
                                                                                                   Viveqa Rosengren                

Språk- och litteraturcentrum, Litteraturvetenskap                                                           SSLK01           

Handledare Bibi Jonsson        

2010-06-03 

 

 

 

 

 

 

 

OFFER 

Den teologiska sadomasochismen i Christine Falkenlands 

Trasdockan och Pauline Réages Berättelsen om O  

– en komparativ studie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 
 

1. Inledning..............................................................................................................................s.3. 

1.1 Syfte, frågeställningar och metod......................................................................................s.3. 

1.2 Forskningsläge...................................................................................................................s.4. 

2. Berättelsen om O................................................................................................................ s.5. 

3. Trasdockan..........................................................................................................................s.5. 

4. Sadomasochism...................................................................................................................s.6. 

5. Syndafallet......................................................................................................................... .s.7. 

5.1 Den kvinnliga arvsskammen.............................................................................................s.8. 

5.2 Arvsskam och masochism................................................................................................s. 9.  

5.3 Arvsskammen i Berättelsen om O.....................................................................................s.9. 

5.4 Arvsskammen i Trasdockan............................................................................................s.11. 

6. Transcendens och livsdrift; immanens och dödsdrift........................................................s.13. 

6.1 Transcendensen i Berättelsen om O................................................................................s.15. 

6.2 Transcendensen i Trasdockan.........................................................................................s.15. 

7. Sökande efter mening........................................................................................................s.17.  

8. Den fria viljan och kärleken..............................................................................................s.20. 

9. Extasen, mötet med Gud och jagets upplösning................................................................s.21. 

10. Försoningen.....................................................................................................................s.23. 

10.1 Försoningen i Berättelsen om O....................................................................................s.24. 

10.2 Försoningen i Trasdockan.............................................................................................s.26. 

11. Slutsatser..........................................................................................................................s.28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 



Inledning 
En återkommande mytisk bild framträder i den västerländska kulturens idévärld om den 

förtärande kärleken och det förtärande sexuella begäret som leder till en undergång som 

slutligen når döden, så som i exempelvis fallen Tristan och Isolde eller Thomas Manns Döden 

i Venedig. I bägge verken finns föreställningen om att följa ett öde snarare än sin fria vilja, att 

offra allt för kärleken inklusive sitt eget liv och den förlorade självkontrollen.           

    Nära denna myt står föreställningen om en masochistisk självuppoffrande kärlek och 

sexualitet som något specifikt kvinnligt. Detta beskrivs av Simone de Beauvoir i Det andra 

könet (1949) som en konsekvens av dominansförhållandet mellan man och kvinna. Hon 

skildrar hur denna villkorslösa kärlek med ett fullständigt överlämnande av kropp och själ blir 

religiös till sin natur. Den självuppgivande kärleken betraktas som något upphöjt ifall den 

gäller en enda man, men det existerar även en negativ bild av den självuppoffrande kvinnan. 

Den sexuellt utlevande kvinnan, som har flera män, har traditionellt betraktats som ett offer. 

Ett offer för andras vilja eller kanske snarare för sin avsaknad av egen vilja. 1 Enligt mig 

gestaltas denna föreställning mest typiskt, både i då- och nutid, i bilden av den prostituerade 

kvinnan. I en nutida tankevärld finns även bilden av den självdestruktivt sexuellt utlevande 

kvinnan. Det förtärande sexuella begäret kan i en nutida kontext även kopplas till diagnosen 

sexmissbruk. Sexmissbruk karakteriseras av att individen har tappat kontrollen över sitt 

sexuella beteende och fortsätter med det trots destruktiva konsekvenser.2  

 

Syfte, frågeställningar och metod 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka den gestaltning av den sexuellt utlevande 

kvinnan som dels ett offer, dels som någon som offrar sig själv, som kommer till uttryck i två 

på ytan olikartade litterära verk. De är Christine Falkenlands Trasdockan (2006) och Pauline 

Réages Berättelsen om O (1954).3 Trasdockan skildrar upplevelser som i huvudsak är 

negativa för protagonisten Ylva själv, medan Berättelsen om O är en erotisk klassiker där 

upplevelserna i huvudsak är positiva för protagonisten O. Dock finns det i bägge verken en 

problematik angående protagonisternas frivillighet och njutning; å ena sidan vill de det som 

                                                           
1 Simone de Beauvoir, Det andra könet, Översättning Åsa Moberg m.fl. 2002, Stockholm 2006, s. 748-750, 799 
2 Författare ej angiven, “Growing number of programs add legitimacy to sex addiction treatment”,  Alcoholism & 
Drug Abuse Weekly, 2010:2, s. 6 
3 Pauline Réage, Berättelsen om O, Översättning Bengt Söderbergh 1968 från Histoire d'O 1954, Stockholm 
2006; Christine Falkenland, Trasdockan, Stockholm 2006 
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sker, å andra sidan inte. Å ena sidan är det en plåga, å andra sidan en njutning. Jag har för 

avsikt att skapa en förståelse av denna högst motsägelsefulla problematik. 

    Min metod är en komparativ närläsning med fokus på likheterna i innehållet, och då 

framförallt protagonisternas upplevelsevärld. De teoretiska utgångspunkterna för min analys 

står att finna inom teologi, psykologi, sociologi, genusvetenskap och existentiell filosofi.  

    En likhet är att bägge verken har kristna motiv. I Trasdockan är de outtalade och i 

Berättelsen om O förfaller de först endast vara litterär utsmyckning. I min tolkning ser jag 

dock det religiösa och kristna som så övergripande att det är mest korrekt att tala om en 

religiös och kristen tematik. Jag menar även att denna tematik är så tätt förbunden till temat 

med kvinnan som offrar sig och offras sexuellt att dessa teman kan förstås gemensamt i form 

av vad jag benämner som en teologisk sadomasochism. Jag kommer att analysera denna, så 

som den framträder i de bägge verken.  

 

Forskningsläge 

Anna Clara Törnqvists avhandling Likt ett brustet halleluja. Trons och tvivlets tematik i 

Christine Falkenlands prosa (2010) är den första akademiska studien av Falkenlands 

författarskap. Törnqvist visar bland annat på en tolkning utifrån en sadomasochistisk teologi. 

Hon skildrar exempelvis hur lidandet i gamla testamentet är kopplat till själens och kroppens 

rening samt Guds fostran av människan. Ordspråksboken förmedlar att ”Herren tuktar den 

han älskar och agar den son han har kär”. I den kristna traditionen har smärtan å ena sidan 

varit ett straff, men å andra sidan även ett sätt att komma närmre Gud. Teologen Ola 

Sigurdson har resonerat kring ifall kristendomen i sin syn på lidandet har burit på en dold 

sadomasochism. Vällust och smärta har inte skilts åt, utan blivit en del av ett maktspel. 

Lidandet har varit en nödvändighet i den kristna subjektiveringsprocessen, vilket innebär att 

det är meningsfullt i sig.4  

    Den tidigare forskningen relaterad till Berättelsen om O behandlar framförallt genusfrågor. 

Ett typiskt exempel är Andrea Dworkins artikel “Woman as Victim: ‘Story of O’” (1974) som 

ser romanen som en komplex pornografi som skildrar objektifikationen av kvinnan på djupet.5 

Direkt kopplat till mitt problemområde finns Bonnie Shullenbergers artikel ”Much Affliction 

                                                           
4 Anna Clara, Törnqvist Likt ett brustet halleluja. Trons och tvivlets tematik i Christine Falkenlands prosa, 
Stockholm 2010, Diss: Lunds universitet, s. 49, 52f, 223; Bibeln, Bibelkommissionens översättning (Bibel 2000), 
Örebro 1999, Ords. 3:12 
5 Andrea Dworkin,  “Woman as Victim: ‘Story of O’”, Feminist Studies, 1974:2, s. 107-111 
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and Anguish of Heart: ’Story of O’ and Spirituality” (2005) som specifikt analyserar 

sambanden mellan sadomasochism och andlighet med utgångspunkt ifrån Berättelsen om O.6  

   

Berättelsen om O 
Berättelsen om O gestaltar en inre upplevelse, eftersom O konsekvent är romanens 

fokalisator. Inget utanför Os upplevelser finns med.  Berättaren är dock konsekvent 

heterodiegetisk vilket skapar en formmässig effekt där O är både utpräglat subjekt och objekt. 

Jag menar att detta även övergripande präglar romanens innehåll. O benämns aldrig med 

något annat namn än O, vilket symboliserar ett hål och är kortast möjliga reducerade namn. 

Följaktligen betecknar det att vara reducerad till sitt kön. 

    I romanens exposition förs O av sin älskare René till slottet Roissy för att tränas till 

sexslavinna (BOO, s. 7, 18f). Detta görs med Os fria och starka vilja som är att få bevisa sin 

kärlek till René genom att förutsättningslöst lämna ut sig till vad han än vill. Hon vet dock 

inte i förväg vad detta rent konkret kommer att innebära. Viljan gör att O lyder och även 

inledningsvis finner en glädje i träningen i underkastelse, trots att den initialt är plågsam och 

förnedrande för O (BOO, s. 25). Träningen består av regler för uppförande, piskning och i att 

vara fullständigt sexuellt tillgänglig för alla män som är herrar i Roissy (BOO, s. 18f). 

    Efter slavinneträningen tar René O till sin äldre styvbror Sir Stephen som är en än mer 

dominant personlighet. Denne önskar ett klart medgivande ifrån O om att bli hans och Renés 

gemensamma ägodel (BOO, s. 62, 66f, 81). Ägandeskapet samt Os kärlek och åtrå övergår 

sedan alltmer till Sir Stephen som fullbordar hennes förvandling till fullständigt ägd och 

dyrkande sexslavinna (BOO, s. 93, 95f). I romanens epilog berättas det att Sir Stephen 

överger O. Ett av två alternativa slut är att O ber Sir Stephen om att istället få dö, vilket han 

bifaller. Det andra slutet är att hon att återvänder till Roissy.  

