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In conclusion, the thesis finally declasres that, although the male norm is confirmed by 
the protagonist, Bukowski challenges, and criticizes the balance of power between the 
sexes. The female characters portrayed in the novels express their sexuality and initial-
ize sexual relationships in a time when women’s sexuality still was stigmatized.  
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Syftet med denna uppsats är att undersöka sexuella relationer och mötet mellan man 
och kvinna i Charles Bukowskis författarskap med fokus på den självbiografiske pro-
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uppsatsen tre aspekter av mötet mellan man och kvinna: Det initierande mötet, det fy-
siska mötet och vad vi kallar kärlek. Uppsatsen utgår främst från Yvonne Hirdmans 
genusteorier och diskuterar tabun om särhållandet mellan manligt och kvinnligt. Ge-
nom att undersöka den manliga normen samt manlig och kvinnlig sexualitet appliceras 
dessa sedan genom närläsning av de bägge verken.  

Trots att protagonisten ständigt bekräftar den manliga normen dras slutsatsen att Bu-
kowski i sitt författarskap utmanar det sexuella maktsystemet. Han visar på kvinnliga 
karaktärer som tar för sig och initierar till sexuella relationer i en tid där deras sexuali-
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1 Inledning och frågeställningar 
hela kroppen dryper av svett, jag skälver  You boys can keep your virgins 

in i märg och ben och min hy får gräsets  give me hot old women in high heels 

bleka färg på marken, jag liknar mest en   with asses that forgot to get old. 

döende      

-Sapfo, Gudars like (600 f.v.t)   -Bukowski, The dogs of egypt (1988) 
  

Redan på 600-talet f.v.t. kunde vi höra Sapfos röst ge uttryck åt sin sexualitet. Vårt 

behov av att beskriva mötet mellan två människor och den närhet detta kan resultera i 

har haft en betydande roll i litteraturens kanon genom årtusenden. Cirka trehundra år 

efter att Sapfo skrev sina dikter ansåg Platon att begäret var filosofins stora fiende då 

förhållandet mellan tänkande och kroppsliga begär var problematiskt (Rosengren, 

1995: 10). Plummer (2005:187) menar att människans sexakt, till skillnad från dju-

rens, alltid har en social innebörd. Människor gör sexuella aktiviteter likaväl som de 

berättar om dem. Enligt Plummer är människan den enda arten där den sexuella hand-

lingen har en symbolisk innebörd. Detta innebär att vi är exklusiva i det avseendet att 

vi berättar för varandra om, hur, och när vi hade sex. När vi i litteraturen likväl som i 

andra sammanhang diskuterar vår sexualitet måste vi ha i åtanke att den inte bara in-

nefattar en fysisk aktivitet. Den är lika mycket en social aktivitet samtidigt som den 

kan ha ett underhållande syfte. 

Under 1990-talet myntades begreppet Chick Lit av författaren Cris Mazza. Begreppet 

syftar kortfattat på en ny genre inom litteraturen, där kvinnliga protagonister i 20-30 

årsåldern för sin generations talan när de försöker upprätthålla en balans mellan kar-

riären och singellivet (Ferriss & Young, 2006). Inom genren skrivs böcker av kvinnor 

för kvinnor. I linje med uttrycket every action has a reaction, släppte Huffington Post 

den 26 juli 2012 en lista över de nio bästa böckerna inom en genre de kallar Dick lit, 

där den gemensamma nämnaren är att de alla innehåller teman, som till skillnad från 

chick lit, beskriver kärlek, sex och familjerelationer ur ett manligt perspektiv (Crum, 

2012, 26 juli). På listans fjärde plats hittar vi Kvinnor (1978) av författaren Charles 

Bukowski. 

Charles Bukowski har med sina självbiografiska romaner kritiserats för sina målande 

sexuella skildringar lika mycket som de har älskats för författarens raka prosa. Syftet 

med denna uppsats är att utforska hur Bukowski speglar sexuella relationer genom 
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protagonisten Henry Chinaski i romanerna Postverket (1971) och den tidigare nämnda 

Kvinnor. Urvalet är baserat på de båda romanernas möjlighet att ge en nyanserad bild 

av protagonistens sexualitet, då de gestaltar flera möten mellan Chinaski och det mot-

satta könet. Detta ger mig möjligheten att i analysen ge en mångsidig bild av Bu-

kowskis skildringar av kvinnliga karaktärer i sitt författarskap. Romanerna kommer 

att undersökas på deras originalspråk då jag vill ha möjlighet att se till nyansskillnader 

i textens innebörd, en möjlighet som blir begränsad i de svenska översättningarna. Jag 

kommer att använda mig av utgåvorna Post Office och Women, publicerade av Har-

perCollin Publishers 2002. 

Den tidigare forskning som jag kunnat finna har sökt svar till den självbiografiske 

protagonisten Henry ”Hank” Chinaskis såväl som Bukowskis beteenden gentemot 

samhället runt omkring och i protagonisten respektive författarens alkoholism. Det 

verkar således vara av intresse att hålla ett psykoanalytiskt förhållningssätt till Bu-

kowskis verk, då läsaren i många fall verkar ha svårt att relatera till hans excentriska 

persona och söker logiska förklaringar till denna. Intentionerna med denna uppsats är 

till skillnad från den tidigare forskningen att se till vad texten säger, utan att söka 

några psykoanalytiska svar i omständigheterna till varför den berättar vad den gör. 

När jag i denna uppsats behandlar Bukowskis författarskap utgår jag från Hirdmans 

(2012:459) tankar om genusteori, vilka beskriver genussystemet som förutsättningar 

för andra sociala ordningar. Systemet bärs, enligt Hirdman, upp av två grundläggande 

lagar. Den första innefattar tabun om särhållandet av manligt och kvinnligt och den 

andra involverar hierarkin, inom vilken det manliga skapar en norm. Trots att Hird-

man diskuterar kring samhället överlag anser jag att dessa lagar att applicera på synen 

av sexualitet och mötet mellan man och kvinna. Författaren menar att vi inte kan 

tackla förtrycket via människans logiska, darwinistiska, tankegångar som lurar oss att 

tro att generella problem har generella förklaringar.  

Vi måste därför lämna ’ursprunget’ därhän; vi måste inse att ursprunget är helt ointres-
sant, trots att där säkerligen fanns en uppdelning av göranden mellan kön och tänkande 
om kön, som en princip för ordning. Tänker vi oss en uppspaltning av könen av både 
praktisk och existentiell natur, så kommer den att få genussystemkaraktär genom att 
samhällen växer till och blir mer sofistikerade. (Hirdman, 2012:459) 

För att ha möjlighet att kunna se hur Bukowski skildrar sexualitet ska uppsatsen i dess 

bakgrund undersöka vad den manliga normen består av och sedan använda den som 

utgångspunkt i analysen av Bukowskis skildringar i relationerna till de kvinnor hans 
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protagonist Henry ”Hank” Chinaski träffar. Jag kommer således undersöka hur mötet 

mellan man och kvinna porträtteras i Bukowskis romaner.  

Begreppet möte kan uppfattas diffust. Det kan i sammanhanget innebära allt ifrån att 

två personer ger varandra en blick när de passerar varandra på gatan till att de inleder 

en intim relation. De frågor jag ställer mig när jag analyserar mötena i Bukowskis 

verk kommer utgå från tre nivåer. Mitt största fokus kommer ligga på det fysiska mö-

tet där jag undersöker vilka könsbundna värderingar författaren väger in i de sexuella 

skildringarna. Vidare kommer jag diskutera hur Bukowski beskriver den sexuella 

spänning som kan uppstå mellan två personer utan att det nödvändigtvis behöver leda 

till fysiskt sex, utan stannar i flirtstadiet. Slutligen kommer jag undersöka hur mötet 

mellan man och kvinna i romanerna inte enbart innefattar kroppsliga begär utan även 

kan resultera i vad vi kallar kärlek.  
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2 Teori  

2.1 Genusbegreppet  

Sökandet efter anledningar till kvinnors underkastelse och vad den består i har skapat 

diskussioner om vad ett kön är och vilka begrepp man ska använda sig av när man 

beskriver det (Gemzöe, 2002: 39). Begreppet genus härstammar ursprungligen från 

latin och översätts till slag, släkte eller kön. Termen är en översättning från engels-

kans gender och används vid analys av kvinnors och mäns delaktighet i kvinnans un-

derordnande position gentemot mannen. Då begreppet kön i årtusenden har använts 

för att benämna man, kvinna, könsorgan och ofta har använts i samband med tillägget 

det svaga eller det täcka, fanns ett behov av en beteckning som inte riskerade att ce-

mentera den gamla underordningen (Hirdman 2001: 12, 15).  

