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k apitel elva

Kvinnan 2.0 
Fantasier och begär

Edda Manga

Så vad är en kvinna? Ett begrepp, ett språkligt fenomen vars 
mening bestäms av betydelsekedjor och binära system? En kropp 
som materialiseras och blir köttslig genom den ständiga iscensätt-
ningen och de oundvikliga beröringar som den sociala verklighe-
ten vållar? Det som tar vid före talet och när symbolerna tystnar? 
En politisk kategori: feminismens subjekt, ett av de förtrycktas 
namn, ett favoriserat skyddsobjekt i den västerländska civilisa-
tionens och sekularismens rätts- och krigsretorik? Ett psykiskt 
fenomen: en identifikation, ett sätt att uppleva ett jag och förhålla 
sig till världen och den andre? Hon som gestaltar fantasier, det 
ouppnåeliga målet, gåtan, mjukheten, döden, skönheten, det mot-
ståndslösa motståndet i ett erotiskt spel? 

Mitt svar är: allt detta på en och samma gång. Men inte bara. 
Det finns en komplikation som skulle kunna formuleras i termer av 
att ”jag är en kvinna”. Intellektet befinner sig så att säga alltför nära 
objektet för att kunna stå ut med det våld som är nödvändigt för 
att tillverka svar i form av logiskt sammanhanhängande helheter. 
Alla beskrivningar och teorier om könet och kvinnligheten möter 
oundvikligen motstånd i fenomenet och vad jag ser är fragmenta-
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11. KVINNAN 2.0232

riskt, ibland självmotsägande eller undanglidande och i vissa fall, 
åtminstone för mig, tydligt.

*

Kvinnor blir inte till genom att begära det som sociala lagar upp-
manar dem att begära eller genom att internalisera symboliska 
representationer av kvinnan som sina egna idealbilder. De blir till 
genom ett ständigt och alltid oavslutat arbete med att överbrygga 
glappet mellan mångfalden av bilder av vad det är att vara kvinna 
och jagets positionering och produktion av berättelser om sig själv, 
ibland i negationens form. Kvinnor uppstår genom själva oförmå-
gan att passa in i konstruktionen av kvinnan och genom mång-
falden av lydiga och olydiga lustar som sociala gränser genererar. 

*
En gång i tiden ville en del av oss dekonstruera kvinnan, som i filo-
sofi, litteratur, film och politik konstruerats som given, homogen, 
ahistorisk och universell. Konstruktionen var grundläggande för 
upprättandet och upprätthållandet av könshierarkin och dekon-
struktionen var logiskt sett den bästa metoden att undergräva den. 
Det ledde till ett ifrågasättande av begrepp och målsättningar som 
var grundläggande för feminister: ”kvinnoförtryck”, ”jämställd-
het”, ”mäns våld mot kvinnor” – eftersom de grundade sig på och 
reproducerade den sorts konstruktion av kvinnan som vi skulle 
dekonstruera. Det var en svårartad konflikt mellan två olika strate-
gier:”Dessa andra feminister – eller denna andra feminist inom oss 
– hävdar att vi har hamnat i en teoretisk position som är politiskt 
förlamande, eftersom feminismens problem, mål och politiska 
subjekt försvinner. Kvinnans försvinnande innebär feminismens 
upphörande och vi har därmed lett oss själva in i en återvänds-
gränd”.1
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*

Går det att känslomässigt acceptera propositionen att feminismens 
mål är att göra kategorin kvinna irrelevant (utan betydelse för dist-
ributionen av resurser och möjligheter i samhället)? 

Bara om man tror att det finns något utanför det politiska. 
Kvinnans njutning är för stor att gå miste om.

*

Jag minns när min kusin utmanade mig att tävla med honom i att 
konstruera en plan för att ta över världen. Han var kanske tio år 
gammal och jag åtta. Han sa till mig: ”Kvinnor kan inte göra något 
själva, de har inte fantasi för sånt, det är därför världen tillhör oss”. 
Jag svarade att män inte kan skapa något själva, de kan bara förstöra 
och utmanade honom att göra en plan som inte involverade vapen 
och våld. Vi hade ett dygn på oss. 

