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Abstrakt 
Denna uppsats analyserar blick och agens i Kate Zambrenos roman Green Girl. Detta 
görs främst genom Foucaults begrepp panopticism och Baudrillards teorier om 
konsumtionssamhället. Uppsatsens syfte är att studera Zambrenos framställning av  
huvudkaraktären Ruth i relation till Foucaults och Baudrillards teorier. Detta för att via 
Zambrenos bok göra en feministisk analys av hur konsumism och normativ femininitet 
fungerar som disciplinerande krafter som villkorar kvinnors och flickors agens. Den 
huvudsakliga frågeställningen lyder: Hur går Ruths tillvaro att jämföra med den 
isolerade fångens i Foucaults och Benthams Panoptikon? En underfråga är: Hur 
disciplineras Ruth av konsumtionssamhället? Analysmetoden som tillämpas är en 
närläsning av Zambrenos roman, med påföljande jämförelser med den valda teorin. 
Genom denna analys framgår att det går att göra en jämförelse mellan fången i 
panoptikon och karaktären Ruth, i det att den senare internaliserar omvärldens blickar 
och sedermera disciplinerar sig och sin kropp för att behaga den tänkta betraktaren. 
Uppsatsen visar också att denna disciplinering är kopplad till konsumtionssamhället och 
idealiserade bilder av kvinnor och flickor, så som det framställs i romanen. Slutligen 
påvisas att detta illustreras genom den i texten mycket närvarande författarrösten i 
Green Girl, som till sin karaktär är voyeuristisk och kommenterande. I detta tar 
författarrösten också med sig läsaren. 
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1.Inledning 

För den här uppsatsen har jag valt att analysera romanen Green Girl (2011 samt 2014) 

av den amerikanska författaren Kate Zambreno (f. 1977). Green Girl handlar om den 

unga amerikanskan Ruth. Hon har flyttat från sitt hemland och hyr ett litet rum i 

London, en stad där hon saknar socialt nätverk och där hon känner sig annorlunda och 

främmande. När vi möter henne jobbar hon på parfymavdelningen i ett varuhus, kallat 

“Horrids”, där hon delar ut prover av en ny kändisparfym, kallad “Desire”. Uppgiften 

förpassar henne till varuhusets “lägsta kast”.  Det är en isolerad tillvaro som Ruth 1

genomlever, och hon tycks sakna mål och mening. Hon har svårt att behålla ett arbete 

och hankar sig fram genom okvalificerade och otillfredsställande jobb. Hon har en vag 

dröm om att pengarna hon tjänar ska kunna finansiera hennes framtida skrivande, men 

inga riktiga steg mot att förverkliga författarambitionerna tas under romanens gång. 

Ruth främsta projekt är istället den egna uppenbarelsen. Hon är helt uppfylld av tankar 

på hur hon ter sig inför de blickar som riktas mot henne av omvärlden. Hon lägger hela 

sitt fokus på kläd-, smink- och frisyrval och är konstant medveten om sig själv som bild 

och objekt. Zambrenos narrativ påminner ständigt läsaren om blickarna som riktas som 

kameraobjektiv mot Ruth. Den utomstående iakttagaren finns även gestaltad i 

berättarrösten, som är en högst närvarande, aktiv och subjektivt kommenterande 

författare. 

Mitt intresse för Green Girl kommer ur en feministisk vilja att analysera flickors och 

kvinnors tendenser till självobjektifiering, och dessas konsekvenser för vårt 

identitetsskapande. Zambrenos roman, liksom dess hjältinna, är en frenetisk uppvisning 

i voyeurism och objektifiering, och betraktandets fasor och lockelser. 

Kate Zambreno debuterade romanen O Fallen Angel 2009 efter att ha vunnit förlaget 

Chiasmus Press romantävling “Undoing the Novel” 2008.  Green Girl har publicerats i 2

två versioner, 2011 respektive 2014. Den publicerades första gången på det lilla förlaget 

Emergency Press. Efter att den första versionen av Green Girl fått positiv 

 Zambreno, Kate, Green Girl, Harper Perennial, New York 2014, 91

 Plum, Hilary. Reviewed: O Fallen Angel by Kate Zambreno: Aspects of Flatness, The 2

Quarterly Conversation, nr 22 (2010). http://quarterlyconversation.com/o-fallen-angel-
by-kate-zambreno (Hämtad 2018-03-23).
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uppmärksamhet plockades den upp för återutgivning på det större förlaget Harper 

Perennial tre år senare, i något omarbetad version. Den här uppsatsen använder Harper 

Perennials upplaga eftersom det är den upplaga som är mest aktuell och som fått störst 

spridning. 

2. Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att närmare studera Zambrenos framställning av 

Ruth i relation till min valda teori, för att via Zambrenos bok göra en feministisk analys 

av hur konsumism och normativ femininitet fungerar som disciplinerande krafter som 

villkorar kvinnors och flickors agens. Jag vill examinera vilka ramar 

konsumtionssamhället sätter upp för den feminint kodade kroppen. Jag menar att min 

uppsats, genom att zooma in på Zambrenos skildring och sätta den i relation till 

teoretiker som Foucault och Barthes, är ett inlägg i en diskussion om konsumtion, kropp 

och identitet. 

Green Girl är full av citat och referenser. Zambreno hjälper villigt läsaren att utröna 

hennes inspirationskällor och intertexter. Citaten kommer från författare som (i den 

ordning de förekommer) Jean Rhys, Clarice Lispector, Emily Dickinson, Virginia 

Woolf, Rainer Maria Rilke, André Breton, Colette och Edgar Allan Poe, samt 

teoretikerna Walter Benjamin, Roland Barthes, Jean-Paul Sartre och Jaques Lacan. Det 

förekommer också flera citat från filmer, främst franska och ofta från 1960-talet. Med 

citaten placerar Zambreno sitt eget verk i en teoretiskt och litteraturhistorisk kontext.  

Ett av romanens huvudteman, om inte huvudtemat, är blicken. Ruths varje steg följs av 

osynliga betraktare, som spelade hon huvudrollen i en film. Ibland liknar texten ett 

filmmanus, där till och med kameravinklar är bestämda: “We see her in profile” (GG, 

21). Ruth kan inte styra bort blickarna, men hon kan till viss del styra över sin egen 

uppenbarelse. Hon kan regissera sig själv och förändra sitt utseende. Hon är ständigt 

upptagen med att iscensätta sig själv. Med andra ord ägnar hon sig åt en  typ av 

självdisciplin inför en  okänd och fördold iakttagare. Detta för tankarna till den tänkta 

fången i Jeremy Benthams konstruktion Panoptikon, samt Foucaults vidareutveckling 
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av konceptet “panopticism” i Discipline and Punish (1977). Foucault är inte inkluderad 

i citaten som förekommer i boken, och Zambreno själv har heller inte omnämnt honom 

som en teoretisk inspirationskälla. Mitt syfte är inte att ta reda på vad författarens 

intention är, och huruvida Zambreno haft Foucaults panopticism  som förlaga. Däremot 

vill jag ställa Ruth och fången sida vid sida för jämförelse. Jag vill se hur deras mönster 

för självdisciplin överlappar. Min huvudsakliga frågeställning är därför: Hur går Ruths 

tillvaro att jämföra med den isolerade fångens i Foucaults och Benthams Panoptikon?  

På detta följer frågeställningar som har direkt att göra med konceptet Panoptikon: Hur 

visar sig Panoptikon i Green Girl? Vem ser? Vem ser inte? Hur yttrar sig den 

disciplinering som Panoptikon framkallar? Hur visar sig den isolering som Panoptikon 

skapar? I en passage i Discipline and Punish beskriver Foucault cellen i Panoptikon 

som en teaterscen, vänd mot fångvaktaren. Går denna teaterscen utan ridå att skönja i 

Kate Zambrenos roman? Hur relaterar Ruth till andra flickor och kvinnor? Kan deras 

relationer liknas vid fångens relation till medfången, isolerad och dold i cellen bredvid? 

En underfråga är: Hur disciplineras Ruth av konsumtionssamhället? Följdfrågorna på 

denna lyder: Vilket plats erbjuder de påbjudna konsumtionsmönstren Ruth i egenskap 

av individ och kropp? Hur skapar Ruth bilden av sig själv i relation till det 

konsumerande subjektet? Och hur flätas detta ihop med fångens tillvaro i Panoptikon? 