Det går inte att kategorisera mäns och kvinnors beteenden efter deras biologiska kön 

menar Gemzöe (2002:39), som refererar till Liberalfeministernas teori som strävar 

efter ett humanistiskt, androgynt ideal, där människan ses som könlös och inte be-

döms efter vad som är manligt eller kvinnligt. Vad är då orsaken till att vi gör dessa 

indelningar?  

Svaret på denna fråga kan göras mycket kort. Vi vill enligt Hirdman (2001:73) hitta 

genvägar för att förstå vår omgivning. För att vi ska kunna veta att någonting är bra, 

måste vi kunna säga att någonting annat är dåligt likväl som vi genom att avgöra vad 

som är vackert måste vi jämföra med någonting fult. På samma sätt söker vårt logiska 

tänkande faktorer för att avgöra om en person är manlig eller kvinnlig. Hen är manlig 

därför att någon annan är kvinnlig. Detta kan förklaras närmare genom Hirdmans ge-

nusformel när hon beskriver isärhållningens grunduttryck: ”Sort 1 gör sak 1 på plats 

1; sort 2 gör sak 2 på plats 2; därför att sort 1 gör sak 1 blir sort 1 sort 1. Är man på 

plats 2 gör man sak 2 och är en sort 2” (Hirdman, 2012:460). Detta bygger delvis på 

könets biologiska förutsättningar, exempelvis att en man inte kan föda barn, men 

framför allt på ett motsatstänkande i vilket mannen är det positiva, kvinnan det nega-

tiva. Synen på det manliga respektive kvinnliga könet blir på så vis socialt snarare än 

biologiskt konstruerat (Hirdman, 2012:461).  

Ett kön är således inte någonting man har utan någonting man är. Holmberg (2003: 

44) beskriver könsidentiteten som vi tillskriver oss själva som ett jag-medvetande 
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samt ett objektmedvetande. Jag-medvetandet innebär att man tillskriver sig själv sitt 

kön genom sina personliga referensramar där det biologiska könet ligger till grund. 

Objektmedvetandet sker i interaktion med andra. Hur en person handlar bedöms av 

andra efter vilket biologiskt kön hen tillhör.  

En norm är en myt som vi med tiden har tagit för att vara sann. Exempel på kvinnliga 

respektive manliga normer är enligt Elvin-Novak & Thomsson (2003: 29ff) att män är 

mer intresserade av bilar och sex än vad kvinnor är och inte kan göra två saker samti-

digt. Kvinnor å andra sidan är snälla, omhändertagande och mer intresserade av fred. 

Författarna menar att den strukturella underordningen blir en del av kvinnans identi-

tet, likväl som överordningen blir en del av mannens:  

Ringar och örhängen till trots, könsmakten är ett starkare strukturellt system än så. Mak-
ten får fäste via språk, handlingar och överenskommelser i samhället, alltså vad männi-
skor betraktar som det normala eller det förväntade. (Elvin-Novak & Thomsson (2003: 
57)  

Hirdman (2012:459) menar att ett möjliggörande av den manliga normen sker när ut-

tryck och konsekvenser av den blir subtila och komplexa genom att segregation mel-

lan det manliga och det kvinnliga breddas. Detta innebär att ju längre isär vi ser på 

manligt och kvinnligt, desto svårare blir det för oss att lägga märke till de subtila vär-

deringar vi lägger vid individens kön. För att exemplifiera segregationen av manligt 

och kvinnligt kan vi tänka oss en person som bär kjol. Vi lägger då in värderingar 

detta specifika plagg och förväntar oss att individen har en kvinnlig personlighet, så-

ledes har sort 2 på sig sak 2, därför är sort 2 sort 2. 

Könsfördelningen i samhället tycks enligt Bourdieu (1999:20) ingå i tingens ordning, 

då den uppfattas som naturlig. Elvin-Novak & Thomsson (2003: 38-57) menar att 

könsmaktssystemet, vilket är uppbyggt av samhället, grundar sig i att kvinnan är un-

derlägsen mannen. De förväntningar vi har på individen och på vilket sätt hen ska 

agera i specifika situationer, speglas i personens handlingar och språk. I enlighet med 

dessa förväntningar underordnar sig kvinnan gentemot mannen i tystnad, och belönas 

för detta. Holmberg (2003: 48) pekar på undersökningar som visar på könshierarkins 

dilemma då män generellt sett, genom att ha makt över en kvinna i ett förhållande, 

känner sig positivt bekräftade. 
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2.2 Manlig och kvinnlig sexualitet 

När man talar om sexualitet måste man göra en distinktion mellan kärlek och köns-

drift. Kärlek är en individuell företeelse som upplevs i en persons inre och kan resul-

tera i extas såväl som ångest beroende på huruvida den är besvarad eller ej. Könsdrift 

är däremot en längtan efter att kroppsligt förenas med en annan person (Lundberg, 

2005: 3901).  

Man måste följaktligen göra en distinktion mellan kärlek och fortplantning. Den 

mänskliga fortplantningen upplevs enligt Hirdman (2001: 83) alltid tolkad genom år-

tusenden av praxisavlagringar. Hon menar att den sexuella föreningen inte kan upple-

vas utan de föreställningar, med vilka den associeras. Trots att könsakten kan jämfö-

ras med all form av förening såsom himmel och jord, eld och vatten eller plog och 

fåra, anses den enligt Bourdieu (1999: 30f) vara i enlighet med manligt företräde. Han 

menar att den manliga fördelen återkommer i sexakten då motsättningarna mellan kö-

nen beskrivs med termer som ovanpå/under och torr/fuktig. Kvinnans könsorgan be-

skrivs som en negativ inversion av fallos, och ställningar där mannen är i en domine-

rande position ses som normala.  

Elvin-Novak & Thomsson (2003: 84f) menar att vår sexuella norm bygger på före-

ställningarna från vita medelklassmän. Mannen ska enligt normen ta för sig, erövra 

kvinnor och samtidigt prestera. Kvinnans sexualitet framställs å andra sidan som flyk-

tig och mindre aktiv. Hennes sexualitet associeras till moderlighet och får inte vara en 

stor del av hennes identitet. Denna uppdelning av det manliga och det kvinnliga, vil-

ket här likställs med det aktiva och det passiva, är enligt Bourdieu (1999:34) ett soci-

alt dominansförhållande vilket organiserar, skapar och styr begäret. Männens njutning 

sker, i ett förhållande enligt denna princip, i relation till att han får kvinnan att njuta. 

Detta dominansförhållande yttrar sig i den naturliga könsmaktsordningen där mannen 

enligt Hirdman (2001: 87) tar hand om kvinnan och kvinnan tar hand om barnet. Han 

är således hennes huvud och hon är hans kropp.  

Den patriarkala strukturen, vilken styrs av dominansförhållandet, genomsyrar enligt 

Gemzöe (2002:97) den heterosexuella sexualiteten. Författaren anser att porrindustrin 

är en bidragande faktor, då män blir emotionellt avtrubbade av konsumtion där kvin-

nor utsätts för våld. Detta har enligt Gemzöe lett till att mjukporren, där kvinnan är 
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sexuellt passiv men tillfredsställd av mannen, ses som normal. Connel pekar på kvin-

nans objektifiering genom den pornografiska specialiseringen: 

Folklore among heterosexual men has long distinguished ’leg men’ from ’tit men’. Cur-
rent heterosexual pornography shows an immense development of this specialization. 
Magazines and videos are now readily available in the shops which make specialized 
appeals to men’s sexual interests in big breasts, big buttocks, shaved genitals, […]. It 
seems that the commodification of men’s sexuality has gone hand-in-hand with a strong 
fetishization of desire. The body is treated as a thing rather than a person (Connel,2002: 
92-93) 

Connel visar i citatet vilken signifikant betydelse objektifieringen av kvinnans kropp 

har för mäns sexualitet, då den influerat porrindustrin till att låta nominalfraser med 

tillhörande adjektivattribut, innehållande specifika kroppsdelar bli genretitlar. Den 

sexuella stimulansen har, i studier om mäns respektive kvinnors aktiveringar i syn-

barken, visat sig ge högre respons hos de manliga försökspersonerna (Lundberg, 

2005: 3904). Detta kan i sin tur förklara porrindustrins val av målande titlar till de 

filmer som främst riktar sig till män. Det bör tilläggas att en attraktion till en annan 

person är enligt Lundberg (2005: 3901) ett resultat av egenskaper kopplat till indivi-

dens preferenser, vilka hen anser vara viktiga för en kommande relation och seder-

mera ha möjlighet att föra vidare till nästkommande generation. Det är således inte 

enbart visuell attraktion som spelar in vid val av partner, utan även andra attribut 

såsom styrka, tal, lukt, rikedom, kroppsspråk eller berömdhet kan ha en betydande 

roll när en attraktion uppstår.  

