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Abstract 
 
This comparative essay discusses feminist and post-feminist concepts in the novels Fear of 
Flying by Erica Jong (1973) and Trip Reports by Tone Schunnesson (2016) from a 
generational perspective. The term feminism embraces both second-wave and third-wave 
feminism, while the term post-feminism represents the contradictions between and within the 
two. The analysis centers on the first-person narrators, Isadora Wing, in Fear of Flying, and 
the anonymous narrator, in Trip Reports. A phenomenological close-reading was employed to 
uncover generational differences, contradictions, and similarities in the texts, which were then 
analyzed through the lens of feminism and post-feminism. Examination of the texts was 
facilitated through the use of three categories: love, the body, and artistry.  
 
The primary theory utilized in the analysis is Toril Moi’s feminist theory developed out of 
Simon de Beauvoir’s reflections on “the body as situation,” where it is argued that a person’s 
lived experience, one’s whole subjectivity, is dependent upon and reflected through one’s 
body. The body forms the relationship to ourselves and our experience of the world, as well as 
how others view us. Thus, the female lived experience and each woman’s individual project is 
in this regard connected to having a female body. 
 
The results define differences in the narrators’ lived experiences and how the two women 
view themselves and others, in relation to societal norms and each narrator’s specific 
generation. Furthermore, the narrators’ are both ambivalent in their thoughts and actions. The 
identified similarities center around male dependency, various degrees – or lack of - female 
identification and traditional gender norms, independent of generation. The results of the 
analysis could offer a cultural and generational contribution to the current feminist literary 
discussion. 
 
 
Keywords: Fear of flying, Trip Reports, Erica Jong, Tone Schunnesson, generation, feminism, 
second-wave feminism, third-wave feminism, post-feminism, Toril Moi, Simone de Beavouir, 
lived experience, the body as a situation, gender, norms. 
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1. Inledning 
 
Några år efter franska revolutionen utkom den engelska filosofen Mary Wollstonecrafts Till 

försvar för kvinnans rättigheter (1792). Huvudtesen i Wollstonecrafts feministiska filosofi 

berör den demokratiska nödvändigheten av kvinnors deltagande i samhällslivet, utanför 

hemmets privata sfär. Vidare kritiserade hon också den rådande normativa uppfostran som 

reproducerade könsroller och begränsade kvinnan. Under efterföljande sekel har flera 

feministiska filosofer följt i Wollstonecrafts fotspår, kvinnans situation har alltid varit central 

och den normativa diskussionen likaså. När Simone de Beauvoirs Det andra könet (1949) 

publicerades hade kvinnor i västvärlden erövrat rösträtt och ökat sitt politiska inflytande. Nu 

skiftade istället fokus mot kvinnan som idé och de normer och förväntningar som kvinnorollen 

innebar. Därav underströks vikten av den levda erfarenheten, den fenomenologiska idé som 

Toril Moi beskriver som en persons hela subjektivitet baserat på erfarenheter, situationer och 

handlingar över tid.1  

I slutet av 1960-talet växte denna andra feministiska våg sig starkare och konventionella 

könsroller ifrågasattes - framförallt med hjälp av litteraturen. Den feministiska rörelsen av idag 

präglas dels av denna utveckling men också av en tredje feministisk våg där kvinnors 

individualitet och vilja bort från en tidigare offerposition lyfts i större utsträckning. 

Postfeminismen kan i sin tur ses som en beskrivning av de motsättningar som uppstår då den 

feministiska dagordningen förändras med hänvisning till att kvinnors levda erfarenheter skiljer 

sig åt beroende av generation, klass och etnicitet. Ett sätt att, medvetet eller omedvetet, utforska 

människors levda erfarenhet är litteraturen och konsten. I den utmanas eller befästs våra 

uppfattningar, ställningstaganden och ofrånkomligen också våra normer. Den feministiska 

diskussionen har till stor del satts på agendan genom konst och litteratur - och därför är den 

också väl lämpad för analyser av kulturens syn på manligt och kvinnligt.2 

Med hjälp av Toril Mois vidareutveckling av Simone de Beauvoirs tankar kring 

kvinnors levda erfarenhet och kroppen som situation har jag valt att göra en komparativ läsning 

av Erica Jongs Rädd att flyga (1973) samt Tone Schunnessons Tripprapporter (2016). 

Romanerna har flera beröringspunkter, de är skrivna av kvinnor i samma ålder, strax under 30. 

Författarna skriver i jag-form med resande, både inre och yttre, som övergripande tema. De 

båda romanerna analyseras utifrån kategorierna  kärleken, kroppen och konstnärskapet för att 

                                                        
1 Toril Moi, What is a woman - and other essays, Oxford: Oxford University Press, 1999, s. 63. 
2 Charlotte Enberg, ”Feminism”, I: Modern litteraturteori: Från rysk formalism till dekonstruktion bd 2, Lund: 
Studentlitteratur, 1993, s. 225. 
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på så vis kunna undersöka likheter och skillnader gällande den kvinnliga levda erfarenheten 

och möjliga kopplingar till feminism och postfeminism. Genom dessa möjliga likheter och 

skillnader kan den litterära, feministiska diskussionen breddas, nyanseras och kulturellt 

undersökas.  

 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den komparativa analysen av Rädd att flyga och Tripprapporter är att diskutera 

feminism och postfeminism med utgångspunkt i verkens berättarjag. Utifrån de eventuella 

skillnader och likheter som framträder kan den feministiska diskussionen breddas och 

konkretiseras utifrån ett generationsperspektiv.  

 

• Hur kan berättarjagens syn på kärleken, kroppen och konstnärskapet kopplas till 

feminism och postfeminism? 

• Hur kan skillnader och likheter mellan verken förstås ur ett feministisk och 

postfeministisk perspektiv?  

 
1.3 Metod och avgränsning 
 
Då syftet med uppsatsen är en komparativ analys av två verk har jag utgått från tre kategorier: 

kärleken, kroppen och konstnärskapet. Efter en inledande läsning fann jag att varianter av dessa 

tre begrepp återkommande berördes i romanerna, om än på olika sätt. Dessa begrepp blev 

därmed utgångspunkten för min närläsning. Kategorin kropp ska inte blandas samman med ett 

subjekt eller ett jag då den levda erfarenheten och subjektet/jaget speglas i alla tre kategorier. 

Istället har jag valt att undersöka berättarjagens inställning till sin kropp och könsroll och hur 

denna inställning speglar samhällets normer och bemötande. Gällande kategorierna kärleken 

och konstnärskapet har jag använt mig av samma metod, jag har dels undersökt den syn 

berättarjagen ger uttryck för men också deras tolkning av omgivningen. Kärleken, eller snarare 

berättarjagets inställning till den, innefattar också synen på sexualitet och intima relationer. 

Konstnärskapet, framförallt skrivandet, kan också beskrivas utifrån begreppen skapande och 

kreativitet.  

Därefter följer en komparativ analys av berättarjagens levda erfarenhet och möjliga 

kopplingar till feminism och postfeminism. Min användning av begreppen feminism och 

postfeminism behöver här förtydligas: med begreppet feminism avser jag främst andra - och 

tredjevågsfeminism medan postfeminism får stå för de motsättningar som uppstår mellan dessa 
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två feministiska riktningar. Då romanerna är författade med drygt 40 års mellanrum är det just 

postfeminism som kan erbjuda en möjlighet att formulera motsättningar och skilda perspektiv 

romanerna emellan. På ett teoretiskt plan har analysen en fenomenologisk inriktning, då jag 

som läsare tolkat den verklighet som framställs i romanerna och med hjälp av de motsättningar 

och luckor som uppstått mellan de komparativt undersökta verken.  

Uppsatsen följer en struktur som inledningsvis beskriver mina teoretiska 

utgångspunkter: feminism och postfeminism som begrepp och därefter en beskrivning av Toril 

Mois användning av de Beauvoirs teorier om kroppen som situation. Vidare tas tidigare 

forskning som är av intresse för själva analysen upp och då framförallt forskning som sätter 

Rädd att flyga  i relation till 1970-talets feministiska litteratur samt hur samtida och nutida 

kritiker tolkat Jongs karaktärer och författarskap. I denna del berörs också Tripprapporter och 

generationsskiften inom den feministiska litteraturteorin. I analysens första del riktas fokus mot 

hur de tre kategorierna synliggörs och speglas hos berättarjagen och huruvida dessa kan kopplas 

till feminism och postfeminism. I min avslutande diskussionsdel diskuterar jag likheter och 

skillnader mellan verken och hur dessa kan förstås ur ett feministiskt perspektiv. 

Romanerna har, baserat på efterföljande debatt i form av recensioner, intervjuer och 

uttalanden av författarna själva, vissa autofiktiva drag. Jag har inte närmare berört möjliga 

autofiktiva eller alterfiktiva parametrar i romanerna - men de har haft en viss påverkan gällande 

gemensamma drag i romanerna samt kopplingar till feminism och postfeminism baserat på de 

olika generationer som författarna tillhör. Dock är det berättarjagen och inte författarna som 

befunnit sig i centrum för analysen.  

 

2. Teori och tidigare forskning  
 
2.1 Feminism 
 
Feministisk, genusteoretisk och queerteoretisk litteraturteori har ideologiska utgångspunkter - 

samhället, kulturen och idéer kring dessa står i centrum. Feminismen som rörelse kan delas upp 

i tre vågor rent historiskt. Den första vågen fokuserade i mångt och mycket på sakfrågor rörande 

kvinnors rättigheter och varade mellan slutet av 1800-talet fram till att  kvinnlig rösträtt befästes 

på många håll i västvärlden under 1920-talet. Under 1960-talet inleddes den andra feministiska 

vågen, nu med kritik mot könsroller och förtryckande strukturer. En tredje feministisk våg kan 

urskiljas under 1990-talet då genusteorin vann mark inom flera discipliner.3     

                                                        
3 Paul Tenngart, Litteraturteori, Lund: Gleerups, 2010, s. 113ff.  
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Inom feministisk teori som helhet utgjorde Simone de Beauvoirs verk Det andra könet 

(1949) en inspirationskälla. Beauvoirs existentialistiska hållning, förespråkar att människan, 

oavsett kön, är fri att själv skapa mening och sammanhang i livet. Den västerländska 

civilisationen har dock kulturellt, politiskt och historiskt reducerat och begränsat kvinnors 

individuella frihet.4 Simone de Beauvouir kan sägas stå för en anti-essentialistisk hållning där 

den kvinnliga identiteten ses som en samhällelig konstruktion – att framhålla typiskt 

”kvinnliga” eller typiskt ”manliga” egenskaper – innebär således ett hinder för jämställdhet.5 

Andravågsfeminismen under 1960 - och 70-talet var på inget sätt en homogen grupp även om 

det uttalade målet, jämlikhet mellan könen, var tydligt.6  

En annan gemensam nämnare var viljan att få kvinnor att ifrågasätta kvinnorollen och 

synen på sig själv. Vägen till kvinnors frigörelse skulle gå via att ifrågasätta traditionella tanke 

– och levnadsmönster, något som i sin tur skulle revolutionera främst den privata sfären där 

bristen på jämlikhet fortfarande var tydlig. Helen Gurley Brown ringade in tidsandans 

dubbelhet i sin Sex and the single girl (1962) som handlade om unga kvinnor i urban miljö, som 

arbetade på kontor och avfärdade hemmafrulivets instängdhet. Trots detta är deras främsta mål, 

motsägelsefullt nog, äktenskap.7 

Betty Friedans Den feminina mystiken (1963) argumenterade för att kvinnor var fångna 

i ett system som endast erbjöd självförverkligande genom familjebildande. Senare skulle detta 

kulturellt reproducerade system av kvinnors underordning betecknas som patriarkatet.8 1970 

publicerades Kate Millets avhandling Sexual Politics som menade att det fanns patriarkala och 

icke-patriarkala sätt att skriva på, varvid flera manliga författare pekades ut som exempel på 

det förra. Senare samma år utkom Germaine Greers Den kvinnliga eunucken  som fastslog att 

kvinnor behövde ta kontroll över sin sexualitet för att bekämpa patriarkala strukturer. Gällande 

frågor kring sexualitet och makt delades den feministiska rörelsen i två läger – dels de 

                                                        
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ian Buchanan, A dictionary of critical theory, Oxford: Oxford University Press: 2010. Tillgänglig: 
http://www.oxfordreference.com.ezproxy.ub.gu.se/view/10.1093/acref/9780199532919.001.0001/acref-
9780199532919-e-626?rskey=qX9Alb&result=1 
7 Grazyna Zygadlo ”To have it all - Erica Jongs heroine as a Female artist”, I: Agnieszka Graff (red) American 
Studies vol. XXI, The American Studies Center, Warsaw University: 2004, s. 53. Tillgänglig: 
http://www.asc.uw.edu.pl/theamericanist/vol/21/21_53-67.pdf 
8 Ian Buchanan, ”Second-wave feminism”, I:  A dictionary of critical theory, Oxford: Oxford University Press: 
2010. Tillgänglig: 
http://www.oxfordreference.com.ezproxy.ub.gu.se/view/10.1093/acref/9780199532919.001.0001/acref-
9780199532919-e-626?rskey=qX9Alb&result=1 
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feminister som, liksom Greer, såg sexuell frigörelse som ett politiskt vapen – medan andra såg 

denna hållning som ett sätt att tillfredställa ”det manliga begäret”.9  

I ”I am not a woman writer” framhåller Toril Moi att den franska feministiska 

litteraturteorin med förgrundsgestalter som Luce Irigaray och Julia Kristeva, hade en stark 

ställning inom feministisk litteraturteori under 1970- och 80-talen.10 Julia Kristeva förespråkar 

ett kvinnligt språk, ecriture feminine, ett språk som är excentriskt och ologiskt, som stör och 

utmanar den patriarkala ordningen.11 Under 1980-talet drabbades den feministiska rörelsen av 

en backlash, framförallt på grund av en mer materialistisk politisk hållning i västvärlden men 

också på grund av kritik mot sådant som uppfattades som alltför politisk korrekt.12 Den 

kvinnliga litteraturen, skriven om och för kvinnor, med kvinnors språk, stod i bjärt kontrast till 

tidigare årtiondens macholitteratur med dess objektifierande och platta kvinnoporträtt. 