3. Disposition 

Under rubriken “Syfte och frågeställning” presenteras de frågor uppsatsen centreras 

kring samt uppsatsens syfte. Avsnittet “Teori och metod” avhandlar den teoretiska grund 

jag använder mig av. Denna hämtas främst från Foucaults Discipline and Punish – The 

Birth of the Prison, kapitlet “Panopticism”, samt Baudrillards The Consumer Society. 

Här ges en sammanfattning av dessa och hur jag ämnar använda dem. Därpå följer 

“Forskningsöversikt”, där jag sammanfattar en analys av Green Girl som förekommer i 

Willful Girls: Gender and Agency in Contemporary Anglo-American and German 

Fiction av Emily Jeremiah. Även tidigare forskning kring blick och makt är inkluderat. 

Jag redogör kort för relaterad forskning av Jaques Lacan, John Berger och Laura 
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Mulvey. Under “Övrig forskning” presenteras Lauren Elkins Flâneuse: Women Walk the 

City in Paris, New York, Tokyo, Venice and London, som har beröringspunkter med 

Green Girl. Uppsatsens analysdel består av fördjupad textanalys av Green Girl.  Denna 

analysdel är uppdelad med hjälp av underrubrikerna “Författarpositionen i Green Girl”, 

“Den övervakade”, “Begär och konsumtion” och “Bilden-Flickan”. Den avslutande 

delen är en diskussionsdel, med undertiteln “Den fogliga”. 

4. Teori och metod 

4.1. Metod och teoretisk ansats 

I uppsatsen gör jag en närläsning av Green Girl. I min analys använder jag mig av en 

hermeneutiskt influerad tolkningsmetod. Min huvudsakliga teoretiska utgångspunkt 

kommer att vara Michel Foucaults teori om panopticism, som han utvecklar i del tre av 

Discipline and Punish (1975), kapitlet “Panopticism”. Denna teori använder jag i 

kombination med Jean Baudrillards teorier om konsumtionssamhället. Jag anser att de 

har vissa beröringspunkter, då de båda handlar om det rådande systemets makt över 

medborgaren, och disciplinering av denne. Jag kommer främst att använda mig av två 

verk som bakgrundslitteratur. Den första är som nämnts Foucaults Discipline and 

Punish – The birth of the prison (Penguin, London 1977), och den andra Baudrillards 

The Consumer Society: Myths and Structures (Revised Edition, Sage, London 2017). 

4.2. Michel Foucault: Panopticism 

Panoptikon är namnet på en fängelsebyggnad skapad av juristen och filosofen Jeremy 

Benthams. Dess arkitektur placerar fångarna i varsin enskild cell, som alla tillsammans 

utgör en ring kring ett centrum. I ringens mitt finns ett vakttorn med uppsikt över alla 

celler samtidigt. Placering av väggar och manipulation av ljuset gör att vakten i tornet 

kan se fångarna i sina isolerade celler, men dessa kan varken se varandra eller vakten. 

Fångarna vet inte när de är bevakade, men vet att de alltid kan vara bevakade. Följden 

blir att de konstant disciplinerar sig själva i ett internaliserande av fångvaktarens blick.  

“He is seen, but he does not see; he is the object of information, never a subject in 
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communication” , skriver Foucault. Han liknar fången vid en skådespelare, och cellen 3

vid en teaterscen: “They are like so many cages, so many small theatres, in which each 

actor is alone, perfectly individualised and perfectly visible.”  Det som spelas upp är 4

dock en ofrivillig uppvisning: “We are neither in the amphitheatre, nor on the stage, but 

in the panoptic machine, invested by its effects of power, which we bring to ourselves 

since we are part of its mechanism.”  Panoptikon är inte en plats för spektakel och nöje, 5

utan en maskin som producerar lydnad. Genom att utsättas för konstant övervakning 

skapas ett fogligt subjekt. I slutändan behöver fången inte ens övervakas vid alla tider 

på dygnet, då internaliserandet av den övervakande blicken gör fången till sin egen 

övervakare. Panopticism är denna tendens, något Foucault menar karaktäriserar det 

moderna, övervakande och disciplinerande samhället.  

I min uppsats utgår jag från kapitlet “Panopticism” i Discipline and Punish. Jag 

kommer att närläsa Green Girl med Foucault teori som bakgrund, för att djupare kunna 

analysera hur betraktandet som fenomen skildras i Zambrenos roman. I detta gör jag 

jämförelser men panoptikonstrukturen så som den beskrivs hos Foucault. I min 

diskussion vidareutvecklar jag dessa jämförelser. 

4.3. Jean Baudrillard: Konsumtionssamhället 

Vid sidan av Foucaults teori kommer jag att använda mig av Baudrillards teorier om 

konsumtionssamhället. Med detta vill jag undersöka om och hur konsumtionssamhället 

och den disciplinerande blicken samverkar i Green Girl. 

I The Consumer Society: Myths and Structures (på franska 1970 respektive engelska 

1998) teoretiserar Baudrillard kring konsumismens betydelse och hur dess ideologi 

kommuniceras i kulturen. Genom att konsumera, menar Baudrillard, fullföljer den 

enskilde medborgaren sin plikt gentemot samhället. Reklam är därför ett disciplinerande 

organ. Det konsumerande subjektet finns inte, för i konsumtionssamhället har individen 

fråntagits sin agens. Baudrillard konstaterar att det moderna samhället skiljer sig från 

tidigare samhället, därför att vår tids människor omger sig med en uppsjö av objekt, 

 Foucault, 2003

 ibid, 2004

 ibid, 2175
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vilkas plats tidigare har upptagits av andra människor.  Det moderna samhället befolkas 6

med andra ord av ensamma individer som ersatt mänsklig samvaro med konsumtion och 

ägande. För Baudrillard förståelse av konsumtionssamhället är begreppet “profusion”, 

ymnighet, centralt. Vi lever i detta överflöd av varor, eller objekt. Objekten i sig själv 

har inget praktiskt värde. Om de hade de vore de inte åtråvärda som konsumtionsobjekt. 

Istället är de tecken. Ett objekt är laddat med symboler som kommunicerar dess ägares 

ekonomiska och kulturella status, bildning och smak. För att tecknen ska kunna 

kommunicera sitt budskap måste ett konsumtionsobjekt placeras i en kontext. På egen 

hand är det värdelöst, även om det har ett praktiskt värde för sin ägare, eftersom det är i 

kontexten av andra objekt, också bärare an tecken, som det enskilda objektet förses med 

mening. Objekten måste kunna placeras i detta system av tecken.  Ett annat centralt 7

begrepp är “differentiation“, differentiering. Detta är drivkraften bakom individens 

konsumtion. Genom konsumerandet av varor som ska berätta något om sin ägare, skiljer 

individen ut sig från mängden.  Baudrillard menar att konsumtion styrs att ett slags 8

“magiskt tänkande”, som syftar till tron på tankar och tecken som omnipotenta. Med 

andra ord finns en tro på att tanken skapar verkligheten. Han länkar det till en syn på 

konsumtion som mirakel: “…the blessings of consumtion are not experienced as 

resulting from work or from a production process; they are experienced as miracle.”  9

Ett särskilt avsnitt ägnas åt hur njutningslystnad används som lockbete för att få kvinnor 

att konsumera – att lyda. Baudrillard skriver: “The invitation to self-indulgence is 

mainly directed at women. But the pressure is exerted on women through the myth of 

Woman. Woman as a collective and cultural model och self-indulgence.”  Att ägna sig 10

åt det egna utseendet presenteras av medierna som en väg till lycka och tillfredsställelse. 