Hur jag än vände och vred på det kunde jag inte komma på en 
plan som inte involverade andra människor. Jag var tvungen att 
komma tomhänt till mötet, skamsen inför att förlora dragkampen 
mellan ”kvinnor” och ”män”. Han kom till mötet med en plan som 
innehöll en ubåt och kidnappning av världsledare. Jag lät honom 
berätta i detalj och konstaterade sedan lugnt att han hade förlorat: 
”Din plan är full av vapen, våld och andra människor och den är 
inte heller originell utan följer den mall som finns i de böcker du 
läser”. Han försökte inte tjafsa emot utan höll med. ”Vilken är din 
plan?” frågade han sedan. Jag har ingen plan, svarade jag. Jag vill 
inte lägga världen under mig. Vad är meningen med det? 

*

Inte glömma att ifrågasätta de frågor som sätter gränserna i ett 
maktfält – och de begär dessa ger upphov till.
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*

Att tilldelas kategorin kvinna ger upphov till existentiella och 
sociala frågor som fantasin arbetar med att överbrygga, som Joan 
Wallach Scott påpekar. 2 Fantasin som överbryggande arbete är inte 
politiskt ofarlig. Fantasier om att vara kvinna kan leda till en nos-
talgisk längtan efter en feministisk rörelse som mobiliserar kvinnor 
(eller som i den gyllene dåtiden påstås ha mobiliserat kvinnor) 
på den förment fasta grunden av deras objektiva intressen. Här 
opererar fantasin på det känslomässiga planet. Den politiska mobi-
liseringens kraft ligger alltid mer på begärets än på objektivitetens 
nivå, den grundar sig på kollektiva fantasier som ger upphov till 
delade intressen och begär. Mobilisering är inte en matematisk 
exercis, den måste sätta viljan i rörelse, den kräver en dos ursinne, 
förälskelse eller gudomlig galenskap. 

Kollektiva fantasier skapar begär och intressen genom att for-
mulera svaret på identitetsfrågan som tillhörighet i en grupp. Detta 
ger identiteten ökad konsistens grundad på en föreställning om 
meningsskapande gemensamma ändamål stärkt av en historisk 
berättelse som överskrider den individuella biografin. Många 
gånger har könsidentiteten vävts samman med familjen, nationen, 
folket, religionen. I vår tid händer det till exempel att fantasier 
om att vara kvinna vitaliseras av nationalistisk upphetsning kring 
hoten mot världens mest jämställda samhälle. Kollektiva fantasier 
om vad kvinnor är kan också vävas och har vävts samman med 
feministiska utopier om vänskap, systerskap, queer gemenskap och 
urbana stammar.3 

Systerskap blir till genom att åberopas. Kollektiva fantasier hjäl-
per till att överkomma olikheter och skilda historier genom att mas-
kera dem, till exempel genom att placera dem hos en ond andre (den 
patriarkala mannen, förövaren, osv). Det är en njutningsfylld rörelse 
där vi:et blir helt, homogent, till synes jämlikt och fritt från frånva-
rande eller förskjutna element, interna splittringar och konflikter. 
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Att en sådan kvinnoidentitet kan framstå som beständig och 
samstämmig är fantasins effekt.

*

”Gåvan och ansvaret går från mor till dotter”, berättade min mor 
många gånger under min uppväxt. Hon försökte förbereda mig. 
”Vi har förmågan att läka och att se. Vi bär ansvaret att använda 
gåvan till allas bästa. Det är vårt uppdrag i världen”.