 

Trasdockan 
I Trasdockans exposition, som är en proleps beståendes av de avslutande momenten i fabeln, 

påträffas protagonisten Ylva hängd och död, vilket inledningsvis antas vara ett självmord. 

Ylva har ofta talat om självmord samt har en självdestruktiv livsstil (T, s. 9, 12). En obduktion 

visar emellertid att Ylva i själva verket har blivit strypt och att hon var gravid när hon dog (T 
                                                           
6Bonnie Shullenberger, ”Much Affliction and Anguish of Heart: "Story of O" and Spirituality”, Massachusetts 
Review, 2005:2, s. 249-273 
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s. 16). Ylvas föräldrar har tidigare hållit sig utanför Ylvas liv och upplever att hon varit en 

främling för dem. Nu börjar de närma sig de spår som finns efter Ylva för att försöka förstå 

vem hon egentligen var och varför hennes liv blev som det blev (T s. 12). Ylvas dagbok 

påträffas i undersökningen och efter den inledande ramberättelsen utgör dagboken själva 

romanen. Dagboksperspektivet är dock inte konsekvent; ibland får läsaren i kursiv stil följa en 

annan karaktär utifrån en heterodiegetisk berättare (T, s. 98). Ramberättelsens form är 

kriminalromanens med ett offer och en gåta. Fortsättningen, där offret Ylva själv kommer till 

tals, är dock ingen kriminalroman och vem mördaren är får vi aldrig säkert veta. Det är inte 

heller vem mördaren är som är gåtan utan Ylvas person. Ylva själv var en gåta för sin 

omgivning, och förståelse för det svårbegripliga offrets upplevelsevärld är i min läsning 

romanens syfte.  

    En trasdocka symboliserar idag utsatta unga tjejer. Ylva är dock några år över trettio, exakt 

hur många förblir okänt eftersom hon inte vill hålla reda på tiden (T, s. 9, 30). Hon har aldrig 

riktigt blivit vuxen eller funnit någon stabil livssituation. Visserligen är hon en publicerad 

poet, men hon ser själv på sitt författarskap som en tillflykt snarare än ett yrke (T, s. 25, 27, 

148f). Ylva försöker arbeta och påverka sin livssituation, men har svårt för att skapa och 

förkastar den övervägande delen av de alster som hon trots allt åstadkommer och hon 

fullföljer inte sina planer (T, s. 26, 133). Ylva skildras som improduktiv, passiv och som att 

hon bara flyter med i det som händer. Hon har flyttat tillbaka till sin barndomsstad för att få ro 

att skapa, men förefaller snarare ha hamnat där via en rad slumpmässiga händelser och infall 

(T, s. 27, 32-37). Det sökta lugnet infinner sig inte och istället vaknar Ylvas ungdomsjag till 

liv. Ylva inleder, eller snarare dras in i, en rad erotiska förbindelser med framförallt män ifrån 

hennes ungdom. Ylva har en drift och längtan, men upplever den i form av ett tvång (T, s. 25). 

Vad hon egentligen längtar efter och söker är långt mer än sex. De sexuella mötena är 

tvärtdom något som skadar henne (T, s. 105, 187, 190). 

 

Sadomasochism 
Sadomasochism definierades som en preferens för sexuella aktiviteter där någon av parterna 

utsätts för smärta, förödmjukelse eller tvång. Om individen får sexuell njutning av att vara 

mottagare av sådan stimulans är det masochism. Ifall personens preferens är att utdela stimuli 

rör det sig om sadism. En vanlig förståelse är att smärtan och förödmjukelsen inte är det 

primära syftet . Det grundläggande är för sadisten att vara dominant och att kontrollera och  

6. 



för masochisten att vara undergiven och bli kontrollerad. Sexuell sadism innebär att njuta av 

att plåga och kontrollera en ovillig person och skiljs ifrån frivillig sadomasochism.7 

Masochism handlar följaktligen vare sig primärt eller nödvändigtvis om fysisk smärta, utan 

om att överlämna kontrollen och om att njuta av lidande i vidare mening.  

     Berättelsen om O har ett klart sadomasochistiskt tema. I Trasdockan skildras inga rena 

sadomasochistiska akter, men jag anser att Ylva har en masochistisk sexualitet vilket jag 

återkommer till.  

 

Syndafallet  
Syndafallet är inom kristendomen den historiska händelse som förklarar syndens, skuldens, 

dödens och destruktionens uppkomst. Arvssynden är en ofrånkomlig del av människans 

livsvillkor och ett brott i människans Gudsrelation som hon inte kan frigöra sig ifrån på egen 

hand.8 Syndens ursprung består i att Adam, som ses som hela mänskligheten, föll för 

frestelsen att begära för egen del. Den suveräna livsyttringen är att ge till andra på sin egen 

bekostnad, medan synden består i att begära för egen del på andras bekostnad. Begäret är 

synden och den destruktiva kraften. Mot Gud yttrar sig begäret i form av olydnad, otro och 

brist på tillit. Mot medmänniskan yttrar sig begäret i form av obarmhärtighet och 

kärlekslöshet.9 Augustinus fastslog att självupptagenheten är början till all synd. Luther 

byggde vidare på tanken genom att beskriva människan som homo incurvatus in se – 

människan som inkrökt i sig själv. Människan är fånge i synden och i sig själv, vilket kan ta 

sig uttryck i fixering vid den egna skulden och rädsla för Guds vrede. I den kristna idévärlden 

finns även Lucifer, den fallna ängeln, som symbol för människans förfall och synd. Det begär 

som förknippas med Satan är av karaktär ren sjuklig besatthet.10 Teologen Göran Bexell 

beskriver i sin avhandling Människans befrielse (1975) en kristen tanke där att vara fast i 

synden är en sak och att komma till insikt om sin syndfullhet är en annan. Insikten innebär en 

befrielse i sig på vägen mot frälsning.11 Denna insikt om den egna syndfullheten som en 

mindre befrielse i sig gestaltas enligt mig både i Berättelsen om O och i Trasdockan.  

 

                                                           
7 Rebecka Persson m.fl., Så mycket mer än vanligt sex: En studie av meningsskapande kring BDSM, Lund 2009, 
s. 3f 
8 Göran Bexell, Människans befrielse, Lund 1975, s. 230 
9 Per Petrén, Skapelse och frihet, Grimsås 1995, s. 21f, 59 
10 Törnqvist, s. 75, 199f 
11 Bexell, s. 230 
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Den kvinnliga arvsskammen 

I Falkenlands litterära landskap finns bilden av ett specifikt kvinnligt syndafall ifrån en 

förpubertal oförstörd paradisk tillvaro, locus amoenus. Att bli kvinna innebär att falla och bli 

fången i sitt eget kön. En symbol för den fallna kvinnan i Falkenlands författarskap är den 

prostituerade.12  Utifrån en feministisk förståelse av vad den prostituerade symboliserar 

beskriver Beauvoir prostituerade som ur samhällets synvinkel fallna kvinnor och som ett 

nödvändigt offer av en mindre grupp kvinnor för att skydda de andra i den slags kvinnlighet 

som är normativ.13 Fanny Ambjörnsson har i sin forskning sett att benämningen ”hora” i den 

kulturella förståelsen inte primärt är sammanhörande med att faktiskt ta betalt för sex. Främst 

handlar det om en stigmatiserande beteckning för den skambelagda kvinnliga sexualiteten, 

som är associerad med alltför hög sexuell tillgänglighet, låg social status, passivitet, 

misslyckande och offerstatus. På det mest övergripande planet kan benämningen riktas mot 

den som anses brista i social självkontroll, på alla plan i alla relationer.  

    En möjlig utväg för den som av något skäl har blivit betecknad med en skamlig sexualitet 

är skamstrategin. Ett exempel på en skamstrategi är när stigmatiserade individer opponerar sig 

genom att om sig själva använda det negativa tilltal som brukats om dem. Exempelvis när 

invandrare benämner sig själva som ”blattar”. Vad som sker är att subjektet som aktör 

återskapar beteckningen och då har möjlighet att omdefiniera den. Eve Kosofsky Sedgwick 

har beskrivit det som nödvändigt för ett skambelagt subjekt att själv inta och erövra skammen 

för att kunna återfå en positiv självuppfattning. Att värja sig räcker inte. Genom att själv ta 

initiativet är det möjligt att gå ifrån skamfyllt offer till skamlös aktör.14  

     Skamkänslor och skuldkänslor skiljs ifrån varandra genom att skuldkänslor uppstår i 

situationer där man upplever att man handlat felaktigt genom att bryta emot sina egna normer. 

Skamkänslor däremot rör hela människans identitet och man upplever att det är jaget i sig som 

det är fel på. Skam handlar om viljan till att passa in i gemenskapen och om människans 

största skam och rädsla - att bli övergiven. Känslan hör samman med integriteten och vaktar 

över gränsen till det privata och därmed till den inre skapande förmågan. Skamkänslor för 

med sig en vilja till att fly och försvinna.15   

                                                           
12 Törnqvist, s. 139, 204, 257 
13 Beauvoir, s. 656 
14 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, Stockholm 2008, s. 
186f, 204-207, 211-214 
15 Annie Sjölund m.fl., Skam - ett sår på insidan, Göteborg 2010, s. 2-5  
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    Min förståelse är att det går att tala om en kvinnlig arvssynd och att den är förenad med den 

traditionella kvinnorollen. Bibeln förmedlar en specifik kvinnlig konsekvens av syndafallet i 

form av ”[s]tor skall jag göra din möda när du är havande, med smärta skall du föda dina 

barn. Din man skall du åtrå, och han skall råda över dig”.16 Sett till skillnaderna mellan skuld 

och skam benämner jag denna synd ”den kvinnliga arvsskammen”, eftersom det handlar om 

vem man är och inte om vad man gör. Synden förstår jag som skam- och skuldkänslor inför 

det egna könet och den egna sexualiteten som gör kvinnan inkrökt i sig själv. Beauvoir 

beskriver hur den traditionella kvinnligheten medför allvarliga hämningar samt skam och 

skuld, som belastar kvinna och hennes sexualliv. Den fysiska kärleken kommer att upplevas 

som en förödmjukelse som kvinnan blir tvungen att alienera sig ifrån genom att sluta sig i 

inom sig själv under sexualakten. Till förödmjukelsen hör en upplevelse av sexualakten som 

en tjänst som ska betalas, vilket gäller även inom äktenskapet.17 Att ge en tjänst tolkar jag 

som att göra ett offer.    

