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Abstract: 

 

This essay examines the spatial descriptions in Yxta Maya Murray’s novel Locas and in Helena María 

Viramontes’ short story “The Cariboo Café”. Based on Henri Lefebvre’s understanding of the 

production of social space, a post-colonial, feminist reading of the texts’ spaces is executed. Rooted in 

this theoretical framework, the texts’ thematization of space, place and identity is discussed. 

Furthermore, a narratological analysis is added to the investigation through a scrutiny of the usage of 

deixis and focalization. It is shown how the usage of language in the texts functions to further expose 

different bodies’ divergent access to different spaces. This reading permits the texts to appear both as 

revealers of specific power systems, and as critics of them.  
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Sammanfattning: 

 

Den här uppsatsen undersöker gestaltningar av rumslighet i Yxta Maya Murrays roman Locas och i 

Helena María Viramontes novell ”The Cariboo Cafe”. Utifrån en lefebvriansk förståelse av det sociala 

rummets produktion görs en feministisk, postkolonial läsning av rummets betydelse i texterna. Med 

utgångspunkt i detta teoretiska ramverk diskuteras tematiseringen av plats, rum och identitet i 

berättelserna. Vidare används en narratologisk analys av texternas användning av deixis och fokalisering 

för att visa hur språket fungerar som en granskande skildring av olika platsers och rums villkor. En 

sådan läsning tillåter texterna att träda fram som avslöjare av specifika maktordningar och som kritik 

mot dessa. 

 

Nyckelord: Rum, plats, feminism, chican@, postkolonialism, deixis, fokalisering 
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1. Inledning 

Jag är intresserad av gestaltningar av staden. Jag tror att hur staden berättas, och genom vems blick, går 

att förstå som en skildring av maktpositioner. Yxta Maya Murrays roman Locas tar avstamp i åttiotalets 

Echo Park, ett kvarter i östra Los Angeles historiskt kännetecknat av en dominerande latino-amerikansk 

befolkning. Möjligheterna att röra sig inom och mellan olika rum figurerar som en central del av 

karaktärernas utveckling. De två berättarna Lucía och Cecilia vill få tillgång till stadens rum och 

använder sig av olika strategier för att försöka uppnå detta. 1 

 Helena Maria Viramontes novell ”The Cariboo Cafe” utspelar sig likt Locas i åttiotalets 

Los Angeles. Två av novellens tre protagonister är papperslösa. Här möter vi en radikalt annorlunda bild 

av staden, där de urbana rummen snarare än någonting som går att överta, framstår som hinder och/eller 

faror.2 

 Gestaltningarna av de urbana rummen fungerar i de två texterna som verktyg för att berätta 

historier om olika livsöden i staden. Att läsa berättelserna utifrån deras olika framställningar av rum blir 

således ett sätt att analysera hur diverse maktordningar tar form i texten. Den här uppsatsen tematiserar 

sambanden mellan plats, makt och identitet genom att analysera de urbana rummen i Locas och i ”The 

Cariboo Cafe”. 

1.1 Uppsatsens syfte och frågeställning 

Den här uppsatsen syftar till att visa på vilka sätt skildringar av det urbana rummet kan användas för att 

gestalta maktkonflikter i litteratur. Genom att analysera hur karaktärer agerar, ser och rör sig i olika rum 

vill jag belysa vikten av specifika platser, och sätten de intas, för karaktärernas tillblivelsemöjligheter. 

Detta görs utifrån Henri Lefebvres idée om att sociala relationer inte går att förstås utanför en rumslig 

praktik.3  

 Både Locas och ”The Cariboo Cafe” är historier som i högsta grad tematiserar rumslighet. 

I Locas återkommer motiv om rörelse i, och makt över, de offentliga rummen. I ”The Cariboo Cafe” 

finns inte samma strävan efter att tillägna sig gatorna. Det är väldigt skilda stadsestaltningar som växer 

fram i de två texterna, trots att de behandlar samma miljö och tidsperiod. I båda berättelserna figurerar 

mexikaner och/eller chicaner (mexikan-amerikaner). Båda texterna behandlar upplevelsen av icke-vita 

kroppar i en kultur präglad av vitmaktordning. Men där Locas huvudkaraktärer är födda eller uppvuxna i 

USA, är det två papperslösa protagonisterna i ”The Cariboo Cafe” nyanlända och främmande för staden 

de befinner sig i. Jag menar därför att en jämförelse mellan deras urbana upplevelser fungerar som ett 

sätt att visa på individers varierande tillgång till staden. Jag tror att makt och prekaritet på detta sätt kan 

                                                           
1 Yxta Maya Murray. Locas, New York: Grove Press, 1998. 

2 Helena María Viramontes. “The Cariboo Cafe”, I The Moths and Other Stories, Houston: Arte Público Press, 1985, s. 65-79. 
3 Henri Lefebvre.The Production of Space, Oxford: Blackwell, 1991. 
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synliggöras via texten.  

 Några av karaktärerna använder sig av rum för att positionera sig själva inom staden, andra 

kämpar för att bara överleva på gatorna. En del av uppsatsen undersöker vilka strategier karaktärerna 

använder för skaffa sig makt genom att utmana rådande rumsliga villkor. Om, som Lefebvre menade, 

sociala relationer manifesterar sig rumsligt, är att utmana den rumsliga ordningen också att utmana 

sociala status quo. Jag kommer både att studera karaktärers tillblivelse genom rummet och undersöka 

maktkonflikter som manifesteras där. 

 Således syftar den här uppsatsen att undersöka platsskildringarna i Locas och ”The Cariboo 

Cafe”. På vilka sätt används karaktärernas förhållande till olika rum för att skildra deras utveckling, 

position och rörelsemöjligheter? Och vidare: på vilka sätt kan gestaltningar av rum fungera som kritik 

mot maktordningar som låter vissa kroppar röra sig med större frihet än andra? 

1.2 Primärlitteratur 

Uppsatsen studerar romanen Locas av Yxta Maya Murray och novellen “The Cariboo Cafe” av Helena 

Maria Viramontes.  

 Yxta Maya Murrays roman Locas är uppbyggd kring två berättarröster, Lucías och 

Cecilias. Berättarperspektivet växlar mellan dem i ungefär varannat kapitel. Båda berättar i jag-form och 

vänder sig till läsaren genom direkt tilltal. Deras liv är sammanlänkade via Manny, Cecilias idoliserade 

äldre bror och Lucías pojkvän. Manny grundar på åttiotalet det kriminella gänget Lobos och en ny 

gängkultur etableras i kvarteret. I mitten av åttiotalet bryter sig Mannys högra hand ur Lobos och bildar 

det konkurrerande gänget C-4, också kallade Bombers. Efter det trissas kampen om området upp mellan 

de svart-rödklädda Lobos och de gulklädda Bombers. Både Lucía och Cecilia berättar om kvarterets 

utveckling i retrospekt, med undantaget av deras respektive sista kapitel, som är satt i nutiden 1997.  

                        I takt med att tiden går och karaktärerna utvecklas förändras också kvarteret. Striden om 

gatorna intensifieras och vad kvarteret egentligen är, och för vem, blir en huvudkonflikt. 

 Helena María Viramontes novell “The Cariboo Cafe” utspelar sig liksom Locas i en 

åttiotalets storstadsmiljö. Staden nämns aldrig vid namn, men har oftast lästs som en skildring av Los 

Angeles.4 Den korta berättelsen utgår från tre olika fokalisatorer: det papperslösa, mexikanska barnet 

Sonya, en papperslös tvätterska från Nicaragua och en amerikansk caféägare. En allvetande berättare 

inleder novellen, genom Soynas blick. Hon har tappat bort hemnyckeln och låst sig själv och sin cirka 

femåriga lillebror Macky ute. På väg tillbaka till Mackys dagmamma tappar barnen bort sig och läsaren 

lämnar Sonya och Macky helt vilse utanför The Cariboo Cafe.  

 Berättelsen byter både fokalisator och berättare, och i jag-form beskriver caféägaren hur 

två smutsiga barn kommer in på caféet i sällskap av en kvinna. Läsaren förstår att hon måste ha hittat 

barnen utanför caféet.      

                                                           
4 Franco 2002, s. 126. 
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 Novellen skiftar återigen berättare, fokalisator och deiktiskt centrum: det nya “jag”-et 

refererar till tvätterskan och “här:et” till Nicaragua. Hon letar efter sin försvunne son på ett av 

Sanidistamilitärens kontor. Plötsligt är hon på gatorna i Los Angeles och misstar Macky för sin 

försvunne son. Novellen byter igen berättare, men behåller tvätterskan som fokalisator, och beskriver i 

tredje person hur hon tagit med sig barnen till ett hotel. De avslutande styckena byter abrupt och 

upprepade gånger mellan extern och karaktärsbunden fokalisering och växlar fokalisator mellan 

tvätterskan och caféägaren. Hon har tagit med barnen en andra gång till caféet. Caféägaren ringer 

polisen som kommer och skjuter tvätterskan till döds när hon vägrar släppa pojkens hand.  

1.3 Tidigare forskning 

Förhållandevis lite har skrivits om Murrays roman Locas.5 Detta är anmärkningsvärt med tanke på att 

romanen är en av de första som behandlar den specifikt kvinnliga upplevelsen av gäng i kvarter 

dominerade av chican@s6. 7 Av den forskning som har gjorts har stor vikt lagts på Lucías 

maskulinisering samt på de två protagonisternas olika förhållningssätt till rollen som kvinna i en 

gängkultur. 8  

 “The Cariboo Cafe” har i större utsträckning än Locas figurerat som studieobjekt. Ett 

vanligt angreppssätt inom chican@forskningen handlar om att spåra teman och pre-columbianska motiv 

i chican@litteratur. Flera vetenenskapliga undersökningar har också ägnats åt att peka ut och analysera 

de mytologiska figurerna i ”The Cariboo Café”.9 Ett annat återkommande tema handlar om gestaltningen 

av statliga auktoriteter.10  

 Min uppsats kommer att beröra dessa teman och till viss del bygga vidare på tidigare 

forskning. Jag vidareutvecklar dock denna forskning genom analyser av det specifikt rumsliga, vilket jag 

                                                           
5Lorena Gaván. The Chola Loca in Landscapes of struggle: breaking silence in the works of Helena María Viramontes and Yxta Maya 
Murray, UNM Digital Repository: Electronic Theses and Dissertations, 2015. 
http://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=span_etds., s. 29. 
 
6 @markerar könsneutralitet, och används för att slippa välja mellan det manliga chicano och det kvinnliga chicana. 
 
7 Monica Brown. Gang Nation: Delinquent Citizens in Puerto Rican, Chicano and Chicana Narratives, Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 2002, s. 34. 

8 Se t.ex. Brown 2002, Amaia Ibarraran Bigalondo. “Wolves, Sheep and Vatos Locos: Reflections of Gang Activity in Chicano Literature”, 
Journal of English Studies, Vol 4, s. 107-113, 2003-2004., Amaia Ibarraran Bigalondo. “Chicano Gangs/Chicana Girls: Surviving the ‘Wild 
Barrio’”, Miscelánea: A Journal of English and American Studies, Vol 48, s. 45-59, 2013., Stephanie Tangman. Wayward Women, Macho 
Men: Linguistic Construction of Gender Binaries in Yxta Maya Murray’s Locas and Denise Chavez’s Loving Pedro Infante, UNM Digital 
Repository: Theses And Dissertations, 2017. http://scholarworks.uark.edu/etd/2392 David Enrique Pérez. Rethinking Chicana/o and 
Latina/o Popular Culture, New York: Palgrave Macmillan, 2009.  

9 Se t.ex. Ana María Carbonell. “From Llorana to Gritona: Coatlicue in Feminist Tales by Viramontes and Cisneros”, MELUS, Vol 24, Nr. 2, s. 
54–74, 1999., Wendy Swyt. “Hungry Women: Boarderlands Mythos in Two Stories by Helena Maria Viramontes”, MELUS, Vol 23, Nr. 2, s. 
189-201, 1998. 

