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1. Inledning 
När jag var sexton år gammal köpte jag en bok med ljuslila omslag på en lokal second 

handbutik i Lund. Boken fick sedan vila ett bra tag i min bokhylla innan jag faktiskt slog upp 

den, och slukade den och fascinerades och tappade min haka. Boken var Monika Fagerholms 

roman Den amerikanska flickan från 2005. Den berättade en historia om brustenhet; brustna 

barndomar, brustna hjärtan, brustna familjeförhållande, brustna liv. Den amerikanska flickan 

utspelar sig i en odefinierad del av Finland, kallad Trakten under sent 60-tal och tidigt 70-tal. 

Romanen cirkulerar kring den mulliga och pratglada Doris Flinkenberg och den harmynta 

Sandra Wärn och utvecklingen av deras vänskap och sexualitet. Flickorna leker tillsammans 

på botten av en simbassäng i Sandras hus i den dyigare delen av skogen. I simbassängen 

skapar de en egen värld full av möjligheter, utan gränser, utan ramar. Deras favoritlek handlar 

om den amerikanska flickan – Eddie de Wire – som kom till Trakten som ett yrväder för att 

mystiskt dö vid Bule träsk. Vad hände med henne egentligen?  

Romanen stannade en lång tid i mitt medvetande och det var inte förrän jag fick Maria 

Margareta Österholm avhandling Ett flicklaboratorium i valda bitar – skeva flickor i 

svenskspråkig prosa från 1980 till 2005 i mina händer och där läste om begreppet gurlesk som 

jag riktigt förstod varför. Det fanns någonting med sättet Doris och Sandra var; hur de 

pratade, hur hela deras existens skrek att det var något annorlunda, något skavande hos dem. 

Eller som Österholm själv beskriver det i sin avhandling: 

 

Det var något med den där flickan, något jag inte kunde släppa, att hon inte var ensam, 

kom i mångfald. Att hon hängav sig åt det flickaktiga, det ljusröda, med tveksamhet, 

kärlek, kritik och överdrift om vartannat. Osäkerhet och överdåd i de litterära texter hon 

befolkade. Känslan av att inte kunna eller vilja vara en Riktig Flicka. Viljan att 

omförhandla och experimentera med flickskap […].1  

 

Det var just denna delen av flickskapet som jag aldrig sett beskriven förut som fick mig att 

fastna så otroligt vid Fagerholms roman och som fick mig att intressera mig för hennes 

författarskap och hennes andra skeva flickor som spred ut sig över sidorna och skevade till 

det, komplicerade det och gjorde flickskapet intressant och relevant. Flickorna som vågade 

göra motstånd mot de snäva roller som ofta ges till dem är även de som kommer stå i centrum 

i denna uppsats. 

  

                                                           
1 Maria Margareta Österholm, Ett flicklaboratorium i valda bitar: skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 

till 2005, Rosenlarv, Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2012, Årsta, 2012 s. 18 
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1.1 Tidigare forskning 

I denna uppsats kommer jag primärt att använda mig av just Maria Margareta Österholms 

avhandling Ett flicklaboratorium i valda bitar: Skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 

till 2005. Österholms avhandling utgår ifrån vad hon kallar skevteorin – en slags svensk 

hybrid av queerbegreppet som grundar sig i stort på feministen och poeten Arielle Greenbergs 

bok Gurlesque: the new grrly, grotesque, burlesque poetics från 2010 där hon myntar termen 

gurlesk. Jag kommer att fördjupa mig i Österholms avhandling i min teoridel för att förtydliga 

och förklara dessa teorier och begrepp för att vidare använda dessa i min analys. 

Det finns en hel del forskning kring Fagerholms författarskap där det största fokuset har 

legat kring hennes roman Diva från 1998, vilket även är Österholms huvudsakliga 

studieobjekt i sin avhandling. Den amerikanska flickan undersöks även, men det utförs ingen 

grundlig analys utan undersökningen av romanen fungerar snarare som ett komplement till 

den fagerholmsforskning som Österholm utför. Under 2016 publicerade Finnish Literature 

Society boken Novel District: Critical Readings of Monika Fagerholm med samlade studier 

och litterära analyser kring Fagerholms författarskap. Österholm har här bidragit med 

analysen ”The Song of the Marsh Queen” och gjort en kompletterande läsning av Den 

amerikanska flickan samt dess uppföljare Glitterscenen med utgångspunkt i sin avhandling. 

Denna analys kommer även ligga till grund för min studie och jag kommer genomgående att 

föra en dialog med Österholm och diskutera de slutsatser hon drar i denna analys samt 

komplettera dessa med mina tankar och idéer. Utöver detta kommer jag använda mig av 

Fanny Ambjörnssons bok Rosa – Den farliga färgen från 2012 i vilken Ambjörnsson studerar 

färgens kulturella symbolik och varför färgen väcker så starka känslor. I det andra kapitlet av 

boken undersöker hon just det rosa flickrummet, vilket kommer vara en viktig del av min 

undersökning. I antologin Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen behandlas gestaltningen 

av flickan i litteraturen och framförallt det skavande flickskapet. Antologin består av sjutton 

artiklar där jag framförallt kommer att använda mig av Österholms bidrag ”Världens 

äckligaste prinsesskalas. Om ett gurleskt flickrum i samtidslitteraturen”.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att ta tillvara på och utveckla Österholms skevteori med hjälp av 

Den amerikanska flickan. Jag vill alltså tillföra något nytt till denna relativt outforskade och 

fortfarande formbara teori. Detta kommer ske genom ett fokus på flickrollen som en identitet 
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och framförallt det skeva och skavande flickskapet och de flickor som inte vill eller kan 

anpassa sig till normen. Min undersökning skiljer sig från Österholms genom att jag kommer 

att lägga ett större fokus på känslan skam. I Österholms skevteori har gurlesken en funktion 

som något frigörande och gränsöverskridande, något självklart och grundläggande. Det jag 

vill utforska är hur detta fungerar i samband med den underliggande känsla av skam som jag 

läser in genomgående i romanen, och just skammen i att vara normbrytande. En fundamental 

aspekt för att det skeva flickskapet ska få växa och florera är ett flickrum där det ostört får bli 

till och formas. Därför kommer även en central del av min uppsats bestå i att definiera hur 

flickrummet ser ut i Den amerikanska flickan och framförallt vad som sker när dess 

inneboende skeva och gurleska flickor Sandra och Doris lämnar detta rum. Min frågeställning 

blir således: 

På vilket sätt hjälper Monika Fagerholms roman Den amerikanska flickan oss att förstå 

Maria Margareta Österholms skevhetsteori och hur påverkar å andra sidan Österholms 

skevhetsteori vår förståelse av Fagerholms roman? Samt, hur fungerar skevteorin när man 

tillför känslan skam som en negativ följd av skevhet? 

Till skillnad från Österholms analys ”The Song of the Marsh Queen” där både Den 

amerikanska flickan och dess uppföljare Glitterscenen behandlas har jag valt att enbart arbeta 

med Den amerikanska flickan. Detta för att jag ser ett större intresse av att följa just Doris och 

Sandras uppväxt och utveckling.  

 

2. Teori och metod 

2.1 Doxskåpet och att skriva skevt 

Österholms avhandling Ett flicklaboratorium i valda bitar publicerades 2012 och grundar sig i 

vad hon kallar skevteorin och gurlesk. Innan jag vidare förklarar dessa begrepp och teorier ser 

jag en poäng i att förtydliga hur Österholm arbetat med sin avhandling. Här förklaras hennes 

tillvägagångssätt vid behandling av de skeva litterära flickorna. Hennes första arbetssätt är ett 

rhizomatiskt. Det rhizomatiska tänkandet grundar sig i att ”fenomen, relationer, processer och 

intensiteter är sammanlänkande utan att samordnas på ett hierarkiskt eller dikotomt sätt”.2 

Begreppet härstammar från botaniken och kan liknas vid en växtdel vars rötter växer 

horisontellt. Produkten av detta användningssätt blir en ickehierarkisk text där teoretiska och 

skönlitterära texter behandlas likvärdigt utan att det ena överordnas det andra.  

                                                           
2 Österholm, Ett flicklaboratorium i valda bitar: skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005, s. 84 
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Det andra tillvägagångssättet kallas kristallisering vilket kan förklaras som ett sätt att 

arbeta som ifrågasätter doxa vilket är det opersonliga språk och den osynliga roll forskaren 

förväntas ta vid skrivande av akademiska texter. Österholm använder sig av ett skrivsätt som 

”inte nöjer sig med något färdigt, att citera” och som hellre vill ”bryta berättelser i ett slags 

kaos.” 3 I kapitlet Doxlaboratoriet motiverar Österholm användandet av kristallisering och 

förklarar hur detta påverkat avhandlingens utformning; avhandlingen har enligt Österholm 

blivit skriven på ett skevt sätt. Hon menar att det inte skulle fylla någon funktion att förhålla 

sig till doxan och förtydligar att ”[k]anske ska skevheter inte översättas till ett annat sorts 

språk” och fortsätter förklara att hon hellre vill ”skriva fram de litterära flickorna i närheten av 

det textuella tungomål som de kommer ur.”4 Jag vill här påpeka att min uppsats inte kommer 

frånse från doxa men innehåller rhizomatiska drag.  