 

Arvsskammen och masochism 

Sigmund Freud såg orsaken till masochism i skuldmedvetenhet och skam inför den egna 

sexualiteten. Masochismen är sprungen ur dödsdriften och gestaltar sig i form av en sadism 

riktad emot det egna jaget som sexualobjekt. A. Storr har en likartad teori och ser 

masochismen som en lösning som gör sexuell tillfredsställelse möjlig för den som har skuld 

kring sin sexualitet. Genom att lämna över ansvaret till en person som fungerar som en 

auktoritativ förälder, som masochisten både straffas av och begär, känner personen sig trygg 

nog för att kunna släppa kontrollen. Masochistiska impulser kan korrelera med depressiva 

perioder. Bestraffningen kan då rena från skuld och skam och hjälpa individen med att 

återuppta sitt liv.18  
 

Arvsskammen i Berättelsen om O 

O är i romanens inledning oskuldsfull och fast i en traditionell kvinnoroll med sexuella 

hämningar och kroppslig skam. En så oskyldig handling som att kavla ner strumporna så att 

benet blir bart mot kjolen fyller O med genans (BOO, s. 8). Samtidigt har O innan sitt möte 

med René aldrig förverkligat sig inom ramen för den traditionella kvinnligheten. René är den 

                                                           
16 1. Mos. 3:16 
17 Beauvoir, s. 383, 755, 833 
18 Persson m.fl., s. 17, 22f; Shullenberger, s.253 
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förste man som hon har känt åtrå till och den förste som hon har känt sig undergiven i 

förhållande till. O har tidigare haft en lättsinnig attityd till sex och kärlek och lekt med pojkar 

medan hennes egen åtrå uteslutande varit lesbisk (BOO, s. 84f).  
     På ett motsägelsefullt sätt i förhållande till ovanstående är den synd som O inser och vill 

befria sig ifrån att hon är sexuellt lättillgänglig och har lust till fler män än den hon älskar. 

Den sexuella lättillgängligheten, åtrån till andra män och förmågan till masochistisk njutning 

skapas nämligen genom det som hon utsätts för i Roissy. Tidigt i romanen beskrivs en 

händelse där O för första gången upplever sexuell njutning. Det är med en främling och denna 

njutning är starkare än något hon känt med René. Hon känner sig skyldig men inser samtidigt 

att hon är befriad (BOO, s. 31f). Sir Stephen, som ger ett allvetande intryck, upptäcker senare 

vid deras första möte tämligen omedelbart Os synd i form av lättillgängligheten. Efter detta 

inser hon sin synd en andra gång och då på ett klarare och mer drabbande sätt. O känner sig 

då ”som saltstoderna i Gomorra” - skuldfylld och övergiven av Gud. Hon upplever även 

tacksamhet över att René låtit prygla och utbjuda henne eftersom det sker för att sona 

någonting (BOO, s. 86, 92). O ser även sig själv som ”en fallen kvinna” och beskrivs av andra 

som en sköka (BOO, s. 101, 150).   

     Det mest paradoxala är att O, som utsätts för all möjlig förnedring, inte trycks ner än mer i 

hämmande skam och skuld. Tvärtom befrias hon alltmer ifrån sina skamkänslor. Det blir mer 

och mer förnedrande sett till det yttre skeendet; det sista som sker i romanen är att O blir 

uppvisad på en offentlig fest som ett föremål, naken och iklädd en ugglemask, vilket kan ses 

som att hon är berövad alla mänskliga värden. Hon bjuds ut till alla på festen och blir slutligen 

”gruppvåldtagen” (BOO, s. 175). Men O upplever själv allt mindre förnedring.  

    Min tolkning av varför O upplever allt mindre skam är att det handlar om en form av 

skamstrategi. O är ifrån början är inkrökt i sin synd som består av den kvinnliga 

arvsskammen. På grund av det har hon värjt sig och undvikit att konfronteras med den 

traditionella kvinnligheten. Genom att själv aktivt säga ja till det som har gett henne skam 

intar hon skammen och besegrar den. Det innebär visserligen tvång, men tvånget och offret av 

egen viljan kan sägas ingå i det som hon själv vill inta och konfrontera. Det är själva 

offerrollen i sig som intas, och inte något som associeras med offer och behöver frikopplas 

ifrån offerrollen. Genom det som sker omdefinieras offerrollen ifrån något negativ och 

skamfyllt till en positiv företeelse, nämligen det religiösa offret, vilket jag återkommer till.     

    En parallell tolkning är att O är besatt på ett djävulskt sätt; enligt vad som framkommer i 

romanen kan hon överhuvudtaget inte tänka på något annat än det som hon genomgår. Att  
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dyrka en människa som en Gud innebär även att ha en avgud. 

 

Arvsskammen i Trasdockan 

Ylva är starkt präglad av skam- och skuldkänslor som inte bara gäller hennes sexualitet, men 

problematiken kring den kvinnliga arvsskammen synes vara den primära orsaken till lidandet.  

    Falla i olika former och med synonymer brukas relativt ofta i Trasdockan på ett sätt där 

själva ordet har betydelse och kopplas till förlorad oskuld (T, s.101). Exempelvis har Ylva 

dråsat ner i golvet ifrån den bjälke som hon hängt i (T, s.7), vilket jag ser som en allusion till 

syndafallet. Ylva beskriver sin största längtan, den som ingen kan ge henne, som till tiden före 

sexualiseringen (T, s. 187). Således avser hon till locus amoenus och innan hon blev fånge i 

sitt eget kön. Ylvas fysiskt förlorade oskuld gestaltas som att hon dödar sitt barndomsjag. Det 

övergripande i skildringen är att hon inte ville, eftersom hon instinktivt förstod att ifall hon en 

gång hade öppnat sig så skulle hon aldrig mer kunna stänga (T, s. 64f). Att inte kunna stänga 

tolkar jag som att förlora sin kroppsliga integritet, och integriteten är tätt förknippad med 

skammen. Det sexuella är något som bara händer; Ylva säger inte klart ja eller nej utan låter 

det bara ske även om hon är ointresserad eller känner motvilja. Ylva undviker endast sex 

genom att fly. Ett exempel på detta är när en av männen har ringt för att meddela att han 

kommer och Ylva inte nekar honom, men släcker huset och gömmer sig i garderoben (T, s. 

104f). Jag ser episoden som en metafor för att Ylva inte skyddar sin kroppsliga integritet, men 

istället försöker skydda sig inombords genom att skapa inre hinder som gör henne okänslig 

och avskärmad. Hon tänker sig även till en annan plats, vid havet, under ett samlag (T, s.70). 

Samlagen är påfallande mekaniska och likgiltiga och det går enligt mig inte riktigt att tala om 

erotiska äventyr trots normavvikelserna. Ylva upplever själv att den oerfarne Gustav är en 

mycket bättre älskare än henne själv, eftersom han inte lärt sig att gardera sig och kan ge sig 

hän (T, s. 190). Att Ylva har en spiral, men ändå blir gravid (T, s. 151), ser jag som ytterligare 

en metafor för att Ylva försöker skydda sig men inte riktigt kan. Ylvas skamkänslor skapar 

enligt mig också hennes ständiga flykttendenser. 

    Ylva bemöts av omgivningen som den fallna kvinnan. Den skamliga sexualiteten är 

omgärdad av försök till hemlighetsmakeri. Inte heller här lyckas det med att skydda 

integriteten, och Ylva är ett tacksamt skvallerobjekt (T, s.18, 70). Någon viskar efter Ylva att 

hon borde ta betalt och hon funderar själv på att göra det. Men Ylva vill bara ge, inte ta  
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(T, s.106f). Ylva får dock betalt av en enda man, godsägaren Carl, och hon känner att det är 

acceptabelt eftersom han har råd (T, s. 178). Jag förstår detta som att Carls ekonomiska 

tillgångar innebär att betalningen inte är någon uppoffring, och att Ylva därmed fortfarande är 

den som ger mest.  

   Ylva hade som tonåring en normavvikande sexualitet med många partners och blev gravid  

utan att veta vem fadern var (T, s. 88, 181). Hon födde en dotter som sedan avled i plötslig  

spädbarnsdöd, och Ylva har aldrig kommit över skuldkänslorna som detta gav (T, s. 195). 

Den utlösande faktorn som får Ylva att flytta till sin barndomsstad är hennes besök vid 

dotterns grav i staden. Här sker den insikt om den egna syndfullheten som innebär en befrielse 

i sig och öppnar vägen mot frälsning. Ylva känner skuld och tänker ”[m]itt straff som 

drabbade dig”, men får strax därefter en känsla av förnyelse och hopp som är ovanlig för 

henne. Hon känner också att hon kanske hör hemma just här (T, s. 35). Dotterns död är i 

Ylvas upplevelsevärld hennes stora synd. Hon tänker på graviditeten som den händelse som 

fick henne att ”krökas in i mig själv”, vilket är en direkt allusion till Luthers homo incurvatus 

in se. Ylva är upptagen med den lagiske Guden och tänker ”[d]et finns inget bud som jag inte 

brutit mot” (T, s. 175). I den kristna läran är det endast evangeliet som kan befria ifrån synd.19 

Även O kan, trots sin upplevelse, ses som fortsatt inkrökt i sin synd, då hon genom att söka 

befrielse i straff tjänar den lagiske Guden. 