10 Se t.ex. Fatima Mujcinovic. “Multiple Articulations of Exile in US Literature: Confronting Exile Absence and Trauma”, MELUS, Vol 28, Nr. 
1, s. 167-186, 2003., Jodie Michelle Lawston och Ruben. R. “The discursive Figuration of U.S. Supremacy in Narratives Sympathetic To 
Undocumented Immigrants”, Social Justice, Vol 36, Nr. 2, s. 38-53, 2009-2010. Dean Franco. “Re-placing the Border in Ethnic American 
Literature”, Cultural Critique, Vol 50, s. 104–134, 2002.  

http://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=span_etds
http://scholarworks.uark.edu/etd/2392
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menar är en viktig komponent i båda dessa texter, där stadens/platsens villkor spelar en avgörande roll 

för handlingen och för karaktärernas upplevelser.  

 

2. Teori och metod 

Uppsatsen är uppbyggd kring en analys av relationerna mellan de två texternas protagonister och olika 

rum. Jag kommer att undersöka vilken roll användandet av rumslighet spelar för att skildra karaktärernas 

respektive öden. Uppsatsen inleds med att tydliggöra både rummets och platsens centrala position för 

karaktärernas tillblivelse. Plats i den meningen förstås som ett topologiskt begränsat område, även om en 

plats innebörd överskrider dess geografiska struktur (se avsnitt 2.5). Rum förstås som den levda 

erfarenhet som materialiseras spatialt, så som föreslogs av Henri Lefebvre (se avsnitt 2.2). Jag fortsätter 

sedan med att analysera på vilka sätt olika maktordningar skildras genom olika gestaltningar av rum. 

Därefter kommer jag att undersöka på vilka sätt karaktärerna använder sig av rum för att göra motstånd 

mot dessa maktordningar.  

 Uppsatsen skrivs med förankring i Henri Lefebvres tanke om hur det sociala rummet 

ständigt (re)produceras.11 Vidare kommer jag att diskutera vilka specifika subjektspositioner som 

skildras utifrån en postkolonial, feministisk analys med utgångspunkt i Sara Ahmeds teori om vithetens 

fenomenologi12 och Doreen Masseys idée om relationen mellan rum och genus.13 Dessa används för att 

peka ut några av de villkor som styr rumslig produktion och karaktärernas möjlighet att vara i rum, men 

det ligger utanför uppsatsens ramverk att redogöra för en fulländad, holistisk förståelse för detta. Ett 

narratologiskt perspektiv läggs till analysen genom en utredning av texternas användande av fokalisering 

och deixis.  

2.1 Narratologi: deixis och fokalisering  

Jag kommer att använda mig av begreppet fokalisering såsom det presenteras av Mieke Bal. Bal 

definierar fokalisering som relationen mellan blicken och det sedda. En viktig funktion med detta 

begrepp är att det tydligt skiljer på den som talar och den som ser, vilket synliggör de subjektiva 

implikationerna av vad som beskrivs.14 Bal kallar personen genom vars blick världen beskrivs för 

fokalisator och det beskrivna objektet för den/det fokaliserade. Fokalisatorn kan förekomma i två 

instanser. Karaktärsbunden fokalisering innebär att den gestaltade världen skildras utifrån en, flera eller 

skiftande karaktärers uppfattning. Extern fokalisering åsyftar en icke-personifierad berättares blick på 

                                                           
11 Lefebvre 1991. 
12 Sara Ahmed. “Vithetens fenomenologi”, Tidskrift för Genusvetenskap, Vol 31, Nr. 1–2n, s. 49–69, 2010. 

13 Doreen Massey. Space, Place and Gender, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994. 

14 Mieke Bal. Narratology: Introduction to the Theory of Narrative, 2a upplagan, Toronto: University of Toronto Press, 1997, s. 142f. 
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diegesen.15 Det fokaliserade, på vilket sätt, var och när det återges säger många gånger mer om 

fokalisatorn än om objektet själv, menar Bal.16 I tråd med denna tanke kommer jag att undersöka 

skildringar av rum som en metod för att analysera fokalisatorerna som upplever dem. Textens beskrivna 

rum befinner sig enligt Bal mellan plats och fokalisering.17 Således fungerar fokaliseringsbegreppet 

också som ett verktyg för att komma närmare en förståelse för användandet av det rumsliga i dessa 

texter. 

 Den lingvistiska kategorin deixis består av ord vars betydelse är beroende av kontext, så 

som “jag”, “här” och “nu”. Tids- och rumsdeixis skapar en plats- och tidsspecifik utgångspunkt varje 

gång de används. Utifrån detta deiktiska centrum, vilket motsvarar talarens position, förstås resten av 

den gestaltade världen. Utgångspunkten skiftar således både i och med karaktärers förflyttning genom 

tid och rum och berättarstrukturens förflyttning mellan olika karaktärer.18 

 Enligt Deictic Shift Theory (DST) förflyttas läsaren kognitivt från sitt eget deiktiska 

centrum till textens. Erwin Segal menar att “the deictic center often shifts from the environmental 

situation in which the text is encountered, to a locus within a mental model representing the world of the 

discourse”.19 I den meningen kan det deiktiska centrumet förstås som en fenomenologisk utgångspunkt, 

det som positionerar berättaren och det den berättar. Kring ett deiktiskt centrum finns ett deiktiskt fält, 

som består av alla referenter som syftar tillbaka till centrumet. Inom texten kan flera deiktiska centrum 

och fält finnas genom deiktala skiftningar i narrativet, till exempel vid byte av berättare eller hopp i 

tiden.20 Eftersom det är utifrån det skiftande deiktiska centrumet som de urbana rummen förstås, 

fördjupar en analys av texternas användande av deixis skildringarna av staden. Jag kommer att visa hur 

båda berättelsernas användande av glidande deixis fungerar för att gestalta olika upplevelser och 

möjligheter utifrån specifika positioner. Därmed kan dessa skift förstås som synliggörande av prekaritet 

och makt i staden.  

2.2 Plats och rum  

När filosofen och sociologen Henri Lefebvre på sjuttiotalet publicerade sin The Production of Space var 

detta i motstånd mot tidigare idéer om rum som tomrum: någonting som likt en urholkad behållare 

väntar på att fyllas med mening och aktivitet. För Lefebvre är det sociala rummet istället både en 

produkt och en producent: inte en sak och inte heller en idée, men bestående av relationer mellan saker 

                                                           
15 A.a., s. 148f.  
16 A.a., s. 152. 
17 A.a., s. 133. 
18 Monika Fludernik. An Introduction to Narratology. London: Routledge, E-bok, 2009, s. 151. 

19 Erwin Segal. “Narrative Comprehension and the Role of Deictic Shift Theory”, I Deixis in Narrative: A Cognitive Science Perspective, 
Judith F. Duchan, Gail A. Bruder och Lynne E. Hewitt (red), London: Routledge, s. 3-18, 2012, s. 15.  

20 Mary Galbraith. “Deictic Shift Theory and the Poetics of Involvement in Narrative”, I Deixis in Narrative: A Cognitive Science Perspective, 
Judith F. Duchan, Gail A. Bruder och Lynne E. Hewitt (red),  London: Routledge, s. 19-60, 2012, s. 42. 
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och mellan idéer. Rum är där vi agerar, tidens manifestation i världen, därför också platsen där sociala 

relationer utspelar sig och skapas. “(Social) space”, skriver Lefebvre, “is not a thing among other things, 

nor a product among other products: rather it subsumes things produced and encompasses their 

interrelationship in their coexistence and simultaneity”.21 Även om rum innefattar en väv av 

objektrelationer och strukturer, betyder inte detta att rummet framför allt existerar på ett konceptuellt 

plan. Det är faktiskt och aktuellt i den meningen i att det också är präglat av tidigare handlingar, levd 

erfarenhet. Lefebvres analys är marxistisk i sin utgångspunkt och argumenterar för att människors liv är 

effekterna av ett samhälles produktionsvillkor i stort. 22                      

 Rum, menar Lefebvre, produceras inom en dialektisk triad som består av det uppfattade, 

det föreställda och det levda rummet. Rum produceras simultant och parallelt av dessa tre dimensioner. 

De är således oskiljaktiga i sitt resultat, men går att analysera var för sig. Det uppfattade rummet åsyftar 

den materiella aspekten av rummet och interaktionen av de vardagliga aktiviteter som utspelar sig inom 

ett rum. Det föreställda rummet är rummets kognitiva dimension, såsom det tänks, konceptualiseras och 

teoretiseras. Litteraturen som skildrar en stad kan förstås som del av stadens föreställda rum. Eftersom 

det föreställda rummet är en del av rummets produktion, kan litterära gestaltningar av staden enligt det 

resonemanget påverka vidare upplevelser och konceptualiseringar av den. Det tredje momentet i triaden, 

det levda rummet, är rum (upp)levda genom de ikoner och symboler tillskrivna dem.23 Det förstås av 

Lefebvre som den symboliska dimensionen av rummet som styr hur vi tillägnar oss och upplever det. De 

som befolkar ett rum upplever det i varje ögonblick genom förmedlingen av de ideer, ideologier och 

associationer som är kopplade till rummet. Christian Schmid förklarar denna del av rummets produktion 

som ”the process of signification that links itself to a (material) symbol”.24 Jag läser karaktärernas 

rumsliga upplevelser i Locas och ”The Cariboo Cafe” som skildringar framför allt av det levda rummet. 

Detta eftersom jag bara berör berättare i förstapersonsperspektiv eller berättare som är högst trogna sin 

fokalisator. Det fokaliserade blir därför högst beroende av karaktärernas betingade förståelse av saker 

och ting och bör därför bäst läsas som en skildring av det levda rummet.                            

 För att kunna analysera sociala relationer krävs en rumsanalys, menar Lefebvre. Detta 

eftersom en sådan “offers an answer according to which the social relations of production have a social 

existence to the extent that they have a spatial existence; they project themselves into a space, becoming 

inscribed there, and in the process producing that space itself”.25 Således är sociala relationer inte 

särskilda från rummet, utan de två är parallellt påverkade av varandra.  

 Min uppsats tar avstamp i detta lefebvrianska konceptualiserande av rummet, och utgår 

                                                           
21 Lefebvre 1991, s. 73. 
22 A.a., s. 38. 
23 A.a., s. 39. 
24 Christian Schmid. “Henri Lefebvre’s Theory of the Production of Space: Towards a Three-dimensional dialectic”, I Space, Difference, 
Everyday Life: Reading Henri Lefebvre, Kanishka Goonewardena, Stefan Kipfer, Richard Milgrom och Christian Schmid (red), London: 
Routledge, s.27-5, 2008, s. 37. 

25 Lefebvre 1991, s. 129. 
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således från att rum skapas av en väv av sociala och materiella faktorer, samtidigt som de rumsliga 

villkoren påverkar olika individers tillblivelsemöljligheter.                                                                       

 Min läsning av karaktärernas relation till olika rum visar hur båda dessa texter skildrar 

upplevelser av tillhörighet som någonting ytterst politiskt. Irwing Altman och Setha M. Low har i sin 

undersökning av ”place attachment”, platstillgivenhet, argumenterat för att individers anknytning till 

platser påverkas av en holistisk process där fysisk plats, kognition, sentiment, olika aktörer, sociala 

relationer och temporala aspekter alla spelar in.26 Affekten är alltså inte riktad till platsen såsom plats, 

utan uppkommer genom en väv av olika medverkande krafter. Jag förstår således plats som geografiskt 

konstituerad i större utsträckning än rummet, men med en betydelse som överskrider dess geografiska 

gränser. 