 

2.2 Skevhet 

Att Österholm arbetat rhizomatiskt gör att det inte finns en enhetlig teoretisk beskrivning av 

vad hon kallar skevteorin. Istället är den utspridd genom hela avhandlingen och uppbyggd av 

både skönlitteratur och akademiska texter och avhandlingar. Jag har här gjort en så tydlig 

sammanfattning som möjligt av vad man kan kalla skevteorin eller skevhet.  

Österholm själv förklarar att skev är en ”översättning, variation eller hybrid av queer 

som handlar om att även titta på och ifrågasätta andra normativiteter än heteronormativitet”.5 

Detta är en viktig aspekt av skevteorin – till skillnad från queerteorin fokuserar den inte enbart 

på avvikelser som har med sexuellt begär eller sexuell identitet att göra, även om den 

omfamnar detta med. Det finns ett släktskap mellan de båda teorierna. En viktig åtskillnad 

mellan queerbegreppet och skevbegreppet är dess inneboende etymologi; queer kan översättas 

till konstig eller avvikande och användes länge som skällsord för främst homosexuella. Det 

var först under 1990-talet som skällsordet återtogs av aktivister och sedan blev ett 

normaliserat begrepp för alla som inte ansluter sig till heteronormen. Skev i sig har aldrig haft 

en funktion som skällsord i svensk queerhistoria. Österholm föreslår ordet bög och dess 

utveckling och eventuellt benämningen av homosexuella som ”sån” som svenska alternativ.6 

Jag skulle själv vilja föreslå benämningarna flata och fjolla. Att skev inte har en lika stark 

                                                           
3 Österholm, Ett flicklaboratorium i valda bitar: skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005, s. 85 
4 Ibid, s. 78 
5 Ibid, s. 53 
6 Ibid, s. 53f 
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laddning fungerar dock som en fördel för Österholm och möjliggör ett mer fritt tänkande 

kring definierandet och förståendet av vad det faktiskt innebär att vara en skev person. 

Det största fokuset i Österholms avhandling är det skeva flickskapet vilket ställs i 

kontrast till vad Österholm kallar det Riktiga Flickskapet. Begreppet Riktig Flicka har 

Österholm hämtat från Mare Kandres Aliide, Aliide från 1991. Att vara en Riktig Flicka är att 

vara en mångfacetterad figur. Österholm hänvisar till Maria Österlunds avhandling Förklädda 

flickor från 2005 i vilken hon skapat en flickmatris. Det beskrivs att ”[i] ena änden av den 

illustrerade matrisen står den duktiga flickan, hon som anpassar sig, och i den andra finns den 

dåliga flickan som protesterar”.7 Österholm fortsätter citera Österlund som förklarar att ”[i] 

allmänhet ska flickor då som nu vara måttliga. Den duktiga flickan förknippas med lydnad, 

präktighet, vänlighet, passivitet och dygd”.8 Österholm vill dock understryka att det inte finns 

något flickskap som ska stå som förebild för något annat. De Riktiga Flickorna används 

framförallt för att framhäva den normativitet som de skeva flickorna tvingas förhålla sig till. 

För att ytterligare understryka att allt inte är på svart och vitt menar Österholm även att ”[d]et 

också kan tänkas att det Riktiga Flickskapet skulle kunna överdrivas, måttfullheten och 

duktigheten dras till sin spets och bli så hypersuperextranormal att det blir skevt”.9 

 Österholm använder alltså detta begrepp hämtat från skönlitteraturen mer som något att 

kontrastera mot än som en motpol, hon har inget överdrivet stort intresse av de Riktiga 

Flickorna i sig utan vill undersöka just de skeva flickorna och framförallt deras 

förhållningssätt till de Riktiga Flickorna samt det Riktiga Flickskapet. Att förstå de Riktiga 

Flickorna är relevant och, menar Österholm, ”en viktig utgångspunkt för att förstå skevheter 

och gurlesker”.10 Det är centralt att här förstå är att de Riktiga Flickorna och de skeva 

flickorna inte fungerar som binära motsatspar. Österholm pekar inte ut de Riktiga Flickorna 

som något negativt utan snarare som något normativt och intresset ligger helt enkelt i hur de 

skeva flickorna förhåller sig till de normativa Riktiga Flickorna. 

 

  

                                                           
7 Ibid, s.113 
8 Ibid, s. 113 
9 Ibid, s. 115 
10 Ibid, s. 112 
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2.3 Gurlesk 

Som tidigare nämnts myntades gurlesken som begrepp av Arielle Greenberg. I sin avhandling 

citerar Österholm en artikel av Greenberg där begreppets uppkomst förklaras: 

 

I decided on the term Gurlesque because of the way it sounds like comes from the stuff 

that the Gurlesque comes from: 1. The Carnivalesque. 2. The Burlesque (and the Neo-

Burlesque). 3. The Riot Grrls. I’ll come back to this.  

Also the Grotesque.11 

 

Gurlesken kan alltså beskrivas som en sammansmältning av saker så som det burleska och det 

groteska. Österholm menar på att gurlesk ”kan förstås som en estetik som är olydig mot vår 

kollektiva fiktion om och av femininitet”.12 Det är något som problematiserar våra 

förutfattade meningar och sexistiska stereotyper och ”komplicerar på så sätt innebörden av 

femininitet och flickskap”. I sitt esse är gurlesken enligt Österholm ”sammangyttringar av 

femininitet, feminism, äckel, gullighet och överdrift”.13 Gurlesken är lekfull och 

svårdefinierad och behöver på många sätt vara det för att fungera. Att försöka bena ut den och 

förstå hur den är konstruerad går emot dess syfte; den är till för att irritera det normativa på 

alla plan, genom att peta det i ögonen och utan att urskulda sig själv vara oformlig, 

oförutsägbar och ickenormativ. Grundtanken med begreppet gurlesk skulle kunna beskrivas 

som en reaktion mot ett allt för snävt könstänk och bestämmande av könsroller för just 

flickan. Gurlesken lyfter fram flickan som en komplex varelse som inte kan definieras enbart 

som en duktig, Riktig Flicka. Att vara en skev, gurlesk flicka innebär att bryta mot otaliga 

samhälleliga normer. Det är att bejaka en normativ kvinnlighet samtidigt som man gör uppror 

mot den och det tar sig uttryck i hela flickans existens.  

 

2.4 Skam och skuld – en definition 

För att kunna göra kopplingar mellan skevhet och känslan skam ser jag en nödvändighet att 

ytterligare definiera känslorna skam och skuld. Jag har här tagit hjälp av den amerikanska 

psykologiforskaren Paul M. Fromsons artikel Evoking shame and guilt: a comparison of two 

theories i vilken han jämför två olika teorier kring skam och skuld. Han förklarar skillnaden 

mellan känslorna med att ”[f]ocusing upon the action committed engenders guilt, whereas 

                                                           
11 Ibid, s. 98 
12 Ibid, s. 101 
13 Ibid, s. 101 
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focusing on the self who committed the action engenders shame”.14 Han hänvisar till en teori 

av E. Tory Higgins, professor i psykologi och författare, kallad self-discrepancy theory som 

Fromson förklarar med att ”Higgins argued that there are three primary domains of self-

conceptions: actual beliefs about the current characteristics of the self; ideal, what one might 

aspire to become; and ought, what one has moral obligations to be like”.15 Higgins menar 

även att det finns två olika ståndpunkter för jaget; own vilket är ens egna syn på hur man är 

eller kommer att bli och other, ens syn på hur man tror andra ser eller uppfattar en. Higgins 

menar på att ”[d]iscrepancies between actual and ideal selves are hypothesized to yield 

dejection-related emotions, with shame tied specifically to the discrepancy between the actual 

and ideal-other”.16 Det är alltså främst diskrepansen mellan hur folk uppfattar en och hur man 

vill att folk ska uppfatta en som skapar känslan skam. Fromson drar slutsatsen att ”[g]uilt […] 

is a moral emotion, urging us back into relationship with those against whom we have 

transgressed – into acts of moral atonement and relationship mending. By contrast, shame is 

often a far more problematic emotion. It is far harder to undo a bad self than a bad action” och 

summerar med att ”[w]heras guilt can foster empathy for those harmed by one’s actions, 

shame more often breeds resentment.”17 Skam är alltså kopplat till ens självbild samt 

samhälleliga normer och vad som förväntas av en och kanske än mer vad man tror förväntas 

av en. Skammen uppstår när man inte kan leva upp till dessa förväntningar. 

