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Abstrakt 
Denna studie erbjuder en litterär analys av gestaltandet av sexualitet i den amerikanske 

författaren Raymond Carvers novell ”So much water so close to home”.  Analysen lyfter 

bland annat fram den obligatoriska heterosexualiteten som den teoretiseras av Adrienne Rich 

och hur en manlig kontroll av kvinnans sexualitet inom den heterosexuella institutionen tar 

sig uttryck i texten. Utöver det undersöks i analysen vilka principer som kan argumenteras 

ligga bakom skapandet av sexualitet i novellen samt hur dessa tar sig uttryck. Den aspekten av 

analysen tar avstamp i Judith Butlers tes om diskursivt skapade kön och genus samt den 

heterosexuella matrisen som utgångspunkt för all sexuell åtrå.  

 

Nyckelord: litteraturvetenskap, Raymond Carver, sexualitet, feminism, queerteori, regulativa 

diskurser. 
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1 Inledning  
 

Litteraturtidskriften Granta gav sommaren 1983 ut ett temanummer i vilket man presenterade 

en ny generation amerikanska författare som man ansåg hade givit novellen ett nytt liv som 

litterär form (Enotes, 2011). Den litterära strömning som författarna sades representera valde 

numrets redaktör Bill Buford att kalla ”dirty realism”. En av texterna var skriven av den då 

fyrtiofemårige författaren och poeten Raymond Carver (Enotes, 2011). 

Sedan dess har det dock hänt en hel del; för trots att man länge placerade Raymond 

Carver bland dirty realismförfattarna och definierade hans litterära stil som ”minimalistisk” 

(Carver ogillade själv denna benämning) har man på senare år velat lyfta honom ur dessa 

fack. Detta beroende på att Carvers samarbete med Gordon Lish (författare och redaktör) 

vilket resulterade i en, i vissa fall, kraftig bantning av Carvers texter. Originalversionerna 

(Carver skrev flera versioner av sina verk) skall inte ha varit alls lika avskalade som de Lish 

senare skickade in för publicering. Stephen King (2009) skriver i artikeln ”Raymond Carver’s 

life and stories” att en hel generation kritiker och lärare felaktigt kategoriserat Carver som 

”minimalist” eller ”dirty realistförfattare”. King hävdar att Lishs redigering av Carvers texter i 

vissa fall inkräktar avsevärt på berättelserna och ger dem en helt annan ton. De olika 

versionerna av novellen ”The Bath” (redigerad av Lish) och ”A Small, Good Thing” (Carvers 

egen version av novellen) är, enligt King (2009), övertygande exempel på detta. 

Trots att en del kanske kan tycka att Lish begick redaktionellt övergrepp på Carvers 

texter erkänner Carver att Lish gjorde ett fantastiskt arbete med hans noveller (Rich, 2007). 

Carver väljer dock att vid senare tillfällen publicera de ”ursprungliga” versionerna i olika 

tidskrifter och samlingar. Novellen ”So much water so close to home”, som föreliggande 

studie rör, var en av de noveller som Carver lät återpublicera i de ursprungliga, längre 

versionerna i novellsamlingen Where I’m Calling from från 1988. Samtidigt valde han dock 

att behålla flera av Lishs versioner av novellerna i ovan nämnda novellsamling (Rich, 2007). 

Utan att placera Carver i ett fack som måhända inte gör hans författarskap rättvisa kan 

man ändå lyfta fram vad som kännetecknar Carvers texter i fråga om miljö, karaktärer och 

tematik. Den tillvaro Carver beskriver är ofta en illusionslös vardagsmiljö i ett proletärt USA. 

I artikeln “Stories full of edges and silences” beskriver Michael Wood (1981) Carvers fiktiva 

USA: “Carver’s America is helpless, clouded by pain and the loss of dreams, but it is not as
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fragile as it looks. It is a place of survivors and a place of stories. People live to tell their tales 

and the tales of others”. Wood (1981) understryker att trots att gestalternas liv kan ses som 

obönhörligt alldagliga och fulla av uteblivna eller ofullkomliga upplevelser finns i dem ett 

slags överhängande katastrof, som, trots att den aldrig blir till en vändpunkt för gestalterna, tar 

sig uttryck i en hotfull stämning i texterna. I sin artikel ”Raymond Carver: A chronicler of 

blue-collar despair” motsätter sig Bruce Weber (1984) beskrivningen av Carvers gestalter som 

tragiska, han påpekar att deras liv är sjaskiga men inte innehållslösa, om något så lever de 

väldigt ”vanliga” liv. Weber (1984) beskriver Carvers meningsuppbyggnader som enkla och 

utan utsmyckningar; rytmerna är ofta upprepande och tvära som om de uppmärksammar 

ansträngningen i att finna det rätta uttrycket för en nyupplevd känsla.  

Relationerna Carvers gestalter emellan karakteriseras ofta av en språklig hämning och 

de finner sig ofta mållösa då de får chans att lätta sina hjärtan. Men även ett felande språk kan 

säga en hel del och det ser också Wood (1981) som avslutar sin artikel med att påpeka att 

”Carvers tystnader” förmedlar mycket av det osägbara. Genom att apostrofera det språkliga 

trevandet hos sina gestalter pekar även Carver på hur svårt det kan vara att finna det exakta 

ordet för en känsla eller ett sinnestillstånd.  

 

1.1 Metod och syfte 

 

Syftet med föreliggande studie är att analysera och tolka hur sexualitet framställs i Raymond 

Carvers novell ”So much water so close to home”. En del av syftet är även att, med stöd i den 

teoretiska bakgrunden, analysera vilka principer som kan ligga bakom konstruktioner av 

sexualitet i novellen, samt hur dessa tar sig uttryck. I relation till detta önskar jag även att 

återknyta till tidigare forskning genom att se om denna studie i någon aspekt kan komplettera 

tidigare tolkningar av sexualitet i novellen.  

Frågeställningarna lyder: 

 

• Hur framställs sexualitet i den utvalda novellen? Hur kan sexualitet, som den gestaltas, 

tolkas enligt en feministisk tradition och/eller queer-teorin? 

• Vilka är de bakomliggande principerna vad det gäller konstruktioner av sexualitet i 

novellen? Hur tar dessa sig uttryck?  

• Hur kan en analys av sexualitet komplettera tidigare tolkningar av sexualitet i Carvers 

texter? 
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Analysen är en motivstudie som lyfter fram diskursiva och sociokulturella konstruktioner av 

sexualitet. Metoden som primärt kommer att tillämpas är närläsning av partier i texten som på 

något sätt berör sexualitet. Analysen kommer att genomföras med stöd i den teoretiska 

bakgrunden. Den teori som kommer att ligga till grund för analysen är Adriennes Richs teori 

om den obligatoriska heterosexualiteten och Judith Butlers teori angående den diskursiva 

konstruktionen av genus, kön och sexualitet. Analysen grundas på en tvärvetenskaplig 

teoretisk bas eftersom att den med största sannolikhet drar fördel av en sådan då ämnet 

sexualitet inte med lätthet kan angripas utifrån en enda teoretisk utgångspunkt. Vad som 

föranledde föreliggande studie var en uppfattning att trots att det gjorts en del forskning inom 

ämnet finns det en del kvar att utforska vad gäller sexualitet i Carvers texter. Att studera 

gestaltandet av sexualitet utifrån ett konstruktionsperspektiv, alltså uppfattningen att 

sexualitet delvis är något konstruerat och skapat av människan genom exempelvis kulturen 

och att den inte enbart är en biologisk ursprungskraft, kan även belysa vad som bidrar till att 

gestalterna är fast i en sexualitet som de själva inte förstår.   

 ”So much water so close to home” var en av de tre novellerna ifrån What we talk 

about when we talk about love (1981) som Carver valde att publicera i sitt ursprungliga 

format i Where I’m calling from publicerad 1988 (Rich, 2007). Mot denna bakgrund valdes 

därför för den föreliggande studien den senare publiceringen av novellen såsom den återfinns 

i Where I’m calling from. Det framstår trots allt som att det var denna version av novellen 

som Carver helst såg leva vidare.  

