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1. Inledning 

”Alla revolutioner startar med böcker. Varje bok startar inte en revolution. Men det är där, i 

genomtänkta idéer, som en förändring startar.” Det är Erica Jongs egna ord i en intervju för Dagens 

Nyheter i september 2010. Hon startade kanske inte en revolution, men hon fick miljontals kvinnor 

över hela världen att fundera på kvinnans kropp och sexualitet med sin roman Rädd att flyga som 

gavs ut i Amerika 1973 och två år senare, 1975 publicerades i Sverige. Huvudpersonen i Erica 

Jongs bok, som utgör berättarrösten, berättar sin historia om hur hon desperat försöker frigöra sig 

från de regler, normer och värderingar som samhället, hennes familj, hennes psykoanalytiker och 

hennes nya älskare söker att belägga henne med. Boken gavs ut under en tid då kvinnorörelsens 

hjärtefrågor handlade om könsroller och om orättvisa samhällsstrukturer. Den publicerades enligt 

mig i rätt tid, eftersom Jong belyser just dessa frågor som var aktuella även i den politiska sfären. 

Av just denna anledningen är det inte underligt att boken kom att bli en klassiker inom den 

feministiska litteraturen.  

 Jongs bok handlar till stor del om en kvinnas sexuella drömmar och längtan. Den gestaltar 

vad som händer när en kvinna intar rollen som Don Juan, och själv erövrar och jagar kärlek och 

sexualitet. Uppsatsen kommer inte enbart fokusera på hur Jong skrivit om kvinnans kropp och 

sexualitet, utan kommer också betona Jongs budskap om att man som kvinna ska förverkliga sig 

själv genom att leva fri från samhällets förutfattade normer. Romanens huvudperson har idéer om 

varandet som tangerar det existentialistiska synsättet. I enkla drag är existentialismens bärande 

tankegångar att människan definierar sig själv genom sina handlingar, och består i inget annat än 

handling. Genom personliga val väljer hon själv sin egen och andras moral, men detta får betydelse 

först efter handling. Lika mycket som Rädd att flyga handlar om kvinnans sexuella frigörelse 

handlar den om att hitta sin identitet som kvinna.  Boken har ett existentiellt tema.  

 Under 1970-talet växte en litteraturgenre fram som kallades bekännelselitteraturen och blev 

snabbt populär. En ny slags kvinnolitteratur, med stora självbiografiska inslag introducerades. 

Sanningsgraden skulle vara hög och den skulle skjutsa på den feministiska debatten, genom att 

kvinnor nu på ett nytt sätt skulle kunna identifiera sig med verket och dess innehåll. Med den skulle 

kvinnorna stärkas och vägledas i vardagen. Teman som kom att dominera hela 

bekännelselitteraturen var främst kvinnans sexualitet och en könsrollsproblematik.
1
 Kritikerna 

hävdade att Erica Jongs bok var en bekännelse. Den här uppsatsen kommer inledningsvis att 

diskutera bokens genreproblematik. 

 Erica Jong har skrivit ett tjugotal böcker under de senaste fyra årtiondena och ett flertal av 

                                                 
1 Nationalencyklopedien. 
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dem är översatta till svenska. Rädd att flyga passerade relativt obemärkt vid utgivningen, men 

hittade snart läsare över hela världen och fick till slut en ikonstatus i den feministiska litteraturen.
2
  

Efter den omdiskuterade Rädd att flyga försvann Jong från mediabruset och hennes senare böcker 

blev inte uppmärksammade i lika hög grad. En anledning till att hennes andra böcker inte har blivit 

det kan bero på att de inte rört om i samhällsdebatten på samma sätt som Rädd att flygas 

huvudpersons liv gjorde.  

 Jag tror att Erica Jong blev upptäckt på nytt igen i Sverige efter att Maria Svelands roman 

Bitterfittan gavs ut. Svelands bok handlar om en småbarnsmamma som reser iväg ensam på en 

charterresa med Rädd att flyga och Suzanne Brøggers feministiska debattbok Fräls oss ifrån 

kärleken, från 1974, i handbagaget. Kvinnan identifierar sig med Erica Jongs huvudkaraktär. 

Andemeningen i Rädd att flyga är att man ska vara sann mot sig själv och att man måste leva som 

man själv vill för att må bra. Dessa aspekter kommer ligga till grund för diskussion i uppsatsen. Jag 

kommer inte endast fokusera på att diskutera hur Jong skriver om kvinnans kropp och sexualitet, 

utan jag kommer även lyfta fram andra intressanta aspekter jag har hittat genom läsandets gång.  

 Erica Jong, föddes 1942 i New York och är författare, poet och essäist. Hon har skrivit ett 

tjugotal böcker; åtta romaner, sex volymer poesi, sex böcker som inte är fiktion och ett flertal 

artiklar i magasin och tidningar, som Elle, Vogue och The New York Times. Jong är utbildad vid 

Barnard college och Columbia University i litteraturvetenskap. Hon har även undervisat i 

sjuttonhundratalslitteratur vid ett flertal universitet.
3
 Jong debuterade som författare med 

diktsamlingen Fruits & Vegetables (Frukt och grönsaker) år 1971. Hennes genombrott kom i och 

med publiceringen av Fear of flying. Rädd att flyga har sålts i närmare tjugo miljoner exemplar över 

hela världen och betraktas av många som en modern klassiker. Erica Jongs senaste utgivna roman 

heter Seducing the demon (Förföra demonen: att skriva för livet) och kom ut på svenska år 2010.  

 Rädd att flyga handlar om en trettioårig kvinna från New York som är rädd för att flyga. Det 

är den där känslan av att tappa fotfästet, att lämna den invanda tryggheten och ge sig hän åt ödet. 

Den känslan har hon när hon sätter sig på flygplanet på väg till en psykoanalytikerkongress i Wien 

tillsammans med sin make. Där möter hon en annan man, som hon tror är hennes knapplösa knull, 

det vill säga en sexrelation där parterna inte har några förväntningar och krav på varandras 

motprestationer. Med honom inleder hon en svindlande romans, och de fortsätter trots att kvinnans 

make får reda på det. Huvudpersonen ångrar sig i slutet av boken och återvänder till sin make igen. 

                                                 
2 Hämtat från http://www.svd.se/kultur/erica-jong-brottas-med-isadora-wing_5379151.svd 2011-12-05, utskrift i 

författarens ägo. 

3 Hämtat från http://www.ericajong.com/abouterica.htm  2011-12-05, utskrift i författarens ägo. 
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Det visade sig att den andra mannen inte kunde ge henne allt det hon sökte. Bokens terapeutiska 

grundtanke genomsyrar berättelsen. Jag tycker att författaren och hennes kvinnliga romankaraktär i 

Rädd att flyga på ett bra sätt representerar sakfrågorna i den kvinnopolitiska sfären.  

1.1 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att göra en nyläsning av Rädd att flyga, med en nyläsning menas att jag gör 

en egen läsning, och därför blir den både ny och annorlunda. Rädd att flyga har av många blivit läst 

med en fokus på huvudpersonens sexualitet och jakt på kärlek, men den här uppsatsen vill belysa 

även kvinnans identitet. Jongs politiska budskap med sin bok har genom åren diskuterats och tillför 

än idag, fyrtio år efter publiceringen, dagens samhällsdebatt. I Sverige handlar debatten i dagsläget 

om hur vi ska kunna nå jämställdhet i både parrelationer och i yrkeslivet. Ett av Jongs viktigaste 

budskap till läsaren är att man som kvinna ska kunna leva som man vill för att ha möjlighet att 

förverkliga sig själv och sina drömmar.  Det betydelsefulla som boken förmedlar är vikten av att 

vara sann mot sig själv. Det är detta som den här uppsatsen vill lyfta fram.  