Motpoler fanns dock, många kvinnliga författare ville inte beteckna sig som ”kvinnliga” eller 

”feministiska” författare. Moi citerar Nathalie Sarraute som i en intervju 1984 menade att hon 

varken skrev som man eller kvinna: “When I write, I am neither man nor woman, nor dog nor 

cat, I am not me, I am no longer anything”.13  

Moi menar att dagens feministiska, litteraturteoretiska samtal tagit en ny riktning och 

utifrån hennes beskrivning synliggörs tredjevågsfeminismens viktigaste utgångspunkter. I 

slutet av 1980-talet stod den feministiska litteraturteorin inför en omvandling, teoretiker som 

Roland Barthes, Jaques Derrida och Michel Foucault hade tidigare deklarerat författarens död 

och såg litterära texter enbart som system av samverkande symboler av meningsskapande - utan 

hänsyn till vem som talade. Spelade det egentligen någon roll om författaren var kvinna? 

Behövdes ordet och dess tillhörande innebörder? 

 Vidare fick filosofen Judith Butler och hennes Genustrubbel (1990) stort inflytande när 

beteckningen genus lyftes fram som alternativ till “man” och “kvinna.14 Det manliga respektive 

kvinnliga, menar Butler, existerar enbart som kulturella konstruktioner utan koppling till 

biologiska skillnader. En kvinna kan leva, uppfattas och agera utifrån ett manligt genus och 

tvärtom. Det faktiska könet blir därmed oviktigt. Hur vi sedan agerar kan därmed bekräfta och 

                                                        
9 Ibid, 2010.  
10 Toril Moi, ”I am not a woman writer”, I: About women, literature and feminist theory today, 2008, Volume: 9 
issue: 3, s. 260. Tillgänglig: https://doi.org/10.1177%2F1464700108095850  
11 Tenngart, 2010, s. 121. 
12 Ibid. 
13 Moi, 2008, s. 260f.    
14 Ibid., s. 262f. 
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cementera könsroller - eller utmana dem.15 Moi påpekar hur både Butler och Beauvoir resonerar 

kring hur människan skapar sig själv utifrån sina handlingar. De är båda anti-essentialister, men 

med något skilda utgångspunkter. Beauvoir menar exempelvis att kroppen i sig begränsar vår 

handlingsfrihet - då vi bemöts och tolkas utifrån den. Butler ser å andra sidan kroppen som en 

effekt av sociala och historiska fenomen, som sedan har givits innebörder.16 

Tredjevågsfeminism och dess utveckling från det tidiga 1990-talet och framåt utmärks 

också av ett ökat fokus på intersektionella analyser. I artikeln “The intersectional turn in 

feminist theory: A dream of a common language?” belyser Maria Carbin och Sara Edenheim 

hur det under 1980-talets senare del höjdes kritiska röster mot att den feministiska rörelsen 

dominerades av vita medelklasskvinnor. Den amerikanska advokaten Kimberlé Crenshaw 

menade att svarta kvinnor uteslöts både från den feministiska diskussionen, vilken präglades av 

den vita medelklassens agenda, och den anti-rasistiska rörelsen som främst dominerades av 

män. Flera teoretiker började därefter applicera ett intersektionellt perspektiv på sina analyser 

-  feminismen handlade inte längre om bara kön, utan också om klass och etnicitet. Kvinnors 

frigörelsekamp blev alltmer sedd som villkorad utifrån samhällelig position och ekonomisk 

status. Intersektionalitetsbegreppet är idag dominerande inom feministisk teori både i forskning 

och i den politiska debatten, menar Carbin och Edenheim.17  

En ytterligare riktning inom tredjevågsfeminismen, vid sidan av genusteori och 

intersektionalitet, handlar om ett avståndstagande från den kvinnliga offerrollen. Att som 

kvinna se sig som offer upplevs av vissa som förlegat – istället handlar det om makt över sitt 

eget liv och möjligheten till fria val. Många unga kvinnor beskriver en motvilja att se sig som 

offer för könsförtryck. Det finns istället nya frigörelsekamper och områden att rikta blicken 

mot, det kan handla om att ta makten genom sexuell handling eller återerövra vissa ord och 

uttryck som ”bitch” eller ”slampa”.18  

Vidare syftar denna del av tredjevågsfeminismen till att stärka kvinnor, exempelvis 

genom populärkulturella förebilder, musik, reklam och konsumtion. Att uppvärdera det 

                                                        
15 Tenngart, 2010, s. 122ff. 

16 Ibid. 

17 Maria Carbin & Sara Edenheim, ”The intersectional turn in feminist theory: A dream of a common language?” 
European Journal of gender studies, 2013, Vol. 20/3, s. 235. Tillgänglig: https://doi-
org.ezproxy.ub.gu.se/10.1177/1350506813484723 
18 Gabriele Griffin, ”Third-wave feminism”, I: A dictionary of gender studies. Oxford: Oxford University Press, 
2017. Tillgänglig: 
http://www.oxfordreference.com.ezproxy.ub.gu.se/view/10.1093/acref/9780191834837.001.0001/acref-
9780191834837-e-396?rskey=CsU6xv&result=399 
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kvinnliga, att ta kontroll och makt över sin kropp och sexualitet är visserligen tankar som också 

genomsyrade andravågsfeminismen, den avgörande skillnaden handlar snarare om ett ökat 

fokus på kommersialisering. Detta gör sig gällande genom att den feministiska aktivismen i 

större utsträckning bedrivs online och att frågor som rör kropp, mode och skönhet ses som något 

som den individuella kvinnan gör för sin egen skull – inte för någon annan (män).19 

 

2.2 Postfeminism  
 

Postfeminism är ingen enhetlig rörelse med ett gemensamt mål. Istället kan den betecknas som 

en uppfattning eller position främst gällande motsättningar som uppstår inom och mellan 

andravågsfeminism och tredjevågsfeminism. Några huvudargument kan dock urskiljas, 

nämligen att andravågsfeminismen redan uppnått sina mål och därmed kan ses som daterad. I 

vissa fall menar postfeminister att tidigare feministiska rörelser haft fel fokus, varit alltför 

aggressiv och istället ersatts av en mer sofistikerad och utvecklad variant.20  

I ”The contradictions of successful femininity: third-wave feminism, postfeminism and 

”new” femininities” menar Shelley Budgeon att kvinnor idag är mer benägna att identifiera sig 

med sin generation snarare än sitt kön eller genus. Orsakerna till detta är flera, kvinnor arbetar 

och utbildar sig i större utsträckning samtidigt är de flesta kvinnor medvetna om hur femininitet 

visuellt skapas genom media. På så vis är det fullt möjligt att se media som en källa till 

underhållning men också ett fält att kritisera. Budgeon exemplifierar de motsättningar som 

uppstår för unga kvinnor som växt upp med feminism, de både avskyr och tar den för given. 

De hamnar således i en postfeministisk position som handlar om att definiera sig själva med 

hjälp av livsstilsval - då man anser att jämlikhet numera råder. Kvinnor som är födda på 1980-

90-talet har växt upp i ett samhälle där mixade etniciteter, HBTQ-frågor och olika sexuella 

identiteter är naturligt, vilket därtill gör det motsägelsefullt att formulera kategorier som delar 

upp och särskiljer.21 Den postfeministiska hållning som hävdar att jämlikhet så gott som 

uppnåtts har kritiserats utifrån ett intersektionellt perspektiv för att exkludera den stora 

                                                        
19 Ibid. 
20 Ian Buchanan, ”Post-feminism”, I:  A dictionary of critical theory. Oxford: Oxford University Press: 2010. 
Tillgänglig: 
http://www.oxfordreference.com.ezproxy.ub.gu.se/view/10.1093/acref/9780199532919.001.0001/acref-
9780199532919-e-539 
21 Shelley Budgeon, “The contradictions of successful femininity: third-wave feminism, postfeminism and 
”new” femininities”, I: New Feminities: Postfeminism, Neoliberalism and Subjectivity. Roslind Gill och 
Christina Scharff , 2011. New York: Palgrave McMillan, s. 279-280.  Tillgänglig: https://ebookcentral-proquest-
com.ezproxy.ub.gu.se/lib/gu/reader.action?docID=652478 
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majoriteten av kvinnor i världen som fortfarande möter könsförtryck, både i hemmet och på 

arbetsplatsen.22  

Hållningen som hyllar kvinnors framsteg är ett exempel på en postfeministisk 

motsättning då den bortser från utomstående påverkan på jaget och subjektiviteten. Ojämlikhet 

förklaras med brist på motivation och oförmåga att ta bra beslut. För unga arbetarklasskvinnor 

kan dessa möjligheter se annorlunda ut, vilket kan leda till en internaliserad känsla av 

misslyckande.23  

Vidare har den position inom tredjevågsfeminismen som sätter kvinnors individuella 

fria val i centrum främst kritiserats för att vara alltför kommersialiserad och för att, trots 

feministisk diskurs, upprätthålla könsroller. I ”The right to be beautiful: Postfeminist Identity 

and Consumer beauty advertising” beskriver Michelle M. Lazar hur reklam ofta vill frigöra 

kvinnor från de begränsningar de sätter på sig själva. Reklam för diverse skönhetsprodukter 

lovar frihet att vara – och bli – sitt bästa jag. Produkterna lovar tillgång till en värld där kvinnors 

kropp och hud är perfekt – en värld där man som kvinna själv har makt att välja konsumtion 

för sin egen skull. 24 

Kommersialiseringen gör sig också gällande på nätet, genom en ökad nivå av sexuell 

objektifiering som tvingar, särskilt unga kvinnor, att omförhandla sitt sätt att konstruera 

sexualitet. Med hjälp av en postfeministisk mediakontext påvisar Ringrose studie ”Are you 

sexy, flirty or a slut? Exploring sexualization and how teen girls perform/negotiate digital 

sexual identity on social networking sites” hur unga flickor visuellt agerar på nätet utifrån en 

tvingande teknologisk sexighet. Tonåringar har alltid experimenterat med sin sexuella identitet 

med skillnaden att dagens cyberkultur erbjuder en ny typ av självrepresentation. Studien 

involverar ett antal brittiska tonårsflickor och deras sätt att positionera sig sexuellt på nätet. 

Flickorna uppgav att ordet ”sexig” i förhållande till bilder de lade ut på sig själva på sociala 

nätverkssajter var ett normaliserat uttryck utan självklara sexuella undertoner, det innebar helt 

enkelt att ”se bra ut”. Ord som refererade till att vara slampig, ful eller fet ingav istället rädsla. 

Detta ledde till att flickorna gjorde komplexa avvägningar gällande vilka bilder de lade ut och 

hur deras sexualitet konstruerades i kompisgruppen. Det var exempelvis viktigt att vara åtråvärd 

                                                        
22 Buchanan, 2010, ”Post-feminism”.  
23 Budgeon, 2011, s. 284-285.  
24 Michelle M. Lazar, ” ”The right to be beautiful: Postfeminist Identity and Consumer beauty advertising” i New 
Feminities: Postfeminism, Neoliberalism and Subjectivity. Roslind Gill och Chrsitina Scharff , 2011. New York: 
Palgrave McMillan, s. 39-40.  Tillgänglig: https://ebookcentral-proquest-
com.ezproxy.ub.gu.se/lib/gu/reader.action?docID=652478 
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men inte slampig.25  

 
2.3 Kroppen som situation  
 
Toril Moi kritiserar i What is a woman? And other essays till viss del den nutida feministiska 

teorin för att vara så  upptagen med att undvika en biologisk och essentiell syn på kön att man 

glömmer det faktum att generaliseringar av genus kan vara lika förtryckande som 

generaliseringar gällande kön. I Beauvoirs Det andra könet påvisas till exempel att alla 

generella teorier kring genus och femininitet kommer att leda till en klichéartad bild av kvinnor. 