 

1.2 Tidigare forskning 

 

Carver-forskningen verkar i stort dela sig i två led, där ena delen utforskar Carver inom en 

minimalistisk tradition medan den andra delen i stort fokuserar på realismen i Carvers texter. 

Man kan alltså tydligt se att forskningen går hand i hand med de två litterära riktningar och 

traditioner som man velat placera Carver i. Det finns naturligtvis forskning som rör sig 

utanför dessa två fåror, men den forskningen som inte fokuserar på dessa ämnen tar ofta 

avstamp i minimalismen eller realismen hos Carver. Mycket av den forskning som berör 

sexualitet i Carvers noveller är feministiskt betonad medan annan forskning lyfter fram 

voyeurismtemat i texterna.  

Även om Sandra Lee Kleppe i “Women and Violence in the Stories of Raymond 

Carver” (2006) undersöker de kvinnliga gestalterna i Carvers noveller i relation till våld, både 

som offer och förövare, berör hon oundvikligen ämnet sexualitet. Kleppe diskuterar bland 
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annat våldet i relation till kön och hur våldet i Carvers texter relaterar till kvinnans situation i 

det samtida USA (Kleppe, s.2). Att sexualitet är något som tas upp i samband med våld i detta 

sammanhang är inte särdeles underligt med tanke på att sexualitet, eller snarare sex och våld 

på ett eller annat sätt verkar vara tätt förbundna i flera av Carvers noveller. Kleppe hävdar att 

förekomsten av våldsamma mödrar i litteraturen ofta utmanar den konventionella 

förväntningen på kvinnors beteende, beteenden som får oss att tro att kvinnor till naturen är 

exempelvis omhändertagande och passiva (Kleppe, s.6). Eftersom de kvinnor i Carvers 

noveller som begår våldsamma handlingar oftast är fast i ansträngda familjeförhållanden 

menar Kleppe att deras våldsamma utbrott kan läsas som ett sätt att förmedla sitt missnöje 

över påtvingade könsroller (Kleppe, s.6).  

I en diskussion om kvinnor och våld i ”So much water so close to home” argumenterar 

Kleppe för att Carver uppmärksammar det växande ”hotet” mot kvinnor på tre nivåer: 

familjevåldet, samhällets könsroller och i världen generellt där en speciell typ av våld ofta 

riktas mot kvinnor (Kleppe, s.11). I Carver-novellen ”So much water so close to home” beger 

sig berättarens (Claires) man ut på en fisketur tillsammans med sina manliga bekanta. Väl 

uppe i bergen finner de en död, naken kvinna i ån där de brukar fiska. I stället för att direkt 

varsko polisen binder de fast kvinnan intill land så att strömmen inte ska föra med sig 

kroppen, och låter den ligga där under resten av fisketuren. Under tiden fiskar de från samma 

vatten som kroppen ligger i. När Stuart kommer tillbaka hem till Claire berättar han inte först 

vad som hänt eftersom han vill ha sex med henne och sen gå och lägga sig. När han senare 

återberättar historien för Claire blir hon förskräckt när hon förstår att de låtit kroppen ligga 

blottad i vattnet i flera dagar innan polisen till sist blir underrättad. Claire börjar undra över 

vem flickan var och vad som hänt med henne alltmedan hon känner sig mer och mer alienerad 

från sin man. 

Carver skrev minst två versioner av ”So much water so close to home”. I den senare, 

vilken återfinns i Where I’m calling from, först utgiven 1988, får man ta mer del av Claires 

tankar kring mordet på flickan, men hon formulerar även ett tydligare motstånd mot Stuart 

vilket hon inte gör i den första. Den tidigare, kortare versionen av novellen publicerades bland 

annat i What we talk about when we talk about love publicerad 1981.  I den kortare versionen 

går Claire till exempel vid ett tillfälle med på att ha sex med Stuart, vilket hon vid samma 

tillfälle i den utökade versionen vägrar (Carver, s.192). I den längre versionen har Carver även 

inkluderat en passage där läsaren delges hur mycket det bekymrar Claire att Stuart ville ha sex 

med henne samma dag som han återvänder från kvinnoliket (Carver, s.177). När Claire vägrar 

ha sex med Stuart blir han förargad, kastar henne ned på golvet och fräser: “I hope your cunt 
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drops off before I touch it again” (Carver, 1998, s.192). Liknelsen mellan Stuarts brutala 

försök till sexuellt umgänge och den våldtagna och mördade kvinnan i floden, förklarar 

Kleppe så här: ”The parallel between the sexually abused corpse that Stuart finds (the police 

believe she had been raped) and Stuart’s brutal sexual advances is suggestive of the threat to 

women both inside the home and out, and it is particularized in the consciousness of Claire 

who makes such connections” (Kleppe, s.10). Claire kan inte förstå hur Stuart kan beteckna 

incidenten med den mördade kvinnan som obetydlig. För Claire blir det som hände offret en 

ngelägenhet, för henne i egenskap av kvinna. Kleppe förklarar detta i följande ordalag:  a
  

Claire’s efforts at articulation reach the reader but are time and again brushed off by her husband. She is trying to 

make sense of her place in the family as well as in the larger community, and by being so concerned with the 

dead woman, her efforts extend to the lot of women in general and more specifically to the fate of women who 

are victims of random or serial killings (Kleppe, s.10).  

 

Som en antydan till annalkande mental kollaps hos Claire (det insinueras i texten att hon 

tidigare suttit på något slags institution) beskrivs hur hon allt intensivare identifierar sig med 

den döda flickan. För en stund fantiserar hon att det är hennes kropp som driver längs med 

strömmen, allt längre bort från medvetandets strömfåror.  I en text som tematiskt sett har vissa 

beröringspunkter med Gilmans ”The Yellow Wallpaper” riktar Carver uppmärksamheten på 

verklighetens sexuella våld som kvinnor antingen är offer för eller lever under ständigt hot av. 

Sexualitet sätts även här i förhållande till makt. Sex (själva sexakten) används av män som ett 

maktmedel och är starkt förknippat med våld och död och med mannens makt över kvinnan. 

Kleppe menar att den symboliska ”instängdheten” som Claire delar med Gilmans protagonist; 

”is taken to an extreme form in the symbol of the woman’s molested corpse in the river, 

representing women’s status as not only unfree but as sex objects in their homes or as victims 

of sex predators at large” (Kleppe, s. 13).  

Då det gäller kärlek och sexualitet i Carvers texter skriver Kirk Nesset i “This word 

love: Sexual politics and silence in early Raymond Carver” att: ” (…) as love begins to eat 

through them, and they find themselves either betraying or betrayed, or trapped in a kind of 

sexuality they cannot understand—they become partakers of sexual politics, which not only 

bring on love's sicknesses but aggravate them as well” (Nesset, s.292). Att Carvers gestalter är 

fast i något de inte förstår eller kan namnge är tydligt i flertalet av Carvers noveller. Något 

som ofta poängteras är hur gestalterna i Carvers berättelser ofta tappar ord och använder 

tystnaden som en ”tillflykt”.  De kan inte redogöra för sin situation i ord eftersom de inte 
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förstår vilken situation de befinner sig i. Nesset menar att sexualiteten inte utgör någon 

lösning, den är istället en del av den dysfunktionella kommunikationen. Det förhållande som 

Nesset här formulerar, att Carvers gestalter är fast i en sexualitet som de inte förstår; att de är 

en del av en ”sexualdebatt” som orsakar ”love’s sicknesses” är relevant för den föreliggande 

analysen på så vis att den på många sätt tar avstamp i en sådan föreställning om sexualitet i 

Carvers texter. Analysen kommer även att lokalisera vilka regulativa diskurser som styr 

konstruktioner av sexualitet och bidrar till känslan av ”instängdhet” hos framförallt Claire.   