 Uppsatsens diskussion kommer inledas med en analys av Rädd att flygas genreproblematik. 

Jongs roman skildrar en kvinnas frigörelse från samhällsstrukturer och invanda könsroller, varför i 

denna uppsats huvudpersonens egenheter i form av identitet, sexualitet och kropp även kommer 

presenteras och analyseras. 

  

1.2 Disposition 

 Kapitel två ger en historisk överblick av feminismen. Häri presenteras också tidigare 

forskning inom samma ämne. 

 I kapitel tre redogörs för den teori som ligger till grund för uppsatsen, nämligen den 

feministiska litteraturteorin.  

 Kapitel fyra utgör uppsatsens diskussion, som börjar med att diskutera genreproblematiken 

kring Rädd att flyga och går därefter över till en analys av hur bokens huvudkaraktärs 

identitet, sexualitet och kropp skildras. 

 Kapitel fem är en slutdiskussion. 

 Uppsatsen avslutas med en litteraturförteckning.  
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2. Bakgrund 

Nedan följer en redogörelse för feminismens historia, för att belysa att olika frågor har präglat den 

feministiska debatten under olika tider. Jag presenterar dessa olika faser som feminismen gått 

igenom, för att lättare kunna placera in Erica Jong i rätt tid. Jong uppmärksammar de frågor som 

feministerna kämpade för under den så kallade andra vågen, mellan 1960- och 1980-talet. 1970-

talet var en period där kraven på kvinnlig frigörelse och jämställdhet växte. Den andra 

feministvågen framkallade en flod av böcker om och av kvinnor. Slutligen presenteras tidigare 

forskning inom samma ämnesval.  

 

2.1 Feminismens fyra vågor 

Feminism är en politisk rörelse för kvinnors fulla ekonomiska, sociala och politiska likställighet 

med männen.
 
Den feministiska tankerörelsen har en del av sitt ursprung i den franska revolutionens 

tankar om alla människors lika värde. Den första feministiska vågen sträckte sig från år 1830 till 

1920 och handlade först och främst om sociala visioner med suffragettrörelsen som den mest 

välkända yttringen.
4
 Virginia Woolf var en förespråkare för suffragettrörelsen i England. 

Suffragetterna var en rörelse som kämpade för kvinnors rättigheter.
5
 En viktig filosof var John 

Stuart Mill som jämställde det kvinnor utsattes för med rasism i sitt verk Förtrycket av kvinnorna 

från 1869. Hans bok blev en av liberalfeminismens viktigaste verk. Han kämpade också för att män 

och kvinnor skulle få lika rösträtt. Fredrika Bremer och Sophie Adlersparre var två viktiga svenska 

feminister i denna tidiga fas. Efter första världskriget, och i synnerhet under 1930-talets ekonomiska 

depression, drevs många kvinnor till tillvaron som hemmafruar. När kampen för kvinnlig rösträtt 

var vunnen kring 1920, arbetade feminister fram till 1960-talet mest med juridiska frågor som abort, 

kvinnors arbetsförhållanden samt rätten att använda preventivmedel och sexualundervisning.
6
  

 Den franska filosofen Simone de Beauvoir har betytt mycket för den moderna feministiska 

teoribildningen. Hennes bok Le deuxième sexe (Det andra könet) från 1949 är det verk som har haft 

störst inflytande på vår tids syn på manligt och kvinnligt. Simone de Beauvoir är anti-essentialist, 

vilket innebär att hon inte tror på att kvinnor är födda med en kvinnlig essens. Denna inriktning 

kom också att kallas likhetsfeminism, eftersom den menar att det i grunden inte finns någon 

                                                 
4 Paul Tenngart, Litteraturteori, Malmö 2008 s. 113. 

5 Hämtat från http://www.bl.uk/learning/histcitizen/21cc/struggle/suffrage1/suffragists.html 2011-12-29, utskrift i 

författarens ägo.    

6 Yvonne Hirdman, ”Kvinnorna i välfärdsstaten”, i Kvinnohistoria, red. Sonja Falk-Thaning, Oskarshamn 1998, s. 

206 ff.  
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skillnad mellan könen.
7
 Det är istället samhället som skapar könsstrukturerna. 

 Den andra vågen inom feminismen tog sin början någon gång runt 1960. Detta synsätt var 

mindre förankrad i sakfrågor och handlade mer om könsroller och grundläggande orättvisa 

strukturer i samhället. Under det sena 1960-talet och tidiga 1970-talet användes inte begreppet 

feminism lika mycket; istället började feministerna tala om kvinnlig frigörelse. De kämpade för att 

påverka lagar och folks attityder. Kvinnorörelsen var en kollektiv rörelse som sammanfogades av 

gemensamma frågor. På 70-talet börjar många intressanta kvinnliga författarskap träda fram. I 

Sveriges gavs Kerstin Thorvalls uppmärksammade roman Det mest förbjudna ut år 1976. Danska 

författaren Suzanne Brøgger gav ut sin roman Fräls oss ifrån kärleken. Fokus låg på att skriva om 

kvinnans frigörelse från rådande samhällsstrukturer men även kvinnans sexualitet. 1977 

publicerades boken Kvinnorummet som är skriven av Marilyn French, som precis som Jong är från 

Amerika. Det är en feministisk utvecklingsroman och protestskrift mot hemmafruidealet, och 

handlar om en kvinnas utveckling från en osäker flicka till frustrerad hemmafru i en förortsvilla till 

ett liv som ogift kvinna i 1970-talets USA.  

 Under den tredje feministiska vågen på 1980-talet fick rörelsen minskad betydelse i väst. 

Den tidigare så inflytelserika kvinnorörelsen tycktes tappa både fart och sympatisörer. Den 

feministiska forskaren Susan Faludi ansåg att det var manssamhället som försökte att upprätthålla 

sin makt och genom kulturen tvinga tillbaka kvinnorna till deras gamla position.
8
  

Jag tycker att vi nu på 2000-talet kan se en fjärde våg inom feminismen växa fram i alla fall 

i Sverige. Författare som har gjort sig ett namn inom genren är förutom Maria Sveland bland andra;  

Unni Drougge, Katarina Wennstam och Mia Skäringer. Unni Drougge har gett ut ett tiotal böcker 

sedan debuten 1994 med Jag, jag, jag. Med den boken blev hon snabbt en av Sveriges mest 

kontroversiella författare. Andra böcker hon har skrivit är bland annat Boven i mitt drama kallas 

kärlek (2007), Bluffen (2010) och Förkunnaren (2011).  Unni Drougge skildrar en samtid med stor 

fixering vid ytan. Katarina Wennstam har under 2000-talet gett ut en trilogi, Smuts (2007), 

Dödergök (2008), och Alfahannen som publicerades år 2010. Med dessa tre böcker riktar Katarina 

Wennstam fokus mot flera olika mansdominerade yrkeskårer som har stort inflytande i samhället – 

juristvärlden, poliskåren samt filmbranschen – där det fortfarande i 2000-talets Sverige finns stora 

problem med gamla unkna värderingar och en förlegad kvinnosyn. Mia Skäringer gav 2009 ut 

boken Dyngkåt och hur helig som helst som är en samling av hennes krönikor i tidningen Yourlife 

och hennes blogginlägg från sin blogg. Den lyfter fram ämnen som kvinnans sexualitet, skilsmässor 

                                                 
7 Tenngart, ss. 114-115. 

8 Susan Faludi, Backlash. Kriget mot kvinnorna, Danmark 1993, s.101 ff.  
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och rollen som mamma.  