För Beauvoir är tanken om kroppen som situation relaterad till den individuella kvinnan (eller 

mannens) subjektivitet. Utgångspunkten går att finna i existentialismens slagord ”existens 

föregår essens”. Den mänskliga erfarenheten är därmed alltid avhängig, och till viss del 

fängslad, av kroppen. Den formar både vår levda erfarenhet i relation till oss själva och vår 

erfarenhet av världen.26 Kroppen, är således både en situation i sig samtidigt som den befinner 

sig i en rad andra situationer. Detta kan exemplifieras genom Jean-Paul Sartres sätt att se 

kroppen som ett strukturellt förhållande mellan våra projekt (vår frihet) och världen (där 

kroppen är inkluderad). Moi påvisar detta förhållande med hjälp av en liknelse, om två 

människor vill bestiga en kulle, den ena för att njuta av utsikten och den andra för att  det är 

trevligt att klättra så kommer kullen innebära olika typer av utmaningar. Samma kulle skulle 

för den ena personen vara lätt eller svår att bestiga medan den andra antingen skulle uppskatta 

utsikten – eller inte. Kullen är densamma men situationen för de båda klättrarna skiljer sig åt.27 

Judith Butler och Simone de Beauvoir har enligt Moi flera beröringspunkter, båda 

avvisar till exempel biologisk determinism, dock skiljer de sig åt gällande vilken mening 

kroppen tillskrivs.28 Själva begreppet kvinna innebär för Butler förtryckande sociala normer, 

medan Beauvoir ser den kvinnliga kroppen som en icke-normativ utgångspunkt för en analys 

av vad en kvinna är. Detta icke-normativa förhållningssätt tydliggörs genom Beauvoirs tanke 

om att enbart studier av konkreta fall – av den levda erfarenheten – kan berätta vad det innebär 

att vara kvinna i en viss kontext. Kvinnan kan inte enbart definieras eller förstås utifrån sociala 

                                                        
25Jessica Ringrose, ”Are you sexy flirty or a slut? Exploring sexualization and how teen girls perform/negotiate 
digital sexual identity on social networking sites” i New Feminities: Postfeminism, Neoliberalism and 
Subjectivity. Roslind Gill och Chrsitina Scharff , 2011,  s.106. New York: Palgrave McMillan. Tillgänglig: 
https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.ub.gu.se/lib/gu/reader.action?docID=652478 
26 Moi, 1999, s. 62-63. 
27 Ibid., s. 65. 
28 Ibid., s. 73. 
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normer eller enbart utifrån biologi.29 För att undvika biologisk determinism handlar det för Moi 

om att förneka att biologi rättfärdigar sociala normer. Om detta efterlevs behöver vi heller inte 

anta en idé om att två kön rättfärdigar heterosexism. Detta, menar Moi är styrkan med 

kön/genus distinktionen. Ett samhälle kan ha två genus, tio genus, eller inga alls – det 

rättfärdigar ändå inte en särskild social ordning.30  

 
2.4 Romanerna i relation till tidigare forskning 
 
2.4.1 Rädd att flyga 
 
Rädd att flyga  

Rädd att flyga av den amerikanska författarinnan Erica Jong publicerades 1973.  Handlingen 

kretsar kring berättarjaget Isadora Wing, en författarinna strax under 30. Isadora är gift med 

Bennet, en psykiatriker. De lever ett intellektuellt medelklassliv i New York men Isadora 

känner sig uttråkad och i viss mån fångad i äktenskapet samtidigt som hon uppskattar 

tryggheten och kamratskapet. Under en resa till Österrike få hon möjlighet att försöka realisera 

sin fantasi om det ”knapplösa knullet” en rent fysisk relation som inte förknippas med 

äktenskap eller självutplånande kärlek. Hon lämnar sin man under några veckor för att ge sig 

ut på en resa genom Europa tillsammans med sin nyfunne älskare Adrian Goodlove. Isadora 

blir dock besviken på att ingen man, inte heller Adrian, verkar kunna leva upp till hennes fantasi 

om den kravlösa sexuella relationen. Isadoras själsliv och funderingar kretsar främst kring 

samhällets syn på kvinnan, kärlek, äktenskap och det kvinnliga konstnärskapets förutsättningar. 

Genomgående ställer sig Isadora ambivalent inför samhällets normer och förväntningar och sin 

egen frihetslängtan. Hennes analyser av sin egen livssituation involverar också den egna 

familjens bakgrund, relationer och kulturellt judiska tillhörighet. Tonen och stilen är 

självutlämnande och ironisk med humoristiska beskrivningar av både Isadoras eget liv och 

människor i hennes omgivning.  

Litteraturvetenskaplig forskning som bedrivits kring Erica Jong och i synnerhet Rädd 

att flyga är framförallt engelskspråkig. Grazyna Zygadlo, kontrasterar i ”To have it all – Erica 

Jong’s heroine as a female artist” Isadora Wing mot 1970-talets samhällsklimat och kvinnosyn. 

Samtida kritiker beskrev Rädd att flyga som ett viktigt verk för kvinnorörelsen då romanen tillät 

en kvinna att fantisera kring sex, relationer och frihet på ett sätt som tidigare varit förbehållet 

                                                        
29 Ibid., s. 75-76. 
30 Ibid., s. 113-114. 
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män. Henry Miller och John Updike hyllade Jongs förmåga att beskriva skapandets 

ångestfylldhet i relation till den kvinnliga erfarenheten.31 Rädd att flyga tilltalade alltså inte 

bara kvinnor, något som också den feministiska litteraturteoretikern Elaine Showalter 

framhåller. En recensent vid New York Times uttryckte med förvåning att han aldrig känt sig så 

fri att identifiera sig med en kvinnlig protagonist. Han drog slutsatsen att Isadora Wing snarare 

”var mer av en person än en kvinna”.  Romanen använder sig därtill av en typiskt manlig 

äventyrstradition med ingredienser som sexuell erövring och livet-för-konstens-skull.32  

Andra kritiker menade att Rädd att flyga kunde likställas med pornografi och romanen 

kan inte sägas vara en del av amerikansk litterär kanon.33 Jong har, i likhet med flera 

andravågsfeminister från 1960- och 70-talet, blivit kritiserad av yngre, mer radikala feminister, 

lesbiska och poststrukturalister för att vara alltför oseriös och borgerlig i sin ton.34 Jong själv 

har uttryckt att hon tidigt i sin karriär valde att använda manliga berättarröster då hon skrev. 

Skälet till detta var att hon var övertygad om att hennes egen, kvinnliga röst, skulle ses som 

mindre trovärdig och intressant. Samtidigt var hon medveten om att manliga amerikanska 

författare ofta skrev om kvinnor, om förhållanden, sex och äktenskap. Hon ifrågasatte om 

manliga författare kunde beskriva den kvinnliga erfarenheten och bestämde sig att skriva om 

liknande ämnen – men med en kvinnas röst. Det var först när Jong tillät den kvinnliga sidan av 

sin person avspegla sig i texterna i som hon i egen utsago vågade skriva ärligt.35 

I Feminism and politics of literary reputation - the example Erica Jong  behandlar 

Charlotte Templin medias, kritikers, författares och akademikers mottagandet av Jongs verk 

över tid. Hon framhåller att Jong länge förbisetts akademiskt och hur många senare feministiska 

teoretiker uppfattat henne som en representant för vit medelklassfeminism med fokus på 

heterosexuella förhållanden. Den feministiska rörelsen av idag är mer upptagen av frågor som 

rör kön och klass och Jong kan därmed framstå som daterad och gammalmodig.36 Vidare 

kritiserades Jong för att blanda ihop sexuell frigörelse med ”sann” kvinnlig frigörelse.37 Andra 

                                                        
31 Zygadlo, 2004, s. 56. 
32 Elaine Showalter, ”Fear of Family”, I: The Chronicle of Higher Education, 2008, Vol. 54 Iss. 32, s. B5-B6. 
Tillgänglig: https://search-proquest-
com.ezproxy.ub.gu.se/docview/214658997?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo 
33 Zygadlo, 2004, s. 56. 
34 Showalter, 2008,  s. B5-B6. 
35 Zygadlo, 2004, s. 56-57. 
36 Charlotte Templin, Feminism and politics of literary reputation - the example Erica Jong, Lawrence, Kan. 
University Press of Kansas: 2015, s. 178-179.  
37 Ibid., s. 174.  
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mer positiva kritiker påtalade hur Jong med hjälp av ironi och humor ifrågasatte auktoriteter 

genom att låta sina kvinnliga karaktärer leka med könsroller och anta en manlig persona. 

Hennes förmåga att beskriva hur frigörelsen tar sin början hos individen – utan påverkan utifrån 

– sågs också som fördelaktig för kvinnors frigörelsekamp.38  

Cristine Sarrimo jämför i När det personliga blev politiskt - 1970-talets kvinnliga 

bekännelse och självbiografi Rädd att flyga med samtida Suzanne Bröggers Fräls oss ifrån 

kärleken och Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna. Verken kallades för bekännelser och deras 

självbiografiska drag diskuterades trots att författarna själva inte talade i dessa termer.39 Genren 

sågs som kvinnlig, trots att manliga författare länge verkat inom samma tradition. Den 

feministiska rörelsen såg det som en nödvändighet att nyttja egna erfarenheter för att skriva 

ideologiskt och i frigörande syfte på ett sätt som kollektivt talade till kvinnor som grupp. Det 

gjordes dock distinktioner mellan självbiografi och bekännelse. Bekännelsen betecknades som 

mer utlämnande än självbiografin - främst genom motiv som sexualitet, kvinnorollen, 

äktenskap och relationer. Bekännelsedrag kunde framträda också i romaner. Frågeställningen 

kring kvinnoporträttet i Rädd att flyga handlade om huruvida Isadora Wing (eller till och med 

Erica Jong själv) var förgrundsgestalten för 1970-talets nya kvinnoroll. Vad hände när kvinnan 

frigör sig från invanda könsrollsmönster och familjens och samhällets förväntningar?40 

 
2.4.2 Tripprapporter 
 
Den svenska författarinnan Tones Schunnessons roman Tripprapporter utkom 2016. I centrum 

står ett namnlöst kvinnligt ”jag” som fragmentariskt redogör för sina förhållanden, sina brokiga 

familjerelationer, sitt bruk av alkohol och droger men också förhållandet till det egna 

skrivandet. Berättarjaget befinner sig under meraparten av romanen på resande fot:  Bangkok, 

Berlin och Barcelona. Genomgående beskriver jaget en slags hopplöshet inför livet och de 

människor hon möter. Jaget är självcentrerat och driftstyrt samtidigt som hon beskriver sig själv 

utan skygglappar. Kärleken är sekundär, i centrum står jaget själv och framförallt drogerna och 

alkoholen. Tonen är redogörande och skriftspråket enkelt med vissa poetiska drag.  

Sven Anders Johansson beskriver jaget i Tripprapporter som ”passivt men klarsynt. Det 

har sett igenom både idealet om den starka självständiga individen och de romantiska 

                                                        
38 Ibid., s. 173.  
39 Cristine Sarrimo, När det personliga blev politiskt. 1970-talets kvinnliga bekännelse och självbiografi, B. 
Östlings bokförlag. Symposium: 2000, s. 83-84. 
40 Ibid. 



 13 

kärleksdrömmarna.” Det är en ny typ av subjekt som gör sig gällande enligt Johansson,  svagt 

och driftstyrt men också självständigt.41 

Som senåttiotalist, hävdar Schunnesson själv att hon präglats av och tröttnat på TV-serier 

som Sex and the City. Den kvinnliga frigörelsen under 2000-talet präglades inte längre av det 

”knapplösa knullet” som politisk projekt utan handlade istället om att vara patriarkalt önskvärd. 