 
1.3 Sexualitet – ursprungskraft eller kulturell konstruktion? 

 

Sexualitet är ett komplicerat begrepp mycket på grund av dess roll inom ett sociopolitiskt 

sammanhang. För att kunna genomföra analysen är det av grundläggande betydelse att 

presentera en definition av sexualitet samt se hur uppfattningen om sexualitet kan variera, 

men även för att visa hur sexualitet i många aspekter kan anses vara konstruerad utifrån och 

inte enbart (om alls) en medfödd biologisk drift. 

I Nationalencyklopedin lånar man delvis WHO:s definition av sexualitet: ”Sexualitet är 

en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller så väl man och kvinna som 

barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från 

andra livsaspekter […]” (Nationalencyklopedin, 2011). Begreppsförklaringen lyder vidare: 

”Sexualiteten kan också användas i negativa syften som för att dominera, förtrycka, kränka 

eller åsamka enskilda grupper av människor psykisk eller fysisk skada” 

(Nationalencyklopedin, 2011).  Med denna beskrivning förstår man lite av sexualitetens 

komplicerade innebörd eftersom den anses som en viktig del i identitetsskapandet samtidigt 

som den kan användas som medel att åsamka andra människor skada. Sexualitet är inget 

konkret, den är abstrakt och det är en mängd faktorer som spelar in i begreppet som 

framförallt framstår som dynamiska. En mängd olika teoretiker, filosofer och vetenskapsmän 

har tvistat om vad sexualitet är, är den biologiskt fenomen eller en kulturell konstruktion? 

Michel Foucault har skrivit det kanske mest uppmärksammade och inflytelserika verket 

om sexualitetens historia, hävdar att begreppet ”sexualitet” är ett relativt nytt begrepp. 

Foucault var en av de första som såg sexualitet som en diskursiv konstruktion och befriade 

den från uppfattningen att sexualitet är något ursprungligt biologiskt. Eftersom föreliggande 

analys kommer att utgå från denna uppfattning är Foucault av betydelse i sammanhanget, men 
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även för att han lokaliserar sexualiteten inom en sociopolitisk kontext där vad som ligger 

bakom konstruerandet av sexualitet är av största vikt. 

 I den första delen av Foucaults Sexualitetens historia med titeln ”Viljan att veta” (2002) 

skriver Foucault i kapitlet ”Sexualitetsmönster” att: ” ’sexualitet’ är det namn man kan ge ett 

historiskt mönster: inte någon underliggande verklighet som man skulle ha svårt att få grepp 

om” (Foucault, s.114). När man talar om sexualitet, menar Foucault, kan man inte syfta till 

någon ursprunglig, naturlig urkraft som bör kontrolleras av lagen, heller inte till ett outforskat 

område som stegvis kartläggs, utan snarare handlar det om själva begreppet sexualitet och 

vilka principer som styr sexualitet och vår uppfattning om den (Foucault, s.114). Sexualitet 

som definition uppstod när man började tala om den; den är ett öppet, komplext, historiskt 

system i vilket diskurs och maktrelationer interagerar. Kön är, enligt Foucault, således en 

effekt snarare än något ursprungligt. Att tillhöra ett visst kön är att vara underkastad en rad 

sociala restriktioner.  

 

2 Teoretisk bakgrund 

 
2.1 Adrienne Rich och den obligatoriska heterosexualiteten  

 

Emedan den ”form” av sexualitet som skall analyseras i studien utgår från en heterosexuell 

mall, kommer Adrienne Richs teoribildning om den obligatoriska heterosexualiteten att tjäna 

som teoretisk bas, i synnerhet i analysens första del. Rich ser, i flera aspekter, den påtvingade 

heterosexualiteten som en konstruktion som tjänar syftet att upprätthålla mannens makt över 

kvinnan och försäkra mannens tillgång till kvinnan inom den heterosexuella institutionen, 

vilken här syftar till att heterosexualitet inte enbart skall tolkas som en sexuell preferens utan 

snarare som en politisk ideologisk institution inom vilken mannens dominanta position 

upprätthålls med olika medel. Det är en sådan politisk ideologisk ”maktstruktur” som 

’institution’ kommer att syfta till när det används i denna studie. Richs teori om hur det 

manliga maktutövandet vilar på en sexuell grund och hur detta tar sig uttryck kommer att vara 

ledsagande för föreliggande analys när det gäller att lokalisera bilden av sexualitet i ”So much 

water so close to home” inom ett heterosexuellt ramverk.  

 Judith Butlers teori om hur kön och genus skapas och styrs av regulativa 

diskurser och den heterosexuella matrisen som mall för all sexuell åtrå, kommer att tjäna som 

teoretisk utgångspunkt i den andra analysdelen. Med denna som grund kommer de skapande 
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principerna bakom sexualitet i texten att inringas och analyseras utifrån en diskursiv 

utgångspunkt.  

Judith Butlers och Adrienne Richs teoribildningar kanske i första hand skiljer sig åt i 

subjektsfrågan, eftersom Adrienne Rich förutsätter ett subjekt (det kvinnliga, det lesbiska, det 

manliga) så antar hon att sexualitet utgår från ett fastställt ”köns- eller genusmarkerat” 

subjekt. Rich utgår trots allt ifrån en skillnad mellan det manliga och kvinnliga subjektet 

något som genomsyrar hela Richs artikel ”Compulsory heterosexuality and lesbian existence” 

(1980). Rich tar bland annat upp hur kvinnor genom historien har underkastats männen med 

hjälp av olika maktmedel, övergrepp som begåtts emot dem just på grund av att de varit 

kvinnor (Rich, s.638). Rich ifrågasätter främst i sin artikel heterosexualiteten som varande den 

naturliga sexuella preferensen för kvinnan (Rich, s.632-633).  

Butler menar att enhetlighet (i fråga om subjekt och genusidentitet) är en konstruktion 

som upprätthålls genom den heterosexuella matrisen som är strukturerad efter ett 

motsatsförhållande där de kulturellt begripliga genusen man och kvinna framställs som 

normerna och genom vilken alla andra genusbeteenden filtreras (Butler, s.23). Både Rich och 

Butler erkänner dock att det finns en heterosexuell mall som både kultur och samhälle, men 

även genusidentiteter (och således identitet), är strukturerade efter.  

I denna studie kommer både Richs och Butler teorier att användas, om än med olika 

syften. Richs teori om hur heterosexualitet som obligatorisk institution kommer att användas 

för att lokalisera hur den obligatoriska heterosexualiteten genom olika maktprinciper tvingar 

kvinnan till en underordnad position i samhället, såväl som i den privata, intima 

kärleksrelationen och för att se om det är möjligt att fastställa liknande förhållanden i den 

analyserade texten. Därefter kommer Butlers teori om de diskursivt skapade genusrollerna 

och sexualitet att appliceras på samma relationer men främst för att se vilken diskurs som i 

texten kan ses som den styrande och normgivande samt hur denna tar sig uttryck. Richs 

används, i korta ordalag, för att lokalisera förhållandena (gällande sexualitet) i texten, medan 

Butler används för att ”finna” orsaken bakom dessa förhållanden. 