För att tolka detta: tillfredsställelsen kan finnas i själva den konsumerande akten  

(frisörbesöket, spa-vistelsen, ansiktsbehandlingen) men framförallt väntar den på andra 

sidan: när kvinnans skönhet gör att hon kan bli älskad för den hon är. Baudrillard 

beskriver hur kvinnor matas med bilder av kvinnor, men trots bildernas mångfald är de 

 Baudrillard, 446

 ibid, 447

 ibid, 105-1158

 ibid, 499

 ibid, 11210
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alla gjutna i samma form. Den enskilda kvinnan får höra att hon ska konsumera objekt 

(kläder, skönhetsartiklar, upplevelser) för att sticka ut – differentiera sig – men samma 

objekt erbjuds kvinnan bredvid henne på gatan, och alla kvinnor de möter på vägen till 

shoppingcentret. Baudrillard menar att kvinnan i slutändan konsumerar sig själv, eller 

bildan av den hon kan, och borde, vara. Han skriver: 

If woman does, in fact, consume herself,  this is because her relation to herself is objectivized 
and fuelled by signs, signs which make up the feminine model, which constitutes the real object 
of consumption. It is that model women consume when they ‘personalize’ themselves. 
Ultimately, women ‘can reasonably trust in in neither the sparkle in their eyes, nor the softness 

of their skin: those things, which are theirs, bring them no certainty’ (Bredin, La Nef) . There is 
a great difference between having self-worth [valoir] by dint of natural qualities and showing 
oneself off to best advantage [se fair valoir] by subscribing to a model and conforming to a 

ready-made code. What we have in this latter  case is a functional femininity in which  all the 
natural values of beauty, charm and sensuality give way to the exponential values of  
(artificially achieved) naturalness, eroticism, ‘figure’ and expressiveness.  11

Det är framförallt detta ovanstående avsnitt jag förhåller mig till i min analys av Green 

Girl. Ett annat tema jag återkommer är önskningar. Dessa förekommer hos Baudrillard 

som exempelvis individens vilja att differentiera sig, bli sitt bättre jag, och leva ett 

bättre liv. 

5. Forskningsöversikt 

En feministisk analys av Green Girl förekommer i avhandlingen Willful Girls: Gender 

and Agency in Contemporary Anglo-American and German Fiction av Emily Jeremiah 

(2018). Bortsett från kapitlet “Conclusion: Green Girls, Trainwrecks and Willful 

Potitics” i Jeremiahs avhandling finns det ännu lite forskning kring Zambrenos 

författarskap eller Green Girl. En sökning på “late zambreno” i DiVa Portal genererar 

inga träffar. Då man söker efter “kate zambreno” eller “kate zambreno green girl” på 

Google Scholar eller i det digitala akademiska biblioteket JSTOR leder de främsta 

träffarna direkt till Green Girl, recensioner av den eller till Jeremiahs avhandling. På 

grund av detta lägger jag förhållandevis stor vikt vid Willful Girls i min uppsats. 

 ibid 112-11311
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5.1. Emily Jeremiah: Egensinniga flickor 

I det avslutande kapitlet för sin feministiska och litteraturvetenskapliga avhandling 

Willful Girls: Gender and Agency in Contemporary Anglo-American and German 

Fiction gör Emily Jeremiah en analys av Green Girl. Avhandlingen diskuterar 

framställningen av en rad flickor och unga kvinnor i samtida engelskspråkig och tysk 

litteratur utifrån Sara Ahmed begrepp “willfulness”, (ungefär, “egensinnighet”). 

Jeremiah tycker sig se “egensinniga” tendenser hos flera av samtidens romanhjältinnor, 

framförallt i böcker skrivna av författare med en feministisk intention. Hjältinnorna 

demonstrerar sin egensinnighet på olika vis. Vissa av dem gör uppror mot sin 

omgivning genom att vägra anpassa sig till dess normer, medan andra reagerar med 

passivitet. Detta, anser Jeremiah, är fallet med Ruth i Green Girl. Hon beskriver Ruth 

som apolitisk och oengagerad (“apolitical and uncommitted”) . I Jeremiahs analys är 12

det nyliberala och konsumistiska samhället fond för den feministiska analysen, och det 

är mot nyliberalismens villkor och normativa föreställningar om femininitet som 

romanhjältinnorna tar spjärn med sin “willfulness”. Att vi lever i ett senkapitalistiskt, 

nyliberalt konsumtionssamhälle som påverkar oss som individer är även premissen för 

mig i denna uppsats. Jeremiah fokuserar även hon på den allestädes närvarande blicken 

i Green Girl. Hon exemplifierar det med följande citat ur romanen: “being a girl is like 

always being a tourist, always seeing yourself from the outside.”  Om förattarblicken, 13

som även den gör sig påmind genom hela romanen, skriver hon att den medvetandegör 

för läsaren att texten är ett högst konstruerat föremål. Hon kallar författarens röst för 

“mother – author” för att understryka hur rösten föder fram flickan Ruth.  I min analys 14

kallar jag denna röst för “författarmodern” eller rätt och slätt “författaren”, för att skilja 

den från Zambreno som person.  

En väsentlig iakttagelse som Jeremiah gör är att Ruth saknar vilja. I Jeremiahs tolkning 

är det de snäva normerna för femininitet och förväntningar på anständighet 

 Jeremiah, Emily, Willful Girls: Gender and Agency in Contemporary Anglo-American 12

and German Fiction, Camden House, New York 2018, 141

 ibid, 14113

 ibid, 14014
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(“propriety”) som begränsar hennes agens.  Främst kanaliseras dessa normer för Ruth 15

genom mode, konsumtion och bilder av attraktiva kvinnor och begärlig femininitet. Det 

är genom dessa kanaler Ruth definierar sig själv: “Ruth absorbs dominant iconography, 

even merging with it.”  Jeremiah noterar att Ruths medvetenhet om sin egen status som 16

iakttaget objekt för tankarna till John Berger och Laura Mulvey, som  båda avhandlas 

kort här nedan. Jeremiah kommenterar även hur Zambreno belyser kvinnors 

“(själv)framställning” (“(self-)narration”) . Ruth konstruerar berättelsen om sig själv, 17

för sig själv, i sitt eget huvud samtidigt som den pågår, något jag kommer att återkomma 

till i min egen analys.  Jeremiah menar att Zambreno inte heller skonar sig själv från den 

internaliserade och (be)dömande blicken. “She watches Ruth’s breasts, comparing them 

with her own, which are ‘maternal and massive and saggy’.”  18

Slutsatsen som dras av Jeremiahs läsning av Green Girl handlar om begreppet 

“becoming”, (blivande), som är ett essentiellt begrepp i avhandlingen som helhet och 

som enligt Jeremiah karaktäriserar framställningen av de “egensinniga flickorna” som 

tas upp för analys. Detta blivande identifierar Jeremiah som ett avvisande av 

uppfattningar om identitet som något statiskt, vilka hon i sin tur benämner som 

“reducerande” (“reductive”).  Hon anser att Zambrenos berättande visar på  19

möjligheterna för litteraturen att vara dialogisk och därav ett “blivande” medium.  20

5.2. Jaques Lacan: Blickens brist 

Psykoanalytikern Jaques Lacan har varit av avgörande betydelse för teorier om blicken 

och dess betydelser, en viktig bakgrund för min uppsats. I bland annat The Four 

Fundamental Concepts of Psycho-analysis (1978) formulerar Lacan en förståelse för 

blickens effekt på individen, där ett särskilt centralt skeende är det när individen blir 

medveten om att den är föremål för andras blickar. En given omständighet för den 

seende individen är den egna blickens begränsning. Lacan skriver att “…jag ser endast 
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från en punkt, men i min existens är jag betraktad från alla håll.” Vetskapen om att vara 

exponerad för en mångfald av blickar samtidigt som det egna seendet är begränsat 

skapar känslor av ångest. Individen befinner sig i en position av maktlöshet. Lacan 

kallar det att vara “underkastad” seendet.  Det råder en obalans i de blickar som riktas 21

från individ till värld och från värld till individ: “Världen är allseende, men den är inte 

exhibitionistisk – den framkallar inte vår blick.”  Blicken är på så sätt en “brist”.  Att 22 23

vara iakttagen kan med andra ord sägas innebära att vara sårbar, utelämnad. Detta 

kommer jag att återkomma till i min tolkning av Ruth.  

5.3. Laura Mulvey: Den manliga blicken 

Min frågeställning knyter också an till teoribildning om den manliga blicken. Begreppet 

lanserades av Laura Mulvey i hennes essä “Visual Pleasure and Narrative 

Cinema“ (1975). I essän menar Mulvey att relationen mellan könen delats upp i de 

dualistiska kategorierna manligt/aktivt och kvinnligt/passivt. Genom denna modell blir 

mannen den iakttagande, aktiva parten och kvinnan den iakttagna, passiva. “The 

determining male gaze projects its phantasy on to the female figure, which is styled 

accordingly.”  Begreppet “den manliga blicken” har i kölvattnet av Mulveys essä 24

etablerats som ett bärande begrepp inom feministisk diskurs och kan inte bortses från. 