 

2.5 Metod 

Jag kommer i den här uppsatsen göra en närläsning av Den amerikanska flickan. Jag kommer 

att föra en nära dialog med Österholms avhandling och främst hennes analys ”The Song of the 

Marsh Queen” i Novel District: Critical Readings of Monika Fagerholm. En stor del av min 

uppsats kommer bestå av en karaktärsstudie av Doris och Sandra där största fokus hamnar på 

frågor kring den skeva identiteten kopplad till skamkänslan och hur detta tar sig uttryck i 

dessa karaktärer. Karaktärsstudien kommer cirkulera kring utvecklingen av flickornas 

förhållande och baseras på exempel och citat från Fagerholms roman samt Österholms 

avhandling och analys. Jag kommer genomgående återkoppla till Österholms analys med 

avsikten att utveckla och fördjupa skevhetsteorin. Jag vill även här understryka att det 

teoretiska och det skönlitterära i min undersökning på mångt och mycket behandlas utan att 

                                                           
14 Paul. M. Fromson, “Evoking Shame and Guilt: a Comparison of Two Theories”, I Psychological Reports 

2006, 98, s. 99 
15 Ibid, s. 99 
16 Ibid, s. 100 
17 Ibid, s. 103f 
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det teoretiska överordnas den skönlitterära texten. Då det är på detta rhizomatiska sätt 

Österholms skevhetsteori är utarbetad ser jag det som naturligt att fortsätta utvecklingen av 

teorin på samma vis. Jag vill ytterligare klargöra att jag inte utför en kritik mot Österholms 

skevhetsteorin utan enbart ser denna uppsats som en möjlighet att breda och ge ytterligare 

djup till teorin.   

 

3. Analys 

Monika Fagerholms roman är berättad på ett kalejdoskopiskt vis; intrigen har hackats upp och 

spridits över sidorna som fylls av upprepningar men som enligt kalejdoskopets premisser ofta 

framträder i samma färger men i nya former och därigenom nya synvinklar. Romanens 

primära fokus ligger på de två flickornas vänskap och kärlek men knyts ihop av mordet på 

Eddie de Wire och flickornas enträgna försök att leka fram ett svar på mysteriet. Flickorna i 

Fagerholms roman spenderar en stor del av sin tid på botten av Sandra Wärns tomma 

simbassäng – en simbassäng där de tillåts vara exakt vad de är – skeva flickor, flickor som 

inte ryms inom ramarna, som tänjer på gränser och låter deras fantasifulla lekar bli verklighet. 

Deras vänskap växer sig starkare över åren och under tonåren börjar flickorna utveckla 

sexuell attraktion gentemot varandra. Deras intensiva vänskap och kärleksrelation får ett 

abrupt och något oklart slut och de slutar tala med varandra. De inleder båda heterosexuella 

relationer men känner sig på olika sätt trängda i dessa. Till slut tar Doris sitt liv och Sandra 

lämnas ensam kvar med hennes röst konstant talande i huvudet. Sandra växer efter detta upp i 

en extremt turbulent miljö utan någon stabil grund att stå på. Hon börjar sälja sex fortfarande 

med Doris viskande röst i bakhuvudet, tills hon tillslut ger sig ut i världen och blir en stor 

artist under namnet Träskdrottningen. 

Att romanen utspelar sig under sent 60-tal och tidigt 70-tal i en liten finsk kuststad är 

relevant för vår förståelse kring de skamkänslor som uppstår i samband med flickornas queera 

begär. Då romanen har sitt fokus inuti flickornas skeva universum och inte illustrerar hur 

samhället de bor i reagerar på flickornas relation kommer jag inte att analysera det 

tidsmässiga och geografiskas påverkan gällande deras förhållande till sin sexuella identitet. 

Dock ser jag det som nödvändigt att ha i åtanke för att fullt förstå de skamkänslor som 

uppstår. 

3.1 Skeva flickor och queera begär 

I Den amerikanska flickan möter vi alltså flickorna Sandra Wärn och Doris Flinkenberg. Den 

efterhängsna Doris verkar i förtid bestämt att hon och Sandra ska bli vänner och gör detta till 
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en verklighet då hon bryter sig in i Sandras hus efter en av alla jaktfester anordnade av 

Sandras pappa, Ålänningen. Sandra vaknar av snarkningar som är så groteska att hon inte tror 

de kan komma från en människa, kanske en mammutunge, tänker Sandra. Men det är Doris 

som ligger och sover i den tomma simbassängen i husets källarvåning. Denna simbassäng 

kommer att bli flickornas mittpunkt i livet från och med nu. Det är här deras skevhet tar 

avstamp och utvecklas.  

Doris som karaktär kan beskrivas som skevheten förkroppsligad. Efter att Sandra väckt 

henne i simbassängen förklarar hon att hon är ”förskräckligt doriskt hungrig”.18 Doris har ett 

eget sätt att vara och tala som kan rymmas i ett personifierat adjektiv. Senare beskriver Doris 

adoptivmamma, kusinmamman, henne som att ”Doris var som en värld, en egen planet”.19 På 

många sätt är alltså Doris inte som andra, hon är ett slags unikum. Doris som är uppvuxen i en 

dysfunktionell familj kallas även för träskungen. I hennes smeknamn finns det gurleska 

tendenser, en blanding av det äckliga (träsket) och det gulliga (en liten unge). Hon är en 

ganska rund flicka som är stor i käften. Hon är underlig och tar mycket plats vilket ofta gör 

folk obekväma. Österholm skriver själv i sin avhandling att ”[d]et skeva, gurleska flickskapet 

handlar ofta om att röra sig bort från måttfullheten, att falla ur ramen för gängse 

pussochkramfågel20 eller att som Doris i Den amerikanska flickan spränga och detonera”.21 

Doris har en total avsaknad av måttfullhet och det tar sig uttryck i hela hennes person, från 

hennes smeknamn och utseende till sättet hon talar och rör sig på.  I texten ”Världens 

äckligaste prinsesskalas” i antologin Flicktion: perpektiv på flickan i litteraturen talar 

Österholm om den kvinnliga grotesken. Hon menar att den kan beskrivas som att ”göra ett 

spektakel av sig själv” och att detta är ”en risk just för kvinnor.”22 Den kvinnliga grotesken är 

hämtad från Mary Russos bok The Female Grotesque. Risk, Excess and Modernity från 1994 

och kan enligt Österholm ses som gurleskens storasyster. Österholm förklarar att den ”har att 

göra med att förlora sina gränser, vara för ung, för gammal, för stor, gapig eller tyst”.23 Precis 

som gurlesken handlar den om att överdriva vilket även detta kan härledas till Doris person. 

Det är på mångt och mycket denna överdrivna, spektakulära tillvaro och person som tillåter 

Sandra att skeva till sin person.  

                                                           
18 Monika Fagerholm, Den amerikanska flickan: roman, [Ny utg.], Bonnier, Stockholm, 2006, s.103 
19 Ibid, s. 229 
20 Pussochkramfågel är ytterligare en variant av Riktig Flicka som härstammar från Fagerholms roman Diva 
21 Österholm, Ett flicklaboratorium i valda bitar: skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005, s. 117 
22 Maria Margareta Österholm ”Världens äckligaste prinsesskalas”, i Flicktion: perspektiv på flickan i fiktionen, 

red. Söderberg, Eva, Österlund, Maria & Formark, Bodil, Universus Academic Press, Malmö, 2013 s. 112 
23 Ibid, s. 112 
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För Sandra kommer nämligen inte skevheten lika naturligt som för Doris. Tidigt 

introduceras hon för begreppet normalitet och förförståelsen att alla bör sträva efter detta. 