2.3 Närläsande tolkning med en ideologisk utgångspunkt 

Barthes (1991: 383f) beskriver en text som mångfaldig, vilket innebär att en enskild 

tolkning inte kan svara för textens innebörd. En text kan därför ha vitt skilda betydel-

ser beroende på vilka teorier forskaren har som utgångspunkt. Textens innebörd kan 

med andra ord utvecklas progressivt i takt med att olika forskare angriper den via 

olika ingångar. Anders Palm (2002:189f, 193f) menar att all litteraturforskning utgår 

från texttolkning och sträcker sig så långt som att påstå att en litterär text är vad den 

blir genom tolkning. När en text tolkas ur en ideologisk utgångspunkt är den enligt 

Palm alltid tvåfaldigt laddad då författaren och forskaren har olika utgångspunkter, då 

texten när den skrivs lämnar ett avstånd i tid och rum. Genom att applicera en när-

läsande metod har forskaren möjlighet att i detalj undersöka specifika inslag i texten 

för att hitta underliggande betydelser i texten och fastställa effekterna av dessa i ett 

större sammanhang (Cuddon: 1999:142).  Detta gör en nutida genusteoretisk tolkning 
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av Bukowskis verk intressant då den har möjlighet att visa hur han såg på könsidenti-

teter i en tid där genusforskningen befann sig i sina startgropar. 

Att använda genusteorier inom litteraturforskning är i sig inte ideologiskt då forskaren 

studerar ett fenomen, vilket innebär det socialt konstruerade könet, och vilar således 

på en akademisk grund. Genusstudierna härstammar dock enligt Larsson (2002: 116) 

från feminismen och den feministiska litteraturkritiken som uppkom under 70-talet. 

Detta innebär att det inte går att bortse från den ideologiska bakgrund genusforsk-

ningen vilar på då den vill visa på den ojämställdhet som existerar könen emellan via 

de hierarkiska strukturerna. Bergsten (2002: 14) menar att forskaren måste göra skill-

nad på nomologiska och hermeneutiska vetenskapsteorier. Nomologisk forskning för-

söker fastställa en allmängiltig princip, Bergsten nämner tyngdlagen som exempel, 

medan den hermeneutiska forskningen strävar efter att söka förklaringar i företeelser 

där man inte kan applicera universella lagar. Uppsatsens tolkning blir således herme-

neutisk, vilket innebär att den inte gör anspråk på några absoluta sanningar.  
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3 Författarskap och tidigare forskning 

3.1 Tidigare forskning 

Det finns ett flertal biografiska böcker vilka beskriver Bukowskis liv. I den här upp-

satsen har jag valt att främst använda mig av Howard Sounes Bukowski – En biografi 

(2006). Utöver de biografiska böckerna lade David Jon Charlson år 1995 fram sin av-

handling Bukowski: Autobiographer, Gender Critic, Iconoclast vid University of 

Kansas. I avhandlingen analyserar författaren Bukowskis liv utifrån hans dikter och 

prosa. Han beskriver Bukowskis liv och presenterar hans biografi i sin helhet, samt 

drar paralleller mellan Bukowski och andra författare. Charlson visar hur Bukowski i 

sin helhet som författare är mycket mer än en sexistisk, vulgär gammal gubbe genom 

att beskriva hans verk på följande vis: ”[…] Bukowski offers a critique of the social 

and cultural status quo of America through dramatizing much of his own life in his 

work” (Charlson 1995: 169). 

Utöver Charlsons avhandling har jag funnit två uppsatser i litteraturvetenskap på C-

nivå som behandlat Bukowski. Den första är Manlighet och kvinnobilder hos Bu-

kowski (2001), skriven av Marcus Eriksson vid Uppsala universitet. I uppsatsen dras 

paralleller som visar att protagonisten Henry Chinaskis barndom har präglat hans 

kvinnosyn senare i livet. Den andra uppsatsen, Henry Chinaski: Charles Bukowskis 

romanfigur i ett mansforskningsperspektiv (2007) är skriven av Annika Känno vid 

Högskolan i Halmstad och beskriver även den att karaktärens uppväxt och alkoholism 

har präglat protagonistens persona och relationer till människorna runt omkring ho-

nom.   

3.2 Om författaren 

Då Bukowski skriver självbiografiskt i de verk jag kommer analysera finner jag rele-

vans i att ge en kort bakgrund till författaren. 

Makarna Henry och Katharina Bukowski blev den 16 augusti 1920 föräldrar till Hen-

rich Karl Bukowski som några dagar senare döptes i den romersk-katolska kyrkan i 

Andernach, Tyskland. Henrys föräldrar emigrerade till USA och flyttade så små-

ningom till Los Angeles som skulle bli en viktig plats för Bukowskis framtida förfat-

tarskap (Sounes, 2006: 16-18). Hans uppväxt med en misshandlande far gav upphov 

till en extremt stressrelaterad form av akne, vilken i sin tur ledde till att hans uppväxt 
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präglades av ett socialt utanförskap (Charlson, 1995:16). Bukowski beskriver sin 

uppväxt i romanen Ham on Rye (1982), utgiven på svenska under titeln Min oskuld 

och pearl harbour. Han började skriva tidigt och efter ett antal mindre publiceringar i 

lokala tidningar, bland annat kolumnen En snuskgubbes anteckningar vilken senare 

skulle bli publicerad i bokform, fick Bukowski ett erbjudande av förläggaren John 

Martin att mot en mindre månatlig ersättning livet ut satsa på författarskapet. Detta 

resulterade i Bukowskis stora genombrott 1971 med den självbiografiska romanen 

Postverket (Sounes, 2006: 98, 114). När Bukowski i en intervju fick frågan om hans 

egen sexualitet svarar han: 

Actually, I am not a tough person and sexually, most of the time, I am almost a 
prude, but I am often drunk and many strange things happens to me when I am 
drunk… What I am trying to say is that the longer I write the closer I am getting to 
what I am. … I am 93 percent the person I present in my poems; the other 7 per-
cent is where art improves upon life, call it background music. (Charlson, 1995: 
60) 

Bukowski menar således att läsaren ska undvika att likställa de sexuella skildringar, 

vilka porträtteras i verket, med vad som hänt i verkligheten. Bukowski hann slutligen 

publicera cirka femtio verk, varav sex romaner, fram till sin död 1994 (Kännö, 2007). 

I efterordet till den nytryckta upplagan av Postverket, översatt till svenska av Einar 

Heckscher, skriver journalisten och författaren Nina Lekander att ”Henry Chinaskis 

revolt är högst individuell och syftar inte till att förändra systemet” (Lekander, 

2008:213). Lekander uttrycker sina funderingar kring hur Bukowski, med sitt förakt 

mot hierarkier inte begrep sig på, eller satte sig in i, den feministiska kampen. Hon 

anser att kvinnans roll i Bukowksis författarskap innebär att vara ”en hora som när 

som helst kan lämna den manliga skaparen och gå till en annan” (Lekander, 

2008:214).  

3.3 Postverket 

I Charles Bukowskis debutroman Postverket introduceras Henry Chinaski för läsaren 

när han får anställning på det statliga postverket som brevbärare. Boken skildrar Bu-

kowskis sammanlagt fjortonåriga anställning under perioden 1952-1969. Genom ver-

ket får vi följa protagonistens kamp mot hänsynslösa arbetsvillkor och hierarkiska sy-

stem parallellt med hans fritid, vilken tillbringas tillsammans med kvinnor, på travba-

nan, på barer och präglas av grav alkoholism. I Postverket skildras inte Bukowskis 

försök till att bli en erkänd poet och författare förutom i de fyra sista raderna: ”In the 
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morning it was morning and I was still alive. Maybe I’ll write a novel, I thought. And 

then I did” (Bukowski, 2002a: 196).  