    Efter besöket vid dotterns grav påbörjar Ylva enligt min tolkning sökandet efter frälsningen 

genom att självbestraffa sig med den synd som hon upplever att hon begått mot dottern, 

nämligen kärlekslöshet (T, s. 195). Att väcka det ungdomsjag som är källan till hennes skam- 

och skuldkänslor till liv, upprepa det förgångna och själv uppsöka skammen för att ”se 

förnedringens ansikte” (T, s. 178) tolkar jag som en skamstrategi där även Ylva försöker inta 

offerrollen och omdefiniera den till det religiösa offret.  

     Jag definierar Ylvas sexualitet som masochistisk i och med att hon själv längtar efter och 

söker plågsam och förödmjukande sex. Det masochistiska framträder även i passiviteten och 

oviljan till kontroll där kontrollen förläggs till någon annan samt i att låta sig 

integritetskränkas. Hon har även i grunden en skuld- och skamproblematik som hon vill 

befrias ifrån, och hon upplever även en extatisk njutning just när samlagen pågår och känner 

att hon behöver förnedringen (T, s. 70, 188). Att ha en viss sexualitet innebär inte med 

nödvändighet att den alls kommer till uttryck eller att den får ett riktigt tydligt eller sunt 

uttryck. Primärt finns sexualiteten inom människan. 

                                                           
19 Petrén, s. 23 
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     Vad Ylvas dagbok uttrycker är hennes självbild i ett reflekterande samtal med henne själv. 

I romanen begränsas läsarens perspektiv till Ylvas självbild i kombination med andras bilder 

av henne. Ylva blir här, liksom O, både utpräglat objekt och subjekt när hon ser på sig själv, 

och Ylvas blick är negativ och dömande. I både Os och Ylvas fall ser jag i detta ett uttryck för 

Freuds förståelse av masochismen som en sadism som riktar sig emot det egna jaget. De 

begränsade perspektiven, och då framförallt dagboken om den egna skulden och skammen, 

gestaltar även att vara inkrökt i sig själv och sin synd. 

    Även Trasdockan kan parallellt tolkas som att Ylva är besatt av ett demoniskt begär. Det 

yttrar sig i att hennes drift upplevs som ett förtärande tvång. En man ser ”en fallen ängel” i en 

avbild av Ylva, ett fotografi, (T, s. 186), vilket är en allusion till Lucifer. 

 

Transcendens och livsdrift; immanens och dödsdrift 
De centrala filosofiska begreppen för att förstå kvinnans situation är för Beauvoir 

transcendens och immanens. Transcendens är det mänskliga subjektets ständiga gräns-

överskridande från de givna villkoren. Transcendensen riktar sig emot olika mål i projekt och 

innebär subjektets skapande av sig själv och sina egna livsvillkor - ett självförverkligande. I 

den existensfilosofi som Beauvoir omfattar är människan transcendens; transcendensen är av 

fundamental betydelse för det specifikt mänskliga. I andra människors ögon är människan 

dock ett objekt. Motsatsen till transcendens är immanensen, bevarandet.   

    Traditionellt har mannen som dominant varit det transcenderande subjektet som utvidgar 

sina domäner, erövrar, upplever äventyr och förverkligar sin person. Kvinnan har som 

undergiven varit objektet eller ”den andre”; den som är sedd och definierad av den med 

tolkningsföreträde. Det har inneburit att hon har varit instängd i immanensen och avskuren 

ifrån transcendensen, vilket medför en förlust av mänskliga värden och individualitet samt att 

passivt bli ett offer för främmande viljor.20 Följden är alienation – ett förtingande. Alienation 

står för ett tillstånd av förfrämligande, maktlöshet, meningslöshet, social isolering och brist på 

identitet.21 Det finns dock en frestelse i denna flykt undan livet med dess frihet, i och med att 

individen undslipper den metafysiska risken med frihet - att uppfinna egna mål. Subjektet 

undviker som objekt den autentiskt levda existensens ansvar, övergivenhet och ångest.22  

                                                           
20 Beauvoir, s.14f, 17, 99, 326 
21 >> Alienation<< http://www.ne.se/alienation (2010-05-09) 
22 Beauvoir, s. 30 
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    En lösning för att undvika neuros i immanensen är enligt Beauvoir att självförverkliga sig i 

kärleksfull underkastelse. Kvinnan som är dömd till beroende väljer hellre att se en gud än en 

tyrann och gör kärleken till en religion. Det innebär att kvinnlig sexualitet i erfarenhetsform är 

ett medvetande som gör sig till ett passivt objekt som transcendensen riktar sig emot. I detta 

vill kvinnan på ett motsägelsefullt sätt ha och bevara mannens transcendens.23  

    Transcendens och immanens kan i en allmänmänsklig förståelse kopplas till Freuds 

begrepp livsdriften och dödsdriften. Livsdriftens syfte är att skapa enheter och meningsfulla 

sammanhang samt binda samman människor i gemenskap. Den är en dynamisk energi, en 

strävan och ett sökande som fixeras vid olika mål och objekt. Den är skapande, konstruktiv 

och förändrar realiteten. Livsdriften innehåller sexualdriften och kärleken i vid mening; eros - 

den kärleksfulla hängivenheten. Dödsdriften är en destruktiv kraft som förstör de enheter som 

livsdriften har byggt upp. Den är regressiv och konservativ till sin natur och strävar tillbaka 

till det livslösa oorganiska tillstånd som är ett behovslöst utslocknande likt nirvana. Döds-

driften kan vända sig utåt i aggression, eller inåt mot det egna jaget och yttrar sig då i form av 

skuldmedvetande och straffbehov. Detta skuldmedvetande ser Freud som ett fundament för 

religion och kultur.24 Och som vi tidigare sett även som grunden till masochismen.     

    Ur en profan synvinkel kan religion ses som en flykt undan den metafysiska risken med 

frihet och den autentiskt levda existensens övergivenhet och ångest. Dock, om vi talar om 

Gud så som Gud framträder i den kristna traditionen så är Gud skapandets källa. Gud är målet 

för människans transcendenta längtan efter något som är bortom henne själv och större än 

henne själv. Den troende riktar sig utåt i en kommunikation till Gud som innebär sann 

gränslöshet, snarare än söker det gudomliga inom sig själv. Gud är den som vänder ”död” till 

liv och den som ger livet mening.25  

    Den dominanta rollen, i allmän mening, kan kopplas till transcendens och livsdrift, medan 

den undergivna rollen kan kopplas till immanens och dödsdrift, vilka i sig inte innehåller 

något gränsöverskridande eller livs- och sexlust. Den traditionella kvinnligheten är också 

förenad med avsaknad av sexdrift och sexuell passivitet. Den undergivna är istället som 

alienerad det objekt som transcendensen riktar sig emot och gränsöverskrider. En 

masochistisk sexualitet innehåller dock egen lust och njutning. Vad jag främst ser som det 

som denna njutning består i återkommer jag till.  

 

                                                           
23 Beauvoir, s. 30, 77, 347, 749, 826 
24 Bexell, s. 16-19 
25 Petrén, s. 16-18, 25 
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Transcendensen i Berättelsen om O 

Slottet i Roissy, som är en avskild plats nära en liten ort, ser jag som en symbol för den 

hotande immanensen och inkröktheten i skuld som hindrar människan ifrån att komma i 

kontakt med Gud. Livet där förefaller immanent och alienerat med sina likartade dagar och 

mörka fånghålor där O tappar allt begrepp om tid (BOO, s. 48), precis som Ylva inte vill hålla 

reda på tiden i sitt liv. Men det sker ingen inneslutning i immanensen, trots att det som sker 

”borde så småningom föra henne på drift mot stränder av okänslighet, som en sovande eller 

en sömngångare. Men istället skedde det motsatta” (BOO, s. 43f). Os grad av inneslutning 

minskar än mer efter hennes vistelse i Roissy. O upplever saker som starkare, verkligare och i 

klart ljus till skillnad ifrån mörkret och drömmen i Roissy (BOO, s. 100). Detta dock parallellt 

med att hon blir allt mer av ett sexualobjekt. O är till att börja med isolerad ifrån Renés och 

Sir Stephens vänner och känner att hon lever instängd med sin hemlighet likt på en bordell. 

Hon träffar dock senare allt fler vänner (BOO, s. 124f, 166).  

    Som jag tidigare har nämnt ser jag en utveckling i en form av skamstrategi med skam-

upplösning och ett självförverkligande som kvinna. Det finns hela tiden en transcendent 

rörelse i det allt större överlämnandet av det egna jaget, även om det parallellt är en progressiv 

självförintelse. Framförallt ser jag det hela som transcendent eftersom O upplever en intensiv 

njutning och glädje och har egen vilja (BOO, s.166). Det mentala motstånd som O ibland 

upplever passeras, och O önskar själv att detta mentala motstånd ska övervinnas (BOO, s. 

80f). Den eufori som O upplever i underkastelsen kan beskrivas som religiös snarare än ren 

fysisk njutning. Det religiösa finns utskrivet i texten, exempelvis ”[l]iksom de kristna tackar 

sin gud i förnedringen, fann hon en lycka i att betyda så mycket att han fann en lust i att 

skymfa henne” (BOO, s. 76f). Träningen i Roissy anges också som det som har gjort det 

möjligt för O att älska Sir Stephen och det med en starkare kärlek än till René (BOO, s. 162).    

 

Transcendensen i Trasdockan 

Ylva skildras som en kvinna som lever i alienation i sitt utanförskap. Att söka sig till huset 

utanför barndomsstaden för att få lugn ser jag som en flykt och en regression tillbaks i 

utvecklingen. Liksom Roissy är det en avskild plats utanför en liten ort.  Ylva har inte skapat 

en vuxen livssituation till sig själv och ”har smitit hela livet”.  Hon tänker om sig själv: ”[j]ag 

skapar inget bestående. Jag lever inte, jag imiterar liv. En sömngångare. Stundom väckt av 

vassa stick” (T, s. 148, 187f). Sömngångare tolkar jag som en symbol för att vara innesluten i 
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immanensen, och även Réage använder ordet sömngångare för att beteckna samma sak. 