I sin artikel ”Compulsory heterosexuality and lesbian existence” granskar och kritiserar 

Adrienne Rich bland annat hur kulturell propaganda används för att få individer att anpassa 

sig efter den heterosexuella normen och det heterosexuella ”tänkandet”. Film, litteratur och 

annan konst idealiserar, enligt Rich, den heterosexuella kärleken och äktenskapet (Rich, 

s.632-633). Rich hävdar att heterosexualitet tas för givet som kvinnans sexuella preferens utan 

att granska den obligatoriska heterosexualiteten (compulsory heterosexuality) som en politisk 

och social institution, vilken kontrollerar allt mellan sexuella relationer och ”moderskapet” 
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(Rich, s.632). De egenskaper som kännetecknar ett patriarkalt maktutövande inom den 

heterosexuella institutionen är bland andra: ”to deny women a sexuality of their own” (Rich, 

s.638), vilket omfattar bland annat straff för otrohet och lesbisk kärlek, och förstöra eller 

oåtkomliggöra dokument som behandlar lesbisk kärlek; ”to force it [male sexuality] upon 

them” (Rich, s.638-639), genom våldtäkt (även inom äktenskapet), hustrumisshandel, det 

sociala införlivandet av uppfattningen att manlig sexdrift alltid måste få ett utlopp, 

idealisering av den heterosexuella kärleken i media och litteratur, förnedrande bilder av 

kvinnor i till exempel pornografi, vilka tillsammans med andra, liknande fenomen bidrar till 

uppfattningen att ett sadistisk heterosexuellt förhållande är mer ”normalt” än sensuella 

relationer kvinnor emellan; ”to confine them physically and prevent their movement” (Rich, 

s.639); här nämner Rich flera olika sätt på vilka kvinnan fysiskt hindras från att röra sig fritt, 

till exempel genom våldtäkt som terrorhandling, klädkoder, sexuella trakasserier och 

ekonomiskt beroende av äkta män. Rich poängterar att det alltså inte handlar om en ojämlik 

fördelning vad det gäller ägodelar män och kvinnor emellan, utan en genomgripande samling 

krafter som sträcker sig från fysisk brutalitet till ett ”kontrollerande av medvetandet” (Rich, 

s.640). 

Rich önskar att lokalisera mer precist hur man kan angripa den ”påtvingade 

heterosexualiteten”, och dess egentliga syften. Kvinnan har genom tiderna påtvingats 

heterosexualiteten som självklar läggning, och på så vis även berövats ”sin egna” eller ”en 

egen” sexualitet.  

 
But whatever its origins, when we look hard and clearly at the extent and elaboration of measures designed to 

keep women within a male sexual purlieu, it becomes an inescapable question whether the issue we have to 

address as feminists is not simple "gender inequality," nor the domination of culture by males, nor mere "taboos 

against homosexuality," but the enforcement of heterosexuality for women as a means of assuring male right of 

physical, economical, and emotional access (Rich, s.647). 

 

Heterosexualitet är alltså inte enbart (om alls) en sexuell preferens enligt Rich, utan en del i en 

maktstruktur som försäkrar mannens rätt till fysisk, ekonomisk och känslomässig tillgång till 

kvinnan (Rich, s.647). I sin artikel ifrågasätter Rich även hur det kommer sig att kvinnors val 

av kvinnor genom historien har ”ogiltigförklarats” eller försetts med munkavle eller helt 

enkelt osynliggjorts (Rich, s.632). Hon kritiserar även både författare och feministiska 

teoretiker för att ha marginaliserat eller utelämnat den lesbiska existensen ur den feministisk 

akademiska forskningen och historieskrivningen. Rich uppmärksammar de olika sätt på vilka 

kvinnor genom historien verkligen har ”motarbetat” den heterosexuella institutionen och på 
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flera nivåer försökt förändra sina levnadsvillkor; exempelvis har kvinnor levt som: ” (…) 

witches, femmes seules, marriage resisters, spinsters, autonomous widows, and/or 

lesbians”(Rich, s.635). Kvinnor har alltså inte alltid bidragit till eller givit efter för det 

heterosexuella tvånget, men medlen med vilka de utövat motstånd, har inte uppmärksammats, 

eller kanske ens uppfattats som sådant. 

 

2.2 Queerstudier – Judith Butler och dekonstruktionen av subjekt, kön och genus 

 

I Cambridges The History of Literary Criticism (2001) nämns Butler i presentationen över 

feminism och dekonstruktivism, ”Feminism and Deconstruction” (Norris och Knellwolf, 

s.212). Indelningen är inte så underlig med tanke på att Butler delar vissa dekonstruktivistiska 

tankegångar med bland andra Derrida. Judith Butler antog även, liksom flera andra teoretiker, 

Michel Foucaults teori att sexualitet var diskursivt konstruerad och skiljde sig från tid till tid 

och kultur till kultur (Salih, s.8). I Sarah Salihs studie över Judith Butler poängterar hon att en 

stor skillnad mellan queerteorin och genusteorier som feministiska teorier och lesbisk- och 

gaystudier, är att de senare ofta förutsätter ”ett subjekt”; vare sig det är ”det lesbiska 

subjektet”, ”gaysubjektet” eller ”kvinnosubjektet” (Salih, s.9). Queerteorin utmanar däremot 

själva existensen av subjektet och dekonstruerar dessa kategorier och hävdar att identitet 

grundad på kön, eller genus är instabilt och svårbestämbart (Salih, s.9). De subjekt som lever 

efter systemets regler är även, eftersom de i sin tur är underkastade dessa regler, formade, 

definierade och strukturerade i överensstämmelse med dessa strukturers behov förklarar 

Butler i Gender Trouble (2006) (Butler, s.3).   

 

2.3 Kön och genus som diskursivt konstruerade 

 

I Gender Trouble förkastar Butler den analytiska skillnaden mellan ”kön”, vilket anses vara 

biologiskt betingat och ”genus” - ”det kulturella könet” (Butler, s.8). Butler menar att den 

biologiska kroppen inte har någon egentlig ”innebörd” innan den har genusmarkerats (Bulter, 

s.8) . Genus får dock inte uppfattas som en kulturell ”inskrift” på ett redan existerande kön, 

utan som ett instrument med vilka själva ”könen” etableras: ”As a result, gender is not to 

culture as sex is to nature; gender is also the discursive/cultural means by which ’sexed 

nature’ or ’natural sex’ is produced and established as ’prediscursive’, prior to culture, a 

politically neutral surface on which culture acts (Butler, s.10). Om genus är kulturellt 

konstruerat så är det inte avhängigt ett kön, och således inte lika ”bestämt som genus” (Butler, 
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s.10). Denna analytiska åtskillnad mellan biologi och kultur, menar Butler, gör det möjligt att 

tolka subjektet som splittrat eftersom genus inte anses vara bundet till biologi, ”maskulina” 

attribut kan till exempel beteckna en kvinnlig kropp. Butler stannar emellertid inte där, utan 

fortsätter med att ifrågasätta vad kön är. Kanske är det så att kön också är diskursivt skapat av 

makter som haft ett egenintresse med vetenskapen. Genus kan inte enbart uppfattas som ett 

kulturellt betecknande av den biologiska kroppen, utan måste även ses som en av de skapande 

faktorerna av ”könet” (Butler, s. 9-10). Alltså är, enligt Butler, både kön och genus diskursivt 

konstruerade. Butler framhärdar vidare: ”(…) whether ‘before’ the law as a multiplicitous 

sexuality or ”outside the law as an unnatural transgression, those positionings are invariably 

”inside” a discourse which produces sexuality (…)”(Butler, s.134).  

 

2.4 Den heterosexuella matrisen 

 

Uppfattningen om att det skulle finnas någon sann eller ”rätt” sexualitet skapas av samma 

reglerande system som genererar sammanhängande normativa genusidentiteter (Butler, s. 23). 