Utifrån sina teorier har Mulvey formulerat begreppet to-be-looked-at-ness, som jag 

kommer att använda mig av i uppsatsen, och som både Zambreno och Jeremiah 

refererar till. 

5.4. John Berger: Kvinnan ser sig själv bli betraktad 

I Ways of Seeing (1972) skriver John Berger om hur kvinnan sedan barnsben lärt sig att 

vara det iakttagna objektet. Hon är så tränad i detta att hon internaliserar mannens blick 

och på så sätt objektifierar sig själv. Han skriver: “Men look at women. Women watch 

themselves being looked at.” I analysen återkommer jag bland annat till detta citat. Ett 

 Lacan, Jaques, Psykoanalysens fyra grundbegrepp (Bok XI), Tankekraft förlag, 21

Hägersten, 2015, 89

 ibid, 9222
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 Mulvey, Laura, “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, Film Theory and Criticism: 24

Introductory Readings, red. Leo Braudy och Marshall Cohen, New York: Oxford UP, 
1999: 833-44, [pdf], tillgänglig: http://www.composingdigitalmedia.org/f15_mca/
mca_reads/mulvey.pdf (Hämtad 2018-04-28), 837
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annat av bokens mer flitigt citerade stycken lyder: “A woman must continually watch 

herself. She is almost continually accompanied by her own image of herself. (…) And 

so she comes to consider the surveyor and surveyed within her as the two constituent 

yet always distinct elements of her identity as a woman.”   25

5.5. Sandra Lee Bartky: Femininitet och panopticism 

I sin essä “Foucault, Femininity, and the Modernization of Patriarchal Power” (1997) 

kritiserar Sandra Lee Bartky Foucault för att ignorera det faktum att mäns och kvinnors 

samhälleliga villkor skiljer sig åt. Genom att ignorera detta, menar Bartky, reproducerar 

Foucault den sexism som genomlyser den västerländska politiska filosofins historia.  26

Bartky driver tesen att disciplineringen av kvinnokroppen sker genom skönhetsideal och 

krav på en likriktad femininitet, som grundar sig på en obligatorisk heterosexualitet. 

Skönhetsidealens förtryckande makt, menar Bartky, förstärks av det moderna samhällets   

fixering vid visuella medier. Kvinnor tyglar sina kroppar genom dieter och träning, 

smink, hudvård, höga klackar och en kroppsspråk som tar upp så lite plats som möjligt i 

det offentliga rummet. Den egna kroppen blir kvinnans fiende, och hon själv sin 

övervakare. Kvinnor förväntas göra sig själva till objekt för män att betrakta. I sina 

ansträngningar att göra sig åtråvärda internaliserar kvinnor mäns blickar på sig själva.: 

“In contemporary patriarchal culture, a panoptical male gaze connoisseur resides within 

the consciousness of most women: They stand perpetually before his gaze and under his 

judgement. Woman lives her body as seen by another, by an anonymous patriarchal 

Other.”  Just anonymiteten hos denne “patriarkale Andre” är en nyckel för att förstå 27

den disciplinering Bartky beskriver. Ingen specifik person kan pekas ut som förtryckare, 

men förtrycket är alltid närvarande: “The disciplinary power that inscribes femininity in 

the female body is everywhere and it is nowhere; the disciplinarian in everyone and yet 

no one in particular.”  Bartky menar att disciplin inte behöver utövas av en institution, 28

 John Berger, Ways of Seeing, Penguin Books, London, 1972,4625

 Bartky, Sandra Lee, "Foucault, Femininity and the Modernization of Patriarchal 26

Power", tillgänglig: https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/198021/mod_page/
content/8/Bartky129_HIAR11034.pdf (Hämtad 2018-06-06), 132
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så som de skolor, fängelser och fabriker som beskrivs av Foucault.  Den fungerar 29

utmärkt utanför institutionernas mer konkreta strukturer:  

The woman who checks her make-up half a dozen times a day to see if her foundation has caked 
or her mascara run, who worries that the wind or rain may spoil her hairdo, who looks frequently 
to see if her stockings have bagged at the ankle, or who, feeling fat, monitors everything she eats, 

has become, just as surely as the inmate of the Panopticon, a self-policing subject, a self 
committed to a relentless self-surveillance. This self-surveillance is a form of obedience to 
patriarchy.  30

5.6 Lauren Elkin: Flanösen 

Lauren Elkin utkom 2016 med Flâneuse: Women Walk the City in Paris, New York, 

Tokyo, Venice and London, om den kvinnliga flanören, eller flanösen. Elkin beskriver i 

bokens inledning hur hon vill hitta den alternativa historien om gatans kvinnor – alltså 

inte den prostituerade kvinnan, “the streetwalker”, vars rörelser var strikt kontrollerade 

av olika lagar och regelverk.  I Flâneuse analyserar hon kvinnors förutsättningar att 31

röra sig i stadens offentliga rum. Detta gör hon genom att ta en titt på litterära flanöser. I 

Green Girl citerar Zambreno bland andra Charles Baudelaire och Jean Rhys, två 

författare vars verk kategoriserats som flanörlitteratur, och som nämns i Elkins 

Flâneuse. På grund av denna överlappning mellan Elkin och Zambreno, och deras 

feministiska  angrepp på flanören som fenomen, anser jag att Elkins verk bör ha en plats 

i min uppsats, om än inte central. 

6. Analys 

6.1. Författarpositionen i Green Girl 

Den här uppsatsen tar sin titel från en trängtande utsaga ur Green Girl: “Oh to be 

polished, a seamless image, a film still.” (GG, 19) Precis som på flera andra ställen i 

texten, är det oklart om denna önskan är Ruths eller författarens. Zambreno gör det 

medvetet svårt att skilja de två figurerna åt. Redan på den första sidan beskrivs 
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karaktären Ruth som en avbild av författaren. Vi får se Ruth komma ur författarens 

medvetande, beskrivet med ett språk som minner om en förlossning: 

I gaze down upon her. She is without form, and void, and darkness upon the face of the deep. 
Cast in the likeness of her creator. I give birth to an orphan girl. 

(…) 

I am trying to push her out into the world. (GG, 2-3) 

Emily Jeremiah beskriver berättarrösten som ett slags moder-författare , och detta 32

etableras som vi ser redan i inledningen. Men liksom författaren är en mor, som då och 

då ömsint beskriver sin skapelse, är hon en tvillingsyster. En tveksam tvillingsyster, må 

sägas. “Is that me?”, reflekterar hon. “Can’t be me. Can’t be. I was never that young.” 

Författaren var aldrig Ruth, menar hon, men ett andetag senare låter det annorlunda. 

“That me is no longer. She is dead.” (GG, 57) Motvilligt erkänner hon alltså att hon en 

gång har varit en Ruth, men den versionen av henne själv har förpassats till det 

förflutna. 

När rösten iklär sig rollen av mor är det med viss dubbelhet. Den moderliga rösten tycks  

ibland förakta Ruth lika mycket som den vill vårda henne: “Don’t cry. Don’t cry my 

Ruth. Don’t cry. You look so homely when you cry.” (GG, 10) Här ger författarmodern 

uttryck för de förväntningar som Ruths omvärld ställer på henne, de att hon vid alla 

tidpunkter ska vara vacker. Författarrösten fungerar på så sätt som en ställföreträdare för 

samhällets normerande och krävande röst. Rösten är inte förlåtande, och 

författarmoderns famn erbjuder inget skydd från omvärlden. Tvärtom följer författarens 

blick Ruth lika intensivt som de blickar som iakttar henne på jobbet, på gatan och i 

spegeln. Istället för att vara Ruths försvarare, tar sig författaren rollen av fångvaktaren i 

panoptikonbyggnaden. Ibland ter den sig rentav hotfull: “If I choked Ruth she would 

make a squeaking sound, lika a rubber doll. But I won’t choke Ruth why would I choke 

her I love her. If I did choke her it would be in a loving way.” (GG, 94) 

Författarmoderns kärlek blir bokstavligen kvävande, ett hot om förintelse. Ett par sidor 

efter att Ruth uppmanats att inte gråta låter det plötsligt annorlunda: “Oh cry cry we 

want to see you cry.” Även här antyds att författarmodern vill göra våld på dockan 
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Ruth: “I want to squeeze my Ruth-doll so water comes out.” (GG, 12) När Ruth bryter 

samman efter att en kollega hon varit intresserad av väljer vännen Agnes framför henne, 

iklär sig författaren ett ömkande, ironiserande tonfall: “Oh my Ruth how she suffers.” 