Réage har även använt ”stränder av okänslighet” för att skildra någon som är alienerad i 

sexualiteten. Falkenland beskriver hur Ylva försvinner bort i tankarna till havet när Ylva gör 

sig okänslig under ett samlag. Jag ser Berättelsen om O som en intertext till Trasdockan. 

    Dock, trots alienationen har Ylva en stark skaparkraft inom sig. Hon kan skriva poesi, 

vilket är så kreativt det kan bli. Hon förmår emellertid bara samla sig till korta stunder av 

skapande (T, s.133). I sexualiteten ser jag Ylva som sökande den transcendenta livgivande 

kraften. Sexualakten är i konkret mening det som skapar liv och jag har tidigare tagit upp hur 

Beauvoir ser den immanenta kvinnan som sökande mannens transcendens. Men sexualiteten 

kan inte ge Ylva mer än en tillfällig verklighetsflykt (T, s. 188); den innehåller inget verkligt 

utvecklande.  

    Någonting hindrar Ylvas skaparkraft (T, s. 133) och håller henne kvar i alienationen. Detta 

är i min förståelse hennes skam- och skuldkänslor som gör henne inkrökt i sig själv och får 

henne att fortsätta fly livet. Som vi tidigare sett är skamkänslor och bruten integritet något 

som skadar den skapande förmågan. Ylva skäms för det som hon skapar (T, s. 81) och i 

förlängningen allt som kommer ifrån henne själv. Jag ser Ylva som själv dödandes allt hon 

skapar. Dels konkret i att hon förkastar det mesta av sitt arbete och inte fullföljer sina planer, 

dels framträder det symboliskt i att hennes barn är dött. Ylva upplever sig själv vara orsaken 

till dotterns död och minns hur hon sov medan dottern dog (T, s. 195). Hon tänker även på sin 

dotter som ”[d]en jag kunde ha varit, blivit, skapat” (T, s. 120). Barnet tolkar jag som en 

symbol för hennes skapande förmågan som hämmas av immanensen och skammen. 

    Jag ser dock Ylvas skamstrategi och sökande efter befrielse ifrån skulden som en 

transcendens eftersom det är en process med en strävan och en sökande riktning mot ett 

positivt mål. Vägen är inte rak och klar, men viljan kommer ifrån Ylva själv och går mot ett 

mål. Författandet av dagboken är Ylvas kreativa undantag och påbörjas strax efter besöket vid 

dotterns grav och avslutas efter processens slut (T, s.39). Hon upprepar ungdomen, som 

innehåller viljelöst beteende, men det är också någonting mer än så. Att Ylva strax innan 

döden tänker ”[j]ag har betalt av min skuld, man efter man” (T, s. 193) tolkar jag som att 

hennes beteende varit mer medvetet än vad det första intrycket blir vid läsningen av Ylvas 

dagbok, där hon skildrar sig själv. Enligt mig gör Ylva en form av konfronterande möte med 

sina skuldkänslor, när hon verkligen väcker dem till liv, som är mer än att bara älta dem och 

fortsätta vara styrd av dem. Strax innan sin död när Ylva förstår att hon bär med dottern som  
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om dottern fortfarande levde och låter dottern styra henne ser jag det som att hon kommit 

riktigt nära skuldens kärna (T, s.180f, 193). Mot slutet börjar Ylva ”en dikt om någonting 

större än jag, någonting utanför mig och min begränsade värld” (T, s. 188), vilket uttalat 

handlar om transcendens. 

 

Sökande efter mening  
Det som jag tar upp under denna rubrik är en konkretare fördjupning om transcendensen.  

    Att söka definieras som att våga möta existentiella frågor öppet och med utrymme för 

tvivel. Man accepterar att man förmodligen aldrig kommer att få fullständiga svar. Det 

behöver inte finnas en klar tro på en transcendent verklighet, men det existerar en 

transcendent dimension i personens liv.26 I min läsning har Ylva en klart sökande attityd i sin 

längtan efter det meningsfulla som tar henne ur tomheten och i sitt ständiga reflekterande över 

sig själv. Exempelvis reflekterar Ylva över ifall hon verkligen gör vad hon vill och vad hon 

egentligen har för livsåskådning (T, s. 88). Jag ser Trasdockan som en allusion till Jean-Paul 

Sartres Äcklet, som skildrar en alienerad individs sökande efter mening i en värld där Gud är 

död. Likheterna är exempelvis den tillfälliga hyrda bostaden och svårigheterna med 

skrivandet där den egna dagboken om meningslösheten är det stora undantaget. I A.C. 

Törnqvists förståelse av Falkenlands författarskap har hon urskilt vad hon benämner ”den 

Falkenlandska urscenen” som en existentiell grundposition. Den består av ett ensamt jag som 

i själsnöd, svårt plågat av ensamhet och skuld, i bekännelse, bön och klagan brottas med en 

fördold gud.27 Jag ser denna urscen även i Trasdockan, och ifrån positionen sker ett sökande 

efter mening och frälsning. 

    Mening kopplar jag samman med livsdriften, eftersom en mening uppstår när de enskilda 

delarna binds samman till ett mönster med betydelse. Mänsklig gemenskap är ett sådant 

mönster som ger den enskilda människan en roll i ett större sammanhang. Religion har varit 

en traditionell meningsgivare och en grund för gemenskapen i samhället med en verklighets-

bild, ritualer, lagar och moralregler. I en kristen livsförståelse finns alltid en Gudsrelation. 

Gud kan vara närvarande eller frånvarande, men relationen finns alltid. Helvetet kan i en 

modern kristen livsförståelse beteckna lidandet under Guds frånvaro.28 I Trasdockan är den 

religiösa tematiken outtalad, vilket jag tolkar som ett sätt att visa Guds frånvaro och den 

                                                           
26 Antoon Geels m.fl., Den religiösa människan, andra upplagan 1999, Stockholm 2006, s. 260 
27 Törnqvist, s. 13 
28 Bexell, s. 245 
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tomhet som det medför. Att Ylvas föräldrar är frånvarande ser jag som en gestaltning av en 

söndrad Gudsrelation. Ylva undviker själv att kontakta dem, trots att hon behöver hjälp, men 

hon är rädd för att göra det (T, s.129). Jag tolkar det som ett uttryck för rädsla för Guds vrede. 

    O reflekterar sällan över sig själv, vilket skrivs ut i passager som ”[k]anske O aldrig riktigt 

hade blivit klar över den eviga härvan av motsägelser i sina känslor, även om hon hade 

godtagit dem som en ofrånkomlig och betydelsefull sanning” (BOO, s. 137). Det är svårt att 

benämna henne som sökande. Snarare kan hon sägas ha funnit något som fyller livet med en 

mening. Shullenberger sätter dock Berättelsen om O i relation till den moderna människans 

livssituation som övergiven av Gud och sökande efter något annat som fyller vad hon anser 

vara ett direkt andligt behov hos människan. Det andliga behovet består enligt henne i en 

längtan efter transcendent gränsöverskridande, självförnekelse och bekräftad lydnad av fri 

vilja. Hon ser frivillig sadomasochism som ett uttryck för detta andliga behov och som något 

som faktiskt kan fylla samma funktion.29 

    Både Ylva och O har ett annat högre syfte med sin självuppoffrande sexualitet. O blir 

”ännu värdefullare, liksom det vardagligaste ting blir helgat när det tjänat ett gudomligt 

ändamål” (BOO, s. 33). Citatet är en allusion till ett religiöst offer, eftersom det offrade blir 

heligt.30 Det låga och köttsliga uteblir i framställningen liksom det uteblir i språket som aldrig 

är vulgärt, till skillnad ifrån Trasdockan, utan språket är närmast högtidligt. Det köttsliga är 

inget självändamål, utan kroppen är ett redskap för att uppnå ett högre syfte som är större än 

att tjäna manligheten. En möjlig tolkning är att O är manipulerad till att ha en upplevelse som 

gör offret av kroppen och viljan meningsfull, men likväl har hon de upplevelser som hon har.  

    Os liv och sexualitet är strikt reglerat och ritualiserat (BOO, s. 17), vilket förhindrar en 

gränslöshet där allt flyter samman. Våldet blir alltid utdelat på ett ritualiserat sätt och i och 

med det rituella blir våldet något mer än endast misshandel. Ylva ser jag som mekaniserad i 

att använda sin sexualitet som ett redskap, men inte ritualiserad som O. 

    En skillnad som bidrar till att Os upplevelser är positiva och Ylvas upplevelser är negativa 

består i att O är omgiven av en gemenskap som legitimerar det hela som fullständigt normalt, 

samt värderar henne beteende högt. Gemenskapen andas inget utanförskap utan består av 

samhällets elit, vilket får ses som ytterligare en värdeförstärkare. Till att börja med sker allt 

avskilt ifrån omvärldens inblick, och inom gemenskapen börjar O känna stolthet (BOO, s. 

104). O blir sedan alltmer exponerad för omvärlden som slavinna och känner då fortfarande 
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stolthet och inte skam (BOO, s. 172). Just gemenskapen och det rituella anges i texten som 

skälen till att O inte blir innesluten i okänslighet och sömn (BOO, s. 43f). Ylva däremot 

bemöts med förakt (T, s. 106). 

    Inom psykoanalysen brukar religionens ursprung ses i den orala fasen där det primära är att 

bygga upp en känsla av tillit till modersgestalten som barnet upplever som allsmäktig. 

Modersrelationen lever sedan kvar i medvetandet i form av en objektrepresentation som ligger 

till grund för människans Gudsbild.31 Sir Stephen porträtteras i berättelsen om O som en 

faders- och Gudsgestalt. Å ena sidan är han hårt fostrande, å andra sidan kärleksfull och 

omhändertagande. En beroenderelation skapas och O känner direkt vördnad för honom och 

vill kalla honom för ”Herre” (BOO, s. 67, 100, 162). I Trasdockan ser jag Carl som en ny 

fadersliknande relation. Han bor i det hus där Ylva växte upp, är far till Gustav som skildras 

som en dubbelgångare till Ylvas ungdomsjag och han försöker hjälpa Ylva både praktiskt och 

med att få en upplevelse av mening och värde (T, s. 161, 178).  