3.4 Kvinnor 

Kvinnor speglar den alkoholiserade protagonisten Henry Chinaskis livsöden under en 

turbulent tid när han precis har debuterat som romanförfattare. Enligt Bukowski själv 

är romanen strukturellt uppbyggd efter Boccaccios Decamerone, då han ansåg att 

Boccaccio hade insett underhållningsvärdet i sexuella relationer människor emellan 

(Charlson, 1995:80). Romanen utspelar sig till största delen i Los Angeles, där Chi-

naski lever ensam i en smutsig lägenhet och tillbringar sin tid med att skriva och 

dricka. För att kunna betala för sitt vilda leverne reser han runt i Nordamerika och 

håller i poesiläsningar. Som titelns pluralbenämning indikerar, skildras Chinaskis mö-

ten med ett flertal kvinnor i boken. Dessa inkluderar både flyktiga relationer med fans 

såväl som längre förhållanden. Charlson (1995:28) menar att Bukowski, under de år 

som Kvinnor utspelar sig, försökte att vara sann mot sig själv och inte låta den ökande 

berömmelsen stiga honom åt huvudet. Detta var en egenskap vilken han hade sett i 

författare som Ernest Hemingway som även nämns i Kvinnor. Chinaski menar att 

författaren var "too grim, too serious. A good writer, fine sentences. But for him, life 

was always total war. He never let go, he never danced" (Bukowski 2002b: 201). 

Ann Charlott Altstadt, författare och journalist, skriver i efterordet till den svenska 

upplagan av Kvinnor (2008), även denna en översättning av Heckscher, att den stora 

lockelsen till romanen är den manliga drömmen om ett polygamiskt leverne. Alstadt 

menar att Kvinnor beskriver hur ”Rock’n roll- och konstnärsmyten ger män ofattbara 

könsprivilegier, ett enormt svängrum för dem att bli sedda som intressanta och åtrå-

värda hur feta svin de än är” (Alstadt, 2008: 408). Hon anser att den socialpsykolo-

giska aspekterna av Bukowskis verk är ointressanta, utan vad fenomenet Bukowski 

säger om oss och vår kultur samt hur manlighet och kvinnlighet presenteras i förfat-

tarskapet. Alstadt bygger vidare på sin genuskritik genom att visa på det otänkbara i 

att föreställa sig en kvinnlig Bukowski vars manliga beundrare söker flyktiga sexuella 

möten med henne enbart på grund av hennes berömmelse (Alstadt, 2008: 408, 410). 
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4 Metodprecisering 

Uppsatsens analys av Bukowskis romaner kommer att ske via en tolkande närläsning 

baserat på de tidigare presenterade teorierna där utvalda möten mellan man och 

kvinna i Postverket och Kvinnor presenteras. Som Bruce Springsteen i Dancing in the 

dark uttrycker: ”You can’t start a fire without a spark” (Springsteen, 1985), krävs en 

gnista för att tända kärlekens eld. Denna gnista kan jämföras med vad Lundberg be-

skriver som ”en aktivering av framför allt synbarken och parietalloberna och en mins-

kad aktivitet i bakre delen av gyrus cinguli” (Lundberg, 2005: 3904), eller vad vi i 

folkmun kallar det första ögonkastet.  Uppsatsen kommer presentera hur Bukowski, 

genom protagonistens ögon beskriver det initierande mötet med de kvinnor han träf-

far. Oavsett om Chinaski inleder längre förhållanden eller om han har flyktiga sexu-

ella förbindelser, är maktbalansen mellan man och kvinna ett genomgående tema i 

Bukowskis romaner. I analysen kommer uppsatsen undersöka huruvida Bukowski 

lägger några könsbundna värderingar av protagonistens fysiska möten såväl som kär-

leksförbindelser. Det är följaktligen dessa tre nivåer av mötet mellan man och kvinna 

som kommer att undersökas. Det initierande mötet, det fysiska mötet och kärleken. 
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5 Chinaski och kvinnorna, en analys 

I analysen görs fördjupningar i de utvalda mötena. Varje exempel kommer att presen-

teras var för sig och följas av resonemang kring de teorier kopplade till de enskilda 

fallen. De kommer sedan i den avslutande diskussionen avhandlas i sin helhet. 

5.1 Den första kvinnan 

När läsaren i inledningen av Postverket för första gången stiftar bekantskap med Chi-

naski, går denne sin första postrunda. Mellan två brevlådor träffar han en kvinna och 

sätter direkt en prägel för sina preferenser vid val av partner, vilka läsaren får följa i 

de båda romanerna:  

What I mean by big was that her ass was big and her tits were big and that she was 
big in all the right places. She seemed a bit crazy, but I kept looking at her body and 
I didn’t care (Bukowski, 2002a:13). 

 Kvinnan berättar att hennes man utför militärtjänstgöring, vilket innebär att hon är 

lämnad ensam hemma i huset. De kommer överens om att han ska komma förbi under 

kvällen och de inleder en kort affär. Kvinnans kropp blir i exemplet någonting efter-

strävansvärt för mannen då vi kan se hur Chinaski lockas av hennes kurvor. Det är 

dock svårt att säga om det är kvinnans kropp som väcker hans intresse eller om den 

enkla anledningen att hon bjuder in honom till sig är den avgörande faktorn till att de 

inleder en affär. Deras förhållande får ett abrupt slut efter ett fåtal möten, då Chinaski 

uppger att han har tappat intresset.  

Enligt Elvin- Novak & Thomssons teorier är erövringen av kvinnor en del av den 

manliga normen. Deras teori stämmer delvis överens med det här förhållandet. Han 

erövrar henne genom att stjäla henne från en annan man. Hon är å andra sidan den 

erövrande parten då hon bjuder in honom i huset. Det är således kvinnan som initierar 

det fysiska sexuella mötet. Vi kan även se henne som den erövrande parten i och med 

att hon har flera älskare under samma tidsintervall, vilket inkluderar den frånvarande 

mannen och brevbäraren.   

5.2 Travbanan 

Vid ett besök på travbanan ser Chinaski en kvinna ståendes vid bardisken. Hon är på 

väg att bli utkastad från baren då hon är tydligt överförfriskad. Han beskriver henne i 

jämförelse med andra kvinnor han träffat:  
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[…] that one reads tea leaves, and this one can’t control her farts, and that one has this 
big nose, and that one has boney legs… But now and then, a woman walks up, full blos-
som, a woman just bursting out of her dress… a sex creature, a curse, the end of it all. 
(Bukowski, 2002a: 138) 

 
Den ovanstående beskrivningen är en utmärkande poetisk skildring av en kvinna 

bland många andra korta beskrivningar som så när på uteslutande innehåller storleken 

och utformningen av kroppsdelar. Chinaski bestämmer sig för att hjälpa kvinnan att 

undvika förnedringen att bli utkastad från travbanan. Han utger sig för att vara hennes 

man. Chinaski beskriver sig i exemplet som en riddare som kommer till undsättning åt 

en hjälplös kvinna i nöd. Han är kvinnans enda utväg ur en besvärlig situation. Hon är 

hjälplös, han är räddningen. Hon är sort 1, han är sort 2. Genom att bli kvinnans rädd-

ning gör Chinaski vad som förväntas av en man och blir enligt Hirdman hennes huvud 

som tänker ut en strategi, vilken räddar henne ur knipan. Redan i det initierande mötet 

intar Chinaski en maktposition där hon står i skuld till honom och blir således hans 

kropp. När han träder in i den iklädda riddarrollen, en devis vilken förväntas av ho-

nom, klättrar han i könshierarkin och erhåller, i enlighet Holmbergs studier, en positiv 

bekräftelse.   

5.3 Kvinnan och brevet 

Under en av sina brevrundor träffar Chinaski en kvinna som vägrar ge honom en un-

derskrift på en försändelse. Efter att ha tvingat sig in i lägenheten för att få försändel-

sen påskriven vägrar kvinnan att släppa ut honom och anklagar honom för att vara en 

ond man vars intentioner har varit att komma dit för att våldföra sig på henne.  