Sandra som nyss återfått en slags normalitet efter att ha opererat bort sin harmynthet börjar 

pilla på ärrvävnaden vilket gör en skolsyster frustrerad varpå hon utbrister ”’[v]ill du 

verkligen ha sådana ärr, du som nyss blivit opererad i din läpp? Du som nyss blivit hel i 

munnen. Normal. Normal som alla andra barn?’”.24 Skolsysterns besatthet av normaliteten 

leder Sandra i tankarna att ”hon gått på så om Sandras nyvunna normalitet att effekten blivit 

nästan det motsatta. Så att man hade kunnat tro att hälsosystern ändå, till syvende och sist, 

inte alls var så övertygad om Sandras normalitet som hon ville påskina”.25 Kanske kan detta 

kallas för Sandras första kontakt med hennes inneboende skevhet. Till skillnad från Doris mer 

uppenbara och spektakulära skevhet så måste Sandras lirkas fram, vilket sker genom 

sammanförandet av de båda flickorna. När flickornas vänskap börjar spira finns det en 

underliggande känsla av att Sandras rädsla och skam kring att inte vara normal inte längre är 

berättigad, Sandra finner en like i Doris. ”Detta var mötet med en tvillingsjäl,” konstaterar 

Sandra, efter deras första möte, och fortsätter förklara att det bara ”med Doris Flinkenberg 

skulle finnas den där märkliga samspeltheten till hundra procent. Som bara de två såg och var 

medvetna om.”26 

 De skeva flickorna finner varandra och börjar leka på botten av simbassängen i Sandras 

hus. Om det funnits någon tveksamhet kring flickornas samhörighet försvinner denna 

fullkomligt när de båda plockar fram varsin kappsäck och Doris nöjt förkunnar: ”’[s]å du är 

också en flicka med en kappsäck. Öppnar du din så öppnar jag min så får vi se’”.27 Här finns 

även en tydlig queersymbolik kopplat till det klassiska uttrycket bland barn; visar du din så 

visar jag min, ett hänvisande till de olika könsorganen. Här understryks istället just 

samhörigheten och det symboliska i att de båda är flickor med kappsäckar och samma 

könsorgan. I sin analys “The Song of the Marsh Queen” menar Österholm att den uppenbart 

queera attraktionen mellan flickorna är ”based on their inability to feel comfortable with the 

idea of girlhood, to be Proper Girls”.28 Jag kan anse att detta är en förenkling och till och med 

ogiltigförklarande av flickornas kärlek. Doris innehar en uppenbar bekvämlighet med att inte 

vara en Riktig Flicka och det är på grund av detta som Sandra vågar släppa på sin gard och 

                                                           
24 Fagerholm, Den amerikanska flickan, s. 76 
25 Ibid, s.76f 
26 Ibid, s. 106 
27 Ibid, s.107 
28 Maria Margareta Österholm, “The Song of the Marsh Queen”, i Novel districts [Elektronisk resurs] : critical 

readings of Monika Fagerholm, red. Malmio, Kristina & Österlund, Maria,  Finnish Literature Society, Helsinki, 

2016 https://doi.org/10.21435/sflit.9,  s.106 

https://doi.org/10.21435/sflit.9


12 
 

tillåta sig själv att utforska sin skevhet. Deras lekar på botten av simbassängen utgår ofta från 

verkliga skeenden och framförallt leker de leken om den amerikanska flickan där Sandra 

spelar huvudrollen och Doris intar rollen som männen i hennes liv, vilket kan ses som en 

tydlig gurlesk tendens innehållande lek med identitet och femininitet. Detta blir ett sätt för 

flickorna att utforska sin attraktion gentemot varandra utan att ta ett uppenbart kliv in i en 

homosexuell kärleksrelation eller värld och allt vad det skulle innebära. Genom dessa lekar 

får de lov att utforska sin skevhet och framförallt sin queerhet utan att omdefiniera sin 

sexuella identitet. Leken blir till ett försvar mot den ickenormativa sexualiteten vilket även 

märks när de faktiskt delar sin första kyss. Kyssen leder Sandra in på tankar kring vilken 

betydelse den har:  

Var detta steget ut i vuxenheten? Den stund när allt förändrades med ett slag och blev till 

något annat? Den stund då berättelsen om Doris och Sandra tog en annan väg. Men i så 

fall, vilken väg då? 

Var det vägen mot det bestämda och det avgränsade, det med ett namn också. Det som 

inte var så öppet för alla möjligheter som den kringliga vägen de tog sig fram på nu?29 

 

Det finns alltså en direkt vetskap hos Sandra att denna kyss har en potential att förändra livet 

för flickorna, dels genom att den skapar ett tvång att ta ett kliv in i vuxenlivet och dels genom 

att den skapar ett tvång att bestämma sig för en sexuell identitet, eller som det här uttrycks; ett 

tvång att börja vandra på den mer bestämda, avgränsande och mer stängda vägen; en lesbisk 

väg. Doris märker att Sandra drar sig undan och rädslan för kravet att definiera sig gör att hon 

snabbt återgår till deras gamla rollspel och säger att hon är Bencku, den amerikanska flickans 

älskare och hennes egna fosterbror. Doris förtydligar att det bara är på lek. Österholm menar i 

“The Song of the Marsh Queen” att ”[b]ecoming an adult marks the end of girlish freedom 

and is therefore a threat to the relationship”.30  Utöver en rädsla för slutet av barndomen och 

flickskapet skulle erkännandet av denna kyss som en homosexuell yttring direkt tvinga in 

Doris och Sandra på den slutna, kringliga, lesbiska vägen. Kyssen är inte bara ett hot mot 

barndomen utan även en hot mot möjligheten att leva ett normalt och heteronormativt liv. I 

Rosa – den farliga färgen skriver Ambjörnsson att föreställningen av vad som är ett värdigt 

liv ofta baseras på en heteronormativ modell. Hon förtydligar att: 

  

[f]ör att leva ett begripligt liv måste vi nämligen passera ett visst antal hållplatser i en viss 

följd och vid vissa tidpunkter, som alla är mer eller mindre förknippade med 

heterosexualitet – en barndom som pojke eller flicka, en pubertet som inträffar vid rätt 

                                                           
29 Fagerholm, Den amerikanska flickan, s. 153f 
30 Österholm, “The Song of the Marsh Queen”, s.106 
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tidpunkt och ålder, en första kärlek där genus och begär ska sammanfalla på rätt sätt, 

heterosexuell parbildning, barnalstrande och familjebildning, fördjupning och 

självkännedom på ålderns höst31 

 

Allt detta är införstått i Sandras återhållsamhet och tveksamhet till vad denna kyss kommer 

innebära för flickornas framtid och sexuella identitet, vilket ytterligare förtydligas när Sandra 

kungör att ”[h]on ville inte bli vuxen. Inte än. Inte nu”.32 Vuxenheten är sammankopplad med 

konfrontationen med den egna sexuella läggningen. Ett accepterande av den sexuella 

identiteten redan nu skulle betyda att möjligheten för ett normalt och heteronormativt liv 

försvinner. Vuxenlivet och de krav som kommer med det innebär ett hot för flickorna men jag 

vill dock även åberopa att det här existerar en skam kring den homosexuella identiteten vilket 

är precis vad som får Sandra att tveka. Hon är uppvuxen med ett krav på normalitet som hon 

inte känner att hon kan uppfylla. Återgår vi här till Higgins teori kring skam så kan vi se att 

det finns en konflikt mellan Sandras faktiska jag och Sandras ideal-jag. Sandra vill vara 

normal och kämpar här med den inneboende lesbiska attraktion hon känner gentemot Doris.  

 

3.2 Skevhet, skönhet och vikten av att vara normal 

Något händer när Doris och Sandra börjar genomgå puberteten, vilket inträffar under de 

fjorton dagar som flickorna lämnas ensamma i Sandras hus på sommaren, då alla tror att de 

åkt utomlands, och de verkar båda medvetna om att de nu inte är små barn längre. Under 

dessa två veckor börjar de ha sex med varandra vilket beskrivs som ”det sexuella 

uppvaknandet”.33 Efter deras första samlag har Doris inga problem alls med att sätta ord på 

vad hon är utan konstaterar stolt att det är ”’… som om jag haft flator i släktled på släktled 

bakåt i tiden’”.34 Puberteten skildras som att de ”förberedde sig för den tidpunkt när ankungen 

skulle bli svan, eller såhär: den tidpunkt då Träskungen skulle bli Träskdrottning”.35 Det är 

just träskungen Doris som markant förändras under puberteten och blir vacker, till och med 

”så väldigt iögonfallande att det inte kunde ignoreras. Så att man måste, för att bibehålla 

balansen mellan dem båda, göra något åt saken”.36 Det beskrivs att ”[b]arnhullet föll av Doris 

Flinkenberg. Doris smalnade. Hon blev inte mager, men kroppen fick kurvor som på en Coca-

                                                           
31Fanny Ambjörnsson, Rosa: den farliga färgen, Ordfront, Stockholm, 2011, s. 199 
32 Fagerholm, Den amerikanska flickan: roman, s. 154 
33 Ibid, s. 261 
34 Ibid, s. 259 
35 Ibid, s. 264 
36 Ibid, s. 265 
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Colaflaska”.37 Följden av att Doris utseende förändras, att hon blir vacker, är dels att hon inte 

längre har en skev kropp som kan utstråla och markera skevhet, dels att hon nu förväntas vara 

en Riktig Flicka, på väg mot att bli en kvinna med allt vad det innebär; måttfull, heterosexuell, 

och helt enkelt den duktiga flickan Maria Österlund beskriver som förknippas med lydnad, 

präktighet, vänlighet, passivitet och dygd. 