    En ”signifikant annan”, oftast den biologiska föräldern, står för den primära socialisationen 

som fostrar individen in i den gemensamma verklighetsbilden. Under vissa omständigheter 

kan en människa göra en alternation – ett byte av verklighetsuppfattning. Vad som krävs är att 

den tidigare verklighetsbilden har rubbats samt att det finns nya signifikanta andra som kan 

legitimera den nya verklighetsbilden i en ny socialisation.32 Min tolkning är att O gör en 

alternation som påbörjas med nerbrytning av det gamla jaget i Roissy och fullbordas när hon 

möter Sir Stephen som en ny signifikant annan. Efter en ny socialisation spelar det inte längre 

någon roll för O att utomstående reagerar negativt. Vad som sker mellan O och Sir Stephen 

uppfattar jag som en temporär ojämlikhet snarare än en permanent sådan. Målet med en 

temporär ojämlikhet, exempelvis en förälderrelation är att den underordnade parten ska 

utvecklas i riktning mot den överordnades nivå.33 Det sker också en ständig fostran och 

utveckling som når en avslutning när Sir Stephen lämnar O. 

     Jag har tidigare tagit upp att Freud såg det ur dödsdriften härstammande skuld-

medvetandet som ursprunget till masochismen samt som ett fundament för religion och kultur. 

Med det menade Freud att kulturen måste byggas upp via ett visst mått av offer ifrån den 

enskilde. Vi måste helt enkelt anpassa oss för att kunna leva tillsammans och att anpassa sig 
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måste kunna upplevas som meningsfullt.34 Jag ser det som att kulturens offer visar sig starkt i 

berättelsen om O, medan Ylva vill göra ett sådant offer.  

    Som framhållits kan religion spåras till den orala fasen och den känsla av tillit som bör 

byggas upp där. Tro är både ett profant och ett religiöst begrepp och definieras som ett 

försanthållande. En av tre trosattityder är tilliten som innebär att man tror på en person och 

inte på ett påstående. Tron i kristendomen är främst en tillitstro i gudsrelationen.35 En kristen 

ståndpunkt är att Guds främsta vilja är att människan ska leva i tillit och mottagande gentemot 

Gud och medmänniskorna.36 Just tilliten och förtroendet är något som brukas framhävas av de 

som ägnar sig åt frivillig sadomasochism. Det krävs inte bara förtroende för att låta någon 

kontrollera en och utdela smärta, utan det är också ett sätt att visa sitt förtroende.37 

    O känner totalt förtroende i sin process och låter den ske, trots att hon inte vet i exakt vilken 

riktning den går. Jag ser det som ett uttryck för en tillitstro där förtroendet är helt primärt. Hon 

tänker på uttrycket ”öppna sig för någon” som i allmänhet betyder att man ger ett förtroende 

och hon känner att hon gör det både bokstavligt och bildligt (BOO, s. 124). Hon ser även på 

piskan som någonting som tvingar henne till att öppna sig och därmed gör så att hon inte kan 

gå in i något som jag tolkar som ett immanent tillstånd (BOO, s. 86). Vad Sir Stephen i början 

av hans och Os relation begär av O är en Gudsrelation med lydnad och tillit, trots att en 

mänsklig relation med barmhärtighet och kärlek saknas (BOO, s. 80).  

 

Den fria viljan och kärleken 
Den fria viljan är ett religionsfilosofiskt problem, och den fria viljan är även problematiskt när 

det gäller att förstå någon vars vilja kan ses som självdestruktiv, samtidigt som personen 

verkar jagsvag. Ett problematiserande av den fria viljan utgör en existentiell dimension i sig 

själv. Vad som brukar kallas den fria viljans försvar innebär att Gud har avhållit sig ifrån att 

determinera människan till det goda utan istället gett människan fri vilja. Detta för att frihet är 

en nödvändighet för det moraliskt goda, eftersom kärlek förutsätter frihet och inte kan tvingas 

fram. Människan ska på egen hand besvara Guds kärlek.38   

     O känner som vi sett kärlek och lär sig även att älska mer genom det som sker. Berättelsen 

om O visar en stor avsaknad av aggression trots våldet. Det uttrycks aldrig någon ilska när 
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smärta utdelas. Intrycket blir en fostran som någonstans sker för Os skull. Vad som kommer 

ifrån Sir Stephens beskrivs som ”härskarens skoningslösa kärlek” (BOO, s. 162), vilket jag 

tolkar som ett uttryck för den lagiske Guden. Sir Stephen framträder aldrig som någonting 

annat än en gudomlighet för O, som inte ser några mänskliga svagheter hos honom. Men vid 

ett tillfälle låter texten läsaren ana att Sir Stephen egentligen är högst mänsklig. Det är när O 

svimmar av och hon under någon sekund kan uppfatta hans dödsbleka ansikte (BOO, s. 146).  

    Ylva vill bara ge och inte ta, och hon vill ge alla allt vad de vill ha. Hon beskrivs även som 

kärlekstörstande (T, s. 24, 88). Att bara vilja ge av sig själv kan förstås som agape – Guds 

självutgivande kärlek.39 Det uttrycker även en vilja till att inte vara syndfull och begära för 

egen del. Den nederländska mystikern Jan van Ruusbroec har skildrat den Gudstörstande 

människan som att hon ”uttömmer sig själv och i kärlek tillintetgör sig själv”. Först efter 

tillintetgörandet kan Gud nås.40  Ylva ger dock inte riktigt alla allt vad de vill ha; hon är i 

praktiken halvhjärtad och begränsad i sitt givande (T, s. 145). Den enda relationen där Ylva är 

älskad är i den till Gustav som är 17 eller 18 år (T, s. 61). Gustav, som på många sätt är en 

dubbelgångare till Ylvas ungdomsjag, älskar Ylva (T, s. 42, 86, 98). Ylva förmår dock inte 

älska honom och tänker ”[j]ag kunde ha älskat honom, hade jag varit en annan. Jag kunde ha 

älskat honom, hade han varit en annan” (T, s. 126). Istället utnyttjar och sårar Ylva Gustav på 

ett sätt som förefaller vara en upprepning av något som hon själv blivit utsatt för som ung (T, 

s. 87). Min tolkning är att Ylva dels har för många inre skydd mot närhet som gör att hon inte 

är mottaglig för kärlek, dels att hon inte kan älska någon som är så lik hennes ungdomsjag, 

eftersom hon inte älskar sig själv. Detta samtidigt som hon inte riktigt kan vakta sin integritet. 

Jag anser att integritet är ett nyckelord för att förstå temat i dessa verk. Det finns en skillnad i 

en integritetskränkning som sker av frivillighet och kärlek och innebär större öppenhet och 

mindre skydd mot den andre, och en integritetskränkning utan kärlek. Utifrån romanerna ser 

jag en bild där gränslöshet i sig är något som innebär tomhet och kaos, medan en riktat 

kärleksfullt gränsöverskridande, som det mot Gud, innebär öppenhet och befrielse. 

 

Extasen, mötet med Gud och jagets upplösning 
Jag ska här gå vidare på ämnet integritetslöshet och att inte skydda sitt jag. När det gäller 

mystiska tekniker för att framkalla religiösa upplevelser framhåller religionspsykologen 

Antoon Geels att det finns en gemensam nämnare. Den består i att nå bortom sitt jag och 
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brukar av mystiker beskrivas som att utplåna och offra sitt jag och i det dö en mystisk död för 

att kunna nalkas Gud. Tanken är att Guds närvaro kräver jagets frånvaro.41  
    Ylva beskriver det som hon får ut av de sexuella mötena som en extas. Efteråt är hon 

tillbaks till vardagen (T, s. 188). Då romanen skildrar Guds frånvaro tolkar jag inte detta som 

ett möte med Gud.  Men ordet extas brukas och jag ser det som betecknade något likartat, men 

inte riktigt lika starkt, där det är Guds närvaro som hon söker.  

    O förefaller däremot leva i en ständig extas i sin progressiva självförintelse. Här tolkar jag 

det som att självförintelsen, upplevelsen av Guds närvaro i form av Sir Stephen, bristen på 

självreflektion hos O och det extatiska hör tätt samman. Det beskrivs som att hon ska bli ägd 

på samma sätt som en gud äger sin skapelse – osynligt närvarande i hänryckningen samt att 

”[u]nder [...] piskan som sargade henne befriades hon från sitt eget jag i en yrsel som ledde 

tillbaka mot kärleken och kanske närmare döden” (BOO, s. 33, 39). O upplever även en form 

av ljuv skräck inför Sir Stephen och drar sig till minnes citatet ”[d]et är förskräckligt att falla i 

den levande Gudens händer”, men tänker ”det är inte sant. Det fruktansvärda är att bli 

bortstött ur den levande Gudens händer” (BOO, s. 67, 87). Den ljuva skräcken kan förstås 

som tremendum et fascinosum. Termen betecknar upplevelsen vid ett möte med Gud. Å ena 

sidan finns en skräck inför den absoluta makten och en känsla av att vara i händerna på något 

obegripligt och stort utanför ens kontroll. Å andra sidan finns en stark attraktion. Reaktionen 

vid upplevelsen av att stå inför det heliga ofta är att vilja rena sig och göra ett offer.42  

    Teknikerna för att uppnå religiösa upplevelser består av exempelvis isolering, passivitet, att 

sätta sig i en situation av övergivenhet och sorg och andra former av sensorisk 

underbelastning. Man kan även använda sig av sensorisk överbelastning, som repetitiv bön. 