Butler hävdar att ”maskulint” och ”feminint” skapats av en heteronormativ diskurs som vill 

framställa dessa två genusidentiteter som stabila, ”naturliga” och som utesluter varandra. Hon 

förklarar vidare att heterosexualiseringen av åtrå erfordrar: ” (…) the production of discrete 

and asymmetrical oppositions between ‘feminine’ and ‘masculine,’ where these are 

understood as expressive attributes of ‘male’ and ‘female’ (Butler, s. 23). Alltså, i 

heterosexuell åtrå, vilken har kommit att ses som ”normen” för all sexuell åtrå, förutsätts 

”åtskilda” och ”asymmetriska” motsatser mellan ”feminina” och ”maskulina” (genus) som i 

sin tur anses vara betecknande drag hos män och kvinnor (kön). En sådan heterosexuell matris 

som ”filtrerar” vad som är normalt ”genusbeteende” och inte, utesluter vissa beteenden som 

inte anses som ”normala”. På så vis definierar även den heterosexuella matrisen vad som är 

avvikande och inte. Dessa ”obegripliga” genusindivider (i motsats till de begripliga som är 

enhetliga i kön, genus och sexuellt utövande), hävdar Butler, är de beteenden som inte kan 

relateras till ”kön”, eller inte är bundna vid ett särskilt kön och där den praktiserade åtrån inte 

är en effekt av kön eller genus. Butler förklarar vidare att konsekvens och enhetlighet är en 

illusion vad det gäller identitet, och upprätthålls i samhällsdiskursen för att hålla sexualiteten 

inom ramarna av heteronormen och på så vis försäkra reproduktion (Butler, s.24).  
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3 Analys  
3.1 Den obligatoriska manliga sexualiteten – en analys av gestaltandet av sexualitet i “So 

much water so close to home”.  

 

Syftet med föreliggande studie är att analysera och tolka gestaltandet av sexualitet i Raymond 

Carvers novell ”So much water so close to home”, den längre versionen ifrån Where I’m 

calling from (1998). Frågeställningarna som i detta sammanhang skall besvaras är hur 

sexualitet gestaltas i novellen och hur den kan tolkas utifrån ett feministiskt och ett 

queerteoretiskt perspektiv. Den teoretiska utgångspunkten i den första analysdelen kommer att 

vara Adrienne Richs teori om den obligatoriska heterosexualiteten som ett instrument för att 

upprätthålla manlig supremati över kvinnan, vilken förutsätter en sexuell ojämlikhet där 

kvinnan är den underkastade.  

 Den andra analysdelen kommer att utformas kring frågeställningarna vilka som 

är de styrande principerna bakom sexualitet i novellen samt hur dessa principer tar sig uttryck. 

Den teoretiska basen utgörs här av Judith Butlers teori om att genus och kön skapas genom 

regulativa diskurser. Med hjälp av Butlers teori kommer de dominanta diskurserna gällande 

sexualitet i novellen att lokaliseras. 

Metoden som kommer att appliceras i analysen är närläsning av relevanta partier, det 

vill säga sådana som på ett eller annat sätt berör motivet sexualitet, dessa kommer sedan att 

analyseras och tolkas utifrån den teoretiska utgångspunkten.  

 Avslutningsvis kommer de läsningar av gestaltandet av sexualitet i novellen som 

presenteras i analysen att sättas i relation till den tidigare forskning som presenterats i 

uppsatsen. Detta för att se om denna studie kan anses komplettera tidigare forskning i någon 

aspekt då det gäller gestaltandet av sexualitet i Carvers texter. 

Berättaren i ”So much water so close to home” är en kvinnlig gestalt vid namn Claire 

och det är även hon som är fokalisator i berättelsen. I ”So much water” är det uteslutande 

heterosexuella relationer som gestaltas. I berättelsens kärna figurerar Claire och hennes man 

Stuart vars öde sammanflätas med mordet på en ung flicka. I ”So much water” är sex inte 

förknippat med närhet, ömhet eller njutning utan i grunden ligger polariserade könsroller där 

kvinnlig sexualitet står i skuggan av en manlig. Framställandet av sexualitet, eller åtminstone 

av den heterosexuella relationen i ”So much water”, tangerar i många avseenden Adrienne 

Richs teori om den obligatoriska heterosexualiteten och om hur mannen i olika aspekter 

använder sex och sexualitet som ett maktredskap med vilka man håller kvinnor och 
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den”kvinnliga” sexualiteten underkastad den ”manliga”, inom den heterosexuella institutionen 

(Rich, s.638).  

Claires och Stuarts sexuella relation präglas av Stuarts aggressivitet. Stuarts sexuella 

karaktär är genomgående förknippad med hårdhet och brist på ömhet och empati. När Claire 

vid ett tillfälle bryter ihop och faller i gråt hos Stuart, bemöter han henne med en invit till sex: 

”I think I know what you need, honey. Let me play doctor” (Carver, s.191). När Claire dock 

gör motstånd blir Stuart förargad och försöker tvinga sig på henne: ”Not now, please,’ I say. 

’Not now, please, he says, teasing. ’Please nothing.’ Then he steps behind me and locks an 

arm around my waist. One of his hands slips under my brassiere’. ’Stop, stop, stop,’ I say. I 

stamp on his toes. And then I’m lifted up and then falling” (Carver, s.192). Stuarts sexualitet 

utgör ett tydligt hot mot Claire; avvisar hon hans sexuella närmanden, riskerar hon att bli 

slagen. När Claire slutligen tar avstånd från Stuart genom att flytta ut ur deras gemensamma 

sovrum in till ett eget, bryter Stuart upp dörren mitt i natten: ”He does this to show me that he 

can, I suppose, for he doesn’t do anything when the door springs open (…)” (Carver, s.192). 

Inbrytandet i sovrummet kan läsas som symboliskt för hur Stuart manifesterar sin makt över 

Claire, men det är även ett uttryck för att han inte accepterar hennes sexuella avståndstagande 

ifrån honom. Detta scenario kan även anses spegla hur mannen använder våld för att 

kontrollera kvinnans sexualitet inom den heterosexuella strukturen. Kleppe hävdar att en 

speciell typ av våld riktas mot just kvinnor vilket gestaltas i novellen (Kleppe, s.11). Med 

hänsyn till Richs teori om den heterosexuella institutionen som en sociopolitisk 

”maktstruktur” är det möjligt att i novellen markera att detta våld har en sexuell utgångspunkt. 

Rich hävdar som bekant att den heterosexuella institutionen hjälper till att upprätthålla 

mannens makt och tillgång till kvinnan, något som ofta manifesteras genom att kontrollera 

hennes sexualitet och förneka henne en egen (Rich, s.638).  

Utanför hemmet präglas varje möte med en man ett potentiellt hot för Claire – ett hot 

som är av sexuell karaktär. Även om Claire tar till våld vid ett tillfälle, är det enbart hos de 

manliga gestalterna som våld och sex är associerade med varandra, vilket manifesteras i sin 

allra extremaste form i mordet på flickan som Stuart och hans vänner finner våldtagen och 

mördad och i floden. Även den behandling som Stuart och hans vänner ”utsätter” den döda 

kvinnan för, kan sägas spegla ett slags påtvingad sexuell situation, där männen inte kan 

motstå att sexualisera den kvinnliga kroppen. Istället för att ta upp flickan ur vattnet och ringa 

polisen, låter de henne ligga kvar, naken, exponerad, för allas blickar att iaktta, något som 

understryks av att det bara är män närvarande. Ordet ”play” används i texten för att beskriva 

hur männen leker med ljuset från sina ficklampor över den döda flickans kropp. Medan en av 
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männen fjättrar kroppen lyser de övriga upp den med skenet från sina ficklampor: ” (…) all 

the while the flashlights of the other men played over the girl’s body” (Carver, s.175). ”Play” 

besitter här en dubbel innebörd och kan tolkas som en allusion på det erotiska eller 

pornografiska ”iakttagandet” där den manliga blicken ”leker/spelar” över kvinnans nakna 

kropp. Således antar sexualiserandet av den kvinnliga kroppen extrema proportioner eftersom 

hon inte ens i döden kan undkomma den manliga objektifierande blicken eller undfly en 

påtvingad sexualitet. I mer subtila ordalag beskriver Carver här ett slags sexuell, morbid 

peepshow där kvinnan stöps efter den manliga sexuella fantasin. På ett metaforiskt plan står 

även fjättrandet av den misshandlade och våldtagna kvinnan att läsa som en tydlig 

representation för den fysiska inskränkning som Rich pekar ut som en av de egenskaper för 

hur mannens makt upprätthålls inom en heterosexuell struktur (Rich, s.639). Denna fysiska 

inskränkning tar sig även uttryck i den minskade rörelsefrihet som Claire upplever under ett 

alltid närvarande hot som den manliga sexualiteten utgör. När hon under en biltur blir stannad 

av en man i en annan bil, är en känsla av hotfullhet genast närvarande, och det har en sexuell 

klangbotten: 

 
” ’Open the door, all right?’ he says, as if he isn’t listening. ’At least roll the window down. You’re going to 

smother in there.’ He looks at my breast and legs. The skirt has pulled up over my knees. His eyes linger on my 

legs, but I sit still, afraid to move. ’I want to smother, ’I say. ’I am smothering, can’t you see?’ (Carver, s. 189).  