Then she was in front of the door, arms spread across. The letter was on the floor. 
‘Evil evil evil man! You came here to rape me!’ […] She was right up against me. I 
grabbed her by the ass and got my mouth to hers. Those breasts were against me, she 
was all up against me. […] She lifted her legs high. 
‘Rape!’ She screamed. 
I finished her off, zipped up my fly, picked up my mail pouch and walked out leaving 
her staring quietly at the ceiling… (Bukowski, 2002a: 37f) 

Denna sekvens är tvetydig ur ett dominansperspektiv. Kampen om brevet blir en me-

tafor för sexakten. Innan mannen och kvinnan har inlett sexakten utmanar de varandra 

och hon förbjuder honom att komma in trots att påskriften av brevet, likt samlaget, är 

ofrånkomligt. När mannen väl kommer in i lägenheten blir han inlåst och kvinnan in-

nehar då en dominerande roll. I den inledande fasen av sexakten tar mannen kom-

mando och hon underkastar sig honom. Han går segrande ur bataljen och lägenheten 

medan hon ligger kvar, tillfredsställd.  
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Det är svårt att säga huruvida detta exempel följer Elvin Novak & Thomssons norm-

teori om mannen som den aktiva och kvinnan som den passiva, då de delar på rollen 

som dominerande part under hela mötet. En möjlig tolkning blir att sexakten handlar 

om tvång. Kvinnan tvingar mannen att tvinga sig in i lägenheten för att mannen se-

nare skall tvinga sig på henne. Genom mannens tillfredsställelse av kvinnans begär 

bekräftar han sin maskulinitet och kan således ta sin postväska och gå rakryggad däri-

från. 

Bukowski använder sig av ett språk som gör att sexakten blir tvetydig. Finished her 

off kan antingen tolkas som om mannen tillfredsställer kvinnans behov eller att han i 

en direktöversättning gör slut på henne. Detta gör att texten får en mer aggressiv ton 

och sexakten kan i så fall likställas med en autentisk våldtäkt. Beroende på hur läsa-

ren tolkar föregående exempel blir även staring quietly at the ceiling tvetydigt. Läsa-

ren tvingas ta ställning till huruvida kvinnan ligger tyst av sexuell utmattning, till 

följd av mannens prestation, eller ifall hon ligger lamslagen i väntan på att förövaren 

ska lämna hennes hem. 

5.4 Tyskorna 

Chinaski får ett oannonserat besök av två unga fans från Tyskland. De är på genom-

resa genom USA och efter att ha läst de böcker Chinaski har givit ut i Tyskland be-

stämmer sig kvinnorna för att hälsa på honom. När de knackar på hans dörr öppnar 

han i sin badrock. 

Gertrude was heavier, almost a butterball; she was all breasts and ass. Hilda was thin, 
looked like she was under some kind of strain . . . constipated and odd, but attractive 
(Bukowski, 2002b: 196). 
 

Huruvida Chinaski är sexuellt attraherad av Gertrude eller inte är diskutabelt. Chi-

naski beskriver henne som en butterball, vilket är ett bakverk liknande svenskens 

chokladboll om man exkluderar kakaon. Huruvida Chinaski är förtjust i smörbollar 

eller om han sarkastiskt syftar på hennes övervikt är en definitionsfråga. När Chinaski 

beskriver Hilda är det först och främst hennes utstrålning han preciserar. Han menar 

att hon ser ut att vara förstoppad, stressad men samtidigt attraktiv trots att hon saknar 

de anatomiska egenskaper han annars verkar mån om att en kvinna ska inneha. I en-

lighet med Elvin-Novak och Thomssons teori blir det väckta intresset den belöning 

mannen ger kvinnan genom hennes uttryckta underordning, vilken personifieras av 

Hildas tillbakadragna, passiva persona.  
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Tyskorna hälsar på honom för att de läst hans böcker. Det är således, enligt Lund-

bergs teori, hans berömmelse som väcker en attraktion hos dem. Medan han dras till 

deras visuella framtoning, vilar deras attraktion på en kulturell grund vilken inte kan 

inkluderas i de fem sinnena.  

Flickorna frågar ifall de får sova över, och han säger att det går bra, så länge som han 

får sova i mitten. Efter noga övervägande bestämmer han sig för att satsa på Gertrude 

men på grund av kvällens alkoholintag har de inte sex förrän nästkommande morgon: 

I mounted and it went in. But it went in sharply to the left, like there was a curve. […] 
What shit. Either she had a fucked up pussy or I wasn't penetrating. I persuaded myself 
to believe she had a fucked up pussy. […]I worked and worked. Then it felt as if I were 
hitting bone. It was shocking. I gave up and rolled off. (Bukowski, 2002b:198) 
 

Hans beskrivning där han är överst och hon underst samt att han anser att hennes 

kropp bär skulden för den obekväma upplevelsen visar att han anser att hans njutning 

i det här fallet går före hennes. I relation till Bourdieus teori beskriver Chinaski hen-

nes könsorgan som det negativa och hans är det positiva. Han tar i relation till Bordi-

eus teori företräde i beskrivningen av penetreringen genom att inta en dominant posit-

ion och bestiga henne. Han är överst och hon är underst. Han är sort 1, hon är sort 2. 

5.5 Lydia 

Medan Chinaski fortfarande arbetar på sin första roman träffar han under en av sina 

poesiläsningar Lydia som han skall komma att inleda ett destruktivt förhållande med. 

Vid deras första möte säger Chinaski att han ”could feel vibrations running between 

us. Some of the vibrations were confused and were not good but they were there” 

(Bukowski, 2002b: 8).  

Ett exempel på hur kvinnan antar rollen som sort 2 på plats 1 kan vi se i Chinaskis 

relation till Lydia, där hon intar ett aktivt, initierande rolltagande i sexakten. Hon går 

således inledningsvis mot den könsstereotypa kvinnliga rollen när hon tar för sig och 

tar den dominerande rollen. 

Lydia's hand reached for mine and pushed it down the front of her jeans and into her 
panties. […] As I continued to kiss her I worked my finger down into her cunt. Then I 
pulled my hand out, broke away, got the pint and poured myself another drink. (Bu-
kowski, 2002b: 14)  

 
Ur mannens synvinkel beskrivs situationen som om han vore fångad i kvinnans grepp, 

vilket han måste lösgöra sig från. I enlighet med Holmbergs bekräftelseteori och den 
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manliga normen beskriver mannen en maktlöshet när kvinnan tar ansvar för sin egen 

njutning. För att återta maktbalansen visar han tydligt att flaskan – hans vilja – bety-

der mer för honom än vad hennes njutning – hennes vilja – gör.  

När han för första gången har sex med Lydia, ber hon honom att avbryta samlaget in-

nan han ejakulerar, då hon vill minimera risken att bli med barn. Efter att ha lovat 

kvinnan att göra detta beskrivs samlaget på följande vis:  

I climbed on top of her. It was good. It was something happening, something real, and with a 
girl 20 years younger than I was and really, after all, beautiful. I did about 10 strokes--and came 
inside of her. (Bukowski, 2002b: 18) 
 

Efter samlaget intar han en ursäktande försvarsposition när hon skäller ut honom. 

Detta exempel kan man se utifrån två synsätt för att illustrera huruvida protagonisten 

följer den manliga normen eller inte. Å ena sidan ser vi hur Chinaski inte visar någon 

hänsyn till Lydias önskan om att avbryta samlaget. Man kan se den specifika hand-

lingen som ett dominansutövande i den mån att han visar på sin hierarkiska position 

över henne genom att låta sina behov går före hennes önskan. Det finns dock ingen-

ting i beskrivningen som tyder på att han utför handlingen med ont uppsåt. Den andra 

aspekten visar hur Chinaski inte framhäver sig själv som den presterande mannen, 

vilket gör att han, till skillnad från situationen med kvinnan på postrundan inte kan gå 

rakryggad därifrån. När han tvingas in i försvarsställning tar Lydia tillbaka makten. 

Detta innebär att trots hans initiala intagande av en maktposition erhåller han inte den 

positiva bekräftelsen.  

Lydia är en kvinna med konstnärliga ambitioner. Förutom att skriva dikter, vilka Chi-

naski dock inte fattar tycke för, är hon även skulptör. Hon skulpterar av Chinaskis hu-

vud, vilket resulterar i en artefakt som i deras relation blir till en metafor för deras 

förhållandes vara eller icke vara. 