Sammantaget handlar det om den egna viljans utplåning och de religiösa upplevelserna som 

följer rymmer ofta självutplånande underkastelse, extas, klar tillit och sexuella element.43      

    Jag tolkar det som att Ylvas livssituation med sensorisk underbelastning gör henne mer 

mottaglig för en religiös upplevelse och att det viljeutplånande i hennes sexuella möten ger 

henne en form av extas. O blir bara isolerad i Roissy, men piskning och integritetskränkningar 

utgör sensorisk överbelastning som hon viljeutplånar sig inför. 

    Sadomasochistiska akter kan ge en förändring av medvetandetillståndet för masochisten på 

samma sätt som religiösa ritualer. Vägen dit består liksom i religiösa ritualer av en blandning 

av smärta och njutning samt sensorisk under- och överbelastning. Det njutningsfulla i smärta 
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kan förstås utifrån att gränsen mellan vad som är inuti och utanför upphävs. Det sker en 

sammansmältning av vad som är privat och vad som är offentligt, vilket leder till att 

distinktionen mellan individen själv och den andre försvagas.44 Med andra ord är det en 

kraftfull integritetsupplösning. Just att se en lidande kropp som en överskridande kontaktyta 

som öppnar sig emot omvärlden är en kristen tanke som kommer till uttryck i nattvarden.45 

Shullenberger tar upp att masochisten i frivillig sadomasochism ser sadisten som Gud och 

förlorar sig själv i sitt begär. De minskade gränserna mellan de båda och sensorisk 

överbelastning lämnar inte något utrymme för självreflektion, vilket ökar närvarokänslan. 

Hon menar även att för att smärta ska kunna bli hänförande måste det finnas ett meningsfullt 

mål med offrandet av egot som går utöver själva smärtan i sig.46  

    Ovanstående beskriver vad individen, likt O, får ut av en masochistisk sexualitet, eller 

hoppas nå, likt Ylva, men aldrig finner. Det är en befrielse ifrån jaget i syfte att nå en 

meningsfull och utvecklande kontakt snarare än en självförstörelse. Att vilja bli befriad ifrån 

sitt jag är en önskan som dock får antas vara starkare hos den som inte tycker om sitt jag. När 

det gäller två människor består befrielsen i att minskad integritet innebär att hinder övervinns 

och det ger en mer närvarande och intimare förnimmelse av den andre. Vad som uppnås i en 

religiös kontext är att kunna ta emot Guds kärlek, vilket även det kräver en 

integritetsminskning. Vad jag skildrar under denna rubrik gäller en enskild upplevelse, men 

den gamla människans död kan även vara något som man önskar mer permanent.  
 

Försoningen 
Förståelsen av innebörden i ett religiöst offer har stora allmänmänskliga likheter. Ett religiöst 

offer är en rituellt given gåva till gudomligheten som innehåller åtminstone något moment av 

självförsakelse. Det som offras blir heligt och oftast ges offret av en speciell person som är en 

förmedlande länk till det gudomliga. Syftet med ett offer är att på något sätt komma i kontakt 

med det gudomliga och de livgivande krafterna. Ibland blir offret dödat och syftet är då att 

befria livet så att det blir tillgängligt för det gudomliga.47 En typ av offer är försoningsoffret 

vars syfte är att återupprätta ett brutet förhållande till det gudomliga. 
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      I kristendomen innebär Jesus försoningsdöd på korset och uppståndelse att det söndrade 

förhållandet mellan Gud och människa återupprättas. I frälsningen besegrar Jesus 

destruktionen, i form av djävulen, döden och synden, och tar därmed människan ur hennes 

fångenskap i skuld. Skapelsen återupprättas och människan befrias till förlåtelse och liv. Gud 

har först blivit människa och mött det kroppsliga och frestats av begäret. Begäret segrar han 

över genom den totala utblottelsen och förnedringen som främst består i att han dör ensam. 

Den klassiska försoningstanken innebär att Guds kärlek besegrar fördärvsmakterna. Det är 

Gud som handlar och inte människan, och försoningen är Guds väg till människan.48  

    Enligt C.G. Jung har människan en transcendent funktion som är ursprunget till hennes 

gudsbild. Den transcendenta funktionens syfte är att befria människan ifrån identifieringen 

med personan, som är den sociala identiteten. Detta benämns individuationsprocessen och är 

människans självförverkligande. Under processen flyttas individens centrum från jaget, som 

är ett objekt, till Självet som är subjektet. Vägen dit kräver dock jagets medverkan och 

innebär samtidigt jagets upplösning. Processen innebär även en intensiv uppgörelse med det 

undermedvetna. I den kristna kontexten menar Jung att Självet symboliseras av Kristus och en 

religiös upplevelse handlar enligt honom om att kraft går från jaget mot Självet.49 

    Jungs teorier har kommit till i en kristen kulturkontext och likartade tankegångar har 

funnits hos exempelvis de kristna martyrerna. I en identifikation med den korsfästa lidande 

kroppen sågs martyrdöden som en födelsestund från död till seger i liv. Det var först genom 

lidandet som människan blev ett verkligt själv. Detta sker i en aktiv självskapande process där 

den gamla människan som blott var ett eko dog. Martyrskapets självvalda lidande sågs även 

som ett maktmedel som var tillgängligt även för de mest maktlösa i samhället.50  Jungs 

identifikationsprocess har enligt mig stora likheter med den kristna subjektiveringsprocessen, 

vilken innehåller ett nödvändigt lidande. 

 

Försoningen i Berättelsen om O 

Dworkin menar att O gör en transcendens i offret av sig själv, men att det inte är någon 

kristen självuppoffring, utan att romanen anknyter till förkristen helig prostitution och 

förkristna människooffer. Det främst eftersom det finns ett mytologiskt ägande. I ägandet 

riktas all energi mot ägaren som konsumerar den ägda i en psykologisk kannibalism, vilket är 
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demoniskt till sin natur.51 Denna tolkning invänder jag mot. Psykologisk kannibalism måste 

förstås som att offret blir dränerat på energi. O blir fylld med mer energi. I handlingen ingår 

visserligen ett demoniskt element, men det kan tolkas ifrån en kristen livsförståelse. Det 

demoniska ser jag som de frestelser med begär som Jesus prövades med. Roissy ser jag som 

en allusion till Jesu helvetetsfärd.52 Främst där finns frestelsen med att fly lidandet och bli 

inkrökt i sig själv. Psykologiskt kan helvetet tolkas som det undermedvetnas uppdykande i det 

medvetna.53 Och en uppgörelse med det undermedvetna ingår i Jungs individuationsprocess.  

    Piskan beskrivs återkommande som en befrielse, först efter tre fjärdedelar av romanen är 

den ett straff. O har dock hela tiden uppfattat den som ett befriande straff (BOO, s. 72f, 152). 

Därmed har hon uppfattat Sir Stephen som mer av den lagiske Guden än han är och varit fast i 

sitt skuldmedvetande. Lidandet som befrielse är en kristen förståelse som gick emot den 

uppfattning som fanns i romarriket.54  

    Den ugglemask O bär på slutet står inte bara för att bli fråntagen de mänskliga värdena. 

Den är även en symbol för Athena, visdomens och krigets gudinna som föddes ur guden Zeus 

huvud. Jag tolkar ugglemasken som en symbol för att en seger och en födelsestund är nära, 

och att detta kommer att komma när O skiljs ifrån Sir Stephen. Seger och födelsestund är vad 

Jesu försoningsdöd och martyrdöden brukar beskrivas som.  

    Att Sir Stephen överger O enligt epilogen kan ses som att han kastar bort resterna av varan 

han konsumerat färdigt när det inte längre finns mer att förtära. Min tolkning är dock att han 

ger O den ultimata konfrontationen med hennes skam i den skamupplösande process som hon 

genomgår. Den största skammen är som jag tidigare behandlat människans rädsla för att bli 

övergiven. Ett övergivande kan följaktligen ses som den ultimata kärleksfulla sadismen. 

Enligt mig överlämnar Sir Stephen O till en situation där hon själv kan välja Jesus 

försoningsdöd. Jesus dog ensam i förnedring och på korset yttrar han "[m]in Gud, min Gud, 

varför har du övergivit mig?”.55 Os andra valmöjlighet är att välja bort individuations-

processen genom en regression till ett tidigare stadium i Roissy. Hon måste fortfarande i 

grund och botten vara driven av sin egen vilja. Min tolkning är att Sir Stephen har fostrat O i 

princip färdigt med att hjälpa hennes tidigare jag med att upplösa hennes tidigare jag som är 

ett objekt. Nu överlämnar han henne till ett självständigt vuxet möte med Gud som innehåller 

den autentiskt levda existens övergivenhet och ångest. Det har bara varit jaget och 
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identifieringen med personan som har brutits ner, konsumerats och offrats, inte Självet. De 

religiösa upplevelser som O har haft har bestått i att kraft har gått mot Självet. Jag tolkar att O 

blir fråntagen sitt identitetskort strax innan hon går in i Roissy (BOO, s. 7, 9) som början till 

förintandet av identifieringen med personan.  

    Varför gör O inte denna befrielse ur den kvinnliga arvsskammen på egen hand? Dels anser 

jag att det är för att osjälvständighet tillhör det som hon vill konfrontera samt för att 

viljeutplåningen ingår i jagets destruktion. Dels är försoningen Guds kärlekshandling till 

människan som inte på egen hand kan befria sig ifrån arvsyndens fångenskap.  

    Sir Stephen ser jag inte som Gud; texten låter ana att han egentligen är mer mänsklig än han 

visar för O. Men jag ser honom som en förmedlande länk som sätter O i kontakt med Gud och 

som fullgör denna förmedlande roll genom att slutligen likt en överstepräst lämna ifrån sig 

offret. Som förmedlande länk är han i Os ögon en inkarnation av den lagiske Guden. När han 

överlämnar O ställs hon inför martyrdöden i en identifikation med Kristus och når därmed den 

evangeliske Guden. 