 

2.2 Tidigare forskning 

Jag har hämtat en del tankar om litteraturen från 1970-talet i Cristine Sarrimos avhandling När det 

personliga blev politiskt som gavs ut år 2000. Cristine Sarrimo är litteraturvetare och genusforskare. 

Sarrimo behandlar några kvinnliga författare, bland andra Kerstin Thorvall, Suzanne Brøgger och 

Erica Jong, som fick sina genombrott under 1970-talet och diskuterar litteraturgenrerna, 

bekännelser  och självbiografier, som dessa författares verk kom att kallas. Hon ägnar sig åt att 

beskriva skillnaderna mellan dessa två genrer och vad det inneburit för författaren att bli förknippad 

med någon av dessa genrer.  

 Även Nina Björks Under det rosa täcket, som gavs ut år 1996, har bidragit till en del 

tankebanor. Nina Björk, litteraturvetare och frilansjournalist, diskuterar i sin bok 1980- och 90-

talets kvinnodebatt. Genom att läsa mode- och livstilsmagasin fulla av diskurser som talar om hur 

kvinnor ska bli kvinnligare, feministiska biologer, Virginia Woolfs roman Orlando från 1928, och 

genom att läsa betraktelser av Simone de Beauvoirs liv, följer hon kvinnligheten som en 

skapelseberättelse i vår tid. Björks kritik riktas mot föreställningen att en naturgiven könsskillnad 

ska ligga till grund för en kulturell arbetsfördelning och relation mellan könen.  

 Det har gjorts en del genus- och litteraturvetenskapliga undersökningar om Erica Jong. John 

Reidar Holmes har skrivit en examensuppsats
9
 från 2011 om sökandet efter det inre landskapet i 

Jongs roman Rädd att flyga. Den uppsatsen har bidragit med tankar om huvudpersonens 

existentiella livsåskådning.   

 

                                                 
9 John Reidar Holmes, Kandidatuppsats ”The search for the Inner Landscape. The inner landscape as a source of 

freedom in the novel Fear of Flying” (“Sökandet efter det inre landskapet. Det inre landskapet som en källa till frihet 

i romanen Rädd att flyga”), Kalmar/Växjö 2011.   
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3. Teoretisk grund 

Som teoretisk grund för uppsatsens diskussion ligger den feministiska litteraturteorin. 

Litteraturvetaren Claudia Lindén skriver i sin artikel  ”Feministisk teorireception inom 

litteraturvetenskapen” i en årsbok för idé och lärdomshistoria från 2008, att det feministiska 

perspektivet har en lång och brokig historia. Feministisk teorisering har genomgått en stor 

utveckling de sista decennierna, både kvalitativt och kvantitativt.
10

 Forskare med fokus på 

feministisk litteraturteori började på 1970-talet fundera kring om det finns ett språk som är specifikt 

kvinnligt och hur det i så fall ser ut. Kvinnolitteraturen har främst koncentrerat sig på den litteratur 

som skrivits av kvinnor och undersökt den ur olika aspekter, men i  teoriformens början studerade 

man de manliga författarnas kvinnobilder. ”Bilder av kvinnlig kritik” (Image of women critisicm), 

som bland annat forskaren Kate Millett ägnade sig åt i sin avhandling Sexualpolitik (Sexual 

Politics) från 1969, blev ett begränsat kapitel inom den feministiska litteraturteorin. I en rad 

undersökningar omvärderades och nytolkades istället redan kända kvinnliga författare. Elaine 

Showalter i Deras egna litteratur (A Literature Of Their Own), från år 1977, och Ellen Moers i 

Litterära kvinnor (Literary Women), från år 1976, försökte skriva fram en kvinnlig litterär tradition, 

samtidigt som de undersökte den kvinnliga berättelsen och dess individualitet. De menade att det 

fanns en annan tradition än den manliga som framställs i de etablerade litteraturhistorierna, en 

tradition där kvinnliga författare brukade återkommande mönster, teman, problem och bilder från 

generation till generation.
11

 Elaine Showalters bok har varit tongivande för en ny kritik inom det 

feministiska perspektivet som kom att kallas gynokritik,
 
som betonade att kön är en avgörande 

faktor i vad, hur och vem vi läser.
12

  

 Frågan om vad en kvinna är har sedan sjuttiotalet lösts upp och blivit mindre intressant inom 

det feministiska perspektivet. Under 1990-talet och 2000-talet kom den feministiska forskningen, 

såväl inom litteraturvetenskap som inom andra discipliner, både internationellt och i Sverige, att 

dekonstruera, kontextualisera och historisera kropp och sexualitet. I Sverige har fokus främst 

handlat om sexualitet. Enligt forskaren Peter Barry i Beginning Theory, försöker den feministiska 

litteraturteorin även undersöka maktrelationer som utspelas i texter, med syftet att bryta ner dem 

och se läsandet som en politisk handling samt visa patriarkatets omfattning. De feministiska 

                                                 
10 Claudia Lindén, ”Feministisk teorireception inom litteraturvetenskapen”, i Lychnos. Årsbok för idé- och 

lärdomshistoria, red. Bosse Holmqvist, Uppsala 2008 s. 201. 

11 Lisbeth Larsson, ”Feministisk litteraturkritik i förändring”, i  Litteraturvetenskap – en inledning, red. Staffan 

Bergsten, Lund 2002, s. 117.  

12 Lindén, s. 207. 
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forskarna väcker frågan om män och kvinnors olikheter är strikt biologiska eller socialt 

konstruerade.
13

  

 

4. Diskussion 

Bokens innehåll och form inleder diskussionen nedan. Rädd att flygas genreproblematik kommer 

också att uppmärksammas.  

 Bekännelselitteratur är en benämning på en del av den självbiografiska litteraturen som kom 

att användas under senare delen av 1970-talet. Bekännelsen har alltid spelat en stor roll i den 

självbiografiska traditionen, men termen bekännelselitteratur kom att främst beteckna texter skrivna 

av kvinnor och med kvinnlig huvudperson.
14

 Under den sena delen av 1970-talet kom de kvinnliga 

författarna att spela en central roll på den litterära marknaden. Det berodde på den nya 

kvinnorörelsen och decenniets intensiva diskussion om könsroller. Kvinnor började skriva om den 

kvinnliga sexualiteten, deras kärleksförhållanden och längtan om att slå sig fri från tvåsamheten. 

Cristine Sarrimo skriver i sin avhandling När det personliga blev politiskt att det romantiska 

kärleksidealet som basen för familjens existens – den eviga tvåsamheten och den livslånga troheten 

– byttes ut mot sexualitetsidealet som kom att gestaltas som en kreativitetskälla, utopisk helhet och 

frihet från normer.
15

  

 Kvinnorörelsens paroll på sjuttiotalet är känt som ”det personliga är politiskt”, och i den 

politiska strategi som kallades ”sensabilitetsträning” (consciousness-raising), där individer inbördes 

berättar sina livs historier för varandra och där igenom avslöjar de politiska strukturerna, finns 

receptet till bekännelselitteraturen. Litteraturgenren kom från USA, liksom de flesta av idéerna 

inom den nya kvinnorörelsen.
16

 Trots att Erica Jong själv inte kallade sin roman för en bekännelse, 

blev hon ändå förebild för ett kvinnligt självbiografiskt skrivande av kritikerkåren som ofta  

benämnde det vid bekännelseromaner. Den nya genren könsbestämdes av kritikerna företrädas av 

kvinnliga författare, trots att fler manliga författare kallade sina verk för bekännelser och även 

angavs skriva sådana.
17

 Bekännelserna ansågs dessutom vara erotiskt ohämmade och omoraliska 

                                                 
13 Peter Barry, Beginning theory. An introduction to literary and cultural theory. Manchester 2009, ss. 128-129. 

14 Nationalencyklopedien. 

15 Cristine Sarrimo, När det personliga blev politiskt. 1970-talets kvinnliga bekännelse och självbiografi, 

Stockholm/Stehag 2010, s. 118. 