Därför menar Schunnesson att andra projekt, såsom det egna jaget, är av större vikt för hennes 

kvinnliga romankaraktär i Tripprapporter.42 

Suzanne Ferris och Mallory Young resonerar kring den postfeministiska romanen och 

generationsskiftningar inom feminismen som de uppmärksammat inom universitetsvärlden. De 

menar att unga kvinnor av idag inte anammar vare sig sina lärares eller sina mammors 

definitioner av feminism. Motsättningen mellan andra – och tredjevågsfeminister utspelar sig 

inom alla akademiska fält, inte bara inom litteraturvetenskapen.43 Många äldre feminister ser 

unga kvinnors utseendefixering och självupptagenhet som ett svek mot den ursprungliga 

feministiska kampen. För deras studenter finns däremot ingen motsättning i att vara högutbildad 

och samtidigt anamma sin femininitet. ”Från deras perspektiv är valet mellan att bli, säg, 

hjärnkirurg utan barn eller farmaceut med familj väldigt konkret. Varför ser deras lärare ner på 

deras val när feminism handlar om just möjligheten att välja? Och vem säger att en kirurg inte 

kan ha rosa nagellack och högklackade skor/…/”.44 Ferris och Young menar att den 

postfeministiska romanen, exempelvis inom chic-lit genren kan vara en startpunkt för 

diskussion mellan generationsgränserna som berör feminism och postfeminism, feminism och 

konsumtion och sexuell frigörelse. Många unga kvinnor älskar genren just för att den kvinnliga 

protagonisten tillåts vara ”mänsklig”, dricker för mycket, misslyckas på jobbet och väljer ”fel” 

sorts män.45  

 
 
 
 

                                                        
41 Sven Anders Johansson, Det cyniska tillståndet. Glänta produktion: 2018, s. 80.  
42 Tone Schunnessson, “Vi vill bara inte ligga med er”, Expressen, 2017-08-11, Tillgänglig: 
https://www.expressen.se/kultur/ide/vi-vill-bara-inte-ligga-med-er/ 
43 Suzanne Ferris och Mallory Young, “A Generational Divide Over Chick Lit”, I: The Chronicle of Higher 
Education, 2006, Vol. 52, Iss. 38, s. B13-B14. Tillgänglig:  https://search-proquest-
com.ezproxy.ub.gu.se/docview/214663763?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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3. Analys 
 
3.1 Rädd att flyga  
 
3.1.1 Kärleken 
 
Isadoras Wings syn på kärlek är tätt förankrad i romantiska föreställningar som präglat henne 

sedan barndomen men också av en frihetslängtan kopplad till sexualitet. Isadora är öppen i sin 

ambivalens, hon försöker inte dölja eller försköna det faktum att hon slits mellan relationens 

trygghet och frihetens möjligheter. 

 
Jag hade aldrig kunnat försona mig med äktenskapets borgerliga dygder, stabilitet och arbete framför 
nöjen. /…/ Men jag fick också ångestanfall på nätterna och greps av panik vid tanken på ensamhet. 
Så det slutade alltid med att jag bodde ihop med någon eller gifte mig.46  

 

Flera av Isadoras analyser av sin egen inställning till äktenskapet bär tydliga spår av den 

förändring av kvinnorollen som var ett centralt projekt för andravågsfeminismen under 1970-

talet. Hon befinner sig mittemellan att utforska friheten eller stanna inom äktenskapets mer 

traditionella ramar. Denna frihetslängtan kan visserligen betecknas som universell och 

humanistisk och gälla både kvinnor och män. Men medelklasskvinnans roll som hemmafru var 

i början av 1970-talet en stark samhällelig norm och Friedan beskriver hur romantiseringen av 

hemmafrulivet kom att definiera kvinnligheten som helhet under efterkrigstiden.47 Isadoras 

frihet är situerad till hennes position som kvinna under denna tid vilket medför att trygghet och 

frihet framstår som motsättningar för henne. Kvinnans beroendeställning gentemot mannen var 

något som kvinnorörelsen och andravågsfeminismen ville röra sig bort ifrån. Lösningen på 

dessa problem ansågs vara utbildning, anställning och jämlikhet på samhällets alla nivåer. 

Kvinnan skulle inte bara var passiv utsmyckning utan tala högt, med egen röst och följa sina 

egna ambitioner.48  

 Isadora tillhör dock den välutbildade medelklassen, hon har ett högt kulturellt 

kapital och har gett ut ett antal diktsamlingar. Hennes frihet är således mindre begränsad än 

exempelvis outbildade kvinnor eller arbetarklasskvinnor under samma tidsperiod. Trots detta 

                                                        
46 Erica Jong Rädd att flyga. Stockholm: Norstedts 1973, s. 102-103. Sidhänvisningar ges fortsättningsvis i 
brödtexten. 
47 Zygadlo, 2004, s. 53-54. 
48 Ibid. 
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kämpar hon med sin egen ambivalens och rädsla för att klara sig på egen hand. I sin längtan 

efter förändring slits hon mellan sin man Bennett som symboliserar tryggheten och Adrian 

Goodlove som representerar äventyret. Kanske, funderar hon, står de ”bara som representanter 

för min egen inre konflikt” (s. 102). Trots att Isadoras tankar är av universell natur utmärktes 

tidsandan av krav på fler valmöjligheter för kvinnor. Dessa skulle innebära något mer än att 

utbilda sig, arbeta, gifta sig och därefter ge upp sitt arbete för att stanna hemma och föda barn49. 

Isadoras handlingsutrymme kan kontrasteras utifrån den postfeministiska diskussionen av idag 

där  Ferris & Young menar att valmöjligheterna för kvinnor i västvärlden som växt upp under 

1990-2000-talet är fler och av annan karaktär. Kvinnor kan i större utsträckning välja både 

karriär och barn tillskillnad från 1970-talet där valet stod mellan det ena eller det andra.50 Det 

är genom denna förståelse av kvinnans frihet som Isadoras ambivalens kan kopplas just till 

kvinnorollen.  

 Trots sin frihetslängtan är huvudpersonens tankar centrerade kring det andra 

könet och relationen mellan man och kvinnan. Det finns hos henne en föreställning om ”den 

rätte mannen”. ”Vem var då denna man som jag verkligen ville ha? Det enda jag visste var att 

jag desperat letat efter honom sedan jag var sexton år” (s. 128). Isadora  ifrågasätter äktenskapet 

som institution men ägnar sig också åt romantiska fantasier. Inledningsvis är hon bestämd över 

att relationen med Adrian enbart ska innebära ”ett knapplöst knull” vilket Isadora definierar 

som: 
 

Ett platonskt ideal. När man närmade sig varandra för ett knapplöst knull föll kanppar undan 
som rosenknoppar/…/hela ens själ flöt ut genom tungan och in i älskarens mun (s.28). /…/en 
annan förutsättning för det knapplösa knullet var kortvarig bekantskap. Anonymitet gjorde det 
ännu bättre (s. 29).  

 

Isadora håller dock inte fast vid sin övertygelse särskilt länge. När Adrian översköljer henne 

med komplimanger börjar hon snarare fundera i andra banor. När hon vid ett tillfälle misstas 

för Adrians fru säger han, ”/…/ jag önskar att det var det. Om jag har mycket, mycket tur kanske 

det blir det” (s. 110). Isadora reagerar inte negativt när hennes ”knapplösa knull” uttalar sig på 

detta vis utan blir istället  glatt överraskad. ”Jag svävade. Det snurrade i huvudet av champagne 

och tal om äktenskap” (s.110). Denna dubbelhet hos berättarjaget leder till att hennes längtan 

bort från äktenskapet inte är ett politiskt och frigörande projekt så mycket som en längtan efter 

bekräftelse. Å andra sidan lyfter detta fram det narcissistiska och själviska draget hos Isadora, 

                                                        
49 Ibid. 
50 Ferris och Young, 2006, s. B13-B14 
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vilket utmanar den traditionella kvinnorollen. Sarrimo menar att Isadora längtar efter att förena 

den sexuella fantasin med den faktiska erfarenheten trots att hon inser att detta är en 

omöjlighet.51  Isadoras tankar genomsyras till stor del av romantiska fantasier, svartsjuka och 

längtan efter närhet vilket gör att det kan ifrågasättas huruvida Isadora strävar efter frihet till 

den grad hon själv ger uttryck för. När hon bestämmer sig för att ge sig ut på en resa tillsammans 

med Adrian konstaterar Bennett: ”Du kommer inte vara ensam, det är det jag som blir” (s.230).” 

Isadora reagerar genom att ifrågasätta sin sin frihetslängtan. Att lämna sin man för en annan 

man – är det verkligen sann självständighet? 

 

Det var sant. En verkligt självständig kvinna skulle åka upp i bergen och meditera, inte sticka 

iväg med Adrian Goodlove i en skamfilad Triumph. Jag var helt förtvivlad, Jag kunde inte 

bestämma mig för att gå. (230) 

 

Efter att ha spenderat en tid med Isadora i Europa avslöjar Adrian han att han aldrig haft för 

avsikt att inleda en relation med henne, än mindre lämna sin partner. Isadora blir mycket 

upprörd och anklagar honom för att vara en hycklare. ”Det kändes som att jag var sex år och 

min bästa vän just förstört min cykel. Jag kunde inte tänka mig ett värre svek” (s. 345). Om 

semestern med Adrian bara handlat om en kravlös sexuell relation hade hon då känt sig sviken 

på detta sätt? Självständigheten blir därmed ambivalent – existerar den överhuvudtaget? 

 I förhållande till män kämpar Isadora med att hålla distans när hon blir avisad 

samtidigt som hon utforskar frihetens eventuella villkor. Hon präglas också av skuldkänslor 

gentemot sin före detta man, Brian, som under en psykos våldtagit henne. Hon anklagar sig 

själv för det som hänt och har skuldkänslor, ”jag sa att jag förlät honom men någonstans inom 

mig gjorde jag det aldrig” (s. 271). Isadora uppmärksammar att hon blivit våldtagen men 

diskuterar framförallt sin egen skuld i att äktenskapet tog slut. Den kvinnliga kroppens värde 

undermineras här i relation till mannens mående, med kärleken som ursäkt. Moi parafraserar 

Beauvoir och menar att endast kroppen inte kan definiera en kvinna, hon måste göra den till sin 

egen, en del av den levda erfarenheten. Vilket i sin tur är sammankopplad med hennes sociala 

situation. Dock är inte biologi en förklaring till kvinnans sociala underordning, menar 

Beauvoir.52 Isadoras sociala situation handlar inte om fattigdom eller klass, hennes synsätt är 

                                                        
51 Sarrimo, 2000, s. 120. 
52 Moi, 1999,  s. 71. 
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snarare en produkt av sociala normer i ett samhälle där våldtäkt inom äktenskapet till viss del 

sanktionerades.   

 
 
3.1.2 Kroppen  
 

Isadora reflekterar kring det faktum att den kommersiella amerikanska kulturen, som lär 

kvinnor rätt beteende, rätt skönhetsprodukter och rätt horoskop också kommer att resultera i en 

relation med ”den rätte mannen”. Denna föreställning, menar hon, är en del av varje kvinnas 

levda verklighet.  

 
Att växa upp som kvinna i Amerika. Ett sådant kors att bära! Man växte upp med öronen fulla 
av reklam om smink, kärlekssånger, Hollywoodskvaller och moraliska konflikter på 
veckotidningsnivå. /…/ en sådan sällsam katekes man fick lära sig! (s. 25-26) 
 

Isadora känner sig uppgiven inför det faktum att även intellektuella kvinnor tvingas leva i 

enlighet med den kommersiella bilden av kvinnan. Greer kritiserar att kvinnans sexualitet 

utmärks av underkastelse samtidigt som hon ständigt tvingas leva upp till ett evigt ungt, hårlöst 

och leende ideal.  Denna ”maskerad” tvingar kvinnor att dölja sitt intellekt och förminskar 

henne till en kvinnoimitatör, en icke-fullständig och i slutändan kastrerad kvinna.53  

Skapandet av kvinnorollen genom socialisationen kan också kopplas till Beauvoirs och 

Butlers tankar om kön som konstruktion. Ändock är just kroppen utmärkande för Isadoras levda 

erfarenhet, hon är ju trots allt kvinna. Det amerikanska samhällets rådande normer och 

kommersiella praktik, som riktar sig just till kvinnor, lovar evig kärlek så länge kroppen och 

utseendet svarar mot förväntningarna. För Isadoras del är hon välutbildad, stadgad och lever på 

ett sätt som enligt rådande normer ”borde” innebära lycka. Men i likhet med Greers tankar om 

den kastrerade kvinnan känner sig Isadora inte nöjd med den kvinnoroll samhället påtvingar 

henne.  

Moi framhåller att den kvinnliga kroppen och handlingsutrymmet är tätt 

sammankopplade med situationen och den specifika kvinnans projekt i världen.54 Isadoras 

situation och frihet påverkas av att hon de facto har en kvinnokropp och trots att hennes projekt 

i världen handlar om sexuell frigörelse och skapande så begränsas hennes frihet av det 

omgivande samhället. Enda sättet för Isadora att göra sig fri från denna situation skulle vara att 

                                                        
53 Germaine Greer, Den kvinnliga eunucken, Stockholm: Norstedts, 1971, s. 58-59.  
54 Moi, 1999, s. 66.  
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fly själva kulturen - och dess kommersiella normer. Det som Isadora kallar ”det goda livets 

försäljare” (s.26). 