    Kvinnans underkastelse i förhållande till mannen beskrivs i Bibeln som ett straff. Jag ser 

det som att O undviker detta straff genom att se Gud i Sir Stephen istället för en man. Genom 

detta blir utplånandet av den egna viljan långt mer meningsfullt och tjänandes den egna 

personen än vad det annars hade varit. På ett mer allmänt plan kan detta förstås som ett 

maktmedel för den maktlösa. Att villigt och njutningsfullt inta offerpositionen i en 

masochism, som ger religiösa upplevelser och en upplevd kontakt med Gud, innebär att även 

den dominante, ur ett masochistiskt perspektiv, blir ett utnyttjat redskap i strävan mot att 

befria sig ifrån sitt maktlösa jag.  

 

Försoningen i Trasdockan 

Vad som skedde vid dödsögonblicket förblir i Trasdockan ett mysterium. Jag tolkar det som 

att det är den mystiska döden Ylva genomgår och att Guds frånvaro därmed upphör. Ylvas 

död kan tolkas både konkret och metaforiskt på flera parallella plan.  

    Ylvas självmord kan betraktas som den ultimata självbestraffningen under den lagiske 

Guden. Plötslig spädbarnsdöd anses höra samman med andningsuppehåll, och Ylva dör en 

liknande död i kvävning. Det kan tolkas som att straffa sig med samma död som dottern dog. 

Ylva tänker innan sin död att ifall hon dör nu så måste döden vara en metod som i sig är ett 

straff (T, s. 191). 
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     Min tolkning på ett metaforiskt plan är dock att Ylva på sätt och vis dödar dotterns spöke 

som fortfarande styr henne och lever i, på och genom henne, men att hon inte gör det ensam. 

Ylva upplever att hon fortfarande bär på sin dotter och att dottern är med henne och övervakar 

och dömer henne. Romanens sista ord rör dotterns nacke (T, s. 180f, 196).  Expositionen 

innehåller också barnramsor och en moderlig röst som talar tröstande till offret (T, s. 7f). 

Dottern håller Ylva fången i skulden och är samtidigt ett uttryck för hennes syn på den lagiske 

Guden vars vrede skrämmer henne. Den sexuella driften har skildrats som ”den där förtärande 

hungern” och de sexuella mötena som det som ”förbrukar och förstör mig” (T, s. 190). Jag 

menar att Ylva i sexualitet har sökt det som skildras i Berättelsen om O, nämligen straff och 

offer som befriar ifrån skam och skuld och sätter människan i kontakt med Gud. Men det har 

inte lyckats. Ylva har bara blivit konsumerad, utnyttjad och fått sin energi förtärd utan att få 

någonting tillbaks, och det på ett sätt som liknar det Dworkins skildrar. Någon kontakt med 

det gudomliga där hon verkligen får ge så mycket som hon vill och samtidigt få mer tillbaks 

infinner sig inte. Insikten om att självbestraffningen inte har fungerat når Ylva när hon riktat 

till dottern framför ”[j]ag har betalt av min skuld, man efter man” (T, s. 193), men förstår att 

skulden, i form av dotterns närvaro, fortfarande finns kvar. Det är i kristen livsförståelse också 

endast evangelium och inte lagen som kan befria.  

    Vem mördaren är finns aldrig utskrivet, men ledtrådarna riktar sig främst mot Gustav. Han 

är den enda som känner sig sårad av Ylva och är den som finner Ylvas döda kropp (T, s. 7, 

185). Gustav har även tidigare begravt sin kärlek till Ylva i en grund grav när han förstår att 

hon tänker lämna honom, och Ylvas kropp begravs sedan i en grund grav (T, s. 21, 189). Att 

en dubbelgångare till Ylvas ungdomsjag mördar henne kan ses som att skammen och skulden 

ifrån ungdomen har hållit henne i ett tillstånd där hon lever som om hon vore död och till sist 

tar livet av henne. Min tolkning är dock att döden är Guds kärlekshandling där Ylvas tidigare 

jag som bar på dottern offras, eftersom människan inte själv kan befria sig ifrån syndens 

fångenskap. Att den trolige mördaren är den enda som älskar Ylva förstärker intrycket av en 

kärleksfull destruktion. Att mördaren samtidigt är dold ser jag som ett uttryck för att den som 

befriar Ylva ifrån hennes gamla jag är ett transcendent utomvärldsligt väsen.  Ylvas gamla 

jags död innebär även att den Ylva som skriver en dagbok om sin skuld dör.  

    Ylvas föräldrar har tänkt om Ylva att hon ville kunna välja döden, men att döden valde 

henne, och att hon själv måste ha bjudit in mördaren (T, s. 15-17). Att hon påträffas död i 

expositionen, och läsaren därmed hela tiden vet hur det kommer att sluta innebär att Ylva är  
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determinerad till död från början. Hon vandrar mot ett förutbestämt öde, vilket är ett klassiskt 

mönster i en grekisk tragedi. Min tolkning är dock att det förväntade uteblir och det förkristna 

mönstret bryts. Just genom den totala utblottelsen i döden besegrade Jesus döden.  

    Ylvas döda kropp vid obduktionen har skildrats som ”ett offerdjur inför översteprästen” där 

man ”drog ut hennes hemligheter i starkt ljus” (T, s.15). Hon är med andra ord för första 

gången helt integritetslös som vid mötet ett med Gud. Berättelsen om O har innehållit ”det 

lönnliga drogs nu fram i dagern”, (BOO, s. 100) för att beskriva att O verkligen känner sig 

naken inför Sir Stephen, som jag tolkar som en överstepräst. Denna upplevelse av att  

verkligen känna sig naken kontrasteras i citatet mot vad O har upplevt i Roissy. Ylva blir 

befriad efter sitt möte med den evangeliske Guden, till skillnad ifrån O som börjar bli befriad 

redan i sitt möte med den lagiske Guden.    

    Jag ser dock ett moment av allmänreligiöst och psykologiskt offer även i det evangeliska. 

Utifrån förståelsen av ett religiöst offer är Gustav en förmedlare till det gudomliga som 

frambär offret, vilket kan ses som en kärlekshandling från människan Gustav.  Romanen 

avslutas med en dikt till Ylva som troligen är skriven av Gustav eftersom den innehåller 

”lyktorna tänds”, och ett par lyktor har tidigare tänds när han och Ylva var tillsammans (T, s. 

185). Dikten skildrar Ylva som levande och innehåller ”ger man det rätta tecknet kommer hon 

att älska en”. Befriad ifrån sin skam och skuld kan också Ylva leva i mottagande av Guds och 

medmänniskornas kärlek och själv älska andra människor. Att kunna älska Gustav står för att 

återigen kunna älska sig själv.   

    Berättelsen om O och Trasdockan ser jag även som en del i den litterära traditionen kring 

myten om Kore. Myten om Kore handlar om Kore som förs ner i underjorden och våldtas av 

Hades för att efter nedstigandet göra ett uppstigande till liv. Bakgrunden till kvinnliga 

författares intresse för denna myt har ansetts vara kvinnans jakt på sitt eget subjekt.56 
 

Slutsatser 
Jag tolkar Trasdockan som en allusion till Berättelsen om O. Det baserat på likheter dels i 

innehållet, dels rena språkliga likheter när texten behandlar likartade företeelser. I relation till  

Berättelsen om O ser jag ett polemiskt budskap i Trasdockan som består i att det endast är 

evangelium som kan befria. Självbestraffningar under den lagiske Guden i destruktiv erotik 

                                                           
56 Törnqvist, s. 232-235 
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innehåller ingen verklig eller varaktig väg till Gud, utan håller endast människan fortsatt 

fången i sin skuld.  

    Men i det övergripande sammanhanget kan en likartad berättelse och bild ses skildrad i de 

bägge på ytan olikartade verken. Problematiken kring protagonisternas fria vilja som ter sig 

motsägelsefull, då de å ena sidan vill det som sker och å andra sidan inte, förstår jag som att 

det är viljans utplåning som de vill. Målet med viljans utplåning är det gamla jagets 

upplösning och den nya människans befrielse och födelse. Det gamla jaget är immanent, 

maktlöst och begränsat av skam och skuld. Den nya människan innehåller ett 

självförverkligande, kan ta emot och ge kärlek i högre grad och innebär ett mer meningsfullt 

liv. I grunden finns en psykologisk transcendent längtan, som jag ser som det religiösa 

behovet. Den strävar efter en upplevd kontakt med någonting meningsgivande utanför 

människan. Den teologiska sadomasochismen som jag ser skildrad innebär att den 

masochistiska rollen innehåller ett uttryck för ett religiöst behov som kan tolkas inom ramen 

för den kristna kontexten. 

    Jag menar dock att kristendomen förmodligen bär prägel av den maktlöses maktmedel, i 

och med sin tidigaste historia i romarriket. Den maktlöses maktmedel innebär att själv aktivt 

gå in i någon form av offerroll. Det kan vara martyrskapet, masochismen eller i användandet 

av en skamstrategi. Som aktiv är individen först och främst aktiv, och inte passiv vilket 

utmärker ett offer. Det hela innebär en möjlighet till att omdefiniera offerrollen eller det som 

är associerat med en offerroll.  

     Jag ser en dubbel innebörd i att vara ett offer som gäller mer än själva ordet. Dels kan 

offerrollen bestå i stigmatisering, sänkt social status, uteslutning ifrån mänsklig gemenskap 

och i något som ger skam- och skuldkänslor. Dels kan offerpositionen i form av den 

allmänpsykologiska förståelsen av det religiösa offret innehålla en väg tillbaks till livet och 

gemenskapen i en god destruktion av det egna jaget, där endast oönskade delarna av jaget 

drabbas och människan befrias. De oönskade delarna som drabbas är de som är skapade av 

den underordnade positionen. Jag ser i detta Freuds skuldmedvetenhet som skapar en 

meningsfullhet i att göra ett offer för att anpassa sig och som ligger till grund för religionen, 

kulturen och masochismen. I mötet med den evangeliske Guden är behovet av att fortsätta 

offra i skuldmedvetenhet borta och den brutna kontakten över. I grund och botten handlar det 

om psykologiska mekanismer, men kristendomens subjektiveringsprocess gestaltar dem.  
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