 Altman och Low argumenterar också för att hängivenhetens funktioner inkluderar 

skapandet av tillhörighet och känslan av en strukturerad tillvaro, samt länkar människor både till andra 

människor och till överliggande strukturer som religion, nation och kultur. Således argumenterar de för 

att processen är avgörande för individers identitetsbildande. De skriver att                 

one can infer from many writings that place attachment may contribute to the formation,    

 maintenance and preservation of the identity of a person, group or culture. And, it may also be that    

 place attachment plays a role in fostering individual, group and cultural self-esteem, self-worth and      

 self-pride.27   

 

Utifrån denna uppfattning av det intima sambandet mellan plats och identitet kommer jag att läsa 

karaktärernas strategier för att tillägna sig olika rum.           

2.3 Vithetsfaktorn i rumsförnimmelsen 

Uppsatsen anlägger också ett postkolonialt perspektiv där vithet som rumsligt villkor undersöks. I sin 

text ”Vithetens fenomenologi” undersöker Sara Ahmed ”hur vithet är ‘verklig’, materiell och levd”.28 

Vithet, menar Ahmed, kan ses som en bakgrund till den mänskliga erfarenheten: inte som essentiellt 

given, men som historiskt och kontinuerligt etablerad. Den fungerar då som något som styr olika 

kroppars rörelsemönster och rörelsemöjligheter. Hon argumenterar, via Edmund Husserl, för att 

”orienteringens startpunkt är den punkt utifrån vilken världen breder ut sig: kroppens ‘här’, där den bor. 

Givet detta, handlar orientering om intimitet mellan kroppar och deras boplatser”.29 Detta kan förstås 

som att ”orientering” sker via ett deiktiskt centrum, utifrån vilket kroppen kan manifestera och lokalisera 

ett jag. Schemat för vårt varande i världen, är starkt kopplat till vad vi har omkring oss och vad vi möter 

på vår väg. Ahmed menar att det kroppar kommer i kontakt med formar dem, samtidigt som tingen eller 

                                                           
26 Irwing Altman och Setha M. Low. “Place Attachment: A Conceptual Inquiry”, I Place Attachment. Irwing Altman och Setha. M. Low (red), 
New York: Plenum Press, s. 1-12, 1992, s. 5. 
27 A.a., s. 10. 
28 Ahmed 2010, s. 50. 
29 A.a., s. 51. 
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rummen på samma vis formas utifrån vilka kroppar de kommer i kontakt med. Vad som är inom 

räckhåll, och inte, går dock inte att förstå utifrån en nu-orienterad analys. Vårt befinnande bestäms av 

orienteringar vi redan gjort, utifrån olika interaktioner som ofrånkomligen kommer att, på ett eller annat 

sätt, påverka vår riktning. 30                 

   Ahmed argumenterar för att vithet genomsyrar olika kroppars olika möten med rum och 

ting. Således ser hon en nödvändighet att lägga ett rasperspektiv till Husserls fenomenologi, vilket hon 

gör framför allt med stöd i Frantz Fanons tankar. Fanon menar att kroppars rörelse framför allt består av 

deras kunskap om världen: hur man rör sig obehindrat. Vad som går att utföra då, menar Ahmed, beror 

på ”i vilken mån världen är tillgänglig som handling”.31 Fanon hävdar att kolonialismen impregnerade 

världen med ett vithetsideal som välkomnar vissa kroppar och deras frihet, men begränsar andras. För 

Ahmed blir ras då ”en fråga om vad som finns inom räckhåll”.32 Ett annat sätt att uttrycka det kanske är 

att ras kan läsas i termer av vilka var och vilka vad olika kroppar har tillgång till. Jag följer här 

Lefebvres tanke om att subjektspositioner etableras och uttrycks rumsligt. Genom att addera en 

postkolonial analys till den grundidéen, kan karaktärernas rörelse genom staden förstås som skildringar 

av förtryck som deras rasifierade kroppar utsätts för. Ahmeds text kommer alltså att användas som ett 

verktyg för att diskutera på vilka sätt gestaltningen av vissa rum kan fungera som kritik mot 

vitmaktordningen.  

2.4 Genus i och genom rum 

Vidare kommer ett genusperspektiv läggas till min analys via geografen Doreen Massey. Massey hävdar 

att sociala relationer alltid är bärare av makt, vilket betyder att rummets själva konstitution i sitt 

fundament är politiskt.33  Hon argumenterar, likt Lefebvre, för att rummet bör analyseras utifrån sociala 

relationer. ”’The spatial”’, konstaterar hon ”is constituted by the interlocking of ’streched-out’ social 

relations”.34 Massey argumenterar för att Lefebvres teoretiska postulat öppnar för en könad dimension 

av rummets produktion.35 Hennes redogörelse för sambandet mellan genus och rum är dock långt mer 

utvecklad. Jag åsyftar inte att sätta Massey i polemik med Lefebvre, utan använda hennes tankar för att 

utvidga förståelsen av rummets produktion. 

 Hur rum upplevs beror för Massey på subjektets position i relation till samhällets väv av 

sociala relationer. Detta innebär att en plats alltid har flera, ibland motsägande eller ambivalenta, 

identiteter och inte kan förstås inom en fixerad sanningsbild. Precis som feminister och postmodernister 

har ifrågasatt tanken om en stadig, personlig identitet, menar Massey att platsers ”identitet” bör 

                                                           
30 Ibid. 
31 A.a., s. 53.  
32 A.a., s. 55. 
33 Massey 1994, s. 22. 
34 Ibid. 
35 A.a., s. 182f. 



12 
 

konceptualiseras på liknande sätt.36 

 Massey menar att rum, plats och genus är koncept som konstrueras kontinuerligt och tätt 

sammanlänkade med varandra. Ett sätt att förstå genus då, är genom dess konstruktion genom olika 

spatiala praktiker, och ett sätt att förstå rum är genom de könade implikationer som genomsyrar det. Än 

mer, om genusrelationer produceras genom rumsliga praktiker, blir ett sätt att utmana dem att bryta mot 

gängse konceptualiseringar av rummet.37 Jag kommer via Massey att visa hur Lucía i Locas genom sin 

rörlighet kan förstås som en karaktär som utmanar den patriarkala ordningen.      

3. Analys 

Följande analys består av tre delar, där första delen påvisar hur identitet, plats och rum knyts samman i 

texterna, andra delen undersöker på vilka sätt dessa kopplas till makt och underordning och den 

avslutande analyserar motstånd mot dessa maktordningar. 

3.1 Identitet, plats och rum i samspel 

 

Platstillgivenhet för Cecilia 

“We belong here”38 , säger Cecilia om Echo Park och så knyts vi:et, identiteten, ihop med platsen, här:et, 

redan på bokens allra första sida. Uttalandet går att förstås utifrån Altman och Lows formulering av 

platstillgivenhet: tillgivenhet och tillhörighet till en plats kan fungera som utgångspunkt för band till 

andra, för trygghet och för positiv självuppfattning.39 

 Vid första anblicken tycks Cecilias ”we belong here” uttrycka en självklarhet, här hör vi 

hemma: presens, punkt. Men som vi har sett med Lefebvre är ”presens, punkt” aldrig en självklarhet när 

det kommer till det rumsliga. Vad som hör till en plats – och vem – går inte att förstås genom en 

hänvisning till ett förutsatt fortsättande nu, utan måste analyseras som skiftande, historiskt präglade, men 

inte historiskt fixerade, sociala processer. Både området som sådant och, parallellt, möjliga sätt att vara 

inom det förändrats över tid och därmed – för att följa Lefebvre – i rum. Eftersom rum (åter)produceras 

konstant kan de aldrig förstås som färdigt etablerade, som stelnade i tid. Vid närmare granskning är 

också Cecilias första introduktion av Echo Park präglad av ambivalens. Känslan, eller kanske önskan, av 

att definitivt höra hemma störs av en medvetenhet om platsens flytande status. På flera ställen bryter 

detta igenom hennes diskurs. Bara några stycken efter tillhörighetsproklamationen får vi veta att 

”twenty-five years ago the Park was just that, a park with regular joes walking around. In 1970’s Echo 

Park, you had white families in tract houses with rose gardens and barbecues, and all of us Mexicans 

                                                           
36 A.a., s. 121f. 
37 A.a., s. 2f. 
38Murray 1998, s. 3. 
39 Altman och Low 1992, s. 10. 
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squeezed into the little spaces left over”.40 Det finns ett område, Echo Park, centrerat kring parken med 

samma namn. Det har funnits där länge. Men att en plats finns på en plats och fortsätter finnas där 

betyder inte att den fortsätter vara vad den är/var. Cecilia berättar att trots att det bara var 25 år sedan 

som ”us Mexicans” knappt fick finnas till just här, hör hon/”us Mexicans” nu hemma här. Hon tycks 

alltså driva en dubbelsidig agenda, å ena sidan fastslå den naturliga tillhörigheten till Echo Park, å andra 

sidan uppvisa en stolthet över hur de som hon identifierar som sitt ”vi” har gjort stället till sitt på så kort 

tid. Platsen Echo Park kan således inte förstås som en konstant utanför tiden. Lefebvres insisterande på 

att rum och tid inte är separata ting, utan fungerar relationellt tycks således högst aktuellt för förståelsen 

av hur tid, rum och relationer gestaltas i Locas. 

 I samband med resonemanget där Cecilia jämför Echo Parks förflutna med det nuvarande, 

poängterar hon hur platsens skiftande status också har förändrat villkoren för olika identitetsmöjligheter 

inom den platsen. Cecilia berättar att “fifteen back then was still young” men “fifteen around here is 

different now”.41 På så vis drar hon paralleller mellan en plats föränderlighet och de förändrade 

möjligheterna att vara på en plats. Vad Cecilia säger är att vad det betyder att vara femton i abstrakt 

mening, definitionen av en ålder mätt i tid, inte har något att göra med den faktiska erfarenheten som 

femtonårighet bär med sig. Dess riktiga innebörd, alltså de faktiska konsekvenserna av femton, utspelar 

sig inte bara i tid och har inte bara att göra med antal år. De utspelar sig också på en plats: fifteen around 

here is different now. Cecilia beskriver således ett deiktiskt skifte, där själva “här:et” bär med sig en ny 

innebörd. Cecilia beskriver ett skifte som redan hänt. Samtidigt förbereder det läsaren för ett motiv som 

löper genom hela boken. Genom de växlande berättarrösterna och de växlande tidsepokerna sker 

deiktiska skift kontinuerligt genom historien. Läsaren upplever således kvarterets gator utifrån flera 

olika deiktiska centrum. De skilda former gatorna tar sig, till exempel till vilken grad de upplevs som 

approprieringsbara, påvisar olika subjekts varierande tillgänglighet till staden.   

Identitet, plats och rumsliga rädslor i Lucías narrativ 

Även i Lucias röst hörs en längtan efter identitet som är nära sammanknuten med rummen hon rör sig i, 

eller inte rör sig i. Tidigt slås det fast att en av Lucías viktigaste drivkrafter är att inte bli som sin 

mamma, som slutar sina dagar som en alkoholiserad prostituerad. När hon för sista gången besöker sin 

mamma blir huset och själva rummet en spegel av mammans patetiska anblick: ”I go over to her 

apartment after Manny slams me down, and it’s worse than I remembered. When I open up the door I 

see this dark hole of a house, a rotten-egg smelling, trash-looking dump”.42 Vidare följs Lucías äckel 

inför situationen av en instinkt att utplåna rummet där den utspelar sig. ”Look at her, she’s trashed out. It 

makes me wanna break this house up and tear it to pieces”43, säger hon. Att tillintetgöra platsen som 

                                                           
40 Murray 1998, s. 5. 
41 A.a., s. 4. 
42 A.a., s. 36. 
43 A.a., s. 37. 



14 
 

sådan framstår alltså som en lösning, trots att det egentligen är de aktiviteter som pågår där som är 

skrämmande.  