16 Nationalencyklopedien. 

17 Sarrimo, s. 83. 
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när de gavs ut på 1970-talet.
18

 I en intervju för Dagens Nyheter från den 29/9 2010 ger Jong tips till 

unga med författardrömmar. Där säger hon: ”Kom ihåg att om du vill bli författare så måste du våga 

säga sanningen, och du kommer att bli kritiserad för det, det går inte att komma ifrån. Jag tänker 

alltid det här kommer ingen att läsa. Det är mitt enda sätt att bli fri i skrivandet.”  Kan 

utgångspunkten då vara att hon skrivit utifrån sina egna upplevelser i Rädd att flyga? I samma 

intervju berättar Jong att budskapet med romanen feltolkades. Budskapet var inte att alla kvinnor 

drömmer om det knapplösa knullet. Jong ville ge ett kvinnligt perspektiv på sex och samhälle.
19

  

 Den sexuella revolutionen skedde redan under 1960-talet och unga, moderna kvinnor var 

engagerade i debatten. Det var positivt att kvinnors sexualitet erkändes, men den skildrades ofta 

genom manliga ögon och många kvinnor började med tiden känna sig lurade. Detta ville Jong 

berätta om med uppriktighet och humor.
20

 Många av 70-talets feministiska romaner förenade 

esteteik med självbiografi och politik.
21

  Allt fler människor, i synnerhet kvinnor, började ifrågasätta 

gamla föreställningar om äktenskapet. Bekännelsen anses vara mer självutlämnande än 

självbiografin, men bekännelsemotiv identifierades av kritikerkåren även i romaner. Teman som 

kom att dominera hela bekännelselitteraturen var modersupproret, sexualiteten och 

könsrollsproblematiken.
22

 Jong skriver om ämnen som sägs vara typiska för bekännelsen; 

äktenskap, kärleksrelationer och om en längtan efter att vara självständig från mannen. Själva ordet 

bekännelselitteratur fick snabbt en starkt nedsättande innebörd, och många kvinnliga författare tog 

ett par år in på 1980-talet offentligt avstånd från denna litteratur. Genrens blomstringstid var kort, 

men med sina nya teman, starka problematisering av privatlivet och unika intimitet i både form och 

innehåll har bekännelselitteraturen inneburit en förnyelse inom den självbiografiska traditionen.
23

 

Strax efter mitten av 1970-talet började en omfattande utgivning av bekännelselitteratur i Sverige. 

Två svenska självbiografiska romaner som kom att benämnas som bekännelser är Kerstin Thorvalls 

Det mest förbjudna från 1976 och Agneta Klingspors dagbok Inte skära bara rispa från 1977.  

 Huvudpersonen i Rädd att flyga ansågs av kritikerna att vara författarens alter ego, enligt 

                                                 
18 Hämtat från http://biblioteket.se/default.asp?id=141931 2011-12-05, utskrift i författarens ägo. 

19 Hämtat från http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/sex-efter-sextio-ar-det-sista-sextabut 2011-12-05, utskrift i 

författarens ägo.  

20 Hämtat från http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/maria-sveland-bitterfittan 2011-12-05, utskrift i författarens 

ägo. 

21 Ibid. 

22 Nationalencyklopedien. 

23 Ibid. 
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Cristine Sarrimo.
24

 I efterordet till den svenska nyutgåvan av Rädd att flyga berättar författaren 

bakgrunden till hur boken formades och medger att boken är delvis självbiografisk. 

Huvudpersonens upplevelser är delvis hämtade från Jongs personliga liv.  Erica Jong och Isadora 

Wing har samma intresse för skrivandet och samma utbildning.  Båda kvinnorna var utarbetade, 

underbetalda och gifta med psykiskt ostabila män. Jong har låtit sin huvudperson gifta sig ung, 

precis som Jong själv gjorde, med en man som var psykotisk och fick läggas in för vård. Författaren 

vårdade sin första kärlek under ett schizofrent sammanbrott som ledde till äktenskapets slut.
25

 

Kvinnorna gör det som de alltid gjort då de hamnat i en personlig kris, de förälskar sig igen. Isadora 

har först ett kort förhållande med en pianist, som fortfarande är förälskad i sin förra flickvän, innan 

Isadora till slut träffar psykiatrikern Bennett Wing som hon numera är gift med. Erica Jongs andra 

äktenskap var också med en psykiater. År 1966 rasade Vietnamkriget och läkare blev inkallade, en 

av dem var Jongs man (Jong, s. 397). Hon följde med honom till tyska Heidelberg i tre år. Även 

detta har författaren gjort till huvudpersonens verklighet i sin bok. Det var också där de båda 

kvinnorna började skriva på allvar i deras tillvaro som hemmafruar. De skrev dikter, noveller och 

utkast till romaner (Jong, s. 396). Huvudpersonen Isadora Wing blev en symbol för kvinnans rätt till 

obegränsad frihet, framför allt en sexuell frihet, menar Christine Sarrimo.
26

 Jag anser att Isadora 

Wing, och även Erica Jong, är viktiga representanter för 1970-talets nya kvinna, som slets mellan 

gamla och nya roller för kvinnan och satte könsdebatten i gungning.  Isadora Wing vill finna sig 

själv genom att bryta sig loss från sina föräldrar, men ändå drivs hon av familjekrafter hon inte 

riktigt kan förstå. Hon vill bli fri från tvång, men ändå fastnar hon gång på gång i samma gamla 

fällor. Isadora flyr från en mans famn för att falla offer för en annans. Hon har ingen sinnesro och 

vill ha allt på en och samma gång. 

 Rent definitionsmässigt borde Rädd att flyga klassifieras som en bekännelseroman där 

författaren är den som bekänner. Det har visat sig att Rädd att flyga delvis är självbiografisk. 

Visserligen ligger dessa två genrer, bekännelser och självbiografier, relativt nära varandra. Boken 

har alla element som stämmer in på en bekännelseroman. Mindre relevant är vad som är sant i 

självbiografisk mening – och detta är egentligen helt omöjligt att avgöra om man inte känner 

författaren personligen. Jong lyckas skapa en stämning av självutlämnande, galghumor och 

självupptagenhet. Diskussionen huruvida bekännelselitteratur borde vara en vedertagen klassifiering 

av litterära verk kan lyftas fram. Att märka böcker till bekännelser, med denna anledningen av att de 

skulle beskriva ett visst levnadsförlopp är underligt. Varför har kritiker valt att konstruera en 

                                                 
24 Sarrimo, s. 84. 

25 Erica Jong, Rädd att flyga, Stockholm 2010, s. 396. Referenser kommer hädanefter finnas i den löpande texten.  

26 Sarrimo, s. 84. 
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delgrupp av självbiografier som uppfyller specifika krav på erfarenhetsskildringar? Även i modern 

tid diskuteras det om bekännelse är ett gångbart begrepp. Oavsett om det är bekännelselitteratur 

eller inte, så har boken visat sig viktig i den politiska debatten. Rädd att flyga handlar om att som 

individ få vara precis som man är. Enligt Jong ska kvinnan inte behöva anpassa sig efter någon 

specifik mall.  Diskussionen nedan koncentreras kring bokens centrala begrepp: kvinnans identitet, 

sexualitet och kropp.  

 

4.1 Isadora Wings identitet som kvinna  

Det finns i grunden inte någon skillnad mellan könen.
 
Det är samhället som skapar 

könsstrukturerna.  Detta hävdas av den existentialistiska världsuppfattningen som även Jong delar. 