Hur mycket universitetet än har format mig, hur många böcker 
jag än läst om den sociala verkligheten och hur jag än väljer att 
tolka hennes ord är det i slutändan där det står för mig. Det är 
strukturen som bär upp mitt liv. Kraften. Den djupa viljan, den 
som inte bara är en individuell preferens utan vars källa är större 
än mig själv. Kallelsen som jag inte kan låta bli att höra. Som föder 
längtan. Och strävan. Min mors lärdomar finns i magkänslan 
på vilken jag grundat alla livsavgörande beslut, i de insikter som 
kommer till mig i form av igenkänning, i de vetanden som jag 
aldrig nämner men som jag inte skulle få för mig att förneka. De 
finns på det heligas plats, tillsammans med den ohejdbara kärleken 
och det i mig som absolut vill leva. Det jag skulle kunna dö för. 

Visdomen i min mors väsen står skriven i min dotters ansikte.
Mammas och mormors rörelser, deras taktila klokhet, deras 

känslighet, kraften i deras vara. Jag kan fortfarande i dag, långt efter 
deras död, känna mormors starka händer värma mina fötter och 
mammas små mjuka fingrar massera mina tinningar. Jag tror inte 
att människor har kärnor, men det är så jag upplever deras kärlek. 
Som om den fanns längst in i mig. 

Det gör en kvinna stark att vara invävd i modernätet.

*

Fantasins verkningar kan upplevas som verkligare än den soci-
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ala verkligheten. De kan upplevas ”intuitivt” som öde och som 
ödesmättat arv.

*

När modersfiguren förvandlas till grunden för feministisk mobili-
sering är det fråga om en kollektiv fantasi, ett ”fantasieko”.4 Modern 
fungerar som en förenande kraft som knyter ”känslominnen” till 
en social och politisk strävan (till exempel omsorg som styrnings-
rationalitet istället för rättvisa eller tillväxt).

På den politiska spelplanen och i den sociala verkligheten finns 
det all anledning att vara skeptisk mot kvinnors enande på moder-
skapets grund. Det går inte att bortse från moderskapsidealets 
centrala roll i legitimeringen av kvinnors moderna underordning 
och deras isolering i tvåsamma romantiska relationer med män. 
Men Irigaray är något på spåren när hon söker grunden för den 
västerländska civilisationen i modermordet snarare än fadermor-
det.5 Civilisationens idé är trots allt att kontrollera och underställa 
kropp och natur den mänskliga/manliga anden och rationaliteten. 

*

Föreställningen om att den postkoloniala feminismen skapar 
splittring är nostalgisk, i meningen att den längtar efter kvinnan 
som inte finns. Kvinnan har aldrig kunnat garantera kvinnors 
enande och idén om kvinnorepresentation kan i sina homoge-
niserande effekter bli antidemokratisk. Detta handlar inte främst 
om att kvinnor är individer utan om att kollektiva identiteter är 
kontextuella, spänningsfyllda och föränderliga.

*

Har modernätet som kollektiv fantasi potential att möjliggöra iden-
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tifikationer som förenar kvinnor på olika sidor av den koloniala 
historien? Det är en fråga som är en önskan som ställer sig frågande.

*

Det politiska fältet delar ett mångfaldigt kaos itu: goda kontra 
onda, sekulära kontra religiösa, moderna kontra traditionella eller 
primitiva, demokratiska kontra terroristiska. Vad är en kvinna i 
detta sammanhang? Kvinnor kan låta sig placeras på ena eller 
andra sidan av de kategorier som tudelningen skapar som mot-
satser. Det ger tillfälle till förhandling om den relativa positionen 
som kvinnor har i förhållande till olika slags hierarkier och slätar 
också ut konflikter som springer ur könsordningen.

Att engagera sig i att rädda de andra kvinnorna kan vara ett 
tillstånd av förnekelse av kvinnlighetens politiska implikationer. 
Det kan vara ett försök att exportera den egna sårbarheten till den 
andra genom att iscensätta en situation av överlägsenhet.6

*

#Metoo problematiserar rent empiriskt den tudelande kulturi-
serande berättelsen om en sexuellt frigjord sekulär jämställdhet 
kontra ett sexuellt kontrollerande religiöst grundat patriarkat, men 
berättelsen fortsätter trots allt att upprepas och ha politiska kon-
sekvenser även bland feminister. Det kan bero på att den utspelar 
sig i fantasin. Den bär på den känsloladdade enande kraften av en 
identitetsgrundande kollektiv fantasi som sätts i rörelse performa-
tivt i det symboliska avståndstagandet från sexuellt kontrollerande 
patriarkat och omsorg om den andra kvinnan. 