Den intensiva sommaren lider nu mot sitt slut och detsamma gäller förhållandet samt 

vänskapen mellan Doris och Sandra. Puberteten beskrivs nästintill som orsaken till att 

flickorna bryter med varandra. De känner båda ett krav av att växa upp och de sista två 

veckorna ensamma i huset går de in i ”sin egen värld, med egna lekar, eget prat och lät sig 

uppslukas av dem. Kanske som ett farväl till barndomen”.38 Det blir även här mer och mer 

tydligt att Sandra ser Doris och hennes skevhet som något tillhörande just barndomen. Det 

sexuella umgänge som skedde dem emellan var ett slags acceptabelt snedsteg då detta skedde 

bakom låsta dörrar och ingen mer än de två flickorna närvarande vet om det. Innebörden av 

detta blir att Sandra fortfarande har tillgång till den normala, heterosexuella tidslinje som 

Ambjörnsson beskriver. Detta illustreras tydligast när Sandra talar om Doris och hennes sätt 

att tala som ett: 

 

alldeles eget Dorisspråk, ett språk som Sandra kände igen också som sitt eget, för det 

hade det blivit också hennes under den långa, märkvärdiga tid de hade varit bara de två 

och ingen annan. Ett språk som de egentligen hållit på att växa ur redan under en lång tid 

i denna pubertet som nyss hade börjat och som aldrig skulle leda dem tillbaka till någon 

rolig barndom där det fanns egna världar, många liv, många lekar och personligheter. 

Utan tvärtom, upp i den riktiga världen för att bli vuxna […]39 

 

Det skeva flickskapet som fått växa till sig och utforskas mellan flickorna har på många sätt 

och vis fungerat just för att de har varit barn och därigenom varit tillåtna att spendera så pass 

mycket tid med varandra och ändå enbart betraktas som bästa vänner av omvärlden. Sandra 

vet att det inte kan fortsätta upp till tonåren då det riktiga sexuella uppvaknandet, av en 

heterosexuell karaktär, måste ske. 

Efter uppbrottet mellan flickorna inleder Doris en relation med Micke Friberg, traktens 

mest åtrådda kille. Relationen beskrivs helt enkelt som att ”[d]et var i alla fall något att göra. 

Något som var normalt”40 och att ”det var en lösning. För en tid”.41 Det är uppenbart att denna 

                                                           
37 Ibid, s. 265 
38 Ibid, s. 252 
39 Ibid, s. 248 
40 Ibid, s. 291 
41 Ibid, s. 292 
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relation inte bygger på ömsesidig attraktion och kärlek utan på samhälleliga förväntningar och 

normer kring vad en ung kvinna bör känna och vilja göra; hon bör vara heterosexuell, normal 

och vilja bli uppskattad och älskad av en erkänt populär och attraktiv kille. Doris förvandling 

under puberteten skapar en slags identitetskris; inuti är Doris fortfarande skevheten 

personifierad, men när hennes yttre inte längre stämmer överens med detta förlorar hon sin 

trygghet och sin agens. Hennes nya utseende har gjort att omvärlden och samhället bestämt åt 

henne vem hon ska tycka om och vilken sorts kvinna hon bör vara, och denna kvinna är inte 

skev. Det berättas att det är något nytt med Doris, ”inte bara det att det där sättet att vara, 

hotfull och fånig, rimmade så illa med hennes nya så käcka utseende”.42 Hennes överdrivna 

person, skev och långt ifrån måttfull passar inte längre med hennes nya utseende och hon har 

svårigheter med att förstå vem hon egentligen är, vilket tydligt målas upp när hon tittar sig i 

spegel och ser ”[e]n kvinna. Fullmogen. Ibland när hon såg sig i spegeln brast hon själv ut i 

skratt. Var det hon?”.43 Tanken för Doris att hon skulle vara en fullmogen kvinna med allt vad 

det innebär är alltså skrattretande. Här finns det en uppenbar diskrepans mellan Doris actual-

self och ideal-self. Hennes faktiska jag speglar inte längre hennes skeva ideal-jag och det är 

anledningen till att det uppstår en förvirring och för första gången en skam hos Doris kring att 

vara skev. 

Sandra frågar Doris svartsjukt på skolgården vad Doris egentligen ser hos Micke. De 

båda vet att det är en dum fråga, ”[v]em som helst skulle bli överlycklig över att få vara med 

Micke Friberg. Det tyckte hälften av skolans flickor i alla fall”.44 Doris gör allt i sin makt för 

att gå in i den normativa roll som hon pliktskyldig tagit sig an efter puberteten. Genom sitt 

yttre har Doris alltså inordnats i en kvinnoroll som ges till vackra kvinnor. Det är en roll hon 

själv inte vet hur hon ska axla. Hon vet inte hur hon nu ska bete sig eller hur hon ska få utlopp 

för sin skevhet utan försöker istället tränga undan den och anamma sitt nya liv som en Riktig 

Flicka. Men ibland sipprar skevheten eller det doriska igenom ändå. När det händer blir 

Micke orolig och säger försiktigt att ”’[h]ej, nu känner jag inte igen dig…’”.45 Hos Doris 

skapas det en skam kring hennes identitet. Hennes skeva personlighet som ingen kunnat 

undgå var under hennes barndom både hennes actual-self och actual-other. Skevheten har nu 

blivit så undanträngd i Doris att den istället blivit hennes ideal-other, hur hon vill att folk ska 

uppfatta henne, och hennes roll som en vacker, normal och heterosexuell Riktig Flicka har 

blivit hennes actual-other, hur folk faktiskt uppfattar henne. Konflikten blir så stark och 

                                                           
42 Ibid, s. 304 
43 Ibid, s. 311 
44 Ibid, s. 317 
45 Ibid, s. 313 
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påverkar Doris så pass mycket som en följd av att hon inte känt en skam kring sin skevhet 

tidigare. Detta kan jämföras med Sandras komplexa förhållande till sin identitet. För henne är 

det erkännandet att hon är en skev och queer flicka som skapar skam. För Doris har detta inte 

varit något skamfyllt förrän nu. 

Efter uppbrottet mellan Sandra och Doris faller den förstnämnda in i sin gamla strävan 

efter att vara normal. Hon börjar umgås med den Riktiga Flickan Birgitta Blumenthal ”på ett 

vanligt sätt”.46 Sandra och Birgitta umgås på ett ytterst normalt sätt och talar om alla möjliga 

”[v]anliga saker, framförallt, som om det var det märkligaste av allt: pojkar som man på olika 

sätt var intresserad av”.47 Sandra beskriver Birgitta som hypersuperextranormal, till och med 

hennes hemligheter är normala. Sandra får äntligen pröva på sin dröm att tillhöra den normala 

sidan och att vara en del av de Riktiga Flickorna. Men det kommer inte naturligt för henne 

heller utan det beskrivs att ”det viktiga var att hon erkände ett normalt beteende då hon såg ett 

och agerade på tillbörligt vis”.48 Sandra gör allt hon kan för att vara en normal, Riktig Flicka. 

Den allra sista gången flickorna möter varandra innan Doris självmord berättar Doris, som i 

ett sista försök att få tillbaka Sandra, att hon har gjort slut med Micke. Sandra, vars strävan 

efter att vara normal fortfarande väger tyngre än bekvämligheten i att acceptera sin skevhet, 

ignorerar Doris och berättar att hon varit hos Birgitta på pyjamasparty. Hon berättar att de lekt 

sanning eller konsekvens och att Sandra fått i uppdrag att tungpussas med Birgitta varpå hon 

utbrister så det spottar om henne ”’[f]y fan. Som någon jävla flata.’ Och det hade isat sig i 

Doris, för menade Sandra henne?”.49 Detta blir en sista markör för Doris kring vad Sandra 

tycker om deras förhållande och ett sista bevis för Doris att den sexualitet och identitet hon 

vill återgå till inte bara är skev, utan även fel och något skamfullt, något att äcklas över.  

Det finns definitivt ett upphöjande av flickskapet och barndomen genomgående i boken. 

En av de sista saker Doris får sagt till sig innan hon tar sitt liv är ”bli aldrig vuxen, var som du 

är NU, och alltid”.50 Österholm menar i “The Song of the Marsh Queen” att ”Doris suicide is 

connected to her loss of Sandra and the world of girlhood. Doris refuses to grow up; she 

chooses death over adult womanhood”.51 Kanske stämmer detta delvis, men jag vill 

understryka att jag inte förstår det som att det är Doris rädsla för att lämna flickskapet och 

tvingas in i det vuxna livet som kvinna som ligger i grund för självmordet. Det är snarare 

tanken på att lämna ett homosexuellt och skevt flickskap för att behöva äntra ett 

                                                           
46 Ibid, s.366 
47 Ibid, s. 366 
48 Ibid, s. 366 
49 Ibid, s. 324 
50 Ibid, s. 327 
51 Österholm, “The Song of the Marsh Queen”, s. 111 
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heterosexuellt och normalt liv som en vuxen kvinna, ett liv som inte är det liv Doris vill ha. 