Författaren Nina Björk skriver i sin bok Under det rosa täcket att det första budet i kvinnlighetens 

skapelseberättelse är att kvinnlighet är medfött. En kvinnas första uppgift är att vara kvinnlig.
27

 

Men vad innebär det att vara kvinnlig? Att klä sig på ett visst sätt, sminka sig på ett visst sätt, bete 

sig på ett visst sätt och leva upp till de krav samhället har; att vara en god hustru och mor. 

Journalister berättar gärna hur kvinnor kan bli mer kvinnliga. De kan använda diskurser som ”Vill 

du ha en vackrare kropp? Låt oss göra om den du har” eller ”Glansen i ditt ansikte ska komma ifrån 

honom, och inte från din hy” (Jong, s. 26). Erica Jongs huvudkaraktär Isadora Wing är väl medveten 

om detta. ”Att växa upp som kvinna i Amerika. Ett sådan kors att bära! Man växte upp med öronen 

fulla av reklam om smink, kärlekssånger, Hollywoodskvaller och moraliska konflikter på 

veckotidningsnivå” (Jong, ss. 25-26).  

 Att vara kvinnlig är att vara med i denna maskerad, som tidningarna förmedlar bilder från. 

Kvinnlighet är en maskerad av smink, kläder och egenskaper som en kvinna förväntas ha. I själva 

verket är det möjligt att alla dessa mode- och livsstilsmagasin förmedlar en falsk bild som 

förtrycker den sanna kvinnans ansikte. Björk riktar kritik mot denna reducerande kvinnobild, mot 

att kvinnan blir detsamma som skönhet, sexighet och ytterst: kropp. Det är även en kritik mot en 

falsk koppling mellan naturlighet och kvinnlighet, som jag håller med om. Isadora hävdar att om 

man som kvinna vill leva ett självständigt liv i Amerika, skulle kvinnan överge den amerikanska 

kulturen om hon inte möter en rik och handlingskraftig man som hon gifter sig med. Även detta är 

en diskurs som Isadora ofta möter i modemagasinen. Men Jongs karaktär har också lärt sig en del 

om kvinnor och  kvinnlighet genom manliga författares ögon. Eftersom Isadoras relation med sin 

mamma inte var så god, läste hon sig till hur hon skulle bete sig istället. Isadora Wing har sedan 

tjugoårsåldern tagit på sig den kvinnliga masken, eller som jag också vill kalla den för: patriarkatets 

                                                 
27 Nina Björk, Under det rosa täcket. Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier, Danmark 2003, s. 18.  
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påhittade mask. Isadora har försökt leva upp till de förväntningar samhället har haft på henne som 

kvinna. Hon har jobbat hårt på sin kvinnliga identitet genom att vara en vacker kvinna utåt med 

smink och attiraljer, studerat och fått en hög utbildning på universitet, och samtidigt sett till att hon 

alltid varit en mans centrum och därmed sett till att vara älskad av någon. Hennes första äktenskap, 

som hon ingick när hon var tjugoett år, kallar hon själv för ett typiskt borgerligt förhållande. De 

hade nästan ingen gemensam fritid. Isadora skötte hushållet samtidigt som hon satt på biblioteket 

och skrev på sin avhandling. Han arbetade på en firma som gjorde marknadsundersökningar. Den 

passionerade glöden mellan dem avtog så småningom och deras uppbrott avslutades drastiskt när 

maken fick läggas in på behandling av sina psykiska besvär. För att klara av att bära upp den 

kvinnliga mask, som också innebär att vara en god älskare, har Isadora tagit hjälp av ett antal olika 

psykoanalytiker för att få bukt med hennes ångest, som jag tror kan ha orsakats av känslan av att 

hon inte orkar eller vill leva upp till denna ytliga fasad. Isadora Wing har fötts som flicka i ett 

patriarkat och har valt att avstå från sina könsbestämda privilegier, och avstått från att tolkas som, 

och vara, den vackra och den mjuka, som hon framställts i romanen. Allmänheten, framför allt män, 

har sett den blonda, unga, sårbara, känslofyllda, sexiga och mjuka kvinnan i Isadora. Efter att nu ha 

varit gift med sin andra man Bennett Wing i fem års tid, vill hon göra revolt genom sin sexlust och 

genom att vilja avstå från både äktenskap och barnafödande. Varje individ i ett samhälle måste göra 

detta samhälle till sitt eget, till sina egna tolkningsramar, för att kunna agera i det. Detta är essensen 

i den existentialistiska filosofin. Björk skriver: ”I en kultur där människor delas in efter kön är detta 

att känna sitt kön, att veta hur det ”ska” agera och vara, att tolka sig själv utifrån det, helt enkelt en 

nödvändig kompetens – mer än en kompetens, det är en identitet.”
28

  

 Isadora Wings psykoanalytiker har en central roll i boken på grund av deras oförmåga att 

lösa hennes personliga problem. De utgör ett motståndselement i Rädd att flyga eftersom de är 

konservativa och tillbakasträvande, medan Isadora Wing, som är feminist, är deras motsats både 

politiskt och ideologiskt. Hon känner nu att för mycket av Isadoras och hennes nuvarande makes 

privatliv har blivit synade av analytiker under en för lång period, och att de knappt gör något som 

inte en analytiker har en åsikt om. I början av romanen befinner sig Isadora Wing i en känsla av att 

hon är trött på sitt äktenskap och den stabilitet som det ger henne; istället längtar hon efter 

någonting nytt och spännande. Därmed låter hon sina handlingar styra vad som kommer att ske. 

Jong har ett tydligt politiskt budskap, och det är att var och en har förutsättningar att forma sitt eget 

liv. Ett centralt tema för Jong är driftstillfredställelse även för kvinnan utan kärlek och äktenskap 

med största möjliga njutning. Det är förvånansvärt att debatten kring Rädd att flyga har kommit att 

                                                 
28 Björk, s. 25. 
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handla så mycket om kvinnlig sexualitet och om alla de historier om Isadoras olika män som flyter 

genom berättelsen. Fokus ligger inte där. Det betydelsefulla som boken förmedlar är vikten av att 

vara sann mot sig själv, att som kvinna våga och kräva att få leva efter sin egen kompassriktning. 

Jongs huvudperson är en ung kvinna som försöker frigöra sig från patriarkatets krav och traditioner. 

Hon är inte nöjd med sitt sexliv med sin make, utan uttråkad. Till slut bestämmer hon sig för att 

följa lusten.  

Jag tänkte på alla roller för snälla flickor jag hade spelat – den duktiga studenten, den plikttrogna 

dottern, den skuldmedvetna trogna hustrun som bara begick äktenskapsbrott i tankarna – och jag 

bestämde mig för att för en gångs skull vara modig och göra som jag kände utan att bry mig om 

konsekvenserna (Jong, s. 227). 

Den förvirrade Isadora lämnar sin man för att följa med sin älskare i hans bil ut i Europa. 

Tillsammans försöker de leva som existentialister. Framtiden existerar inte, och de tänker ta dagen 

som den kommer. Det dröjer dock inte länge förrän hon inser sitt misstag. Medan Isadora trott att de 

kört runt planlöst i Europa, visar det sig att älskaren haft sin privata agenda. Han har nämligen 

bestämt att möta upp sin fru och sina barn i Bretagne. Där de skulle ha några veckors semester 

tillsammans, står nu Isadora alldeles ensam och bestämmer sig för att bege sig mot Paris. När 

Isadora har blivit lämnad av sin älskare förstår hon att man inte behöver be om ursäkt för att man 

vill göra som man själv vill. Kanske var det av ren illvilja som hon hade rymt ifrån sin make, ett 

drastiskt men nödvändigt sätt att förändra hennes liv. ”Man behövde inte be om ursäkt för att man 

ville äga sin egen själ. Den tillhörde bara en själv sådan den nu var. Den var till syvende och sist allt 

man hade” (Jong, s. 368). Det har funnits en längtan inom kvinnorörelsen att låta kvinnor 

förverkliga en traditionellt manlig västerländsk livsstil, som vägrar erkänna några gränser för 

människans frihet.
29

 Jong försöker förklara att andra människor inte gör individen fullständig, utan 

det måste individen göra själv. Har inte individen kraft att fullständiga sig själv blir sökandet efter 

kärlek ett försök till självutplåning.  Att vilja leva efter sin egen kompassriktning har ett samband 

med föreställningen om Erica Jongs myntade begrepp om det knapplösa knullet, då man ger utlopp 

för sina inre drifter.  

