig för att leva med för alltid. I ett kapitel överlägger människorna med varandra om 

utomjordingarna,

”It isn’t hard to believe our captors intend to do some kind of genetic tampering,” 
Joseph said.
’They could do that whether they were human or extraterrestial. There was a lot 
of work being done in genetics before the war. That may have devolved into 
some kind of eugenics program afterward. Hitler might have done something like 
that after World War Two if he had the technology and if he had survived”

(Butler 1987, s.144)

Vetenskap i händerna på ”fel” människor (eller utomjordingar för den delen) är alltid 

farligt. Ändå är det vetenskap, alltså vetenskap i händerna på Oankalis som räddar deras 

liv när jorden utsätts för kärnvapenkrig och som har skapat det utopiska samhället som 

Oankali lever i. Slutligen är det ju vetenskapen som möjliggör för kvinnoemancipationen 

i alla tre böckerna. Luciente är Marge Piercys feministiska figuration i Woman on the 

Edge of Time. Hon är en produkt av vetenskapen då alla människor på Mattapoisett blir 

genetiskt avlade, i ”provrör”, ”eatch in a sac of it’s own inside a large fluid receptacle” 

(Piercy 2000, s.102). Feministisk science fiction kan först framstå som en hyllning till 

vetenskapen. Men vetenskapen problematiseras. Vetenskap är bra för mänskligheten, 

men bara om hela samhället genomgår en stor strukturell förändring, bortom kapitalism, 

sexism, rasism och homofobi. När Luciente kvinnan från framtiden i Marge Piercys bok 

ser vår tids miljöförstöring utropar hon: 

’It’s all true!’ […] ’Sometimes I suspect our history is infected with propaganda. 
Many of my generation […] suspect the Age of Greed and Waste to be… crudely 
overdrawn. But to burn your compost! To put your shit into the waters others 
downstream must drink! That fish must live in! Into rivers whose estuaries and 
marshes are links in the whole offshore food chain! […] ’We send it to the earth. 
We compost everything compostible. We reuse everything else.’ 
                   (Piercy 2000, s.55) 

Men det finns också den dystopiska staden New York i vilken vår tids miljöförstöring har 

fortsatt och där råder motsatt förhållande. I Octavia Butlers Dawn lever utomjordingarna 

i symbios med djur och natur. Det finns inte materiella ting utan allt är egentligen del av 
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en större organism och alltså levande, de äter t.ex. ur tallrikar som också är ätbara och 

som har producerats av naturen, deras skepp är egentligen en större organism och som jag 

har nämnt innan är de vegetarianer. Men anledningen till att oolokis tillfångatagit Lilith 

var för att hon inte skulle ha överlevt på jorden om de lämnat henne där. På grund av ett 

världsomspännande atomvapen-krig hade nästan hela jordens befolkning utrotats och det 

var nära en total utrotning av människan. Ursprunget till kärnvapenkriget är också 

vetenskap. Precis som Donna Haraway skriver så är även den utopiska vetenskapen i 

dessa böcker vad som utgör “militarismens och det patriarkala kapitalismens, för att inte 

nämna statssocialismens, oäktingar” (Haraway 2008, s.189). Vetenskap som används i fel 

syfte tillhör fortfarande, med Haraways ord, militarismen, patriarkala kapitalismen och 

statssocialismen men i de utopiska samhällena blir de cyborger och är därför ”oäktingar”.

Cyborger

De feministiska figurationerna i novellerna förkroppsligar ett ideal som de olika 

författarinnorna har samtidigt som de också speglar kvinnans ställning i författarinnornas 

samtid. De målar först upp en dyster bild av vad kvinnans samhälleliga position är, som 

Russ karaktär Joanna (som dessutom heter just Joanna, författarinnans namn, och 

möjligtvis baseras på författarens egna upplevda verklighet) och Piercys karaktär Connie, 

för att sedan ställa dem i kontrast till den feministiska figurationen i framtiden, ”mellem 

levet social realitet og (science) fiction” (Lykke 2008, s.47). De är kvinnligheter som med 

hjälp av vetenskapen omdefinierats. Feministiska figurationer som Janet i The Female 

Man, Luciente i Woman on The Edge of Time och Lilith i Dawn är förkroppsligandet av 

Donna Haraways kroppsmaterialistiska alternativa version av kvinnlighet, “min 

cyborgmyt handlar alltså om överskridna gränser, verkningsfulla sammansmältningar och 

farliga möjligheter vilka progressiva människor kan utforska som en del av det politiska 

arbete som måste göras” (Haraway 2008, s.192), som jag tidigare talat om. Janet och alla 

andra kvinnor på Whileaway, den utopiska framtiden i Russ roman, har självförtroende, 

är harmoniska och har med hjälp av genmodifiering större intelligens och styrka. 

