
 

 

 

Kandidatuppsats 

Flaskpost för frigörelse? 
En studie om könsroller och emancipation i Alice 

Munros novell ”To Reach Japan” 

 
 

Författare: Sarajeh Okhovat 

Handledare:  Beate Schirrmacher 

Examinator:  Peter Forsgren 

Termin: HT14 

Ämne:  Litteraturvetenskap 

Nivå:  Kandidat 

Kurskod: 2LI10E 



  
 

i 
 

 

Nyckelord 
Alice Munro, ”To Reach Japan”, feminism, Judith Butler, könsroller, emancipation 

 

Tack 
Ett stort tack till min handledare Beate Schirrmacher, som har möjliggjort fullföljandet 

av uppsatsen ifråga. Med mycket tålamod och engagemang har hon överlämnat många 

insiktsfulla råd och kommentarer som gett mig riktning i uppsatsskrivandet.  



  
 

ii 

 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 
1.1 Syfte och tes _____________________________________________________ 2 

1.2 Motivering till ämnesval ____________________________________________ 3 

1.3 Material _________________________________________________________ 3 

2 Teori och metod ______________________________________________________ 4 

2.1 Judith Butlers genusdiskurs _________________________________________ 4 

2.2 Narratologi ______________________________________________________ 5 

2.2.1 Gérard Genette _______________________________________________ 5 

2.2.2 Isla Duncan __________________________________________________ 6 

3 Forskningsöversikt ___________________________________________________ 6 

3.1 Narratologiska studier______________________________________________ 7 

3.2 Tematiska studier _________________________________________________ 8 

 

4 Analys _____________________________________________________________ 12 

4.1 Novellens synopsis _______________________________________________ 12 

4.2 Novellens narratologiska struktur ____________________________________ 13 

4.2.1 Analepser och prolepser _______________________________________ 13 

4.2.2 Berättarnivåer och berättarpositioner ____________________________ 14 

4.2.3 Fokalisering _________________________________________________ 15 

4.3 Utvalda scener i novellen __________________________________________ 16 

4.3.1 Festen _____________________________________________________ 16 

4.3.2 Bilresan ____________________________________________________ 19 

4.3.3 Slutscenen __________________________________________________ 22 

5 Diskussion och slutledning ____________________________________________ 25 

Referenser ___________________________________________________________ 26 

 



  
 

1 
 

1 Inledning 
 

Writing this letter is like putting a note in a bottle–  

And hoping 

It will reach Japan.  

 Alice Munro, ”To Reach Japan”
1
  

 

 

Raderna ovan är skrivna av protagonisten Greta i Alice Munros novell ”To Reach 

Japan”. Det är ett utdrag ur ett brev som hon adresserar till Harris, en man hon har 

romantiska känslor för som inte är hennes make. Greta vill med brevet initiera en träff 

med honom i hans hemstad Toronto. Men vad betyder egentligen dessa rader, och i 

förlängningen novellens titel, för berättelsen i stort – är det en metaforisk resa som 

avses där Greta ser sig själv i denna flaskpost? Även för henne är slutdestinationen 

(liksom för flaskposten) tämligen osäkert och mottagaren i stort sett en främling. 

Samtidigt inger resan hopp om förändring och kanske även början till frigörelse.  

Munros ”To Reach Japan” behandlar just teman så som identitet, sökande och 

emancipation. I novellens inledande och deskriptiva skede uppkommer ett stycke som 

står som bakgrund för resten av novellen och blir därmed i hög grad tongivande för hur 

berättelsens händelseutveckling ska förstås. Berättaren låter läsaren veta att senare i 

livet kommer det att vara svårt för Greta att förklara vad som var och inte var accepterat 

under tiden då novellens handling utspelar sig: 

 

You might say, well, feminism was not. But then you would have to explain that feminism was 

not even a word people used. Then you would get all tied up saying that having any serious idea, 

let alone ambition, or maybe even reading a real book, could be seen as suspect, having something 

to do with your child’s getting pneumonia, and political remark at an office party might have cost 

your husband his promotion. It would not have mattered which political party either. It was a 

woman’s shooting off her mouth that did it. (RJ 6) 

 

Dessa rader står därmed som bakgrund till uppkommande händelser, tankar och 

känslouttryck och präglar därmed läsarens förståelse av dessa. De uppdelade 

könsrollerna som beskrivs i citatet ovan är hämmande framförallt för kvinnorna. 