 Avskiljandet från mamman görs bland annat genom att visa hur olika de för sig, hur olika 

de berör rummen omkring sig. Lucía beskriver insidan av sin mammas hus som ett kladdigt gytter: ”Big 

Gallo jugs spilled on the floor, Tijuana clothes piling up. Not like me, she ain’t nothing like me. I keep 

all my things clean”.44 Att Lucía organiserar rummen omkring sig tvärtemot hur hennes mamma gör det, 

det vill säga rent och ordningsamt, fungerar som en identitetsmanifestation: ett sätt att hävda att de två 

inte är på något sätt lika varandra. Hon använder alltså rummen för att tillskriva sin mamma en identitet 

som står i stark kontrast till hennes egen. Att mammans rumsliga tillvaro präglas av spilld dryck och 

slarvigt slängda kläder uppfattas av Lucía som tecken på svaghet. Ett kaos pågår i rummet, där mamman 

låter saker läcka ut och hamna fel utan att ta kontroll över situationen. När Lucía påpekar att hon håller 

sina saker rena är det ett sätt att hävda agens: hon vill demonstrera att hon till skillnad från mamman 

tar/har makt över omvärlden. 

Tvätterskans platslöshet 

De två exemplena ovan visar hur plats, tillhörighet och identitet är nära sammanlänkade begrepp för 

protagonisterna i Locas. I ”The Cariboo Cafe” finns detta samband snarast närvarande i negativ. Om det 

finns en strid om tillhörighet och platstillägnelse tycks denna ligga utom räckhåll för novellens 

protagonister, som istället kämpar för ren överlevnad. Franco har kommenterat tvätterskans tillstånd som 

konstant i exil: hon hör dit där hennes son är, men eftersom hennes son inte längre är, hör hon 

ingenstans.45 Detta framgår också av hur det urbana rummet ter sig för kvinnan. När hon för första 

gången får syn på de två barnen och misstar Macky för sin son tar själva gatan form efter hennes 

längtan. ”I jumped the curb, dashed out into the street, but the street is becoming wider and wider. I’ve 

lost him once and can’t lose him again and to hell with the screening tires and the horns and the 

headlights barely touching my hips”.46 Staden blir inte mer än en kuliss där hennes sökande utspelar sig. 

Snarare än att hennes son finns i staden, verkar stadsrummet expandera som ett tomrum utifrån hans 

frånvaro: gatan blir vidare och vidare när hon föreställer sig hans försvinnande. Detta händer efter ett 

deiktiskt skifte, från att ha följt tvätterskan i Nicaragua befinner sig berättelsen plötsligt på en ny plats: 

hon konstaterar att hennes bror- eller systerson är “happy I am here”.47 Var detta nya “här” är någonstans 

är oklart ändå tills tvätterskan får syn på sin “son” på gatan – läsaren har ju redan placerat Macky i Los 

Angeles (eller liknande amerikansk storstad). Novellen är uppbyggd kring denna typ av bryska 

deiktiskta skiften där läsaren inte omedelbart kan knyta deixis-orden till ett centrum. De blir istället löst 

hängandes i luften, tills centrum fastslås av andra referenter – i det här fallet Macky, som vi redan har 

                                                           
44 A.a., s. 36. 
45 Franco 2002, s. 127. 
46 Viramontes 1985, s. 76. 
47 A.a., s. 75. 
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lokaliserat på en specifik plats. Således befinner sig läsaren flertalet gånger mellan både platser och 

mellan berättare, vilket gör att rummen betraktas med en viss osäkerhet: “var är jag egentligen 

någonstans?”. Detta speglar tvätterskans upplevelse av plats, tid och jag: även hon verkar vara osäker på 

exakt var hon befinner sig, och i viss mån även på vem hon är i en värld där hennes son är död. I den 

meningen gestaltas tvätterskans deiktiska position som ett sorts icke-centrum, vilket i sin förlängning 

betyder att det “jag” proklamerat utifrån den positionen blir en form av “icke-jag”. Ett flertal 

konflikterande deiktiska fält utgår från hennes position samtidigt, eftersom hon tycks befinna sig 

simultant på flera platser och i olika tider. Inte ens det förkroppsligade jaget, alltså tvätterskans kropp, är 

fullt närvarande: gatans ljud och ljus kan symboliskt bara knappt snudda vid henne. Lobos-

medlemmarna i Locas tatuerar in kvartersnamnet på sina kroppar som ett sätt att demonstrera tillhörighet 

(se avsnitt 4.3). Kontrasten till tvätterskan, som knappt verkar veta, eller åtminstone inte bry sig om, vad 

platsen hon är på heter, är enorm. Tvätterskans jag, i meningen identitet, är lika löst hängande som 

deixis utan ett deiktiskt centrum. Att hennes plats och tid är svår att placera fungerar som ett sätt att 

skildra hennes prekaritet: det är svårt att tänka sig hur och när hon bör finnas till för att kunna leva ett 

värdigt liv i staden och situationen hon befinner sig i.   

3.2 Makt i och över rummet 

 

Genus på gatorna i Locas 

Doreen Massey menar att rum skapas enligt vissa könade ordningar samt att kön konstrueras genom 

rumsliga manifestationer.48 Ett sätt som detta gestaltas på i Locas är genom Lucías upplevelse av att röra 

sig på kvarterets gator. När hon återger hur det var när hon träffade Manny berättar hon om hur hon 

tillbringade sin tid med piff och smink, lärde sig att gå svängigt och flirta lagom mycket, allt ”to keep 

my man happy”.49 ”’Come here, mama’, he’d say, they’d all say it even if I was just walking down the 

streets. I had a whole town of ten-second boys throwing me wolf whistles and telling me I’m sweet”,50 

berättar hon och knyter uppmärksamheten till sitt sätt att göra Manny stolt. Detta ställs sedan mot hur 

Manny blir mottagen på samma gator. ”’O, sí, jefe man’, they’d say when he’s walking the streets. 

‘Patrón, you got the goods’”51, och vidare, ”I noticed how everybody on the street would high-five him, 

show him respect. That makes a woman’s heart fill up and spill over. But it made me hungry, too”.52 

Båda två känner sig alltså personligen påverkade av hur den andra blir uppfattad av omvärlden. Men där 

Manny är nöjd med Lucías femininitetsframförande utan att själv vilja ha något av det, är Lucía både 

                                                           
48 Massey 1994, s. 6. 
49 Murray 1998, s. 24. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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imponerad och avundsjuk på Mannys sätt att vara och bli mottagen på gatan. Lucía upplever Mannys 

position som kopplad till makt, men inte tvärtom. 

Vitmaktordnade rum 

Jag vill återigen påminna om Cecilias inledande fras: ”We belong here”. Som vi såg förklarade hon 

senare detta ”vi” som chican@s och mexikaner. Om vi följer Ahmeds argumentationen om intimiteten 

mellan kroppar och deras boplatser blir Cecilias utgångspunkt från vilken världen breder ut sig både 

hennes kropp och hennes plats. Båda dessa är sammankopplade med andra kroppar – de som 

tillsammans konstituerar kategorin ”mexikan” och ”chican@” – och andra platser – där de ”andra” hör 

hemma. Denna utgångspunkt följer Cecilia även när hon rör sig mellan olika rum. Vid ett tillfälle säger 

Cecilias kärleksintresse Chucha att hon skulle vilja vara ”la rica”, en av de snofsiga, rika kvinnorna 

Cecilia och Chucha ser i tvserierna de följer. Cecilia berättar: 

 

 All those novelas were making us dreamy and romantic in the head. See, if you live in Echo Park, you 

 don’t see California. You don’t see the sharp-dressed people who work in offices and shop in stores. 

 Instead all you see are power lines and broken sidewalk, clika tags scrawling up and down the walls 

 and cholos hanging on the corner with their hairnets and cigarettes and thick black shoes.53 

 

Blicken på denna andra värld som Cecilia och Chucha bara fått tillgång till genom fiktionen, blir också 

en blick vänd mot de egna jagen. Vad som inte finns i deras värld, ställs mot vad som finns där, 

ihopkopplat med det nedbringande ”Instead all you see” (min kursivering). Trots att Echo Park ligger i 

Kalifornien, säger Cecilia att de inte kan se delstaten från där de står, åtminstone inte det riktiga, 

kursiverade Kalifornien. Eftersom det är i rum tid och därmed liv utspelar sig, betyder det att om en plats 

inte är en riktig plats, eller inte riktigt en plats, blir kropparna som besitter den i förlängningen inte 

bärare av riktiga liv. 

 Cecilia bestämmer sig för att ta med Chucha på den en och en halv timme långa resan med 

två byten för att åka till Beverly Hills på hennes födelsedag. Det visar sig dock att det inte heller räcker 

med att vara på en plats för att vara en del av den platsen. När tjejerna först kommer till Beverly Hills 

vågar de knappt gå på gatorna. Cecilia berättar hur de ”walked down el Rodeo Drive, peeking in the 

windows of the stores that sold cream-colored clothes and jewelery like polished bottle glass, oil-shined 

leather shoes. But we wouldn’t go in”.54 Vad som ska övervinnas, således, är inte den tröttsamma resan 

med två byten. Det är inte distansen som avgör huruvida de lyxiga affärerna är tillgängliga för tjejerna 

eller inte, de fortsätter att vara utom räckhåll även på en armlängds avstånd. Cecilia förklarar att 

 

 We were too full of pins and needles to do anything but wander up and down the sidewalk because we 

 knew we weren’t invisible out there. Usually white people look right through you. Gabachos don’t have 

                                                           
53 Murray 1998, s. 187. 
54 Ibid. 
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 to look cleaning ladies, babysitters, gardeners in the eye, and they won’t tip their heads at you if you’re 

 the same color of the dirt on the ground, dusky dark like the street, the afternoon sky. But out there 

 under the bright rich sun we were stickling out sore, and I could almost hear the gabachos cluck their 

 lips at seeing Chucha’s black stretch jeans and wilded-out hair, her dark frosty chola eyes and mouth. 

 There wasn’t one good reason for us to be there, so they looked at us straight on.55 

 

Ahmed påminner om Frantz Fanons argument i Svart hud – vita masker, att rasifiering uppstår genom 

mötet med den vites fientliga blick. Fanon beskriver ras som någonting som hejdar kroppens 

rörelsemönster: rasifieringen sker som ett ögonblick av avbrott. Ahmed lägger till att ras också kan 

uppfattas som föregående eller parallellt med kroppsschemat, en variabel som strukturerar kroppars sätt 

att operera, dess möjligheter att röra sig i världen.56 Rasifieringen av Cecilia och Chuchas kroppar kan i 

ovanstående paragraf läsas på båda dessa sätt. Att inte kunna gå in i affären kan både förstås som en 

rädsla för blickarna som skjuts på gatorna och en rädsla för vilka ögon som kan finnas i butiken, i 

meningen att en kroppsmedvetenhet uppstår vid mötet med en alienerande blick. Men oförmågan kan 

också förstås som en internaliserad blick, den vites blick på sig själv given från sig själv: tjejerna vet 

redan att de är främlingar här.      

 Det deiktiska centrum som etableras utgår från Cecilia, men inte den Cecilia som är i 

Beverly Hills, utan den i år 1997 som berättar. Trots att läsaren kognitivt befinner sig i Beverly Hills, 

kan platsen beskrivas som “out there”. Vi förstår att dagens Cecilia inte befinner sig i Beverly Hills: 

“here”, som vi har sett, är Echo Parks. Således etableras en typ av avstånd till platsen som understryker 

Cecilias förfrämligande inför den.        