Detta förtydligas även genom Doris tankar att ”[å] andra sidan förstod hon, och det isade i 

henne när det gick upp för henne, som det gjorde precis just den dagen på skolgården när 

Sandra och hon förde sitt sista samtal med varandra medan Doris Flinkenberg ännu levde, att 

det var omöjligt helt enkelt omöjligt att inte fortsätta med Sandra”.52 Det är utan Sandra, utan 

skevheten och utan kärleken som Doris inte kan leva. I slutändan väljer Doris alltså inte 

döden över att behöva bli en vuxen kvinna. Hon väljer döden över att inte kunna eller få lov 

att bli en vuxen homosexuell kvinna. Att fortsätta leva skulle vara att leva i en konstant skam 

kring sin skevhet och sin sexuella läggning. 

Efter Doris död fortsätter Sandra att umgås med Birgitta. Men Doris är kvar i hennes liv 

som en röst i hennes huvud som kommenterar och skrattar åt hennes försök att vara normal. 

Inte ens Birgitta tror på Sandras normalitet längre utan säger att ”hon lite faktiskt hade börjat 

tro på att de hade rätt, de som sa om Sandra att hon inte var normal. Att det var något med 

henne. Något riktigt skevt”.53 Sandra inleder nu också ett kort heterosexuellt förhållande med 

Doris fosterbror Bencku där hon försöker intala sig att detta är vad hon vill ”[f]ör det var nytt 

nu, hon hade beslutat sig för det: det skulle vara nytt och oerhört”.54 Men senare på natten 

ligger hon och talar med Doris i sitt huvud och onanerar. Hon ber Doris att förlåta henne och 

säger att ”’[j]ag är nog en dålig flata’”55 och verkar äntligen acceptera sin egna sexuella 

identitet. I samband med Doris död och att Doris dyker upp som en röst i hennes huvud 

tvingas Sandra till att fundera över deras relation samt hennes egna relation till sin skevhet. 

Även hennes vilja att vara en Riktig Flicka, att vara normal har förändrats och hon frågar sig 

”normalt, vad var det nu? När Doris var borta bleknade orden också; världarna de gömde, alla 

nyanser och associationer, de egna meningarna. Normalt var normalt igen, i normal 

bemärkelse”.56 I Sandras liv finns det nu inte längre en skev motvikt mot det äkta normala.  

 

3.3 En egen simbassäng 

Ända sedan Virgina Woolf proklamerade kvinnans behov av både ett fysiskt och mentalt eget 

rum i sin essä A room of ones own har vikten av detta blivit en självklarhet. Inom litterär 

flickforskning sker inget undantag och flickrummet i olika former, dess potential för 

                                                           
52 Fagerholm, Den amerikanska flickan, s. 322 
53 Ibid, s. 375 
54 Ibid, s. 354 
55 Ibid, s. 355 
56 Ibid, s. 357 
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utövandet av skevhet samt skapandet av flickskap är en extremt viktig komponent inom detta 

forskningsområde. 

I Rosa – den farliga färgen talar Ambjörnsson om kraften i det rosa flickrummet som en 

möjlighet att skapa sitt egna utrymme där enbart vissa människor har tillåtelse att vistas. Hon 

beskriver det som ett ”tämligen könsseparatistiskt rum, där de flesta pojkar inte vill eller vågar 

vara av rädsla att bli besmittade. Ett rum där man får ge sig hän åt det som är vackert, snällt, 

underbart, sinnligt och njutningsfullt”.57 I Den amerikanska flickan fyller den tomma 

simbassängen i källaren en funktion som flickrum. Den är fylld av de skeva flickornas 

fantasifulla lekar, vackra tyger och ostörda gurleska skeenden. Simbassängen kallas även 

världen i en fyrkant och kan bokstavligen beskrivas som en egen skev värld och en gurlesk 

tillvaro där flickorna utan avbrott från varken vuxna eller pojkar tillåts utforska sin skevhet. 

Detta är extra viktigt för Sandra som inte med samma bekvämlighet finner sig i skevheten 

som Doris gör. Under de fjorton dagar flickorna lämnas ensamma i huset, då alla tror att de 

åkt utomlands, växer grönskan utanför källarfönstret till en djungel ”som skymde all utsikt 

men också gav skydd mot världen utanför. Mot sommaren och alla människor i den”.58 

Simbassängen fungerar som en trygg hamn för flickorna som skyddar mot inkräktare som kan 

störa skevheten. Under dessa två veckor, inlåsta ensamma i flickrummet, får de ostört utforska 

sina sexuella känslor gentemot varandra. Den här gången är det inte rollspel utan det ”var 

Doris Flinkenberg som kysste Sandra Wärn och Sandra Wärn som kysste tillbaka”.59 Doris 

börjar stolt tala om sig själv som en flata och kallar Sandra för sin älskarinna. Doris med sin 

uppenbara skevhet ser ingen problematik med att bejaka den sexuella akten för vad den 

faktiskt har varit: homosexuell. Sandra däremot tycker för första gången någonsin att Doris 

pratar för mycket. Detta kan kontrasteras mot första gången Micke och Doris har sex. Doris 

konstaterar stolt efter samlaget att ”’[n]u är jag inte OSKULD mer’”.60 Doris bekräftar här, 

för både sig själv och för Micke, vad hon förstår att omvärlden anser vara normalt: att hon blir 

av med sin oskuld på ett normalt heterosexuellt sätt. Samtidigt är det ett försök att övertyga 

sig själv om att hon faktiskt är en normal Riktig Flicka som nyss förlorat sin oskuld. Till 

skillnad från första gången Sandra och Doris har sex, då det är Sandra som känner att orden är 

för många och att Doris pratar för mycket, är det efter detta samlag Doris som tröttnar på 

Mickes ihärdiga frågor om det var bra.  

                                                           
57 Ambjörnsson, Rosa: den farliga färgen, s. 93 
58 Fagerholm, Den amerikanska flickan, s. 249 
59 Ibid s. 259 
60 Ibid s. 315 
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Det Doris gör genom konstaterandet att hon måste ha flator i släktled på släktled är att 

göra exakt det Sandra var rädd för: hon definierar deras relation som lesbisk. Österholm 

menar i ”The Song of the Marsh Queen” att detta identifierandet av deras relation som lesbisk 

är förgrunden till varför deras förhållande tar slut. Hon förklarar att ”when the girls leave their 

girl universe and become caught up in norms of adult relationships, the feeling is no longer 

the same”.61 Det kan mycket väl ligga något i detta, men återgår vi till vad Doris säger efter 

samlaget så tyder det på att det enbart är en av flickorna som inte är bekväm med detta 

förhållande. Man kan förklara detta med att det är just Doris självsäkerhet i vilken sexuell 

läggning hon har som skrämmer Sandra och vilket även är vad som delvis leder dem fram till 

uppbrottet. Sandra känner innerst inne att hon fortfarande har en chans att kunna bespara sig 

den homosexuella skammen och bli en Riktig heterosexuell Flicka medan denna tanke inte 

slår Doris, som inte heller finner något intresse i att bli en Riktig Flicka. Sandra som själv 

vuxit upp omgiven av prostituerade och med en avsaknad av stabila föräldrar har måhända 

även en annan syn på vuxna förhållande än vad Doris har och hennes förståelse av hur ett 

vuxet förhållande ser ut är långt ifrån idylliskt. Sandras vilja att vara normal påverkar även 

Doris. Vid ett tillfälle under ett förspel mellan flickorna konstaterar Doris att ”[p]lötsligt 

skämdes hon över sin vilja. Hur stark den var, hur bestämd. Och dessutom hade alltid varit 

det”.62 Hos Doris finns det en förståelse att detta betyder något annat för henne än för Sandra. 

För Doris är detta sexuella uppvaknande något hon alltid vetat om och känt till och något som 

hon nu äntligen får en klarhet över. Tryggheten i den homosexuella identiteten infinner sig 

inte på samma sätt hos Sandra som fortfarande tampas med en kluvenhet att acceptera vem 

hon är och vilket kön hon attraheras av. Doris som ser sig själv som en flata börjar förstå att 

Sandra inte själv vill göra detta.  