 

Männens sexualitet framstår således som den definierande, eller normativa sexualiteten i 

novellen, och är tätt förbunden med våld eller hotfullhet. I en heterosexuell struktur där den 

manliga sexualiteten undantränger den kvinnliga blir det svårt för en kvinnlig sexualitet att få 

ett eget uttryck. Claire initierar aldrig till sex, hon “tänker” aldrig på sex på ett sätt som utgår 

från henne själv, utan beskriver nästan uteslutande de manliga gestalternas sexuella 

närmanden. Den enda gången Claire och Stuart har sex med varandra så understryks det 

mekaniska av att berättaren blir fåordig: “In bed he put his hands on me again and then 

waited, as of thinking of something else. I turned slightly and then moved my legs. 

Afterwards (…)” (Carver, s.176). Att de alls har haft sex avslöjas snarare genom “afterwards” 

medan själva sexakten inte alls beskrivs. Claire går med ett slags likgiltighet med på att ha sex 

med Stuart, något hon gör mer “av vana” eller att det förväntas av henne, än av lust. Dagen 

efter får Claire veta att Stuart fann den mördade flickan i floden, en händelse som inleder 

hennes alienationsprocess från Stuart: ”’Why didn’t you tell me last night?’ I asked. ‘What do 

you mean?’ he said. ’You know what I mean,’ I said. I looked at his hands, the broad fingers, 
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knuckles covered with hair, moving, lighting a cigarette now, fingers that had moved over me, 

into me last night” (Carver, s.177). Att Claire känner avsmak inför Stuart då hon får veta att 

han ville ha sex med henne när han precis kommit hem från den döda flickan visar hur Claire 

associerar den mördade flickans öde med sitt eget därför att de har flera beröringspunkter. 

Även om Claire aldrig blir våldtagen drar hon paralleller mellan den våldtagna och mördade 

flickan och det sexuellt betonade våld och hot som riktas mot henne både i och utanför 

hemmet. Kleppe drar samma slutsats då hon menar att liknelsen mellan den mördade flickans 

öde och Claires egen utsatta situation i hemmet tillsammans bidrar till bilden av ett ständigt 

närvarande hot (i form av männens våldsamhet) i kvinnans vardag (Kleppe, s.10). I jämförelse 

med framställandet av den manliga sexualiteten, eller de manliga gestalternas sexualitet, 

framstår en kvinnlig sexualitet, representerad genom Claire, som i stort sett obefintlig eller 

undanträngd. Åtminstone förblir den osynlig inom den snäva definitionen av sexualitet som 

dominerar i novellen och som utgår från mannen som norm. 

Slutligen, är det möjligt att argumentera för att gestaltandet av sexualitet i ”So much 

water” kan belysas genom Richs teori om hur en obligatorisk heterosexualitet upprätthålls 

genom mannens ”kontrollerande” av kvinnans sexualitet, framför allt genom att med våld 

påtvinga henne sin egen, men även på mer komplexa, svårbestämda grunder av vad Rich 

refererar till som ”the socialization of women to feel that male sexual ’drive’ amounts to a 

right” (Rich, s.638-639). Även Kleppe sätter sexualitet i förhållande till makt i novellen och 

menar att de manliga gestalterna använder sex som en form av maktutövande och att den är 

förknippad med våld och död (Kleppe, s.13). Några av de tydligaste aspekterna i novellen 

genom vilka dessa förhållanden kristalliseras är mötena mellan manliga och kvinnliga 

gestalter; mellan Claire och Stuart, men även i Claires interagerande med andra män. Vidare 

gestaltas även på ett symboliskt plan fastbindandet av den våldtagna och mördade flickan, 

som ett exempel på den kategori som Rich ser som ett fysiskt begränsande av kvinnan för att 

förhindra hennes rörlighet (Rich, s.639). Även Kleppe menar att den mördade kvinnan är en 

extrem symbol för kvinnans ofrihet och att detta frihetsberövande bland annat har en sexuell 

bevekelsegrund (Kleppe, s.13). Denna psykiska och fysiska isolering dikteras främst av de 

manliga gestalternas (i synnerhet Stuarts) våldsbenägenhet, sexualitet och sexuella 

objektifierande av kvinnan. Analysen visade även att våldet, som Kleppe refererar till som en 

speciell typ av våld riktat mot kvinnor, kan anses vara bundet till sexualitet på så vis att 

männen använder det för att styra en kvinnlig sexualitet. 

Konsekvent framstår den kvinnliga sexualiteten (sexualitet som utgår från Claire) i 

novellen som i princip obefintlig. Trots att Claire motsätter sig Stuarts sexuella våldsamhet, 
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vilket hon manifesterar genom att flytta ut ur deras gemensamma sovrum och vägrar ha sex 

med honom, är det ett motstånd som på många sätt kan tolkas som fruktlöst i ett 

socialt/kulturellt sammanhang där den heterosexuella strukturen upprätthålls och bidrar till att 

bevara ojämlika sexuella förutsättningar för män och kvinnor och där kvinnan berövas en 

egendefinierad sexualitet.  

 

3.2  Den manliga normativa sexualiteten och omöjliggörandet av ett kvinnligt sexuellt 

uttryck – en analys av de styrande principerna bakom sexualitet i ”So much water so 

close to home”  

 

Butler hävdar att det inte finns en sann ”ursprunglig” sexualitet eller sexuell åtrå, däremot 

finns det en heteronormativ diskurs som upprätthåller illusionen om att ”maskulint” och 

”feminint” är stabila och naturliga genus (Butler, s.23). Det är även utifrån den normerande 

heterosexuella matrisen som de individer som inte följer dess logik, blir definierade som 

avvikande (Butler, s.23). Om man ser den berättande diskursen (den berättade texten) i ”So 

much water” som ett slags kulturell eller social situation med ett eget normsträvande 

regelsystem vad det gäller genus och sexualitet, är det möjligt att lokalisera vilken dominant 

diskurs som bidrar till att skapa normer gällande kön, genus och sexualitet. 

Trots att den heterosexuella matrisen ligger till grund för den sexuella motsatsbaserade 

strukturen i ”So much water” kan man inte lokalisera en ”feminin” sexualitet alls, utan det är 

helt och hållet den manliga sexualiteten som är normen, och som manifesterar sig självt i 

olika aspekter, bland annat genom att vara den dominanta diskursen gällande sexualitet. 

Claire som är den kvinnliga berättaren och som har ett namn som kan knytas till klarsynthet, 

har möjlighet att uppmärksamma missförhållandena inom den heterosexuella maktstrukturen, 

men hon förmår aldrig omdefiniera det sexuella uttrycket så att det utgår från en kvinnlig syn. 

Detta är på flera sätt en omöjlighet, vilket uppmärksammar hur pass dominerande det manliga 

sexuella uttrycket är i novellen. Den diskursiva aspekten av sexualitet, alltså Butlers teori om 

hur regulativa diskurser (inom en sociokulturell kontext till exempel) skapar och styr genus, 

kön och sexualitet, och som utgår från en manlig norm tar sig olika uttryck i novellen. 

Exempelvis definieras de kvinnliga gestalterna i novellen, i ett sexuellt sammanhang, på olika 

sätt utifrån ett manligt perspektiv. Sålunda visar novellen hur Claire på många sätt 

internaliserar den manliga normen. Hon är en kvinnlig berättare men upprepar bara en 

dominerande manlig diskurs som utgår från en manlig norm och gör kvinnan till ”den andra”. 