 Ahmed uppmanar till att inte reducera vithet till den fysiska markören av vit hud, även om 

vit hud ofta fungerar som signifikant för vithet. Men vita rum, för Ahmed, innebär rum som tillåter 

”några kroppars och inte andras upprepade passage”.57 Cecilia och Chuchas besök i Beverly Hills, ett 

tydligt vitt rum enligt Cecilias beskrivning av deras mottagande där, kan i den meningen förstås som ett 

våldsamt möte där deras kroppar inte passerar inte bara för att de inte är vita, utan också för att de inte 

utför en vithet enligt detta rums regler. Chuchas kläder, hennes frisyr, smink, ansiktsuttryck, hela hennes 

framförande, är avvikande från den förväntade borgerliga vitheten. Vi närmar oss Fanons välciterade 

påstående, även om Ahmed inte lyfter det i just denna text: ”You are white because you are rich, you are 

rich because you are white”.58 Detta betyder att upplevelsen på gatorna i Beverly Hills inte bör läsas vare 

sig som en ren klasskrash eller en ren raskrash. Det är rasifierade klassvillkor som styr tjejernas 

malplacering.                                                               

  ”Kroppar står ut när de är malplacerade. Sådan placering bekräftar rummets vithet”,59 
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argumenterar Ahmed och vidare att upprepningen får en effekt som inte kan ”reduceras till en fråga om 

enkel folkräkning: det handlar inte bara om hur många kroppar som är ‘inne’. Det som upprepas är en 

särskild sorts förkroppsligande, en stil med vilken rummet tas i besittning, vars gester av insmältande 

kräver sitt utrymme”.60 Även vita kroppar kan avvika från det vita rummets riktlinjer, om deras 

uppförande inte lever upp till det förväntade. Men det är mindre risk att en kropp som besitter vit hud 

ska ha tränats till gester som inte passar sig i de rummen, vilket betyder att den vite inte utsätts för 

samma omedelbara misstänksamhet. 

 Det är dock viktigt att notera att Ahmeds text behandlar rum som är skapade efter en viss 

vithetspräglad logik, som gatorna på Beverly Hills. Större delen av Locas utspelar sig i en annan typ av 

rum: icke-vita rum. Cecilia påpekar om ett förbipasserande par, vilket kommer att diskuteras mer 

utförligt i nästa del, att “Even if my mama cleans their house they don’t know where to walk in my 

neighbourhood”.61 Samma kroppar som hindrar Cecilia och Chuchas fria rörelse i Beverly Hills skulle 

inte kunna röra sig obehindrat i Echo Park. Ahmed skriver att om ”vithet låter kroppar röra sig bekvämt 

genom rummet, och befolka världen som om den var deras hem, då tar dessa kroppar mer plats. Sådana 

kroppar kännetecknas av rörelsefrihet och kan även anta den fria rörlighetens gestalt”.62 Samtidigt inser 

Cecilia alltså att det vita paret inte skulle kunna röra sig fritt i hennes kvarter. Det finns alltså platser som 

vithetsbärande kroppar inte kan röra sig fritt på. Med en hänvisning till Lefebvres idée om rätten till 

staden som en rätt till lika möjligheter inom staden kan detta nyanseras. Jag kommer under nästa 

underrubrik, visa att det finns avsnitt i romanen som motsäger Cecilias likställande av sina rörelsehinder 

i Beverly Hills med Beverly Hills-bornas begränsade tillgång till Echo Park. 

Makt i och mellan rum 

Även om Echo Park är platsen där merparten av romanen utspelar sig och således är centrum för 

berättelsens händelseförlopp, finns det tecken i romanen som tyder på att platsen trots allt är en 

marginaliserad sådan. Omvärlden/omstaden sipprar på vissa ställen i berättelsen in i kvarteret och 

påminner om dess perifera position.  

 När Cecilia minns sina lyckligaste dagar ter sig kvarteret som en plats att älska och att vara 

stolt över, likt känslan av att inte behöva bry sig om vad folk från andra platser tycker och tänker. ”I 

don’t know much, but I know this neighborhood”,63 berättar hon då, och att ”Sometimes I think that if 

you know your little place good enough, maybe you don’t need to know anything else”.64 Kvarteret blir 

till någonting att haka fast i, att höra till. Samtidigt säger hon vid ett annat tillfälle i boken att “I have 

more experience now. I see the world as a bigger place, I read magazines and books that tell me about all 

the different kinds of people there are. So I know that money we had’s not so big to some Rockefeller, 
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we weren’t turning into any real mafia, with jets and vacation houses”.65  

 Vidare, när Lobos precis har börjat knarklanga reflekterar Cecilia över skillnaden mellan 

kvartersbornas ihopskrynklade, kärvt ihopsparade dollarsedlar med innerstadsungdomarnas nyuttagna 

kontanter. 

 

 Maybe the better customers were the students. USC, UCLA boys in their letter jackets and blue jeans, 

 their clean snipped hair and clear eyes, driving down to us in their Jeeps, their Celicas, looking nervous 

 and excited. We gave out a couple of addresses and phone numbers and they’d call and come by, giving 

 us their new dollars, ATM money, stacks of crisp bills for those little powdery bags.66 

 

Det framgår att universitetsstudenterna inte hör hemma där, de rör sig onaturligt, klär sig annorlunda och 

ser, enligt Cecilia, nervösa och exalterade ut. Trots det är de välkomna, eftersom de har andra 

ekonomiska tillgångar än kunderna i kvarteret. Det blir tydligt att även om det är Lobos som har 

övertaget i situationen när studenterna kommer till Echo Park, så ger deras pengar dem tillträde till ett 

rum som inte är skapat för dem. 

            För Lucía, som genom hela boken är djupare involverad i Lobos affärer än Cecilia, ter sig 

universitetstudenterna och deras färska sedlar något annorlunda. Genom Lucías blick följer vi 

omvärldens involvering i kvarteret i form av polisen. Polisens handlingar, som skapandet av rum, kan i 

det här tillfället läsas som materialiseringar av vad Lefebvre skulle kalla ”superstrukturer”: överliggande 

ideologiska ordningar som tränger sig in och genomsyrar alla rum. Nationalstaten, vithetsöverordningen 

och patriarkatet  är exempel på detta.67 Lucía förklarar hur LAPD i mitten av åttiotalet, alltså några år 

efter Lobos skapande, började ”drawing lines, calling us out. They’d stop brothers on the street for no 

good reason, patting us down nice and hard”.68 Trots att Lobos är ett försök att konstruera en livsväg 

utanför mainstream-samhället präglar superstrukturerna även dessa gator och deltar i striden om deras 

produktion. Där Cecilia såg universitetsstudenternas flödande pengar, ser Lucía därför problem. Hon 

förklarar lite senare i boken att ”The truth is, the chota leaves us alone if we stick to Mexican. They get 

mad if we dirty up their clean college kids. So you take it to the brown locals”.69 Allteftersom åren går, 

förändras dock även demografin i kvarteret. En kraftig gentrifiering sker över de två decennier som 

boken behandlar. I bokens sista del, som utspelar sig år 1997, hävdar Lucía att ännu värre än C-4 

konkurrensen är konkurrensen med polisen. Hon förklarar att ”all of these gabachos started moving back 

into the Park. Take a look around and you’ll see them blondies with their full pockets walking around 

here, mixing with the Mexican peoples. It don’t seem fair. Stay on your side, right?”70 och att “there was 

                                                           
65 Murray 1998, s. 58. 
66 Ibid. 
67 Lefebvre 1991, s. 85. 
68 Murray 1998, s. 94. 
69 A.a., s. 115.  
70 A.a., s. 243. 



20 
 

black-and-whites driving down my streets thick as locusts”.71                        

         Dessa stycken visar på att det finns viss tillgång även för medel- och överklassen som inte 

hör till området att närma sig det. När ungdomarna ville in till kvarteren för att kunna köpa droger, 

öppnade deras pengar upp vägar för dem. Och när kvarteret börjar anses som attraktivt boendemässigt, 

rycker superstrukturen, förkroppsligad i polisen, in för att möjliggöra det platsapproprierandet. Med en 

sådan läsning tycks det som att det upplevs som ett större samhälleligt problem att de vithetspräglade, 

privilegierade klasserna inte har möjlighet att röra sig helt fritt, än Locas-protagonisternas rätt till samma 

rätt. Den fria rörlighetens gestalt tycks således inte gå att inkorporera i Cecilias kropp ens när vi pratar 

om deras egna kvarter. Även om de rika Beverly Hills-borna inte vet hur man går på de gatorna, som 

Cecilia poängterar, verkar systemet villigt att göra allt för att detta ska möjliggöras, så fort intresset finns 

där.  

Sonyas Los Angeles 

I “The Cariboo Cafe” i Sonyas narrativ upplevs inte staden som ett rum för striden om tillhörighet: den 

fortsätter att porträtteras som en strid för överlevnad. Hon har fått lära sig att trygghet/fara många gånger 

uttrycks genom offentliga platser. Vi får veta att hon och hennes bror ”played in the back alleys, among 

the broken glass, wise to the ways of the streets”.72 Redan här är deras utsatta situation tydlig: den 

säkraste platsen att leka på är bland det trasiga glaset, underförstått, de bortglömda platserna, där många 

andra inte är. Det enda möjliga säkra utrymmet, har Sonya fått veta, är det lilla rummet där hela familjen 

bor. Så när Sonya har tappat nyckeln är barnen utan detta skydd. Trappan där de väntar på föräldrarnas 

hemkomst blir en mellanplats, varken helt utelämnade till staden eller helt säkra innanför lägenhetens 

väggar. Men gatan är alltid farligt nära. Macky, som tycks för liten för att hela tiden vara rädd, försöker 

två gånger springa ut på gatan, till hans storasysters förskräckelse. Först,”to Sonya’s fright, he ran into 

the street after a pigeon”.73 Andra gången, när han försöker springa efter en liten pojke som slickar på en 

vaniljglass, är systern beredd på hans manöver och stoppar honom innan han hinner komma långt. Sin 

roll som storasyster, därmed ansvarig för Mackys säkerhet, har Sonya alltså formulerat i termer av att 

hålla Macky borta från gatorna. 

 När barnen går vilse och staden fokaliseras ur Sonyas blick, vilse som hon är i ett virrvarr 

av okända gränder, framstår den som ”a maze of alleys and dead ends”.74 Att barnen tar sikte mot The 

Cariboo Cafe är i brist på andra alternativ: gatorna är dunkla och caféet, ”the zero-zero place”, som 

Sonya kallar det, är i alla fall upplyst. ”At least the shadows will be gone, she concluded, at the zero-

zero place”,75 argumenterar hon. Utan att veta vad det är för ställe, drar Sonya slutatsen att var som helst 
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är tryggare än ute i stadens mörker. Beslutet är grundat i upplevelsen av icke-val – det finns ingen 

möjlighet att vara säker ute i staden. Ett sätt att vara maktlös på är alltså att inte kunna gå tryggt på 

stadens gator.  

3.3 Strategier och motstånd 

 

Vithetsvägran 

Efter den första känslan av obehag, sker ett skifte i Cecilias och Chuckas Beverly Hills-upplevelse. “At 

first it made us feel shaky because we didn’t know nothing about their rules, but after a couple hours we 

loosened up and got to feeling a little brave, and we wound up making our fun of them Rodeo people 

anyways”.76 De möter ett par, en vit kvinna och en vit man och Cecilia tycker att de går på gatan så som 

Manny går på gatorna i Echo Park: ”so straight like they own the street”.77 Först känner sig Cecilia 

underlägsen de två, som går klädda dyra, ljusa kläder och doftar ”fresh money”. Cecilia förklarar att hon 

 

 knew they didn’t know nothing about novelas or neighborhoods, they didn’t know where to walk in my 

 part of town, but still, for a second there I wanted to be like them so bad I thought my head would split. 

 Not Chucha. She didn’t like gabachos, because she thought they all had cold, hard hearts.78 

 

Cecilia använder ordet “split” för att beskriva känslan av avundsjuka: någonting går itu, som resultatet 

av en dragkamp. Kanske kan detta läsas som en splittring mellan möjligheterna för Cecilias specifika 

kropp, som hör till vissa rum, och är lycklig där (detta händer under en av de delarna i boken då Cecilia 

har det som bäst) och en dragning till andra, mer statuskonnoterade världar som är oåtkomliga för henne. 

Chucha däremot, hävdar Cecilia, känner ingen avundsjuka. Samtidigt ser vi Chucha genom förälskade 

ögon, och Cecilias berättelse om henne kan kanske inte ses som helt pålitlig. Chucha har redan erkänt 

för Cecilia att hon önskar att hon var en av las ricas och det är möjligt att även hon kände av ett klass- 

och raskomplex på gatorna i Beverly Hills. Oavsett hur det är med detta så sker en vändpunkt när 

tjejerna möter detta par. När paret passerar slänger de Cecilia och Chucha vad Cecilia uppfattar som en 

”quick bull’s-eye stare”,79 men när de har gått förbi vänder sig Chucha om och ropar högt efter dem. 