When we'd split I'd put the head in my car next to me on the front seat, drive it over to 
her place and leave it outside her door on the porch. Then I'd go to a phone booth, ring 
her up and say, ‘Your goddamned head is outside the door!’ That head went back and 
forth… (Bukowski, 2002b: 33) 
 
 

Deras relationsstatus beror sålunda på vem av parterna som innehar huvudet. När han 

tar emot huvudet, tar han även emot henne. En möjlig tolkning är att skulpturen blir 

en symbol för makt. När han är i besittning av huvudet, håller det ett vakande öga på 

honom vilket innebär att han tillhör henne. 
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När Chinaski, i samband med en av dessa pauser från förhållandet till Lydia, sitter i 

bilen på väg att hämta en kvinna vid namn Mindy funderar han på sina val och sin 

livssituation då förhållandet med Lydia inte är helt avslutat.  

Why did I do these things? I didn't want her now. […] Why always more women? What 
was I trying to do? New affairs were exciting but they were also hard work. The first 
kiss, the first fuck had some drama. People were interesting at first. Then later, slowly 
but surely, all the flaws and madness would manifest themselves. I would become less 
and less to them; they would mean less and less to me. (Bukowski, 2002b: 74) 

 
Exemplet beskriver en man som i sin erövring av kvinnorna inte kan motivera sitt be-

teende. I inledningen av citatet talar han om hur hans kvinnoaffärer tar slut på grund 

av hans oförmåga att hålla gnistan vid liv när han kommit förbi den initierande fasen. 

Chinaski gör dock ingen skillnad på de kvinnor han träffar och relationer till andra 

människor överlag. Han menar att de dåliga sidorna han ser hos folk, och de hos ho-

nom, är anledningen till att han ger upp och går vidare. 

Chinaski fortsätter med dessa självkritiska tankar efter att ha lovat Mindy att han äls-

kar henne och inte Lydia. När de har samlag beskriver Chinaski den förbjudna känslan 

av att ha sex utanför förhållandet som någonting extremt upphetsande. Efteråt re-

flekterar han över sitt polygamiska leverne:  

If I had been born a woman I would certainly have been a prostitute. Since I had been 
born a man, I craved women constantly, the lower the better. And yet women--good 
women-- frightened me because they eventually wanted your soul, and what was left of 
mine, I wanted to keep. (Bukowski, 2002b: 77) 

 
Han fortsätter med att beskriva sig själv som en svag man, som trots allt strävar efter 

en god kvinna, och menar att en stark man, till skillnad från honom skulle nöja sig 

med ett monogamt förhållande. Chinaski försöker rättfärdiga sin rädsla för ett mono-

gamt förhållande genom att hänvisa till sitt biologiska kön och de bieffekter han anser 

följer med detta. Dessa egenskaper tillskrivs hans jag-medvetande och han försvarar 

således sina handlingar då de utförs av honom i egenskap av man. Han beskriver sin 

sexualdrift som en kraft så stark att känslor till en kvinna inte kan tygla den.  

Trots detta är han medveten om att det är just känslorna, själen, som kan bli fångade 

av kvinnorna. Återigen återkommer Chinaski till sin rädsla för att bli underminerad av 

kvinnan. Han menar att det finns två sorters kvinnor, de som skrämmer honom och de 

ofarliga. Det finns två tolkningar att tillgå när Chinaski beskriver vissa kvinnor med 

adjektivet lower. Antingen görs en direktöversättning av ordet vilket skulle kunna in-
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nebära att han menar att kvinnan är hierarkiskt lägre än honom. Den mest troliga är 

och att han syftar, likt Heckschers översättning, där uttrycket blir: ”ju tarvligare desto 

bättre” (Bukowski, 2008: 107).  Han sätter således in kvinnorna i två fack, fina och 

tarvliga, utan att ange vilka specifika egenskaper han tilldelar en kvinna placerad i 

respektive fack. När han talar om fina kvinnor är det dock inte utseendet utan männi-

skan bakom fasaden han syftar på.  

5.6 Kvinnan vid flygplatsen 

Chinaskis benägenhet till att utöva makt genom sex visar sig inte bara i hans hand-

lingar. Under tiden Chinaski sitter på flygplatsen och väntar på en kvinna som ska 

göra honom sällskap i en vecka får han syn på en kvinna sittandes mittemot honom. 

Han inser att han inte kan slita sin blick från hennes ben och när hon, trots att hon har 

uppmärksammat hans blick, inte drar ned kjolen över benet blir han upprörd. 

Who was getting those thighs? I felt foolish staring up her dress, but I couldn't help my-
self. She was built. Once she had been a little girl, someday she would be dead, but now 
she was showing me her upper legs. The goddamned strumpet, I'd give her a hundred 
strokes, I'd give her 7-and-one-half inches of throbbing purple! (Bukowski, 2002b: 96) 

 
I citatet anser Chinaski att han i egenskap av man är oförmögen att motstå hennes 

dragningskraft. I sin ilska visar han på en vilja att sexuellt underkuva henne och på så 

vis ge uttryck för sin dominans. Han strävar således efter att vara sort 1. Hans mörka 

inre monolog handlar till synes inte om sexuell njutning utan snarare om en vilja att 

underkuva kvinnan i fråga. Samtidigt som han sitter i sina tankar kan vi se hur kvin-

nan bär rollen som det täcka, det vackra könet. Genom att låta honom tråna efter 

henne har hon kontrollen, makten. Hon är erövraren, sort 2 på plats 1. 

5.7 Joyce 

Chinaski inleder ett förhållande med en ung kvinna vid namn Joyce som han strax 

efter deras möte tar med till Las Vegas varpå de gifter sig. Detta sker efter att han för 

första gången har sagt upp sig från sitt arbete på postverket. Relationen till Joyce 

inleds med beskrivningen:”The next thing I knew, I had a young girl from Texas on 

my lap. I won't go into details of how I met her. Anyway, there it was. She was 23. I 

was 36” (Bukowski, 2002a:55). Vid tidpunkten för giftermålet vet inte Chinaski att 

Joyce kommer från en förmögen familj. Han flyttar med sin nyblivna fru till hennes 

hemstat Texas: ”we laid around and screwed and ate. She fed me well, fattened me up 
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and weakened me at the same time. She couldn't get enough. Joyce, my wife, was a 

nymph” (Bukowski 2002a:56).  

 

Chinaski bekräftar i exemplet Hirdmans teorier om subtila könsroller, vilka har blivit 

en sanning när han beskriver sin livssituation där han ligger i soffan medan hon lagar 

mat till honom. Han är en man, sort 1, därför ligger han på soffan och blir tjock till 

följd av hennes, sort 2, matlagning. Sett ur detta perspektiv har den manliga normen 

bekräftats, genom att de segregerade arbetsförhållandena i förhållandet tas för givet 

av båda parter. Å andra sidan intar hon en maktposition genom att vara den försör-

jande parten i förhållandet. Hon är således sort 2 på plats 1. 

Chinaski beskriver Joyce som en nymph, vilket kan vara en jämförelse med det över-

naturliga väsendet i den grekiska mytologin känt för att kunna locka män till sexuellt 

umgänge, utan att de har kontroll över sina handlingar. Den mest troliga förklaringen 

är dock att han syftar till nymfomanin, en psykologisk störning som innebär en över-

driven sexualdrift.  

Klart är att det, i deras sexuella relation, är kvinnan som intar rollen som den sexuellt 

aggressiva då hon tar för sig och erövrar mannen. I samband med att han blir försörjd 

av henne ställs dessutom könsrollerna på ända. Hans roll som den presterande man-

nen kan i relationen till Joyce tolkas på olika sätt. Å ena sidan bekräftar han sin mas-

kulina roll i förhållandet genom att vara den presterande parten, vilken tillfredsställer 

kvinnan och således tröttas ut av sexakten. En skillnad mellan mannens presterande 

roll i detta exempel och Gemzöes teori angående den kvinnliga rollen i mjukporren, är 

att kvinnan i texten inte kan anses vara passiv eller undergiven mannen. Grunden till 

hennes avsaknad av tillfredsställelse ligger dock inte nödvändigtvis i en psykologisk 

abnormitet. Anledningen kan lika gärna vara att han inte tillfredsställer hennes behov, 

och således enbart är en mätt och trött man.  