  
Var snäll mot din stjärt. Älska ditt hår. Vill du ha en vackrare kropp?  Låt oss göra om den du 
har./…/ Hur man vinner varje man i horoskopet. /…/Hur får man en blyg flicka att släppa loss? 
Det verkade som alla annonser och horoskop ville påstå att bara man var tillräckligt 
självupptagen, drack rätt whisky, på rätt bar och verkligen brydde sig om sina lukter /…/skulle 
man träffa en vacker, kraftfull, viril och rik karl som skulle tillfredsställa varje längtan.(s. 26). 

 

Under 1960-talet var medelklasskvinnan själva definitionen av amerikansk femininitet, det vill 

säga en kvinna som delade sin tid mellan hemmet, tv-soffan och shoppingcentret. Pengarna, 

som efter att hon slutat arbeta kom från maken, spenderades för att förbättra både sig själv och 

hemmet. I takt med att hon blev gravid och slutade arbeta krympte också hennes världsbild och 

självförtroende.55 Det är tydligt att Isadora vill undvika detta öde. Hon är panikslagen inför att 

blir gravid och försöker med alla medel kontrollera sin reproduktion. Hon beskriver en 

ambivalens då hon så medvetet lever inuti sitt eget kön men ändå känner motvilja inför 

graviditet. När hon får mens känner hon sig både nedstämd och lättad.  

 

Pessaret har blivit en sorts fetisch för mig. Ett heligt föremål, en gränsvall mellan min 
livmoder och männen. På något sätt retar det mig att jag skulle föda hans barn. Han kan gott 
föda sitt eget! Om jag får ett barn vill jag  att det ska vara bara mitt. En flicka som jag, fast bättre 
(s. 73). 

 

Lanseringen av p-pillret och andra preventivmetoder var under 1960- och 70-talet ett viktigt 

steg i den kvinnliga frigörelsekampen. För Isadora handlar det dock inte om själva födandet, 

utan att föda en mans barn. Kärleken till barnet skulle otvetydigt fängsla henne till mannen. 

Isadoras rädsla är dock inte starkare än att hon funderar över hur det skulle vara att få barn med 

Adrian efter bara några dagars bekantskap. Denna dubbelhet inför inte bara kärleksrelationer 

utan också graviditet, synliggör de avvägningar som Isadora som kvinna står inför. Om hon 

väljer det ena måste hon offra det andra. En avvägning som män under samma tid inte behövde 

ställas inför i samma utsträckning. Ökad frihet skulle enligt Beauvoir innebära att kvinnor inte 

längre behöver vara slavar under graviditet och moderskap. Biologin ges mening först när den 

är situerad i en ekonomisk, social eller psykologisk kontext och är i sig inte en förklaring till 

kvinnans underordning.56  Den känsla av frihetsförlust som en graviditet skulle innebära för 

Isadora är en fingervisning om att hennes frihet är just situerad – något som enligt Beauvoir 

                                                        
55 Zygadlo, 2004 s. 53-54. 
56 Moi, 1999, s. 71. 
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inte handlar om biologi utan snarare samhälleliga normer och föreställningar. Frågan om 

graviditet utmärks, precis som det knapplösa knullet, av ambivalens. När hon börjar få känslor 

för Adrian ändras hennes inställning: ”Jag önskade plötsligt att jag vore gravid. Jag tänkte på 

vilket fantastiskt barn vi skulle kunna göra tillsammans. Han hade mig verkligen på kroken” 

(s.164).  

Isadora använder sig av ingående beskrivningar av både sexuella fantasier och 

sexuella möten. Under 1970-talet var den kvinnliga sexskildringen ett ideologisk 

ställningstagande  men ansågs också explicit och kontroversiell. Många kvinnliga författare, 

däribland Greer, såg dessa som en nödvändighet i frihetskampen medan andra såg dem som ett 

tillfredställande av den manliga ”blicken”57. Templin belyser dock hur Isadora vänder dock på 

perspektiven och objektifierar männen, vilket bidrar till en ironisk syn på det manliga . Några 

av Jongs samtida kritiker menade att den sexuella frigörelse Isadora längtar efter och beskriver 

inte är ”sann” i politisk bemärkelse58.  

Isadora är dock flerbottnad. Visserligen objektifierar hon mannen, men samtidigt 

låter hon också männen objektifiera henne. Synen på den egna kroppen utgår främst från 

männen runtomkring henne, deras uttalanden och tankar. Vid flera tillfällen är det Bennett, och 

framförallt Adrian, som står för analyserna av Isadoras känsloliv. De är visserligen båda 

psykoanalytiker men Isadora speglar sig i deras uttalanden och ser dem som ”sanningar”. 

Adrian menar att Isadora gift sig av rädsla för att vara ensam och hon medger för sig själv att 

detta stämmer. ”Och varför tror du att jag gifte mig av rädsla? Jag blev förorättad över att han 

hade rätt” (s.120). När Isadora ställer sig tveksam till att följa med Adrian på bilsemester genom 

Europa anklagar han henne för att vara feg, han försöker få henne att inse att det inte finns 

någon trygghet, att livet är oförutsägbart. ”Adrian, du har rätt i allt du säger” (s.189) blir 

Isadoras självklara svar samtidigt som hon resonerar kring om hon är en ”rädd hemmafru” 

(s.191) som tvekar. Hennes man, Bennett, varnar henne i sin tur för Adrian, samtidigt som hon 

själv resonerar kring sin tillmötesgående inställning. 

 
Du måste komma bort från honom, sa Bennett /…/Han är inte bra för dig. Du har rätt, sa jag/…/ 
/…/Bennett hade rätt och Adrian hade också rätt. Män har alltid trivts med mig därför att jag 
håller med dem. Och det är inte bara ögontjäneri heller. Just när jag säger det håller jag verkligen 
med (s.182).  
 

                                                        
57 Buchanan, 2010. 
58 Templin, 2015,  s. 178-179. 



 20 

Isadoras uppfattning om sin egen attraktionskraft utgår också från männens bedömningar, 

blickar och uttalanden.  ”Du är inte ful, du är inte dum /…/ tonvis av blont hår och den största 

rumpan härifrån och till New York” (s.175). Männens analyser av henne infogas således i 

Isadoras syn på sig själv, sina handlingar och den egna kroppen. Hon minns hur hennes förste 

man, Brian, börjad  dra sig undan henne och hur hon då, ”/…/ började avsky mig själv och 

kände mig ful och oälskad” (s.253).  

 Isadoras syn på andra kvinnor präglas antingen av igenkänning, om kvinnan 

påminner om henne själv eller förlöjligande om fallet är det motsatta. Hon identifierar sig med 

Sylvia Plath men ser ner på hemmafruar, som sin egen syster. Adrians tidigare relationer med 

andra kvinnor beskriver Isadora på följande vis: ”Efter May Pei hade det varit en hel FN-

församling av flickor från Thailand, Indonesien, Nepal. Han hade haft en afrikansk flicka från 

Botswana och ett par franska psykoanalytiker” (s.118). Under slutet av 1980-talet kritiserades 

feminismen för att domineras av den vita medelklassen och ett mer intersektionellt perspektiv 

med fokus på genus och etnicitet började vinna mark59. Då Isadora på May Peis etnicitet och 

namn för komisk effekt i samtal med Adrian synliggörs således en maktaspekt då Isadora själv 

tillhör den vita amerikanska medelklassen. 

 Synen på kvinnor och män är i grunden essentialistisk, särskilt gällande 

acceptabelt kvinnligt beteenden och idealkvinnan. Visserligen ifrågasätter Isadora dessa normer 

men definitionen manligt och kvinnligt präglas av skillnad och uppdelning.  
 
Någonstans långt inom mig/…/ lyser en bild av den ideala kvinnan/…/. Hon är Ruth, Esther och 
Jesus och Maria på samma gång. Hon vänder alltid andra kinden till. Hon är en farkost, ett käril 
utan egna behov/…/ När hennes man slår henne förstår hon honom. När han är sjuk sköter hon 
om honom /…/ Hon skulle göra absolut allting utom att försvara sig själv. Och hemlighet skäms 
jag alltid över att jag inte är hon /…/ Jag var ingen god kvinna. Jag hade för mycket annat att 
göra (s. 277).  
 
 

Att frigöra sig från den klassiska kvinnorollen, som uthärdar, tar hand om och ger liv för att 

istället rikta fokus mot det egna jagets behov och vilja var ett av andravågsfeminismens 

viktigaste credon. Isadora ser kvinnor och män som fundamentalt olika, samtidigt som hon 

utmanar rådande positioner. Till sin besvikelse inser hon dock att männen inte verkar vara redo 

för detta. Efter att ha insett att Adrian inte var det ”knapplösa knull” hon letat efter, han är en 

besvikelse sexuellt och vill heller inte leva med henne, konstaterar hon att det aldrig kommer 

att fungera mellan kvinnor och män. ”Nu höll kvinnorna äntligen på att lära sig att bli liderliga 

och vilda och vad hände? Männen slaknade” (s. 352). Själv har hon genomgått en slags 

                                                        
59 Carbin och Edenheim, 2013. 
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uppvaknande och när hon och Adrian slutgiltigt skiljs åt beger hon sig till London för att leta 

reda på Bennett. På tåget försöker en man  närma sig och nästintill våldföra sig på henne men 

Isadora reagerar med avsky. 

 
Här hade jag serverats mina egna dagdrömmar på fat!/…/ Och så hade jag blivit äcklad istället 
för upptänd. Var nu inte detta märkligt? En tribut till psykets mysterier. Eller kanske var det just 
mitt psyke som börjat förändras på ett sätt jag inte förutsett? Främlingar på tåg var inte ett dugg 
romantiska längre. Kanske andra män inte var det heller? (s. 386).  
 

Här synliggörs återigen hur berättarjagets vilja undermineras och övergrepp 

trivialiseras. Hon konstaterar att han förmodligen inte skulle våldta henne, men 

händelsen hjälper henne att inse att drömmar om främlingar och anonymitet inte var 

lika spännande som i fantasin.  

 
3.1.3 Konstnärskapet 
 
För Isadora handlar skrivande om förmågan att vara ärlig mot sig själv och det är genom 

introspektion denna ärlighet kan uppnås. Hon reflekterar över hur hon periodvis betraktat 

manliga författare som förebilder och själv undvikit ämnen som hon anser feminina och triviala.  
 
Jag hade överhuvudtaget en mycket exalterad uppfattning om vad det innebar att vara en 
författare. Jag föreställde mig dem som ett mystiskt broderskap av dödliga som vandrade lättare 
och säkrare på jordens yta än vi andra/.../ (s.158).  
 
 

”Författaren” är för Isadora sammankopplad med ett manligt genus. De romaner hon påbörjat 

hade alla ett manligt berättarjag och hon beskriver en vilja att undvika kvinnliga ämnen och 

frågar sig vem som möjligen skulle ”vara intresserad av en kvinnas syn på saker och ting” 

(s.159). Vidare ställer sig Isadora kritisk till samhällets syn på den kvinnliga författaren.  

 
Dessutom ville jag inte riskera att få alla de epitet som klistras på alla kvinnliga författare (hur 
skickliga de än är) att bli kallad duktig, humoristisk, intelligent och rörande men utan djup. Jag 
ville skriva Krig och Fred eller ingenting alls. Inga ”kvinnliga” ämnen för mig (s.159).  
 
 

Flera kvinnliga författare under 1970-talet såg en nödvändighet i att utmana den manliga 

machonormen, skriva på kvinnors språk, om och för kvinnor, ett slags ecriture feminine. 

Senare, som Moi påpekar, anlades en mer postmodern diskurs där författarens kön ansågs 

oviktigt60. Trots att Isadora längtar efter att skriva, ”stor litteratur” (d.v.s. ”manlig litteratur”) 

                                                        
60 Moi, 2008. 
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inser hon att detta inte innebär att vara ärlig mot sig själv. Hon är rädd för att blotta sig och vara 

ärlig i sitt skrivande, något hon uppnår genom att skriva om saker hon känner till, det som finns 

i hennes innersta. Detta kräver, enligt Isadora, ett visst mått av alienation, vilket inträffar då 

hennes man är avståndstagande och kylig mot henne. ”Genom att utestänga mig ur sin värld 

hade Bennett öppnat många nya världar inom mig” (s.159). Tamara Andersson menar att den 

kvinnliga konstnären eller författaren i högre grad än män har tvingats handskas med och 

utforska de konflikter som kan uppstå mellan kvinnorollen och författarrollen61. Det är först i 

ensamheten Isadoras skrivande når nya nivåer. 

Det kvinnliga författarskapets konflikter synliggörs också i relation till 

moderskapet. Isadoras syster försöker övertala henne att skaffa barn och antar således en mer 

traditionell kvinnoroll medan Isadora i sin tur kritiserar systerns hemmafruliv i enlighet med 

andravågsfeminismens uttalade mål. 
 