Båda två hoppar till och kvinnan griper automatiskt tag om sin väska. Ahmed skriver att ”diskursen om 

den ‘farliga främlingen’ påminner om att fara ofta antas komma från en plats utanför 

samhällsgemenskapen, eller från outsiders, de där människorna som ‘inte hör hemma’ och som själva 

kommer ‘någon annanstans ifrån’”.80 Det tycks tydligt att Cecilia och Chucha identifieras som ”någon 

annanstans ifrån” när paret först förnimmer dem på gatan. Detta främliggörande har redan konnoterats 

med fara, kriminalitet och stöld. Så reagerar den vita kvinnans kropp automatiskt enligt ett schema som 
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förhåller sig till Främlingens kropp: när någon som inte platsar är på en plats kan säkerheten på denna 

plats uppfattas som hotad. När paret börjar springa fortsätter Chucha och Cecilia att skrika efter dem, 

plötsligt uppfyllda och rusiga av möjligheten att bryta rummets regler. Cecilia beskriver hur hon 

 

 saw that they wern’t much better than us, how they’re so stupid they think we’d bang them right there 

 in front of all them Rodeo security guards. They don’t know what I know, I thought. Even if my mama 

 cleans their house they don’t know where to walk in my neighbourhood. I didn’t care even if they 

 thought we’re crazy bending over and laughing till we got dizzy. And not caring? Well, that felt good 

 just like breathing.81 

 

Detta kan läsas som att tjejerna approprierar sin egen alienering och vänder tillbaka den fördomsfulla 

blicken mot de förbipasserande. I den korta frekvensen förhandlar de om händelseförloppet: orsaken till 

tjejernas skrikande är inte att de är på fel plats, utan att dem de möter ger dem fel blick. Även om det 

förbipasserande paret inte hänger med i denna omformulerade kausalkedja, blir det ett sätt för Chucha 

och Cecilia att förhandla med reglerna på gatan och skapa utrymme för sig i ett rum som försöker 

eliminera dem. Att inte bry sig kan läsas som motsatsen till den splittring Cecilia upplevde några 

minuter tidigare. Det blir till en vägran att eftersträva det kroppsmönster som ändå ligger utanför deras 

kroppars scheman. Så skapar de sig ett sätt att vara på gatorna som inte bygger på att assimilera kulturen 

som redan råder där, utan direkt bryta mot den. Detta görs med insikten att det finns en plats där det 

förbipasserande paret absolut inte skulle höra hemma: världen, således, uppfattas som inte bara deras. I 

en ny betydelse demonstrerar detta vikten av att ha ett eget rum: det kan vara ett kollektivt rum, men 

kroppar behöver platser som expanderar utifrån dem: som inte stoppar upp deras rörelser. 

Approprierandet av gatorna i Locas 

För Lucía och Cecilia framstår alltså Echo Park som väldigt viktigt i deras respektive identitetsbyggen. 

Kvarteret spelar också en avgörande roll i framväxandet av Lobos och processen för medlemmarnas 

självidentifiering framställs som väldigt nära förbunden med processen att symboliskt ta över kvarteret. 

Ibarrán Bigalondo kommenterar att ”The barrio is shaped, formed and transformed by and for its 

inhabitants, and, thus, is incredibly important for the creation of a communal barrio identity”.82 Detta 

visar sig, bland annat, genom en rent visuell appropriering av kvarteret. Samtidigt som Lobos växer sig 

starkare, växer antalet graffititaggar som visualiserar detta. Lucía förklarar att ”Tagger babies are the 

locos who sprayed our sets all over town so people know we own it”.83 Men trots att det är en viktig del 

av approprieringen av kvarteret ses graffitiskrivarna som lägsta graden medlemmar. Lucía refererar till 

dem som ”babies” och och ironiserar över deras ”fake-tough faces”.84 Även om gatorna tilldelas en ny 

symbolisk betydelse, sker övertagandet i kollektivets namn. Taggarna kan alltså förstås som budbärare 
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av den nya ordningen som växer fram i kvarteret.  

  Graffiti har tolkats som ett sätt för osynliggjorda subjekt att skapa sig utrymme. Det 

förstås då i termer av att tilldela sig själv, med Lefebvres beteckning, rätt till staden.85 Med den 

utgångspunkten kan graffitiskrivandet förstås som ett sätt för ett marginaliserat kvarter att hävda 

autonomi, en motståndsakt mot att tilldelas och stanna statiskt i en perifer situation. Det kan också 

förstås med deixis, som en kamp om vem som får använda possesiva pronomen – att kunna hävda att 

staden är “min”, eller “vår”. David Harvey konstaterar, i Lefebvres fotspår, att ”the right to the city is far 

more than the individual liberty to access urban resources: it is a right to change ourselves by changing 

the city”.86 Det är tydligt att staden, eller i alla fall stadsdelen, förändras samtidigt som villkoren för 

kvartersborna och deras tillblivelsemöjligheter förändras. Ur ett makroperspektiv är att märka gatorna 

inte att få rätt till hela staden på samma villkor som stadsbor från andra stadsdelar. Samtidigt är 

praktiken en del av stoltheten, manifestation av självständighet och identitetsbygget som gängskapandet 

bygger på.  

 Lucía berättar om Loboskillarna att innan de var Lobos var de ” homeboys Manny’d 

scraped together off the street, the scruffy-headed badasses he’d picked up from liquor stores, from the 

park, and then jumped in so they could be real loco gangbangers”.87 Inträdet Lobos framställs alltså som 

ett tillblivande: från det planlösa kringdrivandet till ett nytt sätt att vara. En stor del av detta manifesterar 

sig i förhållande till gatorna. Från att vara någon, eller något, som kan ”skrapas av gatorna”, blir inträdet 

i gänget ett sätt att agera som ägare av gatorna. Men Lefebvres tanke om rätten till staden är en kollektiv 

sådan. Hans idée om en urban rättvisa vänder sig mot den liberala, som han menar är privat snarare än 

gemensam. Han skriver att ”only those individual needs, motivated by the so-called society of 

consumption (a bureaucratic society of managed consumption) have been prospected, and moreover 

manipulated rather than effectively known and recognized”.88 Harvey vidareutvecklar denna tanke och 

argumenterar för att rätten till staden måste vara “a common rather than an individual right since this 

transformation inevitably depends upon the exercise of a collective power to reshape the processes of 

urbanization”.89 I den meningen blir graffitin, och resten av det symboliska övertagandet av kvarteret, 

inte en demokratisk rörelse mot en allmän rätt till staden i lefebvrianska termer. Praktiken blir istället ett 

individualistiskt svar på en strukturell underdog-position - det är ju såklart inte alla i kvarteret som är 

medlemmar i denna nya ägandeklubb. Detta framgår redan när Lobos bara börjat etablera sig. ”Pretty 

soon, everyone in the neighbourhood got out of their way. Nobody wanted to make waves with a 
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Lobo”.90 Rätten till gatorna som Lobos skaffar sig går i den meningen ut över någon annans rätt till dem 

och kan därför inte förstås i Lefebvres termer av kollektiv tillgång till staden. Däremot, menar jag, kan 

gestaltningen läsas som en kritik av otillräcklig fördelning av urbana tjänster och tillgångar: en kritik av 

ett stadsbygge som reproducerar en individualistisk, kapitalistisk ordning och producerar icke-

inkluderande svar även från marginaliserade grupper.            

                  I gängskapandet ingår inte bara att märka gatorna med sig själva: även det omvända, att 

märka sig själva med gatorna, är en del av community-bygget. Samtidigt som Lobos proklamerar sig 

ägare över kvarteret och gänget börjar etableras, tatuerar de flesta medlemmar in inte bara gängnamnet 

utan också kvartersnamnet, eller dess initialer E.P. på sina kroppar.91 För Lucía blir det ett sätt att få ta 

större del av kvarterslivet, genom att låta kvarteret ta större del av henne.  

 

 Check it out, my own tattoo even, a straight black ”E.P.” tak on my shoulder. I had Clique do it to me, 

 poking her pins down into my skin, bleeding me all up, putting that ink just like the vatos do. “Hurt 

 some?” she asked, little smile on her pork-belly face, and I just laughed. I knew that no sheep could 

 look like I did right then.92 

 

Precis som de manliga medlemmarna av Lobos har hud som kan offras till gänget och kvarteret, har 

Lucía också det. Genom att självmant märka sin kropp med kvarterets initialer, visar Lucía att även 

hennes kvinnliga kropp kan manifestera och inkorporera tillhörighet, ”just like the vatos”. Med Lefebvre 

kan vi tolka denna biopolitiska praktik genom att se även kroppar som levda rum. Här blir kroppen, 

liksom kvarteret, en plats för symboliska strider genom den köttsliga erfarenheten av hur symboliska 

akter – som tatuerandet – såväl som symbolerna själva – tatueringarna –  används, uppfattas och spelas 

ut. Lucía använder sin egen kropp för att utmana både idéen om kroppen själv – en omformulering av 

uppfattningen av den kvinnliga kroppen som sådan – och för att ge sin kropp tillträde till andra rum på 

andra sätt.                                                                                                             

 När Lobos får konkurrens av C-4 om kvarteret och ägandet av gatorna inte är lika 

självklart längre, trissas också striden om den visuella kulturen i kvarteret upp. ”You got to tag your 

territory or else it ain’t really yours”, hävdar Lucía,93 vilket förklarar varför kriget över kvarterets 

ungdomar också förs på kvarterets väggar. Lucía skickar sina bästa taggare till den viktigaste 

stridsplatsen: skolan i kvarteret. ”They sprayed the whole school as black and red as a ladybug and after 

a couple nights of missions there wasn’t an inch of yellow anywhere in sight”,94 berättar hon. Ju 

intensivare striderna om kvarteret blir, desto intensivare blir kampen om det visuella. Att det är en strid 

på liv och död blir tydligt när en tioårig pojke, lillebror till C-4s jefe, sparkas till döds av Lobos 

                                                           
90 Murray 1998, s. 47. 
91 A.a., s. 30.  
92A.a., s. 95. 
93 A.a., s. 207. 
94 A.a., s. 208. 



25 
 

huvudtaggare när han försöker måla över en Lobostagg. När Lucía ser pojken på marken ser hon både 

den gula färgen på hans fingrar – försöket att appropriera kvarteret – och C-4 tatueringen på hans 

bröstkorg. ”His shirt’s scraped off, his arm’s twisted the wrong way, and there’s that yellow tagging 

paint on his open hands, capping his fingers --- he’s got a Bomber tak scratched on his bony boy 

chest”.95 Märkandet av gatorna och märkandet av kropparna knyts mycket intimt samman. En kropp som 

märkts med ett kvarter som just nu inte finns – ett kvarter där C-4 äger gatorna – har ingen plats att 

finnas på vilket resulterar i både symbolisk och bokstavlig död. Lobos utvidgade appropriering av 

gatorna handlar i den meningen om makten att definiera “här:et”, vilket görs utifrån en specifik 

konstruerad identitet, “jag:et”. I fullbordandet av detta projekt elimineras möjligheten ett deiktiskt 

centrum som utgår ifrån positionen C-4 taggare.  