Kurt Nesset hävdade i sin artikel ”This word love” att Carvers gestalter ofta blir fångar i en 
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sexualitet de inte förstår ((Nesset, s.292). Ett liknande förhållande kan relatera till Claires 

situation eftersom hon är fast i en sexualitet som utgår från en manlig norm och där ett 

kvinnligt sexuellt uttryck omöjliggörs.  När Claire exempelvis föreställer sig hur männen 

finner den döda kroppen och hur de binder fast henne, antar hon ett manligt ”erotiskt” 

perspektiv på hela händelseförloppet, det är till exempel hon som ”målar upp” scenen över 

hur männen binder fast kvinnokroppen medan ljuset från deras ficklampor leker över kroppen.  

Som Butler hävdar så är inte genus en kulturell ”inskrift” på ett redan existerande kön, 

utan genus är även ett instrument med vilka själva ”könen” etableras: ”(…) gender is also the 

discursive/cultural means by which ”sexed nature” or ”natural sex” is produced and 

established as ’prediscursive’, prior to culture, a politically neutral surface on which culture 

acts” (Butler, s.10). Om detta antagande stämmer är det möjligt att argumentera för att Claires 

berättande upprepar de existerande normer angående sexualitet inom själva berättelsens värld, 

den manligt definierade heterosexuella diskursen som, i en sexuell aspekt, ”märker” det 

kvinnliga genuset som sexobjekt för mannen och osynliggör en sexualitet som utgår från 

kvinnan. 

Claire framställer ett nästan metaforiskt förhållande mellan den kvinnliga kroppen och 

hur det kvinnliga könet, eller genuset sexualiseras utifrån en manlig diskurs, då hon föreställer 

sig hur ”männen” undersöker den mördade kvinnans lik: ”But for the last twenty-four hours 

men have been examining it, putting things into it, cutting, weighing, measuring, putting back 

again, sewing up, looking for the exact cause and moment of death. Looking for the evidence 

of rape. I’m sure they hope for rape. Rape would make it easier to understand” (Carver, 

s.181). Bildspråket i stycket associerar onekligen till ett slags övergrepp på den kvinnliga 

kroppen; ”examining”, ”putting things into it”, ”cutting”, ”sewing up”. Här är det 

kvinnokroppen som undersöks och definieras utifrån ett manligt perspektiv, något som 

understryks av att Claire använder ordet ”men” istället för det mer neutrala ”people”. 

Obduktionen kan även ur ett större sammanhang tolkas som att ett historiskt förekommande 

av manligt våld (vilket på flera sätt sammanfattas i Richs teori över de typiska egenskaper 

som kännetecknar den heterosexuella institutionens upprätthållande av mannens makt över 

kvinnan och som ofta har en sexuell bevekelsegrund), märkt den kvinnliga kroppen och 

föranlett hennes (symboliska) död. Kroppen blir således också en uttrycksfull metafor för 

utraderandet av en kvinnligt definierad sexualitet i en värld dominerad av män och där 

männen hoppas på att motivet var våldtäkt, för det skulle vara ”lättare att förstå”. 

Den döda, misshandlade kroppen kan även tolkas som avsaknaden av en självdefinition, 

eftersom det kvinnliga medvetandet är helt frånvarande ifrån kroppen, det är enbart män som 
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har en överordnad, bestämmande position varifrån kvinnan betraktas och definieras. En annan 

tydlig ”märkning” av den kvinnliga kroppen, gestaltas i nyhetsartikeln om mordet där vilka 

skador kroppen har åsamkats beskrivs: ”unidentified girl eighteen to twenty-four years of 

age…body three to five days in the water…rape a possible motive…preliminary results show 

death by strangulation…cuts and bruises on her breasts and pelvic area” (Carver, s.177). 

Anonymiteten som präglar beskrivningen av kvinnan, gör att offret blir ospecifikt och 

sammanfattar en mängd kvinnor som alla gått ett liknande öde till mötes. Tillsammans med 

bilden av obduktionen bidrar denna gestaltning av den misshandlade kvinnokroppen till 

tolkningen att det manliga sexuella våldet traumatiserat den kvinnliga sexualiteten på så vis 

att våldet här tydligt är riktat mot de kvinnliga organ som är tätt associerade med sex, 

sexualitet och livgivande såsom ”breasts” och ”pelvic”, det vill säga bäcken och 

bäckenbotten. Detta våld mot kvinnans kropp har alltså en sexuell underton och kan kopplas 

till de regulativa diskurserna som skapar sexualitet på så vis att en manligt definierande 

diskurs här markerar kvinnokroppen och dess ”sexuella” eller reproduktiva organ som 

obrukbara eller traumatiserade. Den kvinnliga sexualiteten är oundvikligt ”sårad” eller 

”skadad”. 

Claire blir tidigt i berättelsen varse att hon inte har någon rätt att uttrycka sig hur hon 

vill om sin man: ”I won’t have you passing judgement on me. Not you” (Carver, s.173). Även 

Kleppe uppmärksammar hur Claire försöker uttrycka ett samband mellan sin egen situation 

och de våldsamma handlingar som kvinnor utsätts för utanför hemmet, vilka Stuart är länken 

emellan: ”Claire’s efforts at articulation reach the reader but are time and again brushed off by 

her husband. She is trying to make sense of her place in the family as well as in the larger 

community” (Kleppe, s.10). Claire försöker alltså att formulera ett sammanhang vilket hon 

själv är en del av men det är ett försök till uttryck som dock hindras av hennes man. Han 

vägrar bli ”dömd” eller definierad genom hennes sätt att se. 

Claire är således i många aspekter dömd att inom berättelsens ramverk upprepa den 

manligt dominerade normen då det gäller sexualitet och där sexuellt våld liksom över- och 

underordning ingår. Claire är fången i en diskurs som samtidigt som den definierar sexualitet, 

kön och genus, förnekar henne rätten att själv definiera dessa. Den manliga dikterande 

diskursen, uttrycks bland annat i det manliga ”märkandet” av den kvinnliga kroppen, 

osynliggörandet av en kvinnlig sexualitet och traumatiserandet av en kvinnlig sexualitet 

genom påtvingandet av en manlig sexualitet. 

Följaktligen är det möjligt att, utifrån Butlers teori om diskursivt skapande av genus, kön och 

sexualitet, tolka de skapande och styrande principerna bakom sexualitet i novellen som att de 
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utgår ifrån en manligt definierad diskurs av sexualitet. Den manliga definitionen av sexualitet 

är så pass dominant i novellen att den osynliggör, eller omöjliggör ett kvinnligt sexuellt 

uttryck. På så vis kan Claire aldrig ”bryta sig ut” ur berättelsen och omdefiniera den skapande 

kraften bakom de polariserade könsrollerna - den påtvingade manliga sexualiteten som genom 

sin fullkomliga dominans osynliggör ett kvinnligt sexuellt uttryck. I förlängning är Claire i en 

aspekt en produkt av den manliga definierande diskursen som skapar och styr det sexuella 

uttrycket. 

 

3.3 Återknytning till tidigare forskning 

  

För att återknyta till tidigare forskning om sexualitet i Carvers noveller är det möjligt att se att 

både Kleppe och Nesset hävdar att Carvers gestalter på ett eller annat sätt är en del av en 

sexualpolitik som orsakar de inblandade lidande och isolerar karaktärerna i en sexualitet som 

de inte förstår. Kleppe hävdar att kvinnans symboliska instängdhet dikteras av mannens 

våldsamhet, av rollen som sexobjekt och som offer för sexbrott både i och utanför hemmet 

(Kleppe, s.13). Nesset menar att Carvers gestalter antingen finner sig bedragna, bedrar eller är 

fångna i en sexualitet som de inte förstår och att de: ”(…) become partakers of sexual politics, 

which not only bring on love’s sicknesses but aggrevate them as well” (Nesset, s.292). Denna 

studie visade sig ha flera överensstämmelser med Kleppes läsning av novellen i avseendet att 

männens våld är sexuellt betonat, att våldet förhindrar kvinnans rörelsefrihet och utgör ett hot 

mot kvinnan både i och utanför hemmet.  