Nog vore det bättre om du slutade skriva och skaffade dig barn istället. Det skulle ge dig så 
mycket mer än skriverierna (s. 68). Hon såg föraktfullt på mig. ”Du vet inte vad det innebär att 
ha barn”. ”Och du vet inte vad det innebär att skriva” (s.69).  

 
 
 Zygadlo beskriver hur hur det kvinnliga skrivandet och det kvinnliga konstnärskapet 

genomgick en likaledes omskapande process som ifrågasättandet av kvinnorollen. Kvinnliga 

konstnärer ställdes inför uppgiften att motbevisa föreställningen om att ”kvinnor inte behövde 

skapa konst eftersom de istället skapade liv”. Vidare behövde kvinnliga författare hitta nya sätt 

att uttrycka sig på, som både avvisade traditionella litterära kvinnoporträtt och utmanade den 

typ av litteratur som vanligtvis associerades med femininitet och feminina intressen.62 

 Således är Isadora politisk i sitt ställningstagande, hon försvarar sig mot systern i 

enlighet med den rådande feministiska diskursen. Men i sitt avståndstagande mot både 

moderskapet och ”feminina ämnen” synliggörs också ett kvinnligt släktskapskomplex. Sarrimo 

hänvisar till Gilbart och Gubar som påvisar att Isadoras lek med könsroller inte fungerar, just 

för att hon är kvinna. När en kvinnlig författare laborerar med könsroller på detta sätt ger hon 

uttryck för vem hon vill och inte vill associeras med eller vara. Detta synliggörs bland annat i 

Isadoras ambivalens inför sitt eget skrivande, hon vill inte jämföras med kvinnor hon anser 

ointellektuella. Samma släktskapskomplex framkommer när Isadora uttrycker motvilja inför 

                                                        
61 Tamara Andersson, Den ensamma sjöjungfrun. Om Carina Rydbergs jagberättande ur ett genreperspektiv, 
Umeå universitet: 2015, s. 172. 
62 Zygadlo, 2004, s. 55 
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moderskapet.63 Denna typ av avståndstagande mot det typiskt kvinnliga kan därmed ses som 

nedvärderande av ”systerskapet”, ett nyckelbegrepp för andravågsfeministerna. Zygadlo 

påvisar att kvinnan först behövde omdefiniera sig själv för att därefter kunna förändra samhället 

och därtill vara medveten om de begränsningar för frihet som kunde finnas hos den individuella 

kvinnan.64 Sviker då Isadora systerskapet eller ger hon helt enkelt uttryck för omskapandet 

kvinnorollen stod inför under 1970-talet? Möjligen handlar det om den essentiella kontra anti-

essentiella syn som präglat och fortfarande präglar den feministiska diskussionen. Det vill säga 

att utmana och ifrågasätta kvinnorollen eller att stärka den. Att laborera med könsroller och 

utmana föreställningar om kvinnligt och manligt skulle exempelvis tredjevågsfeminismen se 

som fördelaktigt ur en genusaspekt. Moi nyanserar diskussionen genom att varken förkasta eller 

helt stödja sig på biologi. Detta genom att påtala det faktum att biologi inte rättfärdigar sociala 

normer – ett samhälle kan ha två biologisk olika kön utan att detta förutsätter heterosexism och 

likaså kan ett samhälle ha ett flertal eller inga genus – en viss social ordning är ändå inte 

försvarbar.65  

 Skrivandets mystiska kraft och introspektion återkommer flera gånger hos 

Isadora. Hon menar att ”skrivandet är för mig den ubåt eller det rymdskepp som för mig in i 

den okända världen inom mig” (s.276).  Hon ser skrivandet som något allmänmänskligt och 

icke-könsbundet. Det handlar om en inre resa, om ärlighet och om att blotta sig själv. När 

Isadora i slutet av romanen befinner sig ensam på ett hotellrum i Paris sprider hon ut sina 

fragmentariska anteckningar från de senaste åren omkring sig.  

 
Tidningscitat, inköpslistor, minneslistor över brev som skulle besvaras, kladdar till ilskna brev 
som aldrig sänts, inklistrade tidningsurklipp, uppslag till böcker, förutkast till dikter – allt i en 
salig blandning, ett nästan oläsligt kaos. Anteckningarna var förda med filtpenna i alla möjliga 
färger. Jag behövde känna bläck flyta under fingrarna när jag skrev. Och jag ville att mina 
dagsländor skulle leva ett långt liv (s.367).  

 

Bland allt detta finner hon plötsligt sin roman. Hon går igenom dem och får flera insikter 

kring sitt äktenskap och kring sig själv.  

 
Medan jag satt där och läste fångades jag mer och mer, som av en roman. /…/ Och så började 
långsamt någonting sällsamt gå upp för mig. Jag slutade anklaga mig själv, så enkelt var det. 
Kanske var det inte av illvilja jag tillslut hade rymt, och inte av någon slags brist på lojalitet 
som jag behövde be om ursäkt för. Kanske var det av ett slags lojalitet mot mig själv. Ett 
drastiskt men nödvändigt sätt att förändra mitt liv (s. 368).  
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Skrivandet får symbolisera Isadoras katharsis, det är genom sina anteckningar hon lyckas läsa 

sig till en förståelse av sig själv och hon når slutet på sin resa. Hon var tvungen att möta sig 

själv och sin egen ambivalens för att kunna ta nästa, om än okända, steg.  

 
3.2 Tripprapporter 
 
3.2.1 Kärleken 
 
Jaget i Tripprapporter drivs av en vilja att vara oberoende. Något som reflekteras både i hennes 

depressiva tillstånd och i synen på det egna jaget. Hon försöker övertala sig själv att hon är 

narcissist och att frihet går att likställa med att inte älska eller vara beroende av någon annan. 

Hon föredrar att omge sig med människor som inte lovar något eftersom löften ofta är tomma 

och dessutom kräver något i gengäld.66 Självbilden är egocentrisk och växlar mellan 

grandiositet och hopplöshet.  

 
/…/ibland tänkte jag på mina drömmars män för att mina vänners dumhet smittade mig, men 
bara flyktigt, mest tänkte jag på semestrar och bilar, båtar ankrade på Medelhavets botten. Jga 
tänkte på att vara helt fri och lätt i steget, inte ha någons omtanke för omtanke är som vinrankor 
runt fötterna/…/ (s.21).  

 

Den dumhet jaget refererar till kan tolkas med hjälp av andravågsfeminismens klassiska kritik 

av kvinnorollen och äktenskapet. En kvinna som lever genom och utifrån en man och därmed 

ger upp sina personliga strävanden och talanger.67 Vidare speglar tankarna kring vännernas 

dumhet genomgående hennes sätt att förhålla sig cynisk till närhet och omtanke. Bakom hennes 

ivriga försök att övertyga sig själv finns dock en ambivalens. Hon återkommer till oförrätter i 

barndomen och beskyller sin familj, främst föräldrarna för att hon är som hon är.  

 
Jag behöver inte att någon älskar mig, jag vill inte att någon älskar mig, jag går gärna ensam och 
värdelös genom livet, det är inte samma sak som att vara misslyckad, för allt det här är med 
mening och ont uppsåt, min familj ska se på mig och de ska se alla fel de gjorde. De ska skämmas 
(s. 43).  

 

Självförhärligandet och självhatet samspelar och varierar i styrka hos berättarjaget.  Hon är 

medveten om att missbruk och självdestruktivitet är något som andra skulle beteckna som ett 

                                                        
66 Tone Schunnesson, Tripprapporter. Stockholm: Norstedts, 2016, s. 26. Sidhänvisningar ges fortsättningsvis i 
brödtexten. 
67 Zygadlo, 2004, s. 53-54. 
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misslyckande. Att självmant välja detta sätt att leva är däremot en styrka - det gör henne inte 

till offer för omständigheterna - hon har ju har själv tagit beslutet att leva som hon gör. Lazar 

menar att det postfeministiska budskapet deklarerar att frigörelsen ligger i kvinnans egna 

händer, en diskurs av rättigheter där det egna valet står i centrum. Valfriheten var en viktig 

parameter också för andravågsfeminister men då med fokus på kollektivet snarare än 

tredjevågsfeminismens individualism.68  Men utifrån Mois tolkning är friheten avhängig av 

själva situationen, en situation jaget själv erkänner som en konsekvens av uppväxten. Den 

person som delat uppväxten och som till viss del följt i berättarjagets destruktiva fotspår är 

hennes syster. Med hon har ”gått vidare”, skaffat lägenhet och kille, något berättarjaget ser som 

ett svek. Hon har valt något annat - själv är jaget inte beredd att gå vidare - om hon slutar dricka 

tvingas hon möta sig själv, ett på många sätt värre alternativ för henne. Därtill är jaget är 

genomgående konsekvent i sin önskan om att slippa älska någon. De män som inte älskat henne 

försöker hon avmätt avfärda, att hon egentligen inte bryr sig. Hon erkänner själv att hon inte 

älskar någon eller bara kan känna kärlek för någon som inte bryr sig eller kletar ner henne med 

omtanke. En människa som inte älskar henne blir heller inte beroende av henne - hon behöver 

inte göra någon besviken. 

 Enligt Budgeon hyllar tredjevågsfeminismen kvinnors individuella framsteg 

medan misslyckanden förklaras med hjälp av brist på motivation eller felaktiga beslut. Denna 

framstegsdiskurs bortser från utomstående påverkan på jaget och för de kvinnor som möter 

motstånd i sitt självförverkligande väntar en internaliseras känsla av misslyckande.  Prestationer 

och lyckanden blir således den enskilde individens ansvar.69 Det är just detta ansvar som 

berättarjaget  tycks alienera sig ifrån. Hon skyddar sig själv genom att påtala att det inte handlar 

om ett misslyckande, utan mening och uppsåt. Genom att se på sig själv på detta vis kan hennes 

eventuella misslyckanden inte kopplas till subjektet. Blottandet av karaktärens dåliga sidor, 

narcissism och misslyckanden är något som till viss del återfinns inom chic-lit genren. Ferris 

och Young påtalar det faktum att många unga kvinnor uppskattar en kvinnlig protagonist som 

gör misstag och tillåts vara mänsklig.70 

                                                        
68 Lazar, 2011, s. 49. 
69 Budgeon, 2011, s. 284-285. 
70 Ferris och Young, 2006, s. B13-B14 
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3.2.2 Kroppen  
 

I förhållande till den egna kroppen har berättarjaget en distanserad inställning. De 

prestationskrav hon avsäger sig gällande relationer återfinns också i förhållande till den egna 

kroppen. När hennes före detta pojkvän, Andreas, lämnar henne konstaterar hon avmätt: 

 
Han lämnade mig, jag var ensam, men jag slapp vara dum, slapp vara pigg. Istället   
onanerade jag nätterna igenom framför män som bara hade kvinnor i sitt liv som vände  
sina blickar bort. Jag var tvungen att se dem i ögonen men led inte av det. Allt var okej, jag 
somnade bättre utan någons rygg vänd mot mig (s.20).  
 

Hon föredrar ensamheten framför eventuella förväntningar. Istället använder hon sin kropp på 

ett sätt där ingenting krävs av henne, allt sker bakom skärmen. Det är en roll hon kan leva upp 

till och ett forum där hon kan prestera utan känslomässiga motkrav. Unga kvinnor har idag växt 

upp med Internet vilket har medfört nya sätt att omförhandla och konstruera sin sexualitet. 

Ringrose menar att detta medför en ny typ av självrepresentation. Att utmana konventionella 

gränser kring sexualitet är något som, framförallt ungdomar, alltid gjort.71 Jaget i 

Tripprapporter nämner till exempel hur hon efter skolan brukade gå hem och onanera i webcam 

eftersom hon märkt att ”ingen vuxen bryr sig om något barn gör” (s.19). Här märks jagets 

uppgivenhet - det var ingen som brydde sig om vad hon gjorde. Ringrose studie kring hur 

tonårsflickor konstruerar en sexuell identitet online fann en avsaknad av feminin vilja och 

önskan i deras narrativ. De flesta ordval som användes var till exempel falloscentrerade utan 

hänvisning till den kvinnliga kroppen. Flickornas vilja underminerades och osynliggjordes.72 I 

Tripprapporter är det jaget själv som tar kommando och det är främst för pengarnas skull hon 

väljer att onanera framför publik. Synen på de män som tittar är dock inte utan förebråelser.  
 

De kommer helt säkert krypande tillbaka med sina i hemlighet obrutna löften till mig/…/ då ska 
jag antagligen låtsas förlåta dem men i hemlighet hålla deras svek mot dem för alltid. Alla 
kommer krypande tillbaka, alla män på PayPal eller på tunnelbanan eller i livet, alla utom pappa 
för pappa lovade mig aldrig någonting (s. 26).  