Lucías platstagande i manliga rum 

I Locas finns inga manliga hjältar. De manliga karaktärer som beskrivs porträtteras antingen som svaga 

och snart-att-bli-eliminerade, eller egotrippande, våldsamma och ointelligenta. Bilden av latinomannen 

snuddar så vid en aggressiv stereotyp, men det måste påpekas att världen fokaliseras ur två missnöjda 

unga kvinnors ögon. I den meningen kan de uteslutande hopplösa manliga karaktärerna tolkas som ett 

uttryck för kvinnornas frustration, snarare än ett försök till en objektiv representation av nyanserade 

manliga karaktärer. Detta dras till sin spets framför all hos Lucía, vars mansförakt överstiger Cecilias, 

samtidigt som hennes egen huvudsakliga strategi för att tillägna sig makt i kvarteret går ut på att 

assimilera maskulinitet. Pérez argumenterar för att kunna utöva kontroll över andra kroppar är vitalt för 

en gängledares möjlighet att hålla sig på toppen och att detta typiskt utförs i hypermaskulin manér96, 

precis så som Lucías klättring till Lobos topp utformas. När Manny tidigt i boken hamnar i fängelse ber 

han henne överlämna en väska med vapen till en av gängmedlemmarna. Lucía tycker att Manny ser svag 

ut och hon konstaterar att “it’s hard to look too strong behind bars”.97 Plötsligt har Lucía mer 

rörelsefrihet än Manny – de rumsliga villkoren sätter de traditionella genusrollerna ur spel. När Lucía 

kommer hem, ser vapenväskan och för första gången håller en pistol i handen sker en viktig vändpunkt i 

boken: Lucía får smak för makten som maskulinitetens gängvärld kan erbjuda. ”I caught the taste for 

gangbanging quick when I saw those guns in his secret little brown bag. Just touching them was like 

holding fire in your hand”.98                                                                                                           

 Den här händelsen kan läsas som första gången Lucía förstår vidden av vad Pérez kallar 

”extensions of the phallus due to their association with power in a patriarchal system”.99 Känslan av 

makt och möjligheter kan läsas som en insikt i att maskulinitet går att appropriera. Efter denna händelse 

fortsätter också Lucía att gradvis assimilera maskulinitet. 
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 Vi har sett hur skillnaden mellan Mannys bemötande på gatorna jämfört med Lucías väckte 

avundsjuka hos henne. Efter att Lucía fått mersmak för de maskulint konnoterade maktmöjligheterna 

börjar hon röra sig på gatorna på ett annat sätt. När hon har lyckats övertala Manny att få vara ansvarig 

för Lobos räkenskaper får hon ett nytt självförtroende som kan förstås i termer av ökad fallos: ett större 

inflytande över pengaflödet. I samband med denna självkänsla möjliggörs också ett annat sätt att ta plats 

på gatorna. ”After I picked up the business end, I started walking straight like a man does, taking them 

long-legged roomy steps so people start getting out of my way. Watch it, ése, that’s the look I had on my 

face”.100 Lucía väljer alltså att beskriva sitt nya sätt att gå på på samma sätt som Cecilia beskrev paret i 

Beverly Hills ”walking straight”. I scenen med Lucía kopplas detta till att gå som en man, eftersom hon 

uppfattar att det är männen i Lobos som framför allt har tillgång till gatorna och kan gå på dem precis 

som de vill. För Cecilia upplevdes parets socio-ekonomiska status samt deras vithetetsperformance som 

det avgörande för deras självklara gångstil. Båda exemplen berättar om olika positioners skilda 

möjligheter att anamma offentliga rum.  

 Pérez har argumenterat för att Lucías maskulinitetsperformance luckrar upp genusmönster 

kopplade till biologiska kön, men att det också underbygger hegemonisk maskulinitet genom ett anti-

feminint ethos.101
 Lucías väg till makten bygger förvisso på att ställa sig själv i kontrast mot hegemonisk 

femininitet. Samtidigt hyser hon samma slags förakt mot hegemonisk maskulinitet. Lucías appropriering 

av fallos tydliggörs i hennes önskan att få ”äga” gatorna, att få projicera sig själv i olika rum utifrån en 

position som subjekt och inte som objekt. Men vid flera tillfällen i boken konstaterar hon hur dumma 

männen omkring henne är. Vid ett tillfälle står hon i köket och lyssnar på Lobosmötet i vardagsrummet. 

”I can hear them pretty clear from the kitchen and to me they sound like overgrown pickpockets with 

bad tempers. I can’t tell what they want more, to make a man bleed or to get his money. They sure as 

hell don’t know nothing about business, though”.102 Trots att Lucía är förpassad till köket när hon 

egentligen vill ta del av den makt som uttrycks i de manligt konnoterade rummen, ser hon ned på de 

manliga inviderna som befinner sig där. Lucías sätt att appropriera maskulinitet kan på så vis läsas som 

ett absolut strävande efter makt, inte som ett förakt för femininitet. Eftersom makt tycks tillgängligt 

endast i de maskulina sfärerna, kan Lucías strategi förstås som ett synliggörande av en ojämlik 

fördelning av makt och resurser mellan könen.    

 Bilen är ett återkommande motiv i Lucías berättelse. Första gången det dyker upp är Lucía 

metaforisk passagerare: ”You know when you find your ride? When you find that thing that makes you 

go zoom?”.103 Vad som då fick henne att ”go zoom” var att vara Mannys flickvän. Lucía beskriver hur 

stolt hon blev över att gå på gatorna bredvid honom, som att gå bredvid en superstjärna. Det är tydligt att 

hon red på Mannys framgång: medbjuden och medåkande, men utan egen ratt. Hon konstaterar snart att 
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hon ”wanted to do some of the driving myself”.104                              

   Förutom att Lucía använder bilen som metafor för att beskriva makt och frihet – vi kan 

tänka rörlighet – är hon också upptagen av tanken att faktiskt köra bil. Kort efter ovannämnda bilder 

berättar hon att hon ”wanted to learn how to drive bad. Got that itch. I was dreaming about a candy-

apple lowrider just like I’d seen some of the vatos roll around in. Saw myself in it. [...] And I wouldn’t 

have to take no RTD every place I go if I got my own ride”.105 Här tycks både klass och genus motivera 

Lucía. För det första tycks hon säga att hon, precis lika bra som männen, har rätt att ta sig fram mellan 

olika rum. Bilen blir i den meningen också en slags maktens protes, då den symboliserar fallos i form av 

rörelsefrihet. Samtidigt framgår det av citatet att det finns andra rörelsemöjligheter. Man kan tänka sig 

att RTD, Regional Transport District, inte är det snabbaste transportsättet, inte heller det bekvämaste. 

Men det finns – det är möjligt att ta sig fram även utan att köra. Det är möjligt att Lucías ovilja att åka 

kollektivt också handlar om en typ av internaliserat klassförakt, där det värdiga alternativet är att ha en 

egen bil. Massey kommenterar att varje gång någon väljer att köra bil blir kollektivtrafiken både dyrare 

och mindre socialt accepterad, vilket betyder att tillgången till förflyttning reduceras för personer 

beroende av den.106 Således blir Lucías ökade rörelse i förlängningen någonting som kan förhindra 

någon annans rörelse. På samma sätt som de offentliga rummen vid Lobos graffititerande approprieras i 

en sorts privatiserande syfte, är Lucías rörelse i staden högst individualistiskt präglat. 

 På samma gång kan även en individualistisk akt bära med sig en revolt mot rådande 

genusstrukturer. När Lucía första gången tar upp med Manny att hon vill lära sig att köra möts hon av 

stor skepsis. Hon beskriver att den allmänna attityden kring kvinnors bilkörande är att ”Sheep don’t 

drive here, it ain’t womanish”.107 Och mycket riktigt svarar Manny ”’...Wanna drive like a big man? 

Well you can forget it. Why don’t you sit your ass down. You don’t see no other woman driving around 

here’”.108 Massey argumenterar, via Craig Owens, för att det finns en patriarkal drivkraft som önskar 

fixera kvinnor i stabila identiteter. I detta projekt ingår att fixera kvinnor till bestämda rum. Massey 

menar därför att “One gender-disturbing message might be – in terms of both identity and space – keep 

moving!”.109 När Lucía vägrar att sitta still, som Manny beordrar, utmanar hon inte bara hans 

uppmaning, utan en hel patriarkal logik som vill hålla kvinnor stilla.  

 Vidare sker Lucías ”jumping in”, det officiella, om än egenregisserade, inträdet i gänglivet 

sker mycket symboliskt på en parkeringsplats.       

                      Jumping in’s where you fight all your homies at once. It gets you into the gang life, official like.                         

 Did it in a parking lot. After dark. I got those cholas out on the asphalt, under the bright yellow lamp    

                                                           
104 A.a., s. 25. 
105 A.a., s. 32. 
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 lights, and stared them down like a charging bull.110          

 

 Bilden av “the charging bull” understryker ytterligare temat av slumrande makt, aggression och 

maskulinitet som präglar scenen. 

 På samma sätt som bilkörandet först används som en metafor för att uttrycka frihet och 

sedan blir en faktisk akt genom vilken Lucía kräver rätt till rummen, återkommer parkeringsplatsen vid 

ett senare tillfälle. Om ”the jumping-in” på parkeringsplatsen kan läsas metaforiskt som natten de 

bestämde sig för att vara sina egna förare, är det först senare som Lucía faktiskt lär sig köra. “I learned 

how to drive out in empty parking lots after dark, squealing around and pumping up the gas like some 

crazy-ass. Park, Neutral, Drive, reverse. But once I got out on that road wacha out”.111 Båda scenerna 

inkluderar någon sorts pärs på parkeringsplatsen, men följs av stark eufori och maktrus. Lucía förklarar 

att “You can’t be a real grouper if you ain’t behind your own wheel”112 och att “It made my heart jump, 

being in the driver’s seat. I never felt so free”.113  

Locas: Makt och rum i diskurs 

Lucías avslutande kapitel börjar som en inversion av Cecilias inledande. ”See that street?”, säger Lucía, 

”It belongs to me. And Elsinor, Benton, Reservoir streets with the old peel-paint houses and the rusted 

chain-link and the pickups by the curb? All mine. If you say my name out loud there every Mexican 

walking by is gonna stop and look at you careful”.114 Cecilias “We belong here” blir hos Lucía “it 

belongs to me”. Lucia knyter förändringarna i kvarteret till sin egen utveckling och det ultimata beviset 

för den egna framgången tillskrivs hur hon nu uppfattas på gatorna. Berättarnas olika användning av 

deixis påvisar deras olika aspirationer. Cecilia har en tydlig, om än något inbilsk, bild av detta “här” och 

konstruerar sin talarposition utifrån den: som någon som hör till kvarteret. Hon lyckas därmed 

konstruera sig en identitet och en position utifrån vilken hon kan tala, men demonstrera inte samma 

diskursiva agens som Lucía. Här styr possesiva pronomen beskrivningen av kvarteret “my name”, “all 

mine”: kvarteret hör till henne. Där Cecilia lingvistisk framställer sig som objekt, gör sig Lucía till 

subjekt.  

Motstånd i platslösheten  

Om kvarteret och diskursen kring det var den huvudsakliga stridsplatsen för Locas protagonister i 

kampen för att karva ut plats för sig, tycks motsvarande rum för tvätterskan i “The Cariboo Cafe” vara 

hennes egen kropp och inre värld. Då omvärlden inte längre erbjuder henne en möjlighet till en värdig 

identitet (som mor), skapar hon istället ett mentalt utrymme där villkoren är möjliga att omförhandla. 
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När tvätterskan är fokalisator går det därför att förstå varför stadsrummet och dess faror - materialiserade 

i biltrafiken – tycks sekundära, medan hennes “son”, en mental projicering, framstår som konkret, 

materiell och tydlig. När ”sonen” i slutscenen hotas att tas ifrån henne dras detta till sin spets. Polisen 

stormar in på caféet och kräver att hon lämnar ifrån sig barnet. Istället tar hon pojken i sin famn och 

trycker honom till sig: ”But her legs are heavy and she crushes Geraldo against her, so tight, as if she 

wants to conceal him in her body again, return him to her belly so that they will not castrate him and 

hang his small penis on her door”.115 Carbonell läser detta stycke som tvätterskans slutgiltiga reparation 

av sitt brutna moderskap. Hon skriver ”Because the military’s extreme invasiveness into her maternal 

world, the only way to reconstruct her motherhood and regain control over Geraldo’s well-being is by 

returning him to her womb”.116 Tvätterskan möter superstrukturens våld både i Nicaragua, i form av 

soldater, och i USA, i form av poliser. En representant för nationen har redan nekat henne hennes son, 

och en annan hotar att ta honom ifrån henne efter den längtade återföreningen. Så beskriver hon att 

polisen “is waving the gun like a flag”.117 Just vilken flagga spelar för tvätterskan inte någon roll – själva 

den patriarkala nationalstaten och dess legitima våld knyts till den dödliga fallossymbolen pistolen. Om 

det förut fanns en geografisk plats där tvätterskan kände tillhörighet är den borta nu. I den meningen blir 

omvärlden perifer, hennes slagfält för varande bär hon inom sig och på sin egen kropp. Huvudsyftet, att 

förenas med sin son, når hon först i dödsögonblicket som avslutar novellen: ”I’ll never let go. Because 

we are going home. My son and I”.118 Även om läsaren vet att “sonen” överlever, går hon in i döden i en 

förening och med ett återskapat moderskap. I absolut avsaknad på möjligheter att återskapa sig inom den 

externa världen kan detta endast ske inom ett psykologiskt rum. Således kan hon svära “to hell with the 

screening tires and the horns and the headlights barely touching my hips”, de kan bara knappt snudda vid 

henne, symboliskt eftersom hennes existens sedan sonens försvinnande är en skuggartad sådan. 