Men i nästa mening anklagar författaren sig själv: “…I am the one who is cruel. I 

experience joy at her suffering. I want to save her and then drown her like a surplus 

puppy.” (GG, 156) Författarens pendlande mellan att vilja omhänderta/rädda och skada/

förinta illustrerar Ruths sårbarhet. Som skapelse utlämnad till författaren och i 

förlängningen läsaren saknar hon egen agens.  

Den närvarande författarrösten skapar en Verfremdungseffekt. Den kommenterande 

rösten låter oss inte glömma att Ruth är en konstruktion. Ibland tycks det till och med 

som att Ruth själv upplever sig som en sådan: “Sometimes she is struck by the sense 

that she is someone else’s character, that she is saying someone else’s lines.” (GG,  42) 

Jeremiah pekar på hur författarrösten understryker texten som konstruktion,  men här 33

finns även andra slutsatser att dra. Ruth beskrivs hela tiden som en “girl”, både av andra 

karaktärer i boken och av författaren. Titeln “Green Girl”, den gröna flickan, är hämtad 

från ett citat ut Hamlet, där Polonius säger till Ofelia: “You speak like a green girl, 

unsifted in such perilous circumstance.” (GG,  49) Epitetet “green girl” brännmärker 

Ofelia/Ruth som oerfaren, naiv. “Green girls” nämns återkommande i romanen som en 

särskild kategori flicka, dit Ruth är inräknad. Konstruktionen Ruth är alltså en typ 

snarare än en individ. Att Zambreno valt att berätta om en typ anser jag måste läsas 

politiskt. Konstruktionen Ruth i Zambrenos roman kan läsas som ett exempel på den 

kulturella konstruktionen Flicka, eller ung kvinna, i det moderna samhället. Jag kommer 

fortsättningsvis att använda mig av benämningen Flicka, med stort f, för att beteckna 

den unga kvinnan som konstruktion. Detta alluderar till titeln på Zambrenos roman, 

även om ordet “flicka” på svenska har en något yngre konnotation än engelskan 

betydligt mångtydigare “girl”. Jag vill också understryka att jag ser Ruth som en 

Flickans ikon, en arketyp snarare än en individ, något jag anser att bokens titel samt 

Zambrenos metanarrativ också markerar.  

I en scen har Ruth sex med en främmande man som arbetar som bartender på utestället 

dit Ruth och Agnes går. Författaren sätter sig på åskådarläktaren, och Ruths kropp är det 
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betraktade objektet. “All I can do is look at her breasts. She has perfect French breasts. 

They are pert and taut with brownish-pink nipples.” (GG,  109) Här uttrycker 

författarrösten vad som kan anses vara Ruths hela “problem”: Ruth är knappt själv 

närvarande under sexakten. Hon ser istället sig själv utifrån, och ur mannens ögon. “He 

stands there and looks at her, every porcelain inch of her (…) To see herself as desirable 

in their eyes.” (GG,  108) Ruth finner ingen njutning i akten: “…she would rather be at 

home, in her room, reading fashion magazines.” (GG,  107) För henne verkar det istället 

vara chansen att spegla sig i någon annans ögon, att känna sig åtrådd, som är vinningen. 

Från sin plats på åskådarläktaren bekräftar författaren Ruth som objekt, som något att 

titta på. I detta tar författaren också med sig läsaren, som ju begränsas till att se Ruth 

med författarens ögon. Läsaren blir medskyldig till den voyeurism som genomsyrar 

berättelsen om Ruth, och som författaren inte drar sig från att metakommentera. Genom 

Zambrenos narrativ förvandlas alltså även läsaren till fångvaktaren i panoptikon. 

Författarrösten påminner också om att det inte är Ruth som skriver berättelsen om 

henne. Med en referens till Bibeln påpekar författaren: “She is not the author of the 

Book of Ruth.” (GG,  107) Detta kan tolkas på två sätt, vilket jag ser som ett högst 

medvetet val av Zambreno. Det kan tolkas som att karaktären Ruth låter sitt liv dikteras 

av andra, men framförallt kan det kan också tolkas som att konstruktionen Ruth är just 

det – en maktlös konstruktion, fångad i en konstruktion. I författarens händer är hon 

precis som den lealösa gummidocka som hon liknas vid.  

6.2. Den övervakade 

She stumbles around, outside of herself, looking at them looking at her. 

Sometimes she narrates her actions inside her head in third-person. Does that make her a writer or 
a woman?  

The blonde girl walks all nonchalant down the street, hidden by her sunglasses and a wan swing 
of hair, presumably innocent of swivelling eyes. Zoom in, one might see a faraway look. (GG,  

27) 

I citatet ovan är det svårt att uttyda vem som egentligen ser på Ruth. Den som 

framförallt tycks betrakta henne är hon själv, något vi också såg i sexscenen som 

avhandlades i föregående stycke. “She is the voyeur of herself”, (GG,  107) läser vi där. 

Ruth regisserar sig själv, men vem är hennes publik? Hennes iakttagare är flera (män i 
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barer, människor på gatan, avdelningschefer och kollegorna på Horrids, flickan i 

spegeln). Som fången i panoptikon vet hon aldrig var de dyker upp, hon vet bara att de 

alltid kan finnas där hon finns. Framförallt har vi sett att iakttagaren finns i författaren/

läsaren, som är hennes konstanta följeslagare. Ibland dyker där upp ett vi (“We see her 

in profile.” (GG,  21)), som i vi som läser Zambrenos text, vi som betraktar Ruth utifrån 

den. Precis som fångvaktaren i panoptikonbyggnaden är Ruths åskådare ofta gömda. 

Detta gäller särskilt det “vi” som åsyftas i citatet ovan, hennes läsare-publik. Hon kan 

inte titta tillbaka. “Visibility is a trap”,  skriver Foucault. Ruth är bytet, hon befinner 34

sig i någons blickfång (i sammanhanget ett mycket passande ord med sin anspelning på 

att fånga in något). Precis som författaren är vi läsare inte heller en välvillig publik. “We 

want to see her break down. We want to see her crack” (GG,  150), säger författaren, 

och sätter fingret på en öm punkt. Varför läser vi boken om Ruth? Vill vi verkligen se 

henne bryta ihop? Om inte, vad vill vi då se?  

Betraktarens anonymitet minner om vad Bartky skriver om den “anonyme patriarkale 

Andre”. Vid vissa tillfällen är dock åskådarna mycket väl synliga, även för Ruth själv. 

På Horrids är hon bevakad av sin avdelningschef och sina kollegor. Bland kollegorna 

finns “the terrible girls”, en klick unga kvinnor som, i alla fall i Ruths ögon, står för en 

polerad och välanpassad femininitet. 

She feels the gaze of the terrible girls. The tribe of slender mannequins circling in an orbit of 
feigned disinterestedness, who hawk the couture fragrances. (…) She is subjected to their 

constant scrutiny. Look at her look at her my God is she going to cry such a baby has she even 
brushed her hair today it looks a fright. (GG,  12) 

“The terrible girls”, de fruktansvärda flickorna, verkar sömlöst kunna ikläda sig rollen 

som försäljerskor på Horrids, en uppgift som är Ruth övermäktig. Ruth riskerar hela 

tiden att tappa masken. När avdelningschefen tillrättavisar henne hotar hon att brista i 

gråt (GG,  9), och på rasterna söker hon tillflykt på toaletten för att undvika kollegornas 

hånfulla och dömande blickar.   