Det fanns en gång en till synes olöslig konflikt mellan femi-
nism som en kamp om sexuell frigörelse och feminism som en 
kamp mot sexuellt utnyttjande av kvinnor som ledde till ett ”sex-
krig”. Den andra kvinnan, den patriarkalt sexuellt kontrollerade 
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kvinnans figur (eller hennes förtryckande man) tycks lösa upp 
den konflikten genom att skapa en enhet av sekulariserade sexu-
ellt frigjorda jämställda kvinnor. De oräkneliga berättelserna om 
”inhemska” sexuellt ofredade, utnyttjade och våldtagna kvinnor 
öppnar igen för vissa frågor:

Är den sexuellt frigjorda kvinnan kvinna? Är hon kulturspeci-
fik? Mäktigare? Mer jämställd?

*

Vad är en kvinna när man och människa skiljs åt och man också 
blir ett kön? 

*

Jag minns när jag träffade den skarpaste av skrivande svenska radi-
kalfeminister på en fest. Vi hade inte mötts förut, men vi hade del-
tagit på olika sidor i en kulturdebatt. När hon hörde mitt namn sa 
hon: ”Du är en kuksugare”. Hon menade att jag intog den position 
jag gjorde i debatten enbart för att jag ville bli omtyckt av män. I 
hennes ögon kunde en kvinna som betraktar världen utifrån sina 
verkliga intressen inte självständigt hamna i den position som jag 
offentligen gett uttryck för. 

Lätt road av hennes rättframhet svarade jag att jag faktiskt tror 
att vi ser olika på kvinnors intressen och vad som främjar dem. Till 
exempel utgår hon från att kuksugning är ett tecken på kvinnors 
underordning, men från min synvinkel demonstrerar kuksugning 
det motsatta: mäns sårbarhet och erotiska överlämnande i kvinnors 
våld. Fallocentrismen vilar på kastrationsångestens grund och vagi-
nan har verklig och påtaglig makt, inte minst när den är dentata. 
Mycket av de kvinnlighets- och maskulinitetskoder i vår kultur som 
stöder könsmaktsordningen är tekniker för bortträngning.

Vi samtalade en lång stund, bland annat om prostitution och 
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sexuella trakasserier. På slutet av kvällen förstod vi något. Hon 
hade inte växt upp i ett samhälle där kvinnor förväntas säga nej, 
se jungfruliga ut och lida helvetets kval för att hålla tyst och förbli 
passiva medan män anstränger sig för att förföra dem. Hon hade 
fötts i ett samhälle där flickor inte har giltig anledning att säga nej 
och lever under socialt tryck att framstå som sexiga och prestera 
sexuellt. Feministisk frigörelse på det sexuella planet betydde helt 
olika saker för henne och för mig.

*

Juliette blir faderlös i en värld där flickor som inte står under en 
mans beskydd våldtas, utnyttjas, misshandlas och mördas. Hon 
inser snabbt att talet om att dygden är till skydd för flickor är en 
lögn. Den gör dem bara till fogliga offer. Och hon inser också att 
det inte är någon idé att vända sig till myndigheterna och ropa 
på hjälp. Det finns ingen rättvisa för de som är underst i sam-
hällshierarkin, makten är emot dem. Så hon bestämmer sig för att 
själv bli förövare: hon våldtar, utnyttjar, mördar och använder sitt 
kön för att skaffa sig respektabilitet, makt och rikedom. Hon är en 
förrevolutionär aristokratisk hjältinna.7 Det är inte självklart att 
hennes strategi skulle kunna göras till förebild i ett demokratiskt 
samhälle eller att vi skulle vilja leva i det slags samhälle som i för-
längningen blir dess konsekvens. Vi kan tolka hennes figur som 
en satir över moderna, autonoma, rationella individer. Grunden 
för hennes oberoende är ett cyniskt förhållningssätt till andra. En 
viss likgiltighet för sig själv är hennes frihet.