 
Hon har ingenting annat att sälja, hennes dikter är värdelösa och hennes liv är för värdefullt 

(s.26). Jaget i romanen är kvinna, med en kvinnokropp, men enligt Beauvoir är kroppen 

tvetydig. Den är varken kön eller genus, varken natur eller kultur. Snarare står subjektiviteten i 

beroendeställning gentemot kroppen. Den påverkar samhällets syn på oss, vad andra gör oss till 

                                                        
71 Ringrose, 2011, s. 106. 
72 Ibid, s. 111-112 
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och de val vi gör utifrån dessa uppfattningar.73 Jagets situation, utifrån hennes specifika 

förutsättningar, möjliggör en konstruerad och distanserad sexualitet. I hennes ögon är livet och 

konsten viktigare än kroppen. Det är en vara som efterfrågas på säljarens marknad och det är 

utifrån dessa premisser hon gör sitt val.  

 Berättarjaget leker med beskrivningarna av den egna kroppen, den är både ful och 

vacker. Hon drömmer om att skära sig i ansiktet med kniv men vill inte förstöra sin ”perfekta 

hud, alla dess välbekanta kvisslor och hudåkommor” (s.115). Hon spenderar slentrianmässigt 

pengar på smink och kläder och beskriver hur hon för att dämpa sin ångest köper för små tröjor 

och hoppas att hon ska se bra ut i dem under förevändningen att någon skulle vilja anställa 

henne (s.163). Berättarjaget är på så vis en del av den tredjevågsfeministiska diskursen kring 

skönhet, särskilt som unga kvinnor idag är uppvuxna i en kommersiell praktik av att spendera 

pengar ”på sig själva”.74  

Vid flera tillfällen identifierar sig berättarjaget med en manlig könsroll. Hon beskriver 

exempelvis hur hon i en av sina relationer blir mer och mer lik den andre, mer lik honom.   

 
Jag försökte att inte ljuga, men min fantasi om vem jag skulle kunna vara blir alltid så stark att 
jag tappar bort konturerna av mig själv. Jag blev Nikita. Klippte ner naglarna. Klädde mig i stora 
T-shirts. Jag blev inte kvinnan jag trodde han ville ha, istället blev jag honom, såg mig i spegeln 
och tyckte om mig (s.124).  
 

Hon frågar sig själv varför ”hon envisas med att vara man” men är osäker på om det ”klär 

henne” (s. 149). På flera sätt ger jaget uttryck för en position där könet, det manliga och 

kvinnliga går in varandra. Särskilt då hon vid ett tillfälle använder sig av en manlig röst och gör 

med hjälp av denna upp ett antal regler för livet. Hon minns hur hon under sin barndom 

identifierade sig med män på film som ”levde möjlighetslivet”(s. 104), ständigt på väg, stark, 

åtrådd och farlig. Här synliggörs hur berättarjaget byggt sin frihetstanke utifrån en manlig 

äventyrsnorm. Den norm som många andravågsfeminister kritiserade och istället sökte i 

kvinnlig form för att störa den manliga ordningen.75 Dock är berättarjaget uppvuxen under 

andra premisser och tillhör en annan generation. Hon är, vilket Budgeon menar gäller de flesta 

kvinnor idag, medveten om hur könsroller skapas och representeras via media och kan 

analysera budskapet kritiskt.76  

                                                        
73 Moi, 1999,  s. 114. 
74 Lazar, 2011, s. 49. 
75 Tenngart, 2010,  s. 121. 
76 Budgeon, 2011, s. 279-280. 
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Det är inte enbart en idealiserad bild av manlighet som berättarjaget ger uttryck för, hon 

beskriver bland annat män som ”stumma” (s.155) och att ett visst typ av hat  ”är reserverat  för 

kvinnor” (s.165). Dessa motsägelsefulla uttalanden ger uttryck för den dubbelhet som 

genomsyrar texten, en idealiserad bild av mannen men också en uppgivenhet inför kvinnors lott 

och roll. Berättarjaget ger uttryck för en syn på manligt och kvinnligt som socialt konstruerat 

utifrån kultur, i enlighet med Butlers syn på genus. Men hon beskriver också kön i 

essentialistiska termer  och hon frågar sig  ”vad det är med dessa kvinnohjärtan som gör dem 

tunga att bära” (s.164). Hennes sätt att leka med positionerna och beskriva sig själv både 

cementerar och utmanar könsrollerna, hon är kvinnlig i sin konsumtion av smink och 

skönhetsprodukter, känner sympati och identifikation i den lott som är kvinnans, men 

identifierar sig också med det manliga. Hon kan därmed inte helt frigöra sig från sin kropp, 

vilket också Beauvoir hävdar är en omöjlighet – vi bemöts och tolkas utifrån den.77   

 

3.2.3 Konstnärskapet 
 

För jaget i Tripprapporter är skrivandet förknippat med att blotta sig. Hon idealiserar skrivandet 

och sina manliga filmhjältar på ett liknande vis. Att skriva är för henne att leva och vara 

mänsklig.  
 

Jag känner allt mindre för att vara människa men vissa dagar börjar jag trots det skriva på något 
nytt. Jag är konstnär och har varit det längre än vad jag kan minnas /…/ Jag skriver dikter i 
anteckningsböcker jag glömt att använda till något annat. Men ingenting av det jag skriver är 
värdefullt, det är tvångsmässigt nedskrivna fantasier ur mitt mest självupptagna, sårade (s.14).  
  

Skrivandet får formen av en mänsklig kraft som dämpas av hopplösheten eller hennes av och 

till deprimerade tillstånd. Samtidigt är skrivandet förknippat med rädsla, det innebär att blotta 

sig och vara medveten. Så länge hon är full eller hög behöver hon inte möta sig själv eller sina 

minnen. Därmed är skrivandet förankrat i en sorts ärlighet, något hon, liksom en ömsesidig 

relation är tveksam inför att ge sig in i.   

 
Människor vet bara det om varandra som de själva berättar/…/ Sedan kan jag skriva en dikt om 
det flera år senare /…/ och då kommer han förstå och han kommer rodna djupt och kinderna 
kommer bli alldeles röda av skam när han läser och inser att han lät sig luras (s.109).  
 

Ångesten över att inte skriva färgar hennes självbild, hon ser  sig själv som begåvad endast 

inom detta område, att skriva är det hon kan även om det bara resulterar i korta rader på kvitton 

                                                        
77 Moi, 1999, s. 114. 
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som hon sedan slänger (s. 163). Möjligheterna finns där men hennes livssituation begränsar 

henne. En motsättning i tredjevågsfeminismen beskriver Budgeon som just detta, känslan av att 

ha möjlighet att göra och bli vad som helst, skapa sig själv som man vill räcker inte för att 

förändra en kultur där möjligheterna inte är fullt ut realiserade eller godtagbara.78 

 Det är en kamp och en besvikelse för henne att skrivandet inte kommer till henne, 

att annat är i vägen. Men under tiden i Bangkok anas en förändring, skrivandet börjar återigen 

ta form, hon skriver ner vad hennes rumskamrat säger och ”/…/väntar på konsten, på att konsten 

ska komma till mig” (s. 162). Inspirationen kommer i oväntad form – genom berättelsen om en 

thailändsk kvinna som lämnat sina barn och skapat sig ett nytt liv med en västerländsk man. I 

henne ser berättarjaget ett släktskap, en kvinna som lämnat sina barn för äventyret  - ett annat 

liv. Hon ser sig själv göra likadant och genom kvinnan anar hon en myt redo att avslöjas.  

   
”/…/att det bara är riktigt mörka krafter i såriga kvinnors bröst som mäktar med att aldrig återvända 
hem, som mäktar med storheten i att förvandla sig till en oälskad och där hjärtat skulle sitta sitter 
något annat, rå talang och stor genialitet lata dagar i duschen (s. 156-157).” 

 
 
Att lämna allt och leva för sig själv betecknar jaget därmed som en destruktiv kraft hos kvinnan. 

Något som snarare skulle kunna kopplas till ett typiskt manligt ideal, det ensamma, själviska 

geniet. Att hon därtill väljer en thailändsk kvinna att identifiera sig med synliggör ett 

intersektionellt och universellt synsätt på både etnicitet och kön. Det vill säga att kvinnor, 

oberoende av bakgrund kan agera självisk och söka det traditionellt manliga äventyret. Dock 

identifierar hon sig här inte med en man eller tar avstånd från ett kvinnligt sätt att agera, det vill 

säga ett ”kvinnligt släktskapskomplex”79. Istället nyanserar hon kvinnorollen och det faktum 

att kvinnor kan söka äventyret av själviska skäl i lika stor utsträckning som män.  
 

Det var enda utvägen hon såg för sig och sin familj som stod på svältens rand, säger min 
rumskamrat/…/ fast vi båda vet att ibland blir längtan bort större, mer överväldigande än alla 
ekonomiska kriser någonsin kan vara (s. 155-156). 

 
Ovilja att kategorisera kan ses som en postfeministisk ståndpunkt, vilket Budgeon förklarar 

med att den generation kvinnor som växt upp på 1990-2000-talet ser mångkultur och HBTQ-

frågor som självklarheter.80 Varför dela upp och skilja åt när olikheter är något naturligt? Denna 

hållning kan dock ifrågasättas, jaget speglar sig själv i den thailändska kvinnan och har ingen 

                                                        
78 Budgeon, 2011,  s. 209. 

79 Sarrimo, 2000, s. 120-121 
80 Budgeon, 2011, s. 279-280. 
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insyn i kvinnans faktiska omständigheter eller livssituation. Skillnaden i deras situerade frihet 

och individuella möjligheter och projekt är förmodligen betydliga, även om jaget finner en 

identifikation – vilket är avgörande för hennes förmåga att börja skriva igen. På hotellrummet 

i Bangkok samlar hon till sist ihop sina vitt spridda alster.  
 

/…/på 9000 kronorsmorgonen vaknar jag innan min rumskamrat och jag samlar ihop alla mina 
kladdiga kvitton, anteckningar och skisser, dikter med den misslyckade enkelheten. I en 
handduk samlar jag varenda tanke jag skrivit ner, ansikten jag klottrat fram och av misstag 
släpat med mig på min sista resa ner till poolen (s. 172-173).  

 

Hon släpper sina lappar i poolen, badar tillsammans med dem och låter bläcket flyta bort. När 

hon går upp och förbereder sig för avfärd tänker hon på sina nära och kära och vad hon gjort 

sig skyldig dem. ”Jag vet inte vad de tänker om mig men jag tänker att jag älskar dem och att 

jag vill ge deras pengar tillbaka. Jag tänker att allt kommer gå bra för dem (s.174).  

 

4. Avslutande diskussion  
 
Utifrån närläsning och diskussion utifrån feministiska och postfeministiska drag i de båda 

romanerna framkommer att Isadora Wings självständighet i Rädd att flyga är mer fysiskt 

kopplad till kroppen och den sexuella friheten än för jaget i Tripprapporter. Detta kan förstås 

utifrån den gren av andravågsfeminism som strävade efter att bryta normer med hjälp av en 

frigjord syn på, och diskurs kring, sexualitet. Det språkbruk som Isadora använder sig av ses 

knappast som kontroversiellt idag (snarare kan det framstå som omodernt och överdrivet) men 

på 1970-talet var det banbrytande och enligt vissa chockerande. Dock anas att de ingående 

beskrivningarna döljer något annat, något djupare, och att de av och till fungerar som en kuliss 

och politiskt slagträ.  Bakom de explicita sexskildringarna finns en längtan efter något djupare. 

Kärlek och trygghet, inte sex, är Isadoras främsta drivkraft. Det här också härigenom hennes 

genomgående ambivalens synliggörs, hennes frihetslängtan kolliderar allt som oftast med 

hennes romantiska föreställningar. 

Där Isadora använder ett explicit språk och sexualitet för att utforska frihetens och 

kärlekens gränser använder jaget i Tripprapporter sin viljestyrka för att med alla medel döva 

sitt känslomässiga beroende till andra människor - det är i jaget, i ensamheten och i individens 

förmåga att klara sig själv som den riktiga friheten uppenbarar sig. För henne är kroppen och 

sexet sekundärt, behöver hon fysisk tillfredställelse ordnar hon det på egen hand, hon saknar 

ingen och behöver ingen. Men berättarjagens syn på vad frihet och självständighet är realiseras 

inte. Förväntningarna motsvarar inte verkligheten. Under de båda romanernas gång uppenbarar 
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sig besvikelsen över att deras konstruerade syn på lycka och frigörelse inte är motsvarar den 

levda erfarenheten.  