                                                 
29 Hämtat från http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/nina-bjork-svarar-jo-vi-ar-bundna-av-biologi 2012-01-06, 

utskrift i författarens ägo. 
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4.2 Isadora Wings sexualitet  

Rädd att flyga har ett kvinnligt perspektiv på sex och samhälle samt ett tydligt feministiskt budskap. 

Den ifrågasätter invanda könsroller, äktenskap och familjeliv. Boken har ett stort fokus på kvinnans 

kropp och sexualitet. Kravet på fri kärlek eller ökad driftsutlevelse har i kvinnorörelsens historia 

haft få kvinnliga förespråkare fram till 1970-talet. Kvinnors tveksamhet inför den fria kärleken har 

en koppling till att det oftast är de som har fått ta de negativa konsekvenserna av det, såsom 

oönskade graviditeter, objektifieringen av kvinnors kroppar och en liberalisering av prostitution och 

pornografi.
30

 Sexuallivet betraktades som privat och var inte något man skrev om. Det var just 

hemlighållandet av detta så kallade privatliv som kvinnorörelsen, som bland annat Erica Jong 

tillhörde, ville avskaffa. De ville medvetandegöra och offentliggöra kvinnans reproduktionssfär och 

därmed föra in den  i samhällsdebatten. Den traditionella familjen, där mannen genom tiderna 

intagit rollen som överhuvud, skulle förstöras eller förändras radikalt för att en ny frigjord kvinna 

skulle kunna födas, skriver Cristine Sarrimo i sin avhandling. Föräktenskapligt sex började alltmer 

accepteras i samhället på 1960- och 1970-talet och kvinnor har över lag fler sexuella partner än förr. 

Det var under efterkrigstiden som den sexuellt mest erfarna och experimenterande gruppen kvinnor  

i väst framträddes genom historien.  

 Isadora Wing chockade läsarna med sin omättliga aptit på livet och dröm om det knapplösa 

knullet, ett jämställt sexuellt möte befriat från varje uns av skuld och ånger.
31

 Det 

uppmärksammades av en ung generation som sökte frigöra sig från samtidens normer och 

värderingar. Rädd att flyga fokuserar på sökandet efter frihet i ett västerländskt samhälle. Det 

knapplösa mötet är snarare någonting fint än något skamligt att önska sig. Det handlar om två 

personer som möts som jämlika för en oproblematisk älskog och det  rymmer inga underliggande 

motiv. ”Det står utanför maktkampen. Mannen tar inte och kvinnan ger inte” (Jong, s. 32). Parterna 

behöver inte ens känna varandra, anonymitet är en bra förutsättning. Det handlar om ett anonymt 

och lustfyllt möte utan ånger och skuld mellan två främmande personer, ett fullbordande av en 

fantasi oberörd av vetskapen av personernas vardagsliv utanför fantasin. Personerna förblir sedan 

oberoende av varandra, behåller sin avskildhet och tillsammans uppnår de en sexuell fullbordan. 

Isadora Wing har ännu inte upplevt ett sådant tillfälle. Det knapplösa knullet är den första beskrivna 

reaktion av Isadoras ofullbordade äktenskap med sin make och till amerikanska normer och 

värderingar gällande kvinnors sexualitet. Det påminner om existentialismen, en filosofi som Isadora 

                                                 
30 Sarrimo, ss. 95-96.  

31 Hämtat från http://www.svd.se/kultur/erica-jong-brottas-med-isadora-wing_5379151.svd 2011-12-05, utskrift i 

författarens ägo. 
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utforskar under bokens gång, där överflöd och livslust är centrala. Isadoras flört med 

existentialismen uttrycks till en stor del i hennes sökande efter frihet. Huvudpersonen Isadora kan 

inte sluta drömma om det knapplösa mötet. Hon tror att hon hittar honom i sin älskare som hon 

möter i hotellobbyn i Wien infor psykoanalytikerkonferensen. Han är en slags bohem och 

livsnjutare som tar dagen som den kommer. Huvudpersonen i Jongs bok är ständigt på jakt efter den 

omöjlige mannen, trots att hon samtidigt vill förverkliga sig själv. Isadora har omgett sig av många 

olika kärlekspartner för att hitta både sig själv och mannen i sitt liv. Drömmen om det knapplösa, 

börjar med att Isadoras funderingar om vad hon ska göra med den längtan som kvävts av 

äktenskapet med hennes make Hon började längta efter att då och då ge sig iväg mot okänt mål och 

ta reda på om hon fortfarande kan leva ensam. I två år hade hon försökt bestämma sig för om hon 

skulle bli gravid med hans barn eller resa iväg på egen hand för att se lite mer av världen innan hon 

slog sig till ro med någonting definitivt (Jong, s. 59). Isadora Wing har en inneboende rädsla för att 

bli ensam, varför hon hela tiden söker sig till nya manliga bekantskaper. ”Jag hungrade efter män 

och hungrade efter ensamhet. Jag sved av längtan efter sex och jag kände ett våldsamt behov av att 

totalt isolera mig” (Jong, s. 27).  Efter ett tag upptäcker Isadora att hennes make egentligen är en 

bättre kärlekspartner än sin nyfunna älskare. Jong skriver: ”Det var helt klart att Adrian tillfört vårt 

kärleksliv något och lärt oss uppskatta varandra på ett nytt sätt. Vi berörde varandra fullständigt. 

Plötsligt var jag lika viktig för Bennett som om han hade varit nyförälskad i mig” (Jong, s. 168). 

Det dröjer inte lång tid innan Isadoras make får reda på att hans fru har inlett en romans med en av 

hans kollegor, men han väljer att inte göra någon stor sak av det. 

 Enligt Cristine Sarrimo försöker Jongs huvudkaraktär inta Don Juans roll som förespråkare 

av en fri lustupplevelse. Jag håller med Sarrimo om att boken gestaltar vad som sker när kvinnan 

själv erövrar och jagar. Isadora Wing vill både ha frihet och närhet. Enligt forskarna Sandra M. 