Vår tids hycklande konsensus om jämställdhetsmål existerar 
sida vid sida med växande nostalgi efter ”riktiga” kvinnor och män. 
När vita män som längtar tillbaka till nationens storhet och den 
vita mannens naturliga överlägsenhet hatar feminister så är det i 
mångt och mycket Juliette de räds. Eller Lisbeth Salander. 

Det bortträngdas återkomst.
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*

I en värld där alla krav på systemförändring kommit att klassifi-
ceras som terroristiska är endast de krav som kan ikläs offerrollen 
legitima. Men att acceptera platsen som skyddsobjekt i en säker-
hetsregim är ett tveeggat svärd. En säkerhetsregim fråntar medbor-
garen hennes aktiva, jämlika och självständiga roll i demokratin 
och etablerar en könad rollfördelning: staten intar positionen av 
en manlig beskyddare och den goda medborgaren förväntas iden-
tifiera sig som potentiellt offer och agera undergiven, lydig och 
samarbetsvillig i namn av allas säkerhet. 

Att lyfta fram kvinnopositionens makt som psykologiskt och 
erotiskt fenomen står inte i motsättning till att bekämpa den 
ojämlika distributionen av resurser och beslutande ställningar i 
samhället och är inte heller liktydigt med att ansluta sig till en 
förförelsemyt som skriver över konflikter i termer av attraktion, 
hövlighet och frivilliga utbyten.

*

Heterosexuell underordning kan givetvis beskrivas och upplevas 
som förförelse. Förförelse som förståelseram fungerar endast om 
underordningen framstår som självvald, naturlig och njutnings-
fylld. Den är ur denna synvinkel en form av biopolitisk makt. Den 
som konstitueras som kvinna i en heterosexuell ordning på ett 
normalt sätt räknas som blomstrande biologiskt liv, blir bemäkti-
gad som samhällsvarelse och njuter av sin underordning. En sådan 
underordning upplevs sällan som underordning – makten ope-
rerar i en och motståndet växer internt. När upprätthållandet av 
kvinnors underordning kräver tvång eller våld kan det ge upphov 
till aktivt motstånd eller till våldsfantasier riktade mot en extern 
agent. 
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*

Fantasierna om en värld utan män, när det började framgå att 
kvinna innebar att underställas män. Det fanns ett inslag av för-
handling och utpressning i dem: går de inte med på att behandla 
oss som jämlikar kan vi leva utan dem. Men de hade också feber-
aktigheten och njutningen i alla hämndfantasier sprungna ur 
barns vanmakt och kraften i utopins lockelse för den som äger 
ungdomens förmåga till hopp. På den tiden hade jag stor tilltro 
till förnuftet och det var lätt att föreställa sig en värld där alla kvin-
nor valde att ägna sig åt lesbisk kärlek och lesbiska njutningar av 
politiska skäl.

Ingen har någonsin ställt mig frågan om när, hur eller varför jag 
blev heterosexuell. Jag skulle i för sig inte hävda att jag vid någon 
tidpunkt skulle ha blivit det på något statiskt sätt. Men det är en 
fråga värd att fundera över trots och på grund av att den inte ställs. 
Ärligt talat tror jag att det blev så bara för att det var tryggare och 
enklare att hålla på med män. Där finns det ett väletablerat manus 
som en behöver bara hålla sig till eller medvetet avvika från om det 
skulle passa bättre så. Det gjorde det lättare att etablera relationer 
med män. Med kvinnor var jag utlämnad på ett helt annat sätt åt 
mina fantasier och kvinnor väckte min bävan för kvinnan. Det blev 
för farligt och okontrollerbart, för svårt att ta ner till jorden och 
förvandla till ett möte mellan två. Jag kände mig aldrig maktlös i 
förhållande till män, jag var alltför medveten om att jag kunde vara 
en projiceringsyta för deras fantasier och hade räknat ut hur jag 
kunde spela med i det. Med kvinnor kunde eller ville jag inte bryta 
förtrollningen. Jag flydde istället. Varje gång en kvinna berörde 
mig valde jag att beundra på avstånd och undvika all kontakt.