Upplösningen kan läsas som skildring av extrem prekaritet, där tvätterskan är utelämnad till en utväg 

som innebär döden. 

“The Cariboo Cafe”: Makt och rum i diskurs 

Gatorna kan varken för Sonya eller tvätterskan bli en plats på vilken de projicerar sig själva eller kräver 

handlingsutrymme. Novellens tredje protagonist, caféägaren, är den som är mest förankrad i stadsmiljön 

där berättelsen utspelar sig, men även han lever i samhällets marginaler. Han är på sätt och vis också en 

outcast, som arbetar till sent in på nätterna och är kraftigt negativ till polisen. När papperslösa migranter 

försöker gömma sig på caféets toalett pekar caféeägaren polisen i deras riktning. Samtidigt har en 

tidigare scen, efter att en stamkund överdoserat och dött inne på samma toalett, visat att polisen har ett 

auktoritärt överläge som skrämmer caféägaren. Han berättar att han hade ”the cops looking up my ass 
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for the stash”119 och att de hotade att komma tillbaka när han inte ser. Franco hävdar att eftersom 

caféägaren också utsatt för auktoritärt våld är hans tjallerakt en utan agens: valet är att underkasta sig 

lagen eller få sitt café nedstängt.120 Dessa situationella länkar mellan caféägaren och cafégästerna blir 

särskilt intressanta med tanke på att caféägaren själv försöker etablera tydliga skillnader dem emellan. 

Ett sätt detta görs på är genom att bygga upp en diskursiv skillnad mellan caféet och staden utanför. 

”The street are full of scum”, enligt caféeägaren, även om ”scum gotta eat too is the way I see it”.121 Å 

ena sidan serverar han alla som kan betala för det, och ibland, muttrandes, de som inte kan det. Å andra 

sidan är det tydligt att han inte själv definierar sig som ”scum”; han hör ju inte till gatorna utan till sitt 

café. På samma sätt är det i termer av gatan eller gat-tillhörighet som han beskriver sin misstänksamhet 

mot tvätterskan första gången hon kliver in i lokalen: ”Already I know that she’s bad news because she 

looks street to me”.122                                

 Diskursen byggs vidare i termer av motpolerna laglig/olaglig. På flera ställen understryker 

caféägaren sin egen ärlighet och sitt företags laglighet. Att hälften av bokstäverna på hans neonskylten 

har slocknat bryr han sig inte om, ”as long as everyone ’round the factories knows I run an honest 

business”.123 Han serverar kanske inte det finaste köttet i stan, men han ljuger inte heller om kvaliteten, 

eftersom ”that’s the sort of guy I am. Honest”.124 Och lite senare, efter att han har pekat polisen mot 

toaletten där tre papperslösa migranter gömmer sig försvarar han sig med att ”Just ’cause they’re 

regulars that don’t mean jackshit. I run an honest business. And that’s what I told them agents”.125 Han 

driver en ärlig verksamhet, vilket här ställs i kontrast till hans stamkunder inne på toaletten, som är 

oärliga bara genom att finnas till där de befinner sig. I kombination med detta refererar caféeägaraen 

genomgående till de papperslösa migranterna som ”illegals”. Detta kan läsas som ett försök att ställa 

dem i motsats till honom själv, han som är den laglydige – den laglige.                                        

 Denna dualitet laglig/icke-laglig knyts vidare ihop med gata/icke-gata genom ett annat av 

caféägarens intryck av tvätterskan. Han hör henne säga någonting på spanska och hävdar att ”Right off I 

know she’s illegal, which explains why she looks like a weirdo”.126 Hon ser “street” ut, alltså “weirdo”, 

vilket kopplas ihop med hennes antagna irreguljära rättsstatus.   

 Att caféägaren har en någorlunda säkrad plats att stå på, även om hans ekonomiska 

utsatthet är uppenbar, ger honom tillgång till ett annat handlingsutrymme än resten av novellens 

karaktärer. Detta demonstreras bland annat genom de diskursiva friheter han tar sig att formulera sin 

egen position i förhållande till gatan. Även om det finns paralleller mellan caféägarens prekaritet och 

hans gästers, så påvisar hans retorik om stadens gator ett annat handlings- och åsiktsutrymme. När 
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barnen rör sig i staden finns det inget tillhörighets- eller identitetsprojekt bakom. Det finns bara ett direkt 

överlevnadsprojekt och det tryggaste sättet att vara på är mesta möjliga osynlighet, vilket demonstreras 

av deras instinkter att gömma sig och att springa. Tvätterskan har inte heller någon åsikt om stadens 

gator, också hon kämpar (och misslyckas) bara för att hitta ett sätt att finnas till. Således finns det en 

koppling mellan caféägarens möjlighet att förakta vad gatorna omkring honom representerar och hans 

möjlighet att stå kvar bakom sin disk när polisen kommer, medan migranterna som jobbar i fabrikerna 

omkring måste avbryta sina arbetspass. Caféägaren beskriver händelsen på följande vis: ”While I’m 

stirring the chili con carne, I see all these illegal running out of the factory to hide, like roaches when the 

lightswitch goes on”.127 Platsen fokaliserad genom caféägarens är således novellens mest fasta och 

pålitliga plats: dess fokalisator kan inte lika lätt ryckas därifrån. Således framstår det deiktiska centrum 

som utgår från caféägaren också som det mest stabila.      

           Vi har sett med Massey att rörlighet kan vara ett uttryck för handlingsutrymme och att maktlöshet 

för Lucía bland annat tog sig uttryck genom rörelseförhinder. Men, som Massey också kommenterar 

”there are also groups doing a lot of physical moving, but who are not ‘in charge’ of the process in the 

same way at all”.128 Här har migranterna för det första rört sig över stora geografiska avstånd för att 

komma till staden som vi antar är Los Angeles, men deras rörelse lär snarast ha varit ett uttryck för brist 

på handlingsutrymme än tvärtom. I exemplet med polisens intåg i fabrikerna och i caféet är det 

möjligheten att inte röra på sig – att kunna stå kvar – som demonstrerar den mer privilegierade 

positionen. När deixis skrivs in i caféägarens tal och han refererar till “that door”129 eller “in here”130 är 

det tydligt både var och när i berättelsen vi befinner oss. Hans stabilia position utgör också en typ av 

stabilt av deiktiskt centrum som saknas i tvätterskans berättarröst. Där hennes “jag” glider mellan olika 

tider och rum, och är svåråtkomligt för läsaren, kan caféägaren stå bakom sin disk och hävda ett mer 

konkret “jag” - ett som har en plats. Med detta menas inte att caféägaren uppnår statusen av ett fulländat, 

slutet subjekt, utan endast att poängtera prektariteten inom rum som välkomnar vissa kroppar och inte 

andra.  

4. Sammanfattning 

Jag har undersökt gestaltningar av rumslighet i Locas och i “The Cariboo Cafe”. Jag frågade på vilka sätt 

dessa gestaltningar används för att skildra karaktärernas utveckling och deras olika positioner i staden, 

samt hur skildringarna kan fungera som kritik mot vissa maktordningar.  

 I undersökningens första del pekade jag ut exempel på hur rum, plats och identitet knyts 

samman i texterna. Jag läste Cecilias tillhörighetsproklamering till sitt kvarter utifrån Lefebvres 
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uppfattning om rummets produktion och visade hur hennes uppfattning av att tillhöra kvarteret är 

essentiellt för hennes identitet. Lucías identitet manifesteras också rumsligt, till exempel då hon vill 

demonstrera att hon är sin mammas motsats genom att inte höra hemma i samma rum som hon. Bokens 

skiftande deiktiska centrum, framför allt genom de växlande berättarrösterna, men också genom 

tidsglappet mellan berättarjagen och berättelsens händelser, fungerar som ett sätt att visa olika 

subjektpositioners olika tillgång till staden. I ”The Cariboo Cafe” läste jag tvätterskans avsaknad av en 

plats att vara på som ihophörande med hennes avsaknad av ett möjligt sätt att vara på, som en identitet i 

upplösning. Hennes situation resulterar i en brutal död och kan förstås som en kritik mot den stad som 

inte gör rum för hennes kropp. 

 I analysens andra del drog jag ännu starkare kopplingar mellan rum och olika 

maktordningar. Lucías önskan att bli mottagen på samma sätt som Manny på gatorna läste jag som en 

avundsjuka på den makt över de offentliga rummen som manlighet bär med sig. Cecilias upplevelse i 

Beverly Hills tolkade jag som en kritik mot den vitmaktordning som misstänkliggör icke-vita kroppar i 

icke-vita rum. Jag pekade också på själva rummens varierande positioner utifrån ett kritiskt 

vithetsperspektiv. Genom de vita kropparnas tillgång till icke-vita rum, argumenterade jag för att boken 

synliggör ett system som tycks mena att den vita kroppens fria rörlighet är viktigare än andras. Vidare 

menade jag att ”The Cariboo Cafe” underströk Sonyas utsatta position genom att skildra hennes 

maktlöshet på storstadens gator. 

 I den avslutande delen analyserade jag karaktärernas strategier för att röra sig i rum 

präglade av maktordningar som inte gynnar dem. Jag menade att Cecilia och Chuchas vithetsvägran i 

Beverly Hills kan förstås som en motståndsakt mot rummets regler. Lucías strategi att assimilera 

maskulinitet tolkade jag som ett uttryck för svårigheten att tillförskaffa sig makt inom traditionellt 

feminina sfärer. Således kan hennes beteende läsas som ett synliggörande av en ojämlik fördelning av 

makt och rörlighet som gynnar män.  Lobosgängets tatueringar förstod jag som ett uttryck för deras 

position, vikten av att höra till kvarteret och rätten att således överta det. Detta sammankopplade jag med 

graffitin de skriver på kvarterets väggar, som ett sätt att utvidga möjligheterna för de Lobosmärkta 

kropparna i det nu Lobosmärkta kvarteret. Jag visade dock hur detta eliminerade andra möjliga 

positioner i kvarteret. Således gestaltades de rumsliga villkoren bokstavligen som en fråga på liv och 

död. Ämnets allvarlighet demonstreras också i “The Cariboo Cafe”, i tvätterskans utsatta position. 

Hennes misslyckade försök att skapa sig ett sätt att vara på i staden hon befinner sig läste jag som en 

kritik av platsens obarmhärtiga villkor.  

 Jag har alltså genom att lyfta fram både detaljer och händelseförlopp visat på en rad olika 

exempel på hur rum i de här texterna används för att påvisa karaktärernas olika positioner, samt 

analyserat några sätt som de rumsliga gestaltningarna fungerar som kritik av några av de maktordningar 

som manifesteras i och av rum. 
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