Ute på gatan möter hon främmande mäns blickar, något som skänker henne obehag men 

som också förlamar henne. Hon är inkapabel att göra motstånd. “In her mind she spits in 

his face. She spits in all of the faces on strange men on city streets who torture her with 
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their stares. But on her face is that same, slight smile.” (GG,  131) Deras blickar är 

“tortyr”, men det är en tortyr hon ibland ber om att få äran att utsättas för: “Look at me/

(don’t look at me)/Look at me/(don’t look at me)/(…) I can’t stand it if you don’t look/

Look/Look/Please/Stop.” (GG,  59) Lacan talar om blicken som en brist. Jag ser Ruth 

som ett uttryck för denna brist. Hennes to-be-looked-at-ness gör henne sårbar, och låser 

fast henne i en position där hon är beroende av omvärldens blickar för att bekräfta 

hennes existens. Hon “står inte ut” med att inte bli tittad på. Samtidigt som Ruth begär 

blickarna vill hon skydda sig mot dem. För att göra det tar hon till smink: “She must put 

on her armour. She must put her face on. (…) She paints her own blank slate. The 

process soothes her.” (GG,  20) När Ruth och Anges går på nattklubb är Ruths eyeliner 

extra tjock, “for protection” (GG,  125). Samtidigt som sminket är ämnat att dra blickar 

till sig, dirigerar det också om blickarna. De blickar som faller på Ruth faller inte på 

hennes verkliga ansikte, utan  på det ansikte hon målat ovanpå. Med hjälp av sminket 

kan hos ses som den hon vill vara. Jag läser dock sminket som ett villkorligt skydd. 

Genom att måla sitt ansikte så som hon sett det på skådespelerskor och modeller går 

Ruth med på betraktarens regler. Hon sminkar över sina mindre behagfulla drag, för att 

inte riskera sårbarheten i att exponeras för granskande blickar och ses som sådan hon är 

med sina skavanker.  

Jag talade tidigare om vikten av att läsa Ruth som en konstruktion, och i konstruktionen 

Flickan ingår att vara betraktad. Med John Bergers ord: “Men look at women. Women 

watch themselves being looked at.”  I Zambrenos version heter det: “The world is 35

always the audience for young girls” (GG,  142). Ruths vän Agnes formulerar också 

detta i en fråga till Ruth: “Do you ever get the feeling a camera is following you around 

att all times?” (GG, 104) Agnes spelar en viktig roll för förståelsen av konstruktionen 

Flickan. Ruth svarar jakande på Agnes fråga. Agnes är lik Ruth i det att även hon ser sig 

som en skådespelerska i filmen om sig själv. Men i detta är de inte bara lika varandra, 

utan är perfekta exempel på två Flickor, även om de har sina skillnader. Agnes är mer 

frispråkig och mer drivande än Ruth. Hon byter ofta hårfärg och bär effektfull makeup 

inspirerad av äldre filmer. (GG,  23) Både Ruth och Agnes är cineaster. Agnes säger till 

Ruth att hon påminner om Deneuve i Repulsion. Men det är oklart om de egentligen är 

särskilt bra vänner. Framförallt verkar de båda söka bekräftelse hos den andra. De ber 
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varandra om råd angående smink och hår. “How do I look she fixates on Ruth’s face as 

if Ruth’s eyes were her mirror. Fine fine.” (GG,  105) De har det gemensamt att de båda 

lever under konstant (själv)övervakning, och därför är de oumbärliga för varandra. De 

betraktar varandra och betraktar på så vis också sig själva i det att de speglar sig i och 

jämför sig med varandra. I en scen sitter de två på Agnes rum, som en tapetserat med 

affischer på skådespelerskor. Ruth frågar Agnes om Agnes tycker att hon ler för mycket. 

Hon ser kritiskt på sig själv i Agnes spegel, sedan sätter sig Agnes bredvid henne. De 

ser på sig själva i spegeln, sida vid sida, och undrar tyst om den andra är den mer 

attraktiva. (GG,  62-64) 

Jag ser Ruths relation till Agnes som ett uttryck för den fångenskap som de båda agerar 

i. Foucault beskriver hur varje fånge i panoptikonbyggnaden, trots sin uppenbara 

synlighet, också blir osynlig. Fångarna kan nämligen inte ses av varandra. De befinner 

sig i isolerade celler, mycket nära varandra men åtskilda av cellernas väggar. Detta 

förhindrar att de går samman och gör uppror.  Ruth och Agnes skiljs åt av en bildlig 36

cellvägg. De kan inte mötas som individer med agens. Deras umgänge är en förlängning 

av den övervakande och disciplinerade makten. I scenen på Agnes rum är de omgärdade 

av bilder av kvinnor, presenterade som objekt för betraktande blickar. Ruth och Agnes 

betraktar kvinnorna på bilderna, betraktar varandra, betraktar sig själva i spegeln och 

disciplinerar sig därefter. Ruth funderar på om hon kanske borde le mindre, om hennes 

tänder är gula, om hennes hy är ojämn. (GG,  63) Hon iklär sig rollen av sin egen 

övervakare, liksom Agnes. Detta gör dem båda till ofria individer, och skärmar av dem 

från varandra. Istället för att mötas som vänner och bundsförvanter blir de varandras 

övervakare och domare. Den tydligaste parallellen till fången i panoptikon ser jag dock i 

båda flickornas internaliserande av blicken. Även när de är ensamma, framför spegeln 

eller bara i sällskap av den andra, anpassar de sin hållning, sina ansiktsuttryck och sina 

vinklar för att behaga en tänkt betraktare. Bartky beskriver den kvinnan i den moderna, 

patriarkala kulturen som sin egen fångvaktare, men den otyglade kroppen som ett objekt 

som måste disciplineras. Ruth och Agnes fungerar som en sinnebild av denna 

självdisciplinering. De utför fångvaktarens arbete.  

 Foucault, 200-20136
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Ruth drömmer om att skriva, men något håller henne tillbaka: “She wants to write, 

really write someday. But she is not fully formed. So she does not write. Not really. 

Unless attempting to live is a form of attempting to write.” (GG,  74) Ruth är ofärdig, 

och denna ofärdighet hindrar henne från det hon vill göra. Det närmsta hon kommer till 

att skriva är att leva. Detta är ett skapande i sig för Ruth, för som vi har sett är hon 

upptagen med att skriva berättelsen om sig själv i sitt eget huvud: “Sometimes she 

narrates her actions inside her head in third-person.” (GG,  27) Men som vi också har 

sett är det inte hon som i slutändan har makten över sin berättelse. Detta påminner oss 

författarrösten om. Ruths författardrömmar förvandlas istället till ännu ett uttryck för 

internaliserad övervakning. Hon blir berättar om sig själv i tredje person, så som hon 

framstår för andra.  

6.3. Begär och konsumtion 
Ruth känner ett starkt begär efter objekt. Hon är omgiven av varor – klädesplagg, 

smink, parfym – som lovar henne  något mer, något bättre och framförallt något nytt. 

Detta nya är hon själv, men i en version som är än mer hon själv än den bleka, 

ofullständiga version hon är nu. Ruth slipper aldrig ifrån den konsumerande miljön. 

Som “shopgirl” på Horrids tvingas hon stå som en vara bland varorna och dela ut 

parfymprover. På sin fritid går hon på strövtåg bland Londons andra varuhus och 

shoppingcenter, och ibland är hon själv kund på Horrids där hon har personalrabatt. Ett 

exempel finner vi när Ruth vandrar in på Horrids sminkavdelning under sin rast. Där 

möter hon kvinnor som håller fram “jars of miracles” på samma sätt som hon själv 

håller fram parfymproverna. Hon förförs av möjligheterna som antyds bland 

sminkförpackningarna, men ignoreras av försäljerskorna, som märker att hon inte kan 

köpa något. Även här är hon under bevakning. Nu är det hennes köpkraft som granskas 

och ifrågasätts. Ruth låter sig ändå provsminkas av en manlig makeup-artist, som ger 

henne ett “nytt” ansikte. Hon får sin nya look under hans blick: “You offer up your face 

to his gaze.” (GG, 89) När hon är sminkad överöser personalen henne med 

komplimanger, och hon känner sig tvungen att köpa sminket de erbjuder för att inte 

göra dem besvikna, trots att det egentligen kostar för mycket. Det är med en 

förhoppning om ett nytt jag som Ruth lämnar sminkavdelningen. Möjligheten att kunna 

byta ut sitt gamla ansikte känner hon som en lättnad: “Faces, other faces. I can take 

mine off and breathe.” Den gamla Ruths ansikte var kvävande.  
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Liknande löften om ett nytt jag, ett nytt liv, finner Ruth hos vackra plagg. Inne på 

Liberty får hon syn på en svart klänning. “The dress speaks to her. IT says: Those who 

wear me live another kind of life.” Klänningens löfte om en annan sorts liv får Ruth att 

fråga sig vem hon är och vem hon vill vara. Är hon personen som bär klänningen? Kan 

hon bli den personen? Hon provar klänningen i ett provrum och visar sedan upp sig för 

expediterna (“She allows the eyes of the shopgirls to feast on her.”), men kan sedan inte 

köpa klänningen eftersom den kostar dubbelt så mycket som hon tjänar på en månad. 