Det är avgörande att de förlorar oskulden till varandra på botten av simbassängen. Det 

är den mest tillåtande plats de båda känner till, där det inte finns några vaksamma ögon som 

kan få dem att skämmas för sitt beteende. På botten av simbassängen behöver de bara förhålla 

sig till sig själva och varandra och inte till någon utomstående. Att flickorna inte väljer något 

av respektives egna flickrum kan också vara en intressant aspekt att titta på. Doris egna 

flickrum beskrivs som en pittoresk vindskammare ”perfekt för två små flickor att leka sina 

lekar i” men det går helt enkelt inte för ”[d]et här rummet, Doris rum i kusinhuset – det var, 

                                                           
61 Österholm, “The Song of the Marsh Queen”, s. 110 
62 Fagerholm, Den amerikanska flickan, s. 271 
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ja, för normalt.”63 De lekar som sker mellan flickorna är för skeva för att få plats i detta 

normala flickrum för Riktiga Flickor, de måste få skevas till på en lika skev plats. 

 I avhandlingen Ett annat flickrum. Kön ålder och sexualitet i Maria Lindbergs, Anna 

Maria Ekstrands och Helene Billgrens flickbilder från 2010 beskriver Kajsa Widegren 

flickrummet som en feministisk metafor kopplad till just Woolf. Widegren menar även på att 

flickrummet tillåter en att utforska sina gränser och det som traditionellt kopplats till flickor. 

Hon tar även upp en annan rumsmetafor; garderoben, en term och central metafor grundad av 

Eve Kosofsky Sedgwick. Widegren förklarar att metaforen ”bygger på ett isärhållande och 

essentialiserande av homosexualitet och heterosexualitet” men menar även på att den ”har 

bidragit till ’synliggörande’, alltså till att göra handlingen att komma ut ur garderoben, till en 

queeraktivistisk, homo- och queerteoretisk, feministisk strategi.”64 I den homosexuella 

rumsmetaforen garderoben ryms det en underliggande förståelse att något inte helt 

samhälleligt accepterat sker, något aningen skamfullt som därför bör hemlighållas och 

därigenom blir effekten av att komma ut ur garderoben att aktivt stå för sin sexuella läggning 

utan skam. Sandra och Doris befinner sig ofta rent konkret i en garderob. Den stavas 

genomgående med ett stort G vilket ger ordet och rummet en ytterligare symbolisk tyngd. 

Detta är inte bara en vanlig garderob, kanske kan den beskrivas som ett eget land, eller en 

egen planet.  När de nu börjat ha sex med varandra sker detta ofta i Garderoben trots att de 

under denna tid är ensamma i Sandras hus. I Garderoben förvaras även de vackra tyger som 

Sandras mamma lämnat efter sig och i vilka flickorna draperar sig, vilket även gör att 

Garderoben som rumsmetafor inte bara får en queerteoretisk grund utan även skriver in sig i 

den skevteoretiska. Garderoben är en utklädningslåda och stämmer in med Österholms 

beskrivning av ett skevt rum som en förutsättning ”för experimenterande med flickskap och 

femininitet som lek och maskerad”.65 Garderoben i Den amerikanska flickan blir ett rum som 

har plats för både skevhet och skam. I Garderoben får de, precis som i simbassängen, utforska 

sin skevhet och sin sexualitet men de facto att sexakten sker just där understryker att det finns 

en förståelse hos flickorna att det är något som bör hemlighållas och möjligtvis något att 

skämmas för. Detta är även just funktionen av Garderoben, det finns ingen insyn och 

flickorna är fria att utforska varandras kroppar utan skam och utan att behöva konfronteras 

med omvärldens tankar kring deras relation.  

                                                           
63 Ibid s. 124 
64 Kajsa Widegren, Ett annat flickrum: kön, ålder och sexualitet i Maria Lindbergs, Anna Maria Ekstrands och 

Helene Billgrens flickbilder, Mara, Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2010, Göteborg, 2010, s. 24 
65 Österholm, Ett flicklaboratorium i valda bitar: skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005, s. 237 
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Uppbrottet mellan flickorna börjar på botten av simbassängen med en iscensättning av 

begravningen av den amerikanska flickan. Begravningsleken innehåller en viss symbolik, det 

är även en begravning av den lek som bundit dem så starkt vid varandra, något som flickorna 

intuitivt verkar förstå. Det konstateras att ”drömmen är slut nu. Den sanna kärleken dog. Och 

plötsligt var det verklighet”.66 När flickorna dansar sin sista dans på botten av sitt skeva 

flickrum slås fönstret på dörren in av det galna butiksbiträdet Liz Maalamaa. Det fungerar 

som något slags inbrott i det skeva flickrummet och har en avslöjande effekt. Liz Maalamaa 

säger högtidligt ”’[f]lickor, flickor, vad är det riktigt som ni har för er med varandra?”67 och 

Liz Maalamaa tar i ett slags vansinne med flickorna i sin sportbil för att åka till en restaurang 

då hon anser att flickorna måste fortsätta dansa, ”[o]ch så de dansar. Sandra i glitterkläder, 

och Doris som hon är, men hon är ju vacker – som en dag”.68 De dansar med presidenter och 

regenter. Men plötsligt i dansen segnar Doris ner och hon vill gå hem ensam. Det kan tolkas 

som att det blir en överdrift av gurlesken i sig för Doris. Dessa fjorton dagar fyllda av 

intensivt och konstant gurleskt beteende i deras skeva flickrum kombinerat med förståelsen att 

Sandra inte är villig att definiera sig själv som lesbisk får bägaren att rinna över. Måhända 

beror det på att Liz Maalamaa tar med flickorna och deras gurlesk ut i offentligheten och 

omgiven av dansande män med makt ser Doris plötsligt Sandra i ett nytt ljus. Allt har blivit 

för stort, skevt och märkligt för Doris att hantera, hon går hem och hittar det som är så långt 

ifrån Sandra och skevheten som möjligt: Micke Friberg.  

Efter att Doris gör slut med Micke Friberg är Doris instinktiva tanke att leta efter 

Sandra. Hon skriker efter henne i skogen och finner sig plötsligt i närheten av Sandras hus i 

den dyigare delen av skogen och från där hon står kan hon se in i källarvåningen och ser att 

”bassängen var vattenfylld nu, en alldeles vanlig simbassäng”.69 Detta blir inte enbart en 

markör för slutet av barndomen utan även en sista markör för slutet mellan Doris och Sandra. 

Den skeva plats där de laborerat med femininitet och skevhet existerar inte längre utan har 

förvandlats till en helt vanlig bassäng. 

 

4. Avslutande sammanfattning och diskussion 

Monika Fagerholms roman är utan tvekan fylld av skeva flickor och gurleska tendenser. Trots 

att Österholms skevteori inte vill skapa en dikotomi mellan skeva och Riktiga Flickor så är det 

                                                           
66 Fagerholm, Den amerikanska flickan, s. 273 
67 Ibid, s.274 
68 Ibid, s. 290 
69 Ibid, s. 320 
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ändå i förhållande till det riktiga, normala och måttfulla som Sandra och Doris utmärker sig. 

Romanen i sig tar upp ett flickskap som inte anpassar sig till normen, där det finns en enorm 

samhörighet och vänskap som utvecklas till en passionerad kärlekshistoria. Samtidigt 

behandlar den temat uppväxt, den pubertala viljan att vara normal och den starka eftersträvan 

att passa in. Om någonting behandlas skammen och självhatet som kan uppstå när man inser 

att man faktiskt inte får plats i den Riktiga Flickans snäva ram. Om vi återgår till Österholms 

skevhetsteori och beskrivning av det gurleska så ser vi att detta på många sätt går hand i hand 

med hur flickorna i Fagerholms roman beskrivs. Att vara skev är att ifrågasätta normerna och 

omförhandla vad det innebär att vara en flicka. Skevheten är också starkt kopplad till 

gurlesken, den kvinnliga grotesken och konsten att överdriva och leka med femininitet. Allt 

detta är saker som stämmer in på både Sandra, Doris och deras förhållande till varandra. 

Skevheten har sitt högkvarter i simbassängen, detta köns- och ålderseparatistiska rum där de 

båda flickorna får lov att utforska och forma sin femininitet och sexualitet. Till stor del sker 

det genom utklädningslekar och rollspelande, men det leder också till en queer attraktion 

flickorna emellan. 

Österholms sätt att arbeta både rhizomatiskt och med kristallisering gör att det teoretiska 

och det skönlitterära går hand i hand. På ett vis kan man säga att Den amerikanska flickan 

praktiserar och teoretiserar skevheten. Den visar på ett näst intill naturalistiskt vis hur 

skevheten fungerar i praktiken. I denna roman finns även ett större fokus på just det 

queerteoretiska än vad Österholm beskriver i andra romaner. Jag anser inte att detta skapar 

några problem utan kan snarare tycka att queera flickor har en ännu större potential att vara 

skeva då de redan som följd av sin sexualitet skiljer sig från normen. Romanens potential att 

utveckla skevteorin existerar framförallt i dess fokus kring den sexuella identiteten. Då 

flickorna, och främst Doris, redan går emot normen genom att de är gurleska träskungar och 

harmynta utklädningsdrottningar blir deras kamp med sin queera identitet ytterligare en 

ickenormativ faktor som de tvingas tampas med. Romanen använder sig just av termen 

normal som en utgångspunkt för skam. Att vara en skev flicka är i sig att vara modig nog att 

stå emot ett normativt flickskap men som vi ser är det mer nyanserat än så.  