5.8 Kvinnan eller bilen? 

I en episod blir Chinaskis bil stulen under hans besök på en boxningsgala och han be-

skriver sina reflektioner: ”I had a saying, ’Take my woman, but leave my car alone.’ I 

would never kill a man who took my woman; I might kill a man who took my car” 

(Bukowski, 2002b: 102). Att Chinaski drar parallellen mellan en kvinna och en bil, 

samt att bilen för honom har ett högre emotionellt värde än kvinnan, är vid första an-
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blicken en tydlig objektifiering och nedvärdering av det kvinnliga könet sett ur prota-

gonistens ögon. Sett ur ett annat perspektiv förefaller intentionerna med citatet vara 

raka motsatsen: Chinaski anser att kvinnan, till skillnad från bilen, har en röst i frågan, 

en egen vilja och väljer själv att följa med mannen. Därför avsäger sig Chinaski rätten 

att bli förbannad på mannen. Tankegången handlar till synes om objektets rätt till en 

egen vilja och gör snarare kvinnan till ett subjekt. Ur båda perspektiven förloras det 

till någon. Skillnaden är att bilen blir stulen och kvinnan ger sig av.  

5.9 De tre vännerna och Henry 

I slutskedet av Kvinnor träffar Chinaski tre väninnor under en poesiläsning på en 

rockklubb vid namn The Lancer. De heter Cassie, Debra och Sara. Hans möte med 

dessa kvinnor resulterar i en sammanfattning av de olika typer av förhållanden prota-

gonisten har befattat sig med. Han beskriver sitt initierande möte med dem på föl-

jande vis: 

Sara was 32, classy wench, good style and a heart. She had red-blond hair that fell 
straight down, and she had wild eyes, slightly insane. She also carried an overload 
of compassion that was real enough and which obviously cost her something. Debra 
was Jewish with large brown eyes and a generous mouth, heavily smeared with 
blood-red lipstick. Her mouth glistened and beckoned to me. I guessed she was 
somewhere between 30 and 35, and she reminded me of how my mother looked in 
1935 (although my mother had been much more beautiful). Cassie was tall with 
long blond hair, very young, expensively dressed, modish, hip, "in," nervous, beau-
tiful. She sat closest to me, squeezing my hand, rubbing her thigh against mine. 
(Bukowski, 2002b: 201) 
 

I Chinaskis beskrivning av hans första intryck av kvinnorna porträtteras de efter deras 

utmärkande egenskaper. Cassie beskrivs som ung och snygg medan han vid anblicken 

av Debra får en form av moderligt oidipuskomplex. Sara beskrivs som en tjej med 

klass, medmänsklighet och verkar bära på en inre sorg. Han går till slut från klubben i 

sällskap av Cassie och två lappar med telefonnummer till Debra och Sara.  

5.9.1 Cassie 
Då Chinaski är överförfriskad och inte vill ha en till bot för rattfylla låter han Cassie 

köra från The Lancer. Väl hemma hos honom blandar han några drinkar, vilket slutli-

gen leder till att de går till sängs med varandra. Han jämför hennes kropp med kvin-

nor han sett i tidningen Playboy vilket gör att han blir besviken när han på grund av 

alkoholintaget inte kan prestera: ”I was excited but I couldn't finally do it. I rolled off, 

told Cassie goodnight, and slept a guilty sleep.” (Bukowski 2002b: 201f). Hans känsla 

av skuld representerar ett misslyckande av att kunna prestera sexuellt. Han anser att 
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han har misslyckats med sin plikt att tillfredsställa Cassie. Till skillnad från samlaget 

med Gertrude har han ingen möjlighet att lägga skulden på Cassies kropp, vilken han 

anser vara fulländad. Chinaski träffar Cassie en gång till med samma resultat. När han 

senare ringer henne svarar en man vilket innebär att Chinaski till slut ger upp och för-

hållandet dem emellan blir inget mer än de få mötena. 

5.9.2 Debra  
När han på poesiläsningen beskriver Debra menar han att hon påminner honom om en 

kvinna från 1930-talet. När han nästkommande gång träffar henne tänker han att hon 

är en kvinna likt dem hans fars generation älskade. Chinaski menar att han ”was final-

ly getting everything the boys in high school had gotten, the rich pretty well-dressed 

golden boys with their new automobiles, and me with my sloppy old clothes and bro-

ken down bicycle” (Bukowski, 2002b: 210). I förhållandet till Debra visar Chinaski 

vilka spår jämförelser av sexuella erövringar och samspelet män emellan har satt i ho-

nom. Han ser tillbaka till den tiden han inte hade möjlighet att diskutera sina sexuella 

erfarenheter med de andra pojkarna i skolan och projicerar bilden av de flickor i hans 

dåvarande umgängeskrets på Debra.  

Trots att Chinaski och Debra träffas en längre period har han inga allvarliga intention-

er med förhållandet. Under ett besök i Debras hem blir han lämnad med hennes kom-

pis Tessie medan hon besöker en antikhandlare. Efter att i sitt inledande försök att 

kyssa Tessie har blivit avvisad, lutar han sig fram igen: ”Suddenly Tessie grabbed me. 

That mouth opened over my mouth. It was exciting. I felt as if I was being raped” 

(Bukowski, 2002b:215). I exemplet visar Chinaski än en gång hur han intar rollen 

som den erövrande mannen. Samtidigt visar Tessie på en aggressivitet, vilken går 

emot den kvinnliga norm vilken Elvin-Novak och Thomsson beskriver som flyktig 

och mindre aktiv. Han jämför hennes agerande som sort 2 med en våldtäkt vilket het-

sar upp honom.  Relationen till Debra avslutas till slut efter han har avböjt en inbju-

dan till Thanksgiving då han väntar besök från en kanadensisk beundrarinna.  

5.9.3 Sara 
En eftermiddag när Debra har lämnat huset bestämmer sig Bukowski för att ringa 

numret på den lapp Sara diskret skickade till honom på The Lancer. Sara är en bu-

tiksägare som han inleder ett platoniskt förhållande med till följd av hennes tro, där en 

guru vid namn Drayer Baba förespråkar att man inte ska ha sex utom äktenskapet. Ef-

ter att ha haft sex med Debra samtidigt som han träffar Sara får han skuldkänslor. I 
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samband med ett telefonsamtal funderar han över hur han behandlar de kvinnor han 

bryr sig om: 

I could certainly play some nasty, unreal games. What was my motive? Was I trying to 
get even for something? Could I keep on telling myself that it was merely a matter of 
research, a simple study of the female? […] I wasn't considering anything but my own 
selfish, cheap pleasure. […] I was worse than any whore; a whore took your money and 
nothing more. I tinkered with lives and souls as if they were my playthings. (Bukowski, 
2002b:236) 

  
Den empati han känner visar på att han ser kvinnan som något annat än ett objekt som 

ska erövras. Han menar att hans njutning och likaväl sexakten, har tappat sitt värde i 

samband med att känslorna har försvunnit. Än en gång kan vi se hur han refererar till 

prostituerade. En möjlig tolkning är att Chinaski, genom att referera till sig själv som 

värre än de prostituerade, syftar på att han likt dem, har sex utan känslor och att akten 

i sig har tappat sitt värde. Efter telefonsamtalet reflekterar han ytterligare över de kon-

sekvenser hans leverne har medfört för honom och för kvinnorna i hans liv.  

I tried telling myself that feeling guilty was just a sickness of some sort. That it was men 
without guilt who made progress in life. Men who were able to lie, to cheat, men who 
knew all the shortcuts. […] But no matter how much I thought about it, I still felt bad. 
(Bukowski, 2002b: 239) 
 

Han erkänner än en gång för sig själv att han har sårat människor och har således 

skuldkänslor av detta. I citatet ligger en underton av kritik inte bara mot sig själv, utan 

även mot den manliga normen där män tar för sig genom att ljuga och bedra. Protago-

nisten inser att föreställningarna om att nyckeln till framgång ligger i avsaknad av 

empati har styrt hans väg genom livet. Han visar hur dessa föreställningar är en följd 

av influenser från ett patriarkalt samhälle. Det är således andra mäns agerande som 

har legat till grund för hans beteende. Den skuld han känner är en insikt om att genom 

att ha följt den manliga normen har gjort honom till en dålig människa.  