 Vad som förenar denna studie med både Kleppes och Nessets är i första hand 

antagandet att det finns en ”instängdhet” eller ”ofrihet” i gestalternas relation till sexualitet i 

Carvers texter. Kleppe hävdar att kvinnans ofrihet dikteras av mannens våld och sexuella 

objektifiering av kvinnan men hon antyder även hur Claires försök till att ge uttryck för 

hennes och andra kvinnors situation i en våldsam miljö avspisas och ogiltigförklaras av 

mannen. Nesset menar att gestalterna ofta blir fångna i en sexualitet som de står främmande 

och oförstående inför, något, menar han, som styrs av en begränsande sexualpolitik. Vad 

denna studie främst kan bidra till i en tolkning av sexualitet i Carvers ”So much water so close 

to home” är, med utgångspunkt i Butlers teori om att genus, kön och sexualitet skapas av 

regulativa diskurser, att Claires instängdhet inte bara tar sig ett fysiskt uttryck utan även ett 

metaforiskt då hon är fast i en diskurs om sexualitet som utgår från mannen och som hindrar 

Claire från att finna ett eget sexuellt uttryck. Mannen är även den som definierar den 

kvinnliga kroppen, varpå hon skapas inom samma regulativa kontext. Uppfattningen om att 
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Carvers gestalter ofta är fångna i en sexualitet som är dem främmande kan alltså härledas till 

de diskurser som skapar och styr normerna för sexualitet, men vilka inte alltid dikteras av 

gestalterna själva utan av andra instansers snäva regelverk.  

 

4 Sammanfattning  
 

Syftet med studien var att analysera och till viss mån även tolka, hur sexualitet gestaltas i 

Raymond Carver ”So much water so close to home”. En del av syftet var även att, med stöd i 

den teoretiska bakgrunden, analysera vilka principer som ligger bakom konstrueringen av 

sexualitet i novellen, samt hur dessa tar sig uttryck. I samband med detta var avsikten att sätta 

denna studie i relation till tidigare forskning om sexualitet i Carvers texter för att se huruvida 

denna studie kunde komplettera tidigare tolkningar. 

Den första analysdelen visade att sexualitet i ”So much water” gestaltade en manlig 

sexualitet som ofta var förknippad med våld. Vidare marginaliserades en kvinnligt definierad 

sexualitet genom att med våld påtvinga kvinnan den manliga. Den manliga sexualiteten 

associeras med våld och en hotfullhet som har en sexuell klangbotten. Analysen visade också 

hur den manliga sexualiteten isolerade kvinnan i Claires och Stuarts relation, men även 

utanför hemmet genom männens ständiga sexuella objektifiering av kvinnan.  

Den kvinnliga sexualiteten (representerad genom Claire) får aldrig något uttryck i 

novellen utan är snarare förknippad med likgiltighet eller underkastelse i sexuella 

sammanhang. Claire tar avstånd sexuellt från Stuart genom att flytta ut ur deras sovrum, men 

en sexualitet som utgår från Claire gestaltas aldrig i novellen, vilket tolkades som ett uttryck 

för hur snäv definitionen av sexualitet är då den, som i denna novell, är hårt knuten till en 

manlig heterosexuell norm. Stuarts inbrytande i sovrummet tolkades även som ett symboliskt 

uttryck för hur mannen använder våld för att kontrollera kvinnans sexualitet. 

Den tolkning som var mest applicerbar på gestaltandet av sexualitet i novellen visade 

sig vara Adrienne Richs teori om hur manlig makt upprätthålls inom den heterosexuella 

institutionen som politisk, ideologisk konstruktion. Maktutövandet tog sig främst uttryck 

genom att påtvinga kvinnan manlig sexualitet, genom våldtäkt och misshandel men även 

genom en sexuell objektifiering av kvinnan. Att det manliga sexuella uttrycket ständigt hotar 

att övergå i våld leder det till en fysisk och psykisk begränsning av kvinnan som varken kan 

röra sig eller tänka fritt. Fastbindandet av den mördade kvinnan tolkades som ett slags symbol 
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för hur männen begränsar kvinnans rörelsefrihet och håller henne inom den heterosexuella 

institutionens begränsande system.  

I den andra analysdelen hävdades det att de skapande och styrande principerna bakom 

sexualitet som de framställs i novellen var en diskurs som utgick ifrån en manlig norm. Denna 

diskurs argumenterades vara så pass dominant i novellen att den osynliggjorde, eller 

omöjliggjorde ett kvinnligt sexuellt uttryck i novellen. En manlig definition av sexualitet som 

den styrande diskursen i novellen tog sig uttryck bland annat genom att det är ett manligt 

perspektiv, eller logik, som Claire återger då hon till exempel föreställer sig fastbindandet av 

kvinnokroppen och hur detta antar en manlig erotisk definition då den manliga blicken ”leker” 

över den nakna kroppen. Vidare kan även den obduktionsscen som förekommer i novellen, 

med hjälp av Butlers teori om det diskursiva genusmärkandet, tolkas som en metafor för hur 

en manlig diskurs genusmärker den kvinnliga kroppen. Obduktionen av kvinnokroppen 

tolkades även som avsaknaden av en (kvinnlig) självdefinition eftersom det kvinnliga 

medvetandet är frånvarande (genom döden). Således är det enbart männen som har en 

bestämmande position då kroppen ”märks” och kvinnan har inte något utrymme att konstruera 

ett eget sexuellt uttryck (eget definierande av sin kropp och sin sexualitet). Det allra tydligaste 

uttryck som den manliga dominanta diskursen tar sig, om än det inte rör sexualitet i direkt 

sammanhang, är då Stuart förklarar att han inte tänker låta sig dömas av Claire, i synnerhet 

inte av henne.  

I analysen lyftes även fram att Claire är fången i en berättelse där den manliga diskursen 

styr skapandet och således normerna för sexualitet i novellen. Claire kan aldrig bryta sig ur 

berättelsen eller den manliga diskursen och inta den definierande positionen inom den givna 

diskursen eftersom hon i flera aspekter är en produkt av den. 

Slutligen, för att återknyta till tidigare forskning om sexualitet i Carvers noveller, 

fastställdes det att uppfattningen om att gestalterna är fångna i en sexualitet som är dem 

främmande, något som både Nesset och Kleppe hävdar återkommer i flera av Carvers texter, 

tar sig flera uttryck i ”So much water so close to home”. Bland annat begränsas kvinnans 

frihet av hotet att den manliga sexualiteten alltid kan övergå i våld och genom den ständiga 

sexualiseringen av den kvinnliga kroppen. På ett mer uttryckligt sätt står även fastbindandet 

av den döda kvinnokroppen att läsa som en symbol för den fysiska inskränkning av kvinnan 

som är ett av medlen med vilka män hindrar kvinnans rörelsefrihet. Utöver detta visade även 

analysen att den instängdhet och ofrihet som Kleppe och Nesset refererar till tar sig uttryck i 

texten genom att de regulativa diskurser som ligger bakom sexualitet i novellen utgår från en 

dominant manlig norm som, samtidigt som det definierar sexualiteten i novellen, hindrar 
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Claire från att ge uttryck för en kvinnligt definierad sexualitet. Claire är fången i den manligt 

definierade sexualiteten som utraderat en kvinnlig inom textens värld. Således kan 

uppfattningen om att Carvers gestalter är fångna i en sexualitet som de inte förstår, härledas 

till regulativa diskurser som skapar och styr normerna för sexualitet, vilka håller Claire fången 

i en manligt definierad sexualitet som genom sin dominans utraderar ett kvinnligt sexuellt 

uttryck.  
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