Gilbert och Susan Gubar tillhör Jongs bok en kategori romaner som de kallar för ”sexchange”-

komedier. ”Könen byter plats med varandra; kvinnan intar rollen som Don Juans roll som 

egentligen tillhör mannen och den avslöjas därmed som just en roll -  ett spel och en traditionell 

mask som inte fungerar om kvinnan spelar samma spel.”
32

 Den moderna och negativa bilden av en 

Don Juan är en man som är en kvinnotjusare som frånsäger sig familjebanden, vägrar nöja sig med 

en enda sexuell partner och känner ingen ansvarskänsla inför sin nästa. Berättelsen om Don Juans 

erotiska äventyr och dramatiska död sägs härstamma från Sevilla i Spanien på 1600-talet. Don Juan 

är mannen som struntar i samhällets och religionens moralbud och samhällskodex och får sona sina 

brott när han intar en nattlig supé tillsammans med ”Stengästen”, vålnaden av fadern till en av de 

                                                 
32 Sarrimo, s. 120. 
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kvinnor han har förfört. Enligt Peter Brooks, en av många som diskuterat Don Juan-figuren, vill 

Don Juan erövra och behärska sin motpart för att uppnå en eftertraktad kunskap. Den sexuella akten 

och sanningssökandet förenas, men Don Juans erövringar måste paradoxalt nog bevisa för honom 

att det egentligen inte finns något att veta: att det inte finns någon högre makt, social konvention 

och transcendental lag som styr och vägleder den enskilde.
33

 Isadora Wing är en manstjusare som 

till sist upptäcker att männen inte kan leva upp till det hon önskar, ett jämställt och kamratligt 

förhållande. Isadora Wing drömmer om absolut gemenskap, kamratskap och jämlikhet med sin 

man. Jongs huvudkaraktär är en Don Juan i den bemärkelsen att hon vill göra revolt mot invanda 

könsroller och urgamla mönster. Hon vill älska två män samtidigt, fast bara leva med en av dem. 

Hon söker det jämställda förhållandet och det likaledes jämställda sexlivet. En relation fri från krav 

av gamla traditioner som äktenskap. Erica Jong skriver om en kvinna som inte tror på äktenskapet 

längre, men som gjorde det en gång. Jong beskriver Isadora Wings intagande av rollen som en 

kvinnlig Don Juan:  

Jag visste att det var de kvinnor som krävde mest som fick ut mest av livet (och av männen) och att 

män tyckte att man var värdefull och åtråvärd om man betedde sig som om man var det, och att 

ingen kunde trampa på en om man vägrade att agera dörrmatta. Jag visste att ödmjuka kvinnor blev 

nedtrampade och att kvinnor som uppträdde som drottningar blev behandlade därefter (Jong, s. 170).   

Hennes älskare kan inte leva upp till de krav och drömmar Isadora har om det knapplösa knullet. 

Han vill vissa gånger inte ha samlag med henne. Isadoras frustration uttrycks: 

Det var inte det att männen hade en underbar extra tillgång som kallades för penis, utan att kvinnan 

hade en underbar åretruntfitta. Om det så stormade och haglade och regnade så höll den stånd ändå. 

Den fanns alltid till hands, var alltid redo. Faktiskt ganska skrämmande när man tänker på saken. Det 

var inte så konstigt att män hatade kvinnor. Det var inte så konstigt att de hade uppfunnit myten om 

kvinnans underlägsenhet (Jong, s. 126).  

Detta citatet beskriver Jongs karaktär efter en incident när hennes älskare inte ville ha samlag med 

henne, för att han inte kände för det just då. Enligt Isadora Wing är det mannen som vägrar, eller en 

slokande penis, det slutgiltliga vapnet i kampen mellan könen. ”Det var det som var den 

grundläggande orättvisan” (Jong, s. 126). Citatet betyder någonting ytterligare, nämligen de 

outsagda förväntningar som finns på kvinnor. Att kvinnan alltid förväntas vara redo, hon  ska alltid 

ge det hon har. Kvinnan kan städa, laga mat, passa barn, tillfredsställa mannen dagarna i enda 

medan det inte finns några klara förväntningar på vad mannen ska göra. Sedan långt tillbaka finns 

föreställningen om att mannens primära uppgift är att arbeta och försörja familjen. Kvinnor har förr 

i tiden fått gå och oroa sig för att bli med barn eller dö i barnsäng, och då fick de ofta lov att bli 

                                                 
33 Sarrimo, s. 125. 
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tagna av män mot sin vilja. Männen ville då att deras kvinnor skulle vara mer liderliga. På 1970-

talet när boken utspelar sig, hävdar Isadora att kvinnorna höll på att lära sig att bli liderliga och 

vilda. 

 Isadora Wing använder sin sexualitet som ett vapen för att skjuta undan sina verkliga 

känslor. Även Don Juan använde sin sexualitet som ett vapen för att skydda sig från sig själv. Det 

finns även en vilja från Isadoras håll att slå sig fri från kravet, som hon känner, att vara tillags en 

man. Hon undrar var de kvinnor som verkligen var fria finns, de som inte tillbringade sitt liv med 

att studsa från man till man utan som kände sig fullständiga utan män (Jong, s. 137). Den kvinnliga 

Don Juan avsäger sig äktenskap, familjebildning, monogami och moderskap, det gör Isadora Wing 

också. Hon för ett tyst uppror mot makten, borgerligheten och inlärda roller. I sitt andra äktenskap  

börjar hon ifrågasätta vad äktenskapet egentligen är till för, och hon har absolut ingen längtan av att 

bli mamma. Uppsatsen går nu över till att diskutera huvudpersonens kroppsuppfattning och 

kroppsfixering.  

4.3 Isadora Wings kroppsuppfattning 

Kvinnor ville på sjuttiotalet inte bli bedömda utifrån sina kroppar, och kroppen skulle inte utgöra 

grunden för den kvinnliga identiteten, utan de ville bli sedda som personligheter. Enligt Nina Björk 

har sjuttiotalets kvinnorörelse utmålats som sexualfientlig, pryd och tråkig, med hänvisningar till 

dess klädmode, som bestod av näbbstövlar, palestinasjalar och brända bh:ar.
34

  Samtidigt säger 

Björk att sjuttiotalet var känt för sitt kroppsliga ointresse. Jag tycker inte att Jongs huvudkaraktär är 

kroppsligt ointresserad eller sexualfientlig, varken som tonåring eller som trettioåring. Jong tar 

tidigt i romanen upp huvudpersonens osunda kroppsfixering under tonåren. Redan på flygplanet ner 

till Wien stöter Isadora ihop med en psykoanalytiker som hon blev behandlad av när hon var fjorton 

år och nästan hade bantat sig till döds. Isadora Wing bantade så mycket så att följderna blev att 

hennes menstruation uteblev. Orsaken var enligt hennes psykoanalytiker och henne själv som vuxen 

att hon skulle vara rädd för att bli kvinna. Isadoras mamma hade sagt att hon inte kunde vara 

konstnär och mamma samtidigt. Att bli kvinna kunde alltså innebära att Isadora kunde förlora sin 

frihet. ”Om man skulle vara tvungen att sitta hemma och vara rasande om man fick barn skulle hon 

inte få några” (Jong, s. 378). Kroppsidealen ändras med tiden och den kultur man lever i. När 

Isadora växte upp på femtiotalet var idealet yppigt och hemmafruanpassat. På sextiotalet var idealet 

ett annat; då skulle kvinnokroppen vara anorektiskt smal. Den anorektiska antikroppen gjorde sitt 

                                                 
34 Björk, s. 27.  



 

20 

intåg i samband med politisering och sociala revolter i samhället.
35

  

  Med åren har Isadora börjat kritisera sitt eget tänkande kring sin kroppsfixering. Jong 

överdriver Isadoras självkritik för att underhålla läsaren. Det används en slags satir när Jong 

kommer att skriva kring kroppen, möjligen för att hennes läsare själva ska börja ifrågasätta sin egen 

kroppsfixering. Syftet tror jag är att skapa en kritik mot hur samhället vill att kvinnor ska vara och 

att fundera på hur man som kvinna själv vill se ut och bete sig.  

Det är som om att åldras framförallt vore att stelna. Att låta ansiktet i förutbestämda mönster som ett 

svagt förebud om den stelhet som inträder efter döden. Åja, hakan är fortfarande tillräckligt 

fast...men nog kan man se en tunn, nästan osynlig rand mitt över halsen? Och brösten är ännu fasta, 

men hur länge till? Och fittan? Den kommer att klara sig längst. Det kommer fortfarande att vara full 

fart på den, när ingen längre bryr sig ett dugg om resten av mig (Jong, s. 72).  