Enligt Erikson (2001: 30) är det Sara som får Chinaski att börja reflektera över hur 

han har behandlat kvinnorna i sitt liv. Erikson verkar till synes ha förbisett hur Chi-

naski reagerade när han träffade Mindy i samband med sitt förhållande till Lydia. Sara 

är dock den första kvinnan som får Chinaski att seriöst överväga att hänge sig åt ett 

monogamt förhållande då han menar att ”The only time a man needed a lot of women 

was when none of them were any good. A man could lose his identity fucking around 

too much” (Bukowski, 2002b:290). Han menar således att om en man tillskriver sitt 

jag-medvetande identiteten den erövrande mannen, förlorar han sin identitet som 
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människa. I de sista styckena av Kvinnor avskriver han sig slutligen dessa identiteter 

när en ung kvinna söker kontakt med honom via ett telefonsamtal mitt i natten: 
[Chinaski] ‘I'm tied up tonight.’ 
[Rochelle] ‘Oh, any night would do!’ 
[Chinaski] ‘No, I can't see you.’ 
[Rochelle] ‘Are you really Henry Chinaski, the writer?’  
[Chinaski] ‘I'm sure I am.’ 
[Rochelle] ‘I'm a cute chick.’ 
[Chinaski] ‘You probably are.’ 
[Rochelle] ‘My name's Rochelle.’ 
[Chinaski]’Goodbye, Rochelle.’ 
I hung up. There I had done it--that time. (Bukowski, 2002b: 291) 

De tre vännerna Cassie, Debra och Sara sammanfattar således Chinaskis olika typer 

av relationer till kvinnor. Med Cassie har han ett flyktigt sexuellt förhållande vilket 

inte gör några märkbara avtryck. Hans polygamiska förhållande till Debra mynnar 

slutligen ut till kvinnan som till slut lyckas tämja honom och få honom att rannsaka 

sig själv.  
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6 Avslutande diskussion  

Hirdman menar att vi gör kön genom att sätta man och kvinna i kontrast till varandra 

och säger att han är en man därför att hon är en kvinna. Detta skulle innebära att Chi-

naski i egenskap av man är dominant gentemot kvinnorna för att de genom deras 

kvinnliga egenskaper står under honom hierarkiskt. Chinaski skulle således i egen-

skap av man ta makten i de initierande mötena med kvinnorna på grund av deras 

könstillhörighet. Det står utom tvivel att Chinaski följer den manliga normen i den 

mån att han i många fall tillskriver sitt jag-medvetande rollen som den dominerande 

parten som erövrar kvinnor. Vad analysen har visat är dock att de flesta kvinnliga ka-

raktärer i romanerna även de uppfyller kriterierna för vad som innefattar den manliga 

normen, då det är de som initierar mötena och är sexuellt aktiva. Det går således inte 

att hävda att Bukowski beskriver sin protagonists maskulinitet genom att han är man 

därför att hans partners är kvinnor.  

I protagonistens fysiska möten kan vi se hur han är aktiv respektive passiv beroende 

på vem han har sex med. Detta förhållningssätt till sexualiteten uttrycker inte bara en 

önskan om sin egen roll, utan även en lyhördhet gentemot vilken roll den andra parten 

vill att han ska ta. Det tydligaste exemplet som visar på rolltagande kan vi se i stycke 

5.3, Kvinnan och brevet. Den excentriska kvinnan visar hur hon vill att han ska för-

hålla sig gentemot henne och han tar på sig rollen som våldtäktsman. I sitt äktenskap 

med Joyce kastas könsrollerna om och han intar rollen som den försörjda och måste 

ställa upp när hon vill ha sex. Detta visar att Chinaski även kan inta en underordnad 

roll gentemot kvinnor. Han är sålunda inte dominant för att hans partners är kvinnor. 

Det är snarare en ömsesidig överenskommelse som avgör vilken roll han intar. 

När jag läser Postverket och Kvinnor kan jag inte hålla med Lekander i hennes påstå-

ende angående Bukowskis benägenhet att porträttera kvinnor som horor vilka när som 

helst kan lämna mannen. Detta påstående är en grov simplifiering av Bukowskis för-

fattarskap då de kvinnliga karaktärerna får leva ut sin sexualitet genom att vara aktiva 

och initiativtagande. Han utmanar därigenom den kvinnliga sexualitetens norm, som 

av Elvin-Novak och Thomsson beskrivs som moderlig och passiv. Chinaski uttrycker 

i sitt förhållande till Lydia att det snarare är han som lämnar de personer han får en 

relation till. Han menar att han och personerna som han träffar, oavsett kön, tröttnar 

på varandra när de ser varandras fel och brister. Protagonistens utveckling genom ro-
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manerna blir därför intressant då han till slut inser att han har sökt bekräftelse genom 

de kvinnor han träffat. Han erkänner för sig själv att vägen han har valt att gå för att få 

denna bekräftelse har skadat både honom själv och de kvinnor som han har mött. Bu-

kowski uttrycker via Chinaskis ångestfyllda reflektioner att föreningen av två perso-

ner är något mer än fysisk njutning och hans resa genom romanerna kan därför tolkas 

som ett långt sökande efter en livspartner som han slutligen finner i Sara.  

Jag håller med Alstadt om att det är intressant hur vår kultur har skapat en Rock’n 

roll-myt, vilken kan göra män intressanta och sexuellt åtråvärda i kvinnors ögon trots 

att de är feta svin. Hon väljer att kalla denna förmån att åtrås på grund av berömmelse 

snarare än personlighet för ett könsprivilegium förunnat den manliga konstnären. 

Skulle jag ha haft möjlighet att fråga protagonisten i romanerna skulle han förmodlig-

en vara den första att erkänna att han dragit nytta av dessa privilegier under sin karriär 

som poet och författare. Men om jag ser till de resonemang han för kring sina förhål-

landen med Lydia och Sara skulle han förmodligen snarare kalla detta privilegium för 

en förbannelse.  

När vi idag läser Postverket och Kvinnor bör vi ha i åtanke att de beskriver genusför-

hållanden i en tid där generationens uppfattning om kvinnors roll i samhället innebar 

att de skulle inte skulle göra något väsen av sig. Sort 1 på plats 1. De är romaner 

skrivna av en man som med sin sexuella frispråkighet var före sin tid då han utma-

nade maktsystemet könen emellan. Bukowski visar upp kvinnor som vågar ta för sig 

och inte skäms över sin sexualitet. Han beskriver en naken verklighet där han varken 

sätter sig själv eller de kvinnor han träffar på en piedestal och håller sig inte för att 

avslöja varken sina egna eller kvinnornas tillkortakommanden.  

Att likställa en frispråkig författare som Bukowski med en snuskgubbe som enbart 

beskriver sex med många kvinnor är enligt mig enfaldigt. Om hans litteratur bara 

skulle handla om fysisk sexualitet, skulle hans romaner klassas som erotisk litteratur. 

Vad är det då som skiljer Bukowskis sexuella skildringar från den erotiska litteratu-

ren? I protagonistens möten med de olika kvinnorna lyfter han betydelsen av det ut-

byte två individer gör med varandra. Detta utbyte består inte enbart av kroppsvätskor, 

utan är ett socialt samspel där han genom sina möten lär om sig själv. Likt Gemzöes 

beskrivning av pornografisk konsumtion som en bidragande faktor till att män blir 

emotionellt avtrubbade, menar Bukowski att sin protagonist, genom multipla möten 
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med olika sexpartners, blivit emotionellt avtrubbad. Han pekar sålunda på att proble-

matiken med mannen i rollen som erövraren ger negativa konsekvenser för båda kö-

nen. Denna självreflekterande insikt ger Bukowskis författarskap ett djup som skiljer 

honom från porrens simplifierade och känslolösa sexskildringar. Detta innebär att 

hans författarskap inte lättvindigt kan avfärdas som gubbsnusk. Bukowski belyser 

sexualitet ur ett medelåldersmansperspektiv och redogör för de konsekvenser – posi-

tiva såväl som negativa – lust kan föra med sig. Han verkar som en motpol gentemot 

chick lit-författarna och de unga kvinnliga karaktärernas perspektiv på sexualitet. Ge-

nom att sexualitet och relationer illustreras ur olika karaktärers perspektiv, från Sapfo 

till dick lit och chick lit, har vi möjlighet att diskutera vår sexualitet ur olika männi-

skors perspektiv och påvisa att det är ett ämne som man får tala om, skratta åt och ha 

känslor inför. Litteraturen kan sålunda hjälpa oss att sympatisera med våra medmän-

niskor och leda till ökad förståelse gentemot dem och deras sexuella preferenser.  
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