Luciente, Piercys feministiska figuration, är androgyn och har full frihet att göra vad hon 

vill eller ha vilken sexualitet hon vill. I Butlers Dawn blir Lilith omhändertagen av 

utomjordingar som räddar henne med hjälp av vetenskap och sedan ger henne 
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övernaturlig styrka, längre livstid, gör att hon inte kan få sjukdomar och kan genom 

oolokis som använder genmanipulation uppleva förstärkt sexuell njutning. Winther 

Jørgensen och Phillips talar i Diskursanalys som Teori och Metod (2000) om hur en 

diskurs hela tiden är i konflikt med andra diskurser. De menar att en diskurs aldrig har 

monopolen i samhället och därför har möjligheten att förändras. Genom att föra in ett 

feministiskt perspektiv och en ny feministisk kvinnlighet i science fiction-litteraturen 

(och varför inte säga i allmänhet) gör författarna just detta. De kallar detta för kampen om 

betydelsebildning (Winther, Phillips 2000, s.54). Deras feministiska figurationer är nya 

alternativa bilder av kvinnlighet som hamnar i konflikt med rådande diskurser om 

kvinnlighet. Och vad SF-författarinnorna gör är att utmana den rådande diskursen. 

Haraways teoretiseringar om den kroppsliga produktionsapparaten har i samspel med 

hennes Cyborgteori varit ett stort bidrag till den kroppsmaterialistiska könsteorin. Nina 

Lykke beskriver Haraways begrepp om den kroppsliga produktionsapparaten som ”den 

matrix, hvorfra forståelser af biologiske og medicinske vidensobjekter, herunder 

kønskroppe ’födes’ inden for videnskabelig vidensproduktion” (Lykke 2008, s.95). 

Begreppet bygger på en syn på vetenskap som diskursiv och institutionellt konstruerad 

enligt en Foucaultiansk tradition och på en förståelse av kroppen som ”teknologiskt 

rekonfigureret materialitet (Lykke 2008, s.96), alltså i samspel med teknologiska 

interventioner. För det tredje talar Haraway i Lykkes återgivning om ”teoretisering af 

materien som ’witty agent’” (Lykke 2008, s.96). Det handlar om ”trickster”-figuren i 

indiask mytologi som under mänsklig kontroll hånar människan och det betyder att det i 

trickster-figuren finns ett aktörskap. I de feministiska historier som jag har sett på 

konstrueras karaktärerna i samspel med teknologi i enighet med Haraways teori om 

kroppen som kroppslig produktionsapparat. Människan är inte bara ett offer för 

teknologin i feministiska science fiction utan hon är också en ”trickster” som feministisk 

figuration som aktivt bestämmer över sin kvinnlighet. Enligt Haraway är det dessutom 

inte någonting som hör framtiden till. Utan att vi till stor del redan använder oss av 

teknologi och på det sättet är cyborger redan idag.
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Avslut

Dessa tre romaner är alla skrivna under perioden mellan 60- och 80-talet, en period i 

USA av en ny politisk aktivism. Feminismen under denna period präglas av många olika 

strömningar. I de tre romanerna av Russ, Piercy och Butler är framför allt 

socialkonstruktivismen, amerikansk svart feminism, ett antihierarkiskt ställningstagande 

och ekologism närvarande. De bildar tillsammans ett intersektionellt perspektiv som inte 

skulle sättas i bruk förens långt senare när de lyfter fram att deras samtid präglas av olika 

former av maktstrukturer, som sexism, rasism och homofobi. Trots att feministisk science 

fiction till viss del handlar om just olika versioner av fantastiska världar så är det framför 

allt en skildring av och kritik av samtiden som gör mest intryck på mig. I analysen har jag 

sett på hur Andra vågens feminism, black feminism och ekologism skildras i deras verk. 

Detta är den kritik som var gällande under den tid som författarinnorna skrev sina böcker. 

Men jag har också funnit att verken förebådar den poststrukturalism som skulle bli 

allmänt teoretiserande inte lång tid efter då författarna använder sig av språket och visar 

på dess betydelse för diskursen. Att skriva science fiction tillåter även att skapa nya 

utopiska världar och nya normbrytande positioner. I den feministiska frigörelsen ser 

författarna av dessa tre SF-verk inte bara nya diskurser men också nya kroppsliga 

visioner. Vilket gör att de har mycket gemensamt med det som kroppsmaterialismen

teoretiserar runt. Begreppet feministiska figurationer är förkroppsligandet av en 

kroppsmaterialistisk teori i kombination med en vision om en ny kvinnlighet. Som jag 

med Donna Haraways begrepp kallar feministiska figurationer. Precis som Haraways 

teori så är det med hjälp av vetenskapen som de feministiska figurationerna i böckerna är 

subversiva. Jag har alltså sökt efter dessa feministiska figurationer och funnit dem i alla 

tre romanerna. Men teorier som hennes om teknologi i relation till kvinnokroppen är inte 

utan kritik. T.ex. fick feministen Shulamite Firestones teorier år 1970 om kvinnlig 

frigörelse och kroppen inget gehör då radikalfeminismen ofta hyllade kvinnokroppen och 

upphöjde den. Men dessa feministiska författare kräver en omstrukturering av hela 

samhället och menar på en syn mer lik den som Donna Haraway teoretiserar. 

Feministisk science fiction-litteratur kritiserar vårt samhälle. De ser dels behovet av 

en feministisk, antirasistisk och antihomofob kamp men också en omstrukturering av 

samhället i sig. En anti-kapitalistisk, anti-hierarkisk och ekologisk omstrukturering. I 
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tillägg till denna kritik tillhandager de även förslag till och visioner av en framtid där allt 

detta inte existerar mer. En framtid där cyborger är feministiska figurationer. Det är detta 

som enligt min mening gör feministisk science fiction till en samhällskritisk, subversiv 

och speciellt användbar genre för feministisk politik.
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