Hon ber istället om att de håller klänningen åt henne, men vet att hon inte kommer att 

ha råd ett köpa den. “…she knows and they know and she knows they know that she 

cannot afford it.” (GG, 32-33) Expediternas blickar har genast ändrat karaktär. Där finns 

inte längre plats för beundran och komplimanger, utan bara för ett kallt dömande.  

I avsnittet “Författarpositionen i Green Girl” talade jag om Flickan som konstruktion. 

Flickan utmärks här av någon som  hela tiden försöker bli sig själv. Min definition av 

blivande är besläktad med det “becoming” som finns hos Jeremiah, men skiljer sig på 

en viktig punkt. Hos Jeremiah syftar blivandet på en dynamisk uppfattning av identitet, 

ett slags frigörande från hämmande kategorier. Det jag syftar på är dock en begränsande  

strävan efter ett blivande, ett förbättrande. Det blivande som jag tolkar in i Flickan/Ruth 

karaktäriseras av en önskan om att vara något annat, en avskärmning från det egna jaget 

och en djup känsla av otillräcklighet som jag kopplar till konsumism. När Ruth bläddrar 

igenom ett magasin fyllt med bilder av kvinnor glömmer hon för en stund vem hon är. 

Istället uppfylls hon bara av ha-begär och av brist. På Zambrenos engelska gestaltas det 

med det dubbeltydiga uttrycket “sense of want”, som betyder “en känsla av saknad”, 

men också kan tolkas som “en känsla av att vilja ha”. “Of want and can’t have”, 

fortsätter det. (GG,  166) Det Ruth vill ha kan hon aldrig få. Hon är stadd i ett ständigt 

blivande,  där hon försöker skapa nya versioner av Ruth för att kompensera för de 

gamla versionernas brister, och därför är hon aldrig hel. Denna process är densamma 

som beskrivs av Baudrillard. Ruth önskar förkroppsliga den myt om kvinnan som 

Baudrillard beskriver. Hon vill förändras för sin egen skull, men framförallt för andras: 

“The understanding is that it is by pleasing oneself that one is likely to please others.”  37

Green Girl utspelar sig uteslutande i stadsmiljö, närmare bestämt London. Horrids 

ligger i centrala London. Ruth kan beskrivas som en flanör, med visst förbehåll. Hon rör 

 Baudrillard, 11237
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sig upp och ner på Londons gator, in och ut ur affärer. Den typiska flanören rör sig, 

precis som Ruth, på gatorna utan ett tydligt mål i sikte, men är oftast av manligt kön så 

som påpekats av Elkin i Flâneuse . Flanören ser, Ruth blir sedd. Flanören rör sig utan 38

besvär, Ruth verkar förflytta sig närmast tvångsmässigt, och stöter hela tiden på hinder i 

form av andra människors ifrågasättande eller inkräktande blickar och kommentarer. 

Det begränsade flanösskapet i Green Girl ser jag som en gestaltning av de osynliga 

fängelsemurar som stänger in Ruth. “Both surveyor and surveyed, the flâneur is a 

beguiling but empty vessel, a blank canvas onto which different eras have projected 

their own desires and anxieties.”  Den tomma duken (“blank canvas) frammanar Ruths 39

tomma blad (“She paints her own blank slate”). Precis som Elkins flanör är Zambrenos 

Ruth ett kärl som kan fyllas, ett oskrivet ark som kan bli det vi vill att hon ska vara. 

Men för Ruth är det snarare än begränsning än en möjlighet. Ruths rörelsemönster 

bestäms nämligen mestadels av hennes konsumtionsmönster. I stans varuhus rör hon sig 

långsamt och drömskt, samtidigt som hon känner på och begär plagg och accessoarer 

hon inte har råd med. När affärsbiträdena blir för påträngande lämnar hon butiken. (GG,  

30) Ruth har en mycket vag uppfattning om staden hon rör sig i. Hon har problem med 

Londons lokaltrafik, det är många områden hon inte vet var de ligger och platser hon 

inte vet hur hon kan ta sig till. Hennes tilldelade plats i stadsmiljön är shoppingstråken, 

och för det mesta har hon bara råd att köpa varor från billigare butiker som Zara eller 

Marks & Spencer. När hon arbetar på Horrids är hon dessutom själv en del av den 

konsumistiska stadsmiljön. Ruth ska där sälja parfym med sin attityd och sitt utseende, 

vilket gör henne till en produkt; en leende, söt Flicka som ska locka kunder. 

Om staden skriver Baudrillard “[I]n a society of industrial and urban concentration such 

as our own, where people are crowded together (…), the demand for differentiation 

grows even more quickly than material productivity.” Staden målas upp som en 

smältdegel för sammanfösta individers behov av att sticka ut från massan. Behovet av 

differentiering skapar urban alienation, något vi ser i Green Girl. I staden finns ingen 

Ruth kan relatera till. Alla är varandra främmande. Enligt Baudrillard utplånar 

tillväxtsamhället alla behov utom behovet av tillväxt, till skada för individen: “There 

are only the needs of growth. There is no place for individual goals in the system; there 

 Elkin, 838

 ibid, 10-1139
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is only room for the system.”  Om man får förstå Baudrillard har vi här en oändlig 40

spiral: Systemet slukar individen, som i sin tur fortsätter att nära systemet genom 

konsumtion som syftar till att uppfylla individens drömmar och mål, som slukas av 

systemet. Baudrillard kallar konsumtion för “social labour”. Medborgaren uppfyller 

genom sin konsumtion inte sina egna mål, utan systemets. Med andra ord utför den 

konsumerande individen ett arbete, och blir en kugge i maskineriet vars enda mål är 

ständig tillväxt. Här vill jag dra en parallell till Foucaults disciplinerade medborgare. 

Genom att individen matas med drömmar skapade av konsumtionssamhället luras den 

att uppfylla konsumtionssamhällets mål. Detta gör Ruth. Hon är en drömmare, 

uppslukad av vad hon skulle kunna vara. För att bli detta måste hon arbeta, eller utföra 

Baudrillards “social labour”. Hon blir en kugge i maskineriet som syftar till att utplåna 

hennes medmänskliga behov; behov som närhet, trygghet, och förmågan att relatera till 

andra människor som deras jämlike. Känslan av brist framkallar lydnad, eller disciplin, 

hos Ruth. Hon fogar sig efter konsumtionssamhällets levnadsmönster. Enligt Foucaults 

begränsar disciplin kroppen som politisk kraft, och förvandlas istället till ett redskap 

som kan användas av makten. Han menar att kapitalismens medför en specifik form av 

disciplinerande makt. “The accumulation of men and the accumulation of capital (…) 

cannot be separated”,  skriver han. Kapitalägarna använder medborgarnas 41

disciplinerade kroppar som verktyg. 

Som nämnts är uppsatsens titel en fras ur romanen, som uttrycker en längtan efter att 

vara något annat. “Oh to be polished, a seamless image, a film still” manifesterar inte 

bara en önskan om att vara en annan person. Det som eftersträvas är en befrielse från 

kroppen och dess skavanker. Detta är det kapitalistiska och konsumistiska samhällets 

ideal, som syns bland annat hos Baudrillard. Baudrillard beskriver hur kvinnan 

konsumerar sig själv. Genom konsumtionsvaror så som kläder, smink och 

skönhetsprodukter kan hon bli den version av sig själv som hon vill vara.  Det är detta 42

“nya jag” hon tror att hon köper. Detta är dock en version av hennes själv som har mer 

likhet med ett retuscherat fotografi (“a seamless image”) än en levande individ i en 

organisk kropp, vilket för oss vidare till nästa stycke.  