Båda romankaraktärer är motsägelsefulla och ambivalenta, inför sig själva och andra, 

men Isadoras mål är klarare - hon vet vad hon vill utforska och varför. När hon till sist insett 

att utopin om det ”knapplösa knullet” är just en utopi, finner hon lugnet. Hon har utforskat det 

hon behövde och återgår till sitt gamla liv men med förnyade insikter. Här kan en konservativ 

tendens urskiljas, hon återgår i viss mån till den patriarkala strukturen. Det enda jaget i 

Tripprapporter vet är att hon är på drift, att hon flyter mot något obestämt och att hon gör det 

på egen hand. Till sist kommer hennes samvete i ifatt henne, eller snarare insikten om att det 

inte går att fly från sig själv. Uppvaknandet kommer dock inte i form av en man utan i form av 

berättelsen om en thailändsk kvinna. Isadora i Rädd att flyga rör sig i sin tur mot sin 

slutdestination genom att utforska relationer med män och förhålla sig till de relationer hon haft 

tidigare. Jaget i Tripprapporter gör det omvända: hon utforskar relationen till sig själv genom 

att rannsaka och beskriva sitt förhållande till andra. Hur gör man för att leva utan relationer och 

vara en sann individualist? Hon inser att det är omöjligt, en människa är ingen ö. För Isadora 

handlar det om hur hon ska kunna leva i en relation, hur ska hon lyckas? Vad konstituerar ett 

optimalt förhållande till en man. Det hon tillslut inser är att det är genom att känna sig själv 

som hon tillslut kan komma till freds med sin relation.  

Hur bör de då leva - vad ger lycka? Vad skapar äkta frihet? Hur ska man förhålla sig till 

kärleken, relationerna och sig själv? Ingen av karaktärerna finner något svar i sina exposéer och 

inte heller i sina tidigare liv. Snarare är de båda på en inre och yttre resa och detta verkar också 

vara behållningen vid slutdestinationen, en slags katharsis. Att lämna något bakom sig och 

utforska något annat, ett nytt sätt att leva, nya människor eller sig själv är en högst humanistisk 

och mänsklig strävan. Rädd att flyga och Tripprapporter kan definieras som bildningsromaner 

i en anda av, som Showalter kallar det, livet för konstens skull.81 De använder båda ett sätt att 

skriva som i mångt och mycket varit förbehållet män men livsvillkoren de utforskar, här 

konkretiserat med hjälp av kroppen, kärleken och konstnärskapet, är mänskliga och könlösa. 

Att vara fast i sitt skapande eller sin gärning, att slitas mellan längtan efter närhet och längtan 

efter trygghet är högst allmänmänskliga strävanden. Men det som särskiljer berättarjagen från 

det allmänna och könlösa är just deras kroppar. De är båda kvinnor, med kvinnors kroppar i 

olika generationer, deras frihet är också situerad och beroende av just detta. Kroppen som sådan 

påverkar och påverkas av individens tillgängliga frihet - oavsett kön, utifrån Mois 

                                                        
81 Showalter, 2008, s. B5-B6. 
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resonemang.82 Kvinnokroppens historiska konnotationer och de betydelser som tillskrivits den 

skiljer sig dock från mannens, likaså är är könen otvetydigt i beroendeställning till varandra.  

För andravågsfeministerna var ”det personliga politiskt” och att ifrågasätta äktenskapet 

var en del i en ideologisk kamp för kvinnans självförverkligande. Vad händer då när denna 

frihetskamp är uppnådd, när kvinnor inte längre behöver fundera över giftermål för att uppfylla 

kulturella normer och förväntningar? För tredjevågsfeministerna  handlar det istället om att helt 

frigöra sig från det kollektiva, och från kategoriseringarnas begränsningar. Att vara fri att själv 

välja. Däri synliggörs motsättningarna mellan 1970-talets fokus på kön och 2010-talets fokus 

på individen. Sarrimo belyser att frågeställningen kring kvinnoporträttet i Rädd att flyga 

handlade om huruvida Isadora Wing (eller till och med Erica Jong själv) var förgrundsgestalten 

för 1970-talets nya kvinnoroll. Vad skulle ske när kvinnan frigjorde sig från könsrollsmönster 

och samhällets förväntningar?83 Det som sker för Isadoras del är att hon utforskar ett annat sätt 

att leva men sedan återgår till sitt tidigare liv, om än med nya insikter, samtidigt som strukturen 

i sig är oförändrad.  Det som står på spel i  Tripprapporter är således mindre kopplat till kön –

vad händer när en individ blottar sig själv och sina misslyckanden i en kultur där framgång är 

så starkt kopplat till individuell framgång? Möjligen är jaget en postfeministisk motsättning i 

sig? En kvinna som Johannson uttrycker det, har sett igenom både romantiska drömmar och 

myten om den starka självständiga individen.84 Berättarjagen är således knutna till den levda 

erfarenheten kopplat till sina respektive generationer.  

Isadora leker med den manliga rösten, den manliga bilden av kvinnan och hennes egen 

syn på mannen.  Hon låter till och med Adrians och Bennetts uppfattningar om henne bli en del 

av synen på sig själv. Mannen är  essentiellt annorlunda i hennes ögon, men hon kan vara precis 

som honom - om hon skulle vilja. Isadora är ärlig med vad hon gör och utforskar och hon är 

tydlig i sin ambivalens. Jaget i Tripprapporter utgår från sig själv som individ, både i sina 

introspektioner och sin ambivalens kring det egna jagets beslut och livsval - men hon ger trots 

detta uttryck för en generaliserande syn på kön. Också hennes berättelse består av uppdelning 

mellan det manliga och kvinnlig, om männen hon inte kan älska eller som inte kan älska henne. 

Om pappan som hon sätter på piedestal men också klandrar. Tillkortakommanden och 

misslyckanden hänvisas dock till enskilda individer och egna val snarare än till samhällets 

fastslagna normer och värderingar. Men under ytan lurar samma närhetstörst, samma behov av 

                                                        
82 Moi, 1999, s. 62-63. 
83 Sarrimo, 2000, s.  83-84. 
84 Johansson, 2018, s. 80. 



 33 

att känna sig älskad och samma funderingar kring sig själv som kvinna, kroppen och skrivandets 

förutsättningar. Härigenom gör Mois definition av Beauvoirs tankar sig återigen gällande:  

kroppen, att vara kvinna är en situation. Det motsatta könet är därför något som berättarjagen 

förhåller sig till och i varierande grad förklarar sig själva igenom. Dock framhåller Beauvoir 

också att alla generella teorier kring genus och femininitet i förlängningen leder till en 

klichéartad bild av kvinnor. Vilket innebär att en individs hela subjektivitet bör tas i 

beaktning85.  Den frihet som jaget i Tripprapporter realiserat är något Isadora drömmer om. 

Båda inser dock slutligen att  utopin snarare handlar om flykt från både verkligheten och sig 

själva.  

Den narcissistiska tonen, självhatet och egenkärleken samspelar hos de båda 

berättarjagen. Kvinnan är människa, god och ond. Inte det ena eller andra. Inte mor eller 

älskarinna, ängel eller djävul. Båda vänder sig emot den traditionella bilden av kvinnan som 

moderlig och osjälvisk. I Tripprapporter är jaget beroende av pengar och uppmärksamhet 

medan Isadora är helt beroende av bekräftelse och trygghet från män. Hon tror på myten om 

den rätte och debatterar med sig själv huruvida han finns eller inte. I Tripprapporter nämns 

endast denna myt som en ”vännernas dumhet”. Utifrån dessa resonemang tydliggörs också den 

postfeministiska motsättningen - tron på den rätte utgör en förlegad syn på relationer. De flesta 

unga västerländska kvinnor av idag behöver inte ens fundera över ett sådant antagande utifrån 

en postfeministisk syn - dessa normer har kvinnor redan brutit sig fria ifrån. Berättarjagen är 

självkritiska men också övertygade om sin briljans och det anas en ärlighet i den narcissistiska 

tonen. I Tripprapporter kan detta hänvisas till den individualitet som utmärker 

tredjevågsfeminismen medan det i Rädd att flyga snarare handlar om att utmana en traditionell 

kvinnoroll. Som konstnärer förknippar de sig båda med män, speglar sig i manliga förebilder 

och ger uttryck för det Gilbert och Grubar betecknar som kvinnligt släktskapskomplex.86 Dock 

identifierar sig jaget i Tripprapporter slutligen med en annan kvinna.  

För Isadora är kroppen högst närvarande och viktig i förhållande till hur män ser på 

henne. Hon njuter av att vara åtrådd och när hon inte blir det utmanas hennes självbild. Våldtäkt 

och sexuella övergrepp framstår till viss del som triviala, vilket kan förklaras utifrån rådande 

samhälleliga normer. I Tripprapporter handlar utseende och kropp om något hon gör för sin 

egen skull. Kroppen är utanför henne själva, det projekt som inte är avhängigt av henne. Den 

bara finns och den kan underhållas och tjänas pengar på -  eller kosta pengar. Den 
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individualistiska vågen inom  tredjevågsfeminismen ser kroppen som något att investera i för 

sin egen skull. Budskapet är att den manliga blicken är oviktig, att ta hand om sig själv och 

investera i skönhetsprodukter görs för kvinnan som individ.87 Samtidigt synliggörs en 

konsumtionskritik, att shoppa är för berättarjaget att döva ångest, vilket tyder på en kritik av 

den tredjevågsfeministiska diskursen. Likaså kan en problematisering av sexualiseringen av 

kvinnors kroppar via nätet skönjas. Jong låter i sin tur  Isadora problematisera  den amerikanska 

kulturen och skapandet av kön via socialisationen, samtidigt bilden av henne själv utgår från 

den manliga blicken - den är viktig och avgörande. Detta skulle utifrån ett 

tredjevågsfeministiskt perspektiv ses som förlegat.88 Men också feminister ur Jongs egen 

generation som krävde frigörelse från den manliga blicken och diskursen89. Här synliggörs 

således bestående motsättningar mellan en essentialistisk och anti-essentialistisk syn på kön 

inom feminismen.   

Den tredjevågsfeministiska/postfeministiska hållning som menar att jämställdhet 

mellan könen uppnåtts har kritiserats för brist på klassanalys och ett alltför västerländskt fokus, 

vilket påminner om den kritik andravågsfeminismen mottog under 1980-talet. Det är värt att 

nämna att de båda berättarjagen utgår ifrån ett västerländskt perspektiv, dock låter jaget i 

Tripprapporter en kvinna fundamentalt olik sig själv spela en viktig roll i det egna 

uppvaknandet. Hon ser något universellt, något likt i en kvinna från en annan kultur med helt 

andra förutsättningar, och att detta säger något om kvinnorollen. För Isadora är kulturella 

skillnader något som ironiseras över eller fungerar som humoristisk poäng. Således utgör detta 

en postfeministisk motsättning. Jaget i Tripprapporter kan finna likheter hos en annan kvinna, 

som hon vid första anblick inte skulle ha något gemensamt med - varken klass eller etnicitet. 

Medan Isadora i Rädd att flyga ser sig som fundamentalt olik kvinnor från andra kulturer eller 

annan bakgrund. Tredjevågsfeminismens intersektionella perspektiv är således mer 

framträdande Tripprapporter.  

De båda verken rör sig inom en situerad verklighet för två kvinnor vars frihet skiljer sig 

åt men också innehåller många likheter. De båda berättarjagens frihet kopplade till respektive 

generationer och samtidigt avhängig av kvinnokroppen. Feminism och postfeminism kan 

konkretiseras på olika nivåer och skillnader kan förstås utifrån de samhälleliga normer som 

präglade tiden då verken tillkom. En litterär feministisk diskussion ur ett generationsperspektiv, 
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vilket varit fokus för denna uppsats, välkomnas av Ferris och Young som en startpunkt för 

resonemang kring frågor som rör feminism och postfeminism samt konsumtion och sexuell 

frigörelse.90 Sarrimo resonerar i sin tur kring om Jongs revolt av ”lusta och lycka” realiserats –

en frågeställning hon anser vara relevant för den nya kvinnorörelsen (och alla och en var) att 

besvara och diskutera.91 

Avslutningsvis synliggörs hos de båda berättarjagen ett kvinnligt släktskapskomplex av 

varierande grad samt en ambivalent inställning till manlig bekräftelse – berättarjagen både 

avsäger sig, längtar efter och ägnar tid åt att dissekera detta behov. Likaledes kan också en kritik 

av konsumtionssamhället skönjas. Jaget i Tripprapporter har dock frigjort sig från kroppen och 

könet i högre grad än Isadora i Rädd att flyga. Budskapet i Tripprapporter letar sig därmed 

längre bort från de generaliseringar kring kön som Beauvoir anser utmynna i klichéartade bilder 

av kvinnan.92 Likaså framkommer till viss del en intersektionell syn på kön och etnicitet som 

inte återfinns i Rädd att flyga. 

Det är dock i konstnärskapet - och i det slutgiltiga förhållandet till det skrivna ordets 

förlösande kraft - som de båda berättarjagen förenas och söker sig mot en allmänmänsklig 

position. De sprider båda ut fragmentariska lappar, vågar möta sig själva och samtidigt släppa 

taget. Därmed är det berättarjagens individuella resor som tar dem till det slutgiltiga, om än 

okända, målet. 
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