Jag minns också en rad i en sång som gjorde mig nyfiken under 
puberteten: ”te hice mujer” (jag gjorde dig till kvinna). Av samman-
hanget framgick det att det betydde att en man hade penetrerat 
en kvinna, men det förblev oklart vad som menades. I mitt huvud 
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utvecklades det till en sorts förklaring till att kvinnor trots allt 
accepterar sin underordning. Sex var ett tillstånd av obeskrivlig 
njutning som fick kvinnan att gå med på vad som helst, räknade 
jag ut. Min konklusion var att mäns överordning byggde på ett 
utbyte av njutning mot makt. 

Jag tänkte: ”Jag kommer aldrig att ge mig”. Det var en tanke 
som bar på sin egen undergång. 

*

När man och människa skiljs åt kan berättelser om vad det är att 
vara kvinna också bli människoideal och kollektiva fantasier om ett 
bättre samhälle. En sådan vision är långt från konfliktfri. I vår tid 
finns det starkt känsloladdade berättelser om vad en riktig kvinna 
är, kopplade till rädsla för att samhället ska feminiseras. Kvinnor 
som avviker från sin påstådda natur är från denna synvinkel poli-
tiska fiender och genusvetenskap och feminism uppfattas som 
samhällsfientliga. 

Jag har fortfarande ingen plan för att ta över världen som jag 
tänkt ut i min megalomaniska ensamhet. Men fortfarande vill jag 
tro på feministiska allianser som skär tvärs igenom det politiska 
fältets tudelningar – inte genom homogenitet och enighet utan just 
i kraft av kvinnors mångfald och intressemotsättningar.8 Nuför-
tiden fantiserar jag inte om en värld utan män, men jag förstår 
av styrkan i den rädsla och det hat som män, som är nostalgiska 
för den vita kolonialnationalistiska ordningen, riktar mot ostyriga 
kvinnor att det finns någonting i vad kvinnor kan vara som bär 
med sig hopp om en annan ordning.

Juliette, liksom Lisbeth Salander, är ensamma hjältinnor som 
agerar i utsiktslösa patriarkala världar.9 Judith Butler erbjuder oss 
en mer förändringsinriktad om än ganska oroande fantasi: världen 
som en plats som bebos av varelser som erkänner sin sårbarhet och 
ömsesidiga påverkan och beroende men som vägrar hantera denna 
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rädsla genom totalitaristiska säkerhetsanordningar à la Hobbes. 
Varelser som på något sätt lär sig att leva med ambivalensen, tve-
tydigheten, föränderligheten och bräckligheten som är livets och 
den andres. Det vore en värld av kvinnor, av varelser som förstår 
och kan leva med att de ”inte har den”.
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noter

1 Manga 1995.
2 Joan Wallach Scotts bok The Fantasy of Feminist History (2011) förändrar 

den syn jag formulerade 1995.
3 Fantasier om individuell frihet och nomadisk ensamhet är inte kollektiva 

fantasier i meningen att de inte är fantasier om ett kollektiv. De formulerar 
inte svaret på identitetsfrågan i termer av tillhörighet i en grupp. Men de 
är såklart också sociala fenomen och därmed kollektiva i meningen att 
de har namn och delas.

4 Scott 2011: 45 ff.
5 Irigaray 1981.
6 Butler 2009.
7 de Sade 2011.
8 Manga & Vinthagen 2015.
9 Larsson 2005, 2006, 2007.
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