 Baudrillard, 8440

 Foucault, 22141

 Baudrillard, 112-11342
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6.4. Bilden-Flickan 
När Green Girl publicerades i sin första version på Emergency Press 2011 släpptes en 

trailer för boken. I trailern, som finns tillgänglig på Emergency Press YouTube-kanal 

emergencypressNY syns en ung kvinna framför en badrumsspegel, i färd med att klippa 

av sitt blonda hår. Testarna faller ner på golvet. Vi ser aldrig kvinnan som helhet, utan 

upplever henne i korta klipp: håret, hennes bara ben, handen som håller i saxen, en 

ofokuserad reflexion i spegeln, två blå ögon som ser in i kameran, inramade med svart 

eyeliner.  Trailern för tankarna till Polanskis film Repulsion och dess huvudroll spelad 43

av Catherine Deneuve, en referens som ju även förekommer i romanen. (GG,  64) I 

klippet ser vi också Ruth på liknande sätt som vi ofta ser henne i romanen: genom 

hennes egen blick på sig själv i spegeln. Hennes kropp är uppdelad. Den presenteras för 

oss i bitar; håret, benen, ögonen. Hon tillåts inte vara en hel person, utan styckas upp. 

Hon blir ett collage av bilder, snarare än en person av kött och blod. Detta går igen i 

romanen. Ruth strävar efter att vara ett vackert fotografi, en strävan som stympar hennes 

agens. När Ruth och Agnes rör sig ut i Londons klubbliv blir detta extra tydligt: “They 

put on a show. The show that green girls know so well. Posing for the invisible eye. 

They wait for there photos (…) Ruth is laughing in every frame drunk drunkener than 

drunk drunk Agnes is serious poised knows how to pose for her picture she knows her 

good side.” (GG,  124) Ruth är  för full och lyckas inte, som Agnes, vara det mystiska, 

lockande porträtt av en kvinna som hon önskar vara. Hon jämför sig åter igen med 

Agnes, men går samtidigt med på att vara del av samma bild som henne. Bilden de 

skapar tillsammans är den av två Flickor, och som tidigare citerats så är hela världen 

unga flickors publik.  

Vår förståelse av omvärlden, menar Baudrillard, grundar sig kring idén att den lätt kan 

avläsas, att en fotografisk bild är ett utsnitt ur verkligheten, och framförallt att den kan 

delas upp. Bitarna tas för helheten. Med TV:ns intåg i hemmen förvandlades vår kultur 

till en kultur av bilder: “What the TV medium conveys (…) is the idea of a world 

endlessly visualizable, endlessly segmentable and readable in images.”  Även Bartky 44

understryker den moderna kulturens fokus på det visuella. Detta seende, det 

 “Green Girl - Kate Zambreno - Emergency Press”, [Video], tillgänglig: https://43

www.youtube.com/watch?v=QP_hYb9gj2s (Hämtad 2018-03-23).

 Baudrillard, 14244
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uppstyckade och tvådimensionella, anser jag är kännetecknande för hur Ruth upplever 

sig själv. När hon ser sig själv i spegeln ser det ut såhär: “She looks at the glass. A girl 

smacks, smiles back. A polished surface. (…) Her sunglasses slide on her head. We see 

her in profile.” (GG,  21) När Ruth har sex med bartendern tycks hennes huvud svämma 

över av bilder av henne själv, så som hon önskar att hon såg ut. “She conjures up 

Deneuve from Belle de Jour. She allows filthy paws on her pristine body.” (GG,  108) 

Hennes sexuella upphetsning är beroende av att hon upplever sig själv som attraktiv. Jag 

vill återigen knyta an till Baudrillards utsaga om att kvinnan konsumerar sig själv. Ruth 

är uppfylld av en idé om sig själv, sitt bästa jag. Hon konsumerar varor för att förvekliga 

detta, eller, med andra ord, för att plocka denna ideal-Ruth från sin osynliga plats i 

hennes huvud till den fullt synliga platsen på den scen där den “gröna flickan” uppträder 

för världen, och som liknar den scen/cell där Foucaults fånge vistas.  

När Ruth bryter samman klipper hon av sitt hår. Hon gör det i trots, för att förstöra 

bilden av sig själv som det skapats av andra: “To destroy it somehow. To purge herself, 

cleanse herself, this creation, this product of others’ eyes.” (GG,  161) Efteråt är hon 

förtvivlad. Hon upplever sig själv som ful. Men sedan känner hon sig plötsligt lugn. 

(GG,  163) Trots detta försöker hon nästa dag korrigera den skada hon upplever att hon 

åsamkat sig själv. Hon bokar en tid hos frisören och ser till att få frisyren fixad, så att 

hon liknar idolen Jean Seberg. Hos frisören vågar hon inte se sig själv i spegeln. “She 

can’t see herself. How does she know that she exists if she can’t see herself?” (GG,  

165) Berövad bilden av sig själv betvivlar hon sin egen existens.  

7. Diskussion: Den fogliga Flickan 

I analysdelen har mitt jag avhandlat flera aspekter som kan utläsas i Green Girl. Dessa 

rör främst konsumtion och blick, men här finns också flera förgreningar. Baudrillard 

beskriver den konsumerande medborgaren som en arbetare. Denne arbetare anser jag i 

och med sin foglighet kan kopplas till Foucaults disciplinerade undersåte. Min analys 

har grundat sig på det feministiska antagandet att skönhetsideal och femininitetsnormer 

fungerar som förtryckarmekanismer och hämmar kvinnors agens. I Zambrenos roman 

framställs Ruth som passiv, viljelös och fixerad vid sig själv som bild. Detta gör henne i 
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mina ögon till kvintessensen av en foglig medborgare, eller en disciplinerad undersåte. 

Genom att läsa Green Girl parallellt med Foucaults kapitel om panopticism blir det 

tydligt att det finns likheter mellan Ruth och den övervakade fången i 

panoptikonbyggnaden.  

Jag har visat på hur Ruth internaliserar omvärldens blickar. Detta vill jag återigen likna 

vid fången i panoptikon, som disciplinerar sig själv eftersom han vet att han i vilket 

ögonblick som helst kan vara övervakad från vakttornet i strukturens mitt. Den 

internaliserade blicken, och den efterföljande disciplineringen, ser jag som 

passiviserande krafter. Ruth blir genom dessa krafter berövad sin vilja och agens. 

Särskilt tydligt syns detta i hennes författardrömmar, som aldrig sätts i verket, och i 

hennes sexualitet. Ruths sexualitet är så gott som njutningslös. Den lilla njutning som 

hon finner utgår från känslan av att vara ett åtrått objekt, något som kraftigt begränsar 

Ruth då det gör hennes beroende av sin betraktares upplevelse av hennes kropp. Jag är 

också av åsikten att Green Girl gestaltar konsumtionssamhället som en disciplinerande 

kraft, och tar i detta stöd i Baudrillards uppfattning om konsumenten som ett slags 

arbetare. För det kvinnliga subjektet i Green Girl ser jag att denna disciplin skapas 

genom bilder av ett nyare, bättre, vackrare och mer åtråvärt jag. Dessa bilder erbjuder 

löften, som kan infrias genom konsumtion. Detta mönster syns hos karaktären Ruth. Det 

är även kännetecknande för det kapitalistiska samhället, med sitt fokus på individen och 

sin strävan efter tillväxt. Green Girl positionerar sig som ett verk som kritiserar det 

konsumistiska, kapitalistiska samhället ur ett feministiskt perspektiv. Zambrenos roman 

visar på hur det kapitalistiska och patriarkala konsumtionssamhället skapar en 

panoptikonstruktur kring flickor och kvinnor, som disciplineras genom sina 

ansträngningar att behaga sina betraktare. Författarpositionen i romanen anser jag är 

extra relevant för att illustrera detta, i det att den förstärker panoptikonstrukturen. 

Genom Zambrenos valda narrativ och författarmoderns närvaro i texten blir även 

läsaren till fångvaktaren i panoptikon. Vi deltar i textens voyeurism, men tillåts inte 

göra det oreflekterat.  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