Här visas att huvudpersonen bryr sig om hur hennes kropp har förändrats med åren, samtidigt som 

hon använder sin humor. Hon vet att det är helt naturligt att kroppen ändrar utseende, även om man 

inte önskar det. I vissa stunder njuter Isadora av sin fylliga kropp, och i andra stunder föraktar hon 

sig själv för att vara tjock.  Jong drar ofta paralleller till sitt kön när det kommer till sin vikt och 

kroppsfixering i Rädd att flyga. När Isadora började banta i tonåren berodde det på att hon skulle 

straffa sig själv för att hon onanerade på soffan. När hon bantade berodde det alltså på skuldkänslor 

för sex. Varje ”överflödigt hekto” var ett bevis på Isadoras ”svaghet, slapphet och njutningslystnad” 

(Jong, s. 365). Genom att svälta sig offrar hon sin egen vällust och status som en ung sexuellt aktiv 

kvinna.  

 Isadora Wing anses vara både sexig och kvinnlig till sitt utseende. I intervjun med Dagens 

Nyheter år 2010 sa Jong så här: ”Ska man vara ärlig, och det ska man, så ligger mycket av kvinnors 

makt i deras utseende, deras sexuella dragningskraft. Det är inte roligt, men så ser det ut – 

fortfarande”
36

. Björk menar att när en kvinna tänker på sig själv tänker hon på sin kropp och i 

förlängningen på den man som begär henne.
37

 Att vara objektifierad betyder inte bara att när 

mannen ser henne som kvinna ser han henne som ett objekt, utan även att kvinnan själv ser sig som 

ett objekt; Isadoras kropp är både hennes jag och hennes objekt, som hon bör pynta, träna och klä 

upp i fina kläder. Isadora har i sina kärleksförhållanden försökt leva upp till den bild hon trott att 

hennes män önskat av henne. Hon har blivit någon hon egentligen inte är, för att få kärlek. Det är en 

                                                 
35 Hämtat från http://www.popularhistoria.se/artiklar/kvinnokroppens-ideal---smart-eller-mullig/ 2011-12-31, utskrift i 

författarens ägo. 

36 Hämtat från http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/sex-efter-sextio-ar-det-sista-sextabut 2011-12-05,  utskrift i 

författarens ägo. 

37 Björk, s. 32.  



 

21 

sorglig bild Björk förmedlar av kvinnan, som jag hoppas inte stämmer. När kvinnan tänker på sin 

kropp ska hon i första hand inte tänka på att den ska behaga någon annan. Hon ska tänka på att den 

enbart behöver behaga henne själv. Samtidigt tror jag att Jongs huvudperson i Rädd att flyga har 

funderat mycket på vad andra tycker om hennes kropp och försökt leva upp till samhällets 

skönhetsideal, vilket inte fått henne att må så bra. Kanske var det så att kvinnorna på sjuttiotalet 

struntade i hur deras yttre såg ut, för att de skulle bli betraktade som ett subjekt och inte som ett 

objekt. Kroppsidealet var något feministerna ansåg vara något som kvinnor blivit påtvingade av 

männen. Därför struntade de i bh:n och sminket.  

 Jong menar att man inte ska lyssna så mycket på vad andra säger, skriver och tycker om 

kvinnokroppen, utan själv utforska sin egen kropp och sitt eget kön. Vi är alla olika, ser olika ut till 

utseendet, och har olika livsuppfattningar. Samhället och modemagasin kan omöjligt bestämma hur 

kvinnor ska se ut och göra med sin kropp. Kvinnan har rätt till sin egen kropp. I en artikel om 

kroppsfixering har Isadora läst att i stunder av stress eller extas förlorar människan medvetandet om 

ens kropps gränser. Då glömmer man att kroppen tillhör en själv och ingen annan. Det har varit 

Isadora Wings problem. Jongs huvudkaraktär har hela tiden levt på ett visst sätt för att samhället 

och männen har lärt henne att betrakta sin kropp på det sättet.  

 När 1970-tal övergick till 1980-tal hamnade utseendet i fokus och skillnaden mellan kvinnor 

och män betonades. Den kvinnliga identiteten kopplades starkt till utseendet.
38

 

 

                                                 
38 Hämtat från http://www.popularhistoria.se/artiklar/kvinnokroppens-ideal---smart-eller-mullig/ 2011-12-31, utskrift i 

författarens ägo. 
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5. Slutdiskussion 

Syftet i den här uppsatsen har varit att behandla hur Erica Jong beskriver Isadora Wings identitet, 

sexualitet och kropp i Rädd att flyga. Jong blandar humor och självironi med existentiella frågor 

och ämnen som rör 1970-talets feministiska debatt i sin genombrottsroman. Hon skrev om kvinnans 

sexualitet på ett sätt som skulle underhålla men ändå uppmärksamma problematiken för kvinnor i 

sin egen generation. Rädd att flyga ligger i gränsen mellan att vara en bekännelse och en 

självbiografi. Författaren har själv klargjort att boken är för självbiografisk för att bli kallad 

skönlitterär. Frågan huruvida bekännelse är en bra benämning på en litterär genre eller inte kan 

diskuteras, men många kritiker har tagit avstånd från benämningen, så väl denna uppsats. Klart är 

att Jong med sin självuppriktighet, självkritik och självironi berörde en hel generation kvinnor 

världen över, och berör kvinnor än idag, eftersom många fortfarande läser och skriver om henne och 

hennes roman. Rädd att flygas politiska budskap tillför fortfarande dagens samhällsdebatt som i 

Sverige 2011 har kommit att kretsa kring jämställdhet i parrelationer och skilsmässans innebörd.  

 Det klaraste budskapet Jong förmedlar är vikten av att vara sann mot sig själv, att som 

kvinna våga och kräva att få leva efter sin egen kompassriktning. I vår kultur anses det vara 

”kvinnligt” att finnas till för andra, att känna omsorg samt pyssla om både hushåll, barn och make. 

Som kvinna ska man ifrågasätta bilden samhället har på hur en kvinna ska vara, och våga gå emot 

normen för att kunna leva som man drömmer om. Rädd att flygas huvudperson Isadora Wing 

längtar efter absolut gemenskap, kamratskap och jämlikhet i sin parrelation. Hon ifrågasätter 

äktenskapet som en konstitution och vill inte få några egna barn. Detta leder henne ut på en resa 

genom Europa med en man som hon knappt känner. Med honom önskar hon leva ut sina sexuella 

drömmar om det knapplösa knullet. Jong skildrar och diskuterar till stor del kvinnans roll som 

sexuell varelse i Rädd att flyga. Det finns en uttalad kvinnlig Don Juan-tematik, där Isadora Wing 

vill göra uppror mot invanda könsroller. Den kvinnliga Don Juan avsäger sig äktenskap, 

familjebildning och monogami. Erica Jong diskuterar även rätten till sin egen kropp i sin roman. 

Det har tagit lång tid för Isadora att lära känna sin kropp, men nu börjar hennes inställning ändras. 

Hon har hittills levt på ett visst sätt för att hon trott att det förväntats av henne, att klä upp sig och 

vara vacker. Jong överdriver huvudpersonens kroppsfixering för att underhålla läsaren och skapa ett 

kritiskt synsätt för kvinnor att se på hur samhället förmedlar diskurser om den ”perfekta 

kvinnokroppen”. Uppsatsens ambition har varit att lyfta fram en annan sida av Rädd att flyga än den 

som endast belyser kvinnans kropp och sexualitet. Jag anser att Erica Jongs budskap är djupare än 

idén om det knapplösa knullet.  Jag läste istället Jongs roman utan sexuella glasögon och riktade 

fokus på det existentiella underlaget.  
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