Österholms största fokus i analysen ”The Song of the Marsh Queen” är det skeva 

flickskapet. Det beskrivs som något heligt och frigörande och dess största fiende är att bli 

vuxen. För Österholm är det rädslan för att bli vuxen och alla krav det innebär som hindrar 

flickorna från att fortsätta utveckla sin relation. Hon anser det även vara grunden till Doris 

självmord. Mitt syfte med den här uppsatsen var att belysa Österholms skevteori men att ge 

den ett större djup och komplexitet genom att undersöka hur den fungerar i samband med 
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känslan skam. De områden där jag funnit skamkänslor i romanen är främst kopplade till 

identiteten och flickrollen samt den sexuella läggningen. Doris skam vill jag definiera som en 

slags ironisk eller omvänd skam. Doris uttrycker aldrig en vilja att vara normal på samma sätt 

som Sandra. Hennes skam grundar sig främst i förändringen av sitt utseende, känslan av att 

kropp och själ inte längre stämmer överens, samtidigt som umgänget med Sandra verkar 

skapa en tanke i henne att hon borde skämmas över att hon inte är eller ens vill vara normal i 

avseende att vara en Riktig Flicka. Doris skäms inte för sin homosexualitet utan kallar sig 

stolt för flata inför Sandra och det är inte förrän Sandra använder ordet i negativ bemärkelse 

som Doris inser att detta inte är något hon borde stoltsera med, utan något hon bör skämmas 

för.  

Att vara en skev flicka handlar inte alltid om att vara trygg i sin skevhet. Sandras 

skevhet illustreras först som något extremt negativt, något onormalt, oacceptabelt och 

skamfyllt – något hon får reprimander av skolsjuksköterskan för. Hon förstår att hon inte är 

normal på det hypersuperextranormala sätt som Riktig Flickor är och hon förstår att detta är 

något hon bör sträva efter. Det enda hon vill är att skala bort sin skevhet för att kunna bekräfta 

normen. Med Doris ankomst till sitt liv får hon en inblick i hur ett skevt flickskap kan se ut 

om man tar bort skamfaktorerna och det stigma hon själv känner kring det. Men den 

underliggande skammen av att det skeva och det gurleska inte är det normativa ligger ändå 

kvar och gror i henne. Sandras skam är starkt kopplad till hennes relation till det normala. 

Hon har en ständig dragning till det Riktiga Flickskapet och vill under hela den tid som hon 

och Doris spenderar tillsammans aldrig helt släppa på detta. Sandras förkärlek till det normala 

och de problem hon har med att acceptera sin skevhet och sin queerhet har för henne fungerat 

som ett övertag över Doris. Doris är för skev på alla plan för att någonsin kunna ens bli 

misstagen för att vara en Riktig Flicka och på något sätt har detta skapat en balans mellan 

flickorna. När Doris utseende förändras under puberteten ser hon plötsligt ut som den Riktiga 

Flicka som Sandra alltid strävat efter att vara och balansen mellan dem rubbas. Doris har nu 

en möjlighet till det normala liv Sandra alltid velat ha. Sandras starka vilja att vara normal blir 

ett underhållande av normen och hon försöker bli normal genom att umgås med Riktiga 

Flickor. Hon missgynnar det ickenormativa, Doris och sin egen inneboende skevhet genom att 

äcklas över homosexualitet och ha heterosexuella relationer. När Doris dör försvinner den 

motpol som finns hos Sandra och hon har nu inget att kontrastera och komparera det normala 

mot. Det normala har nu blivit för normalt och Sandra får inte utrymme att utöva sin skevhet. 

Nu finns det inget sätt att återgå till det skeva för det finns ingen Doris att utöva skevheten 

med och simbassängen som har fått agera flickrum har blivit en helt vanlig bassäng. Det blir 
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en slags dubbelbestraffande skam; Sandra har förskjutit sin identitet, sin vän och kärlek 

genom att försöka definiera Doris och deras relation som något skamfyllt och felaktigt, men 

hon får nu inte heller plats där hon alltid tänkt att hon borde vara – i det normala och med de 

Riktiga Flickorna. I slutändan grundar sig både Doris och Sandras skam i att inte kunna 

anpassa sig till det normativa flickskapet och de krav som det ställer på flickan. 

 Så slutligen kan man konstatera att Österholms skevteori hjälper oss sätta ord på det 

ickenormativa flickskap som porträtteras i Den amerikanska flickan. Genom att teorin är 

uppbyggd och stärkt av andra litterära flickskap skapas en tyngd och förståelse kring att detta 

är mer än en engångsföreteelse i litterära sammanhang. Det finns en tydlig vilja att bryta sig 

loss från det könsnormativa tänk kring flickskap som tidigare funnits. Att Den amerikanska 

flickan har ett ytterligare fokus på ett queert flickskap breddar enligt min åsikt skevteorin. Att 

vara en queer flicka är utan tvekan att inte passa i ramarna för det Riktiga Flickskapet och då 

det även gör att möjligheten till ett heteronormativt liv försvinner blir ett identifierande som 

en skev och queer flicka att göra uppror mot mer än en norm, vilket i sig gör undersökandet 

av det skeva flickskapet mer intersektionellt. 

På samma sätt fungerar ett fokus på känslan skam när man talar om skevhet – den gör 

skevteorin än mer komplex. Att undersök sambanden mellan skevhet och skam visar på 

skevhetens potential när den utövas i det flickrum där den ostört kan utforskas. Samtidigt kan 

vi se att samhälleliga faktorer och normer som finns utanför detta rum ändå kan infiltrera 

skevheten. Att ha ett diakront perspektiv på de romaner som de skeva flickorna tar plats i och 

att ta hänsyn till de samhälleliga normer som de skeva flickskapet står upp emot ser jag som 

ytterst signifikant. Att Den amerikanska flickan utspelar sig i en liten finsk stad under sent 60-

tal och tidigt 70-tal tillför en extra förståelse kring Sandras skam och tvivel kring att 

identifiera sig själv som lesbisk eller queer. I framtiden är det troligt att ett queert flickskap 

inte skulle framkalla lika mycket skam i sig. I fortsatt litterär flickforskning med skevteorin 

som grund tror jag detta är ofrånkomligt. Normer och samhälleliga ideal för flickor, och barn 

överlag, befinner sig i ständig förändring i takt med hur den civilisation vi lever i utvecklas 

och att inte ha detta i åtanke vid undersökandet av skavande och skeva flickskap är att frånse 

från en enormt viktig punkt. 

  



25 
 

Litteraturlista 

 

Böcker: 

Ambjörnssons. F. (2011) Rosa: Den Farliga Färgen. Stockholm: Ordfront 

 

Fagerholm. M. (2006) Den amerikanska flickan. ([Ny Utgv.]) Stockholm: Bonnier 

 

Malmio, Kristina & Österlund, Maria (red.), Novel districts [Elektronisk resurs]: critical 

readings of Monika Fagerholm, Finnish Literature Society, Helsinki, 2016 

Hämtad 2018-04-04 från https://doi.org/10.21435/sflit.9  

 

Söderberg, Eva, Österlund, Maria & Formark, Bodil (red.) (2013) Flicktion: perspektiv på 

flickan i fiktionen. Malmö: Universus Academic Press  

 

Widegren. K. (2010) Ett annat flickrum: kön, ålder och sexualitet i Maria Lindbergs, Anna 

Maria Ekstrands och Helene Billgrens flickbilder, Diss. Göteborg: Göteborgs universitet: 

Göteborg: Mara Förlag 

 

Österholm. M. (2012) Ett flicklaboratorium i valda bitar: skeva flickor i svenskspråkig prosa 

från 1980 till 2005, Diss. Uppsala: Uppsala universitet, Årsta: Rosenlarv 

 

Elektroniska källor: 

Fromson. Paul M. (2006) Evoking Shame and Guilt: a Comparison of Two Theories, 

Psychological Reports¸ 98 

Hämtad 2018-04-26 från 

http://journals.sagepub.com.ludwig.lub.lu.se/doi/10.2466/pr0.98.1.99-105 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.21435/sflit.9
http://journals.sagepub.com.ludwig.lub.lu.se/doi/10.2466/pr0.98.1.99-105