Möjligheten till problematisering och debatt via ovannämnda feminism var inte heller 

befintlig vid denna tid. Åtminstone inte i den omgivning Greta befinner sig. Att hitta en 

lösning eller frigörelse tillstår den enskilda individen och får därmed utföras i det 

privata, isolerat från en större rörelse eller ideologisk grund.  

                                                 
1
 Alice Munro, ”To Reach Japan” i Dear Life, London 2012, s. 14. Framledes kommer citat från novellen 

att refereras via parenteser i den löpande texten där ”To Reach Japan” förkortas till versalerna RJ.  

 



  
 

2 

”To Reach Japan” är den inledande novellen i novellsamlingen Dear Life (2012), för 

övrigt Munros senast publicerade verk. Alice Munros noveller påminner till viss grad 

om Doris Lessings berättande i det avseendet att inget är för litet eller obetydligt att 

skriva om. Som både Lessing och Munro visat så utgör många gånger dessa, till synes, 

triviala aspekter stora mönster i hur individer kan förstå och förhålla sig till relationer, 

jaget och – i förlängningen – livet. Munro, liksom Lessing, uppehåller sig ofta vid 

vardagen, människors relationer och introspektion. Denna initiala tolkning gjorde att jag 

började kolla upp receptionen av Alice Munro via litteraturkritiken och intervjuer i 

tidskrifter och tidningar för att kunna förstå henne i en litterär kontext. Jag förvånades 

då av att inriktningen generellt var på hennes stilistiska och narratologiska berättande 

och inte tematiken som jag tyckte mig se.  

Nobelprismotiveringen för Munro 2013 löd: ”den samtida novellkonstens mästare”, 

medan Doris Lessings motivering år 2007 istället uttrycktes på följande sätt: ”den 

kvinnliga erfarenhetens epiker, som med skepsis, hetta och visionär kraft har tagit en 

splittrad civilisation till granskning”.
2
 Eftersom Munro fick priset blott sex år efter 

Lessing är det rimligt att anta att de diametralt olika motiveringarna inte beror på att de 

yttrats i olika litterära tidsepoker och paradigm.  

Hade jag kanske läst in för mycket, var de sociala och vad som möjligen kan 

nämnas för de feministiska aspekterna inte så centrala i Munros verk? Frågan väckte 

mitt intresse och jag läste allt fler noveller av Munro samtidigt som jag också började 

uppsöka sekundärlitteratur om Munros skrivande för att se om receptionen och 

litteraturkritiken av Munro överensstämde med forskningen eller inte. Detta sökande 

utmynnade sedermera i mitt uppsatsuppslag.  

 

1.1 Syfte och tes 
Jag vill med den här uppsatsen undersöka könsrollerna som presenteras i Alice Munros 

novell ”To Reach Japan” och som av berättaren, citerat ovan, uttryckligen beskrivs som 

begränsande för åtminstone kvinnorna. Men även Gretas sökande och längtan till 

frigörelse från de hämmande rollerna tycks resultera i stereotypa könsroller där 

kvinnans befrielse är beroende av mannens existens. Jag vill därmed söka förstå om det 

handlar om en kvinnlig emancipation eller om det istället handlar om en till synes 

deterministisk (och pessimistisk) förståelse av det patriarkala i samhället där Gretas 

frihetstörstande resulterar i en återvändsgränd. Därmed blir berättandet och berättaren 

                                                 
2
 ”Nobelpriset i litteratur – pristagarna”, svenskaakademien.se. Tillgänglig; 

<http://www.svenskaakademien.se/nobelpriset_i_litteratur/pristagarna >[2014-12-20]. 

http://www.svenskaakademien.se/nobelpriset_i_litteratur/pristagarna
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viktiga för att söka förstå attityderna som finns i novellen gällande centrala händelser 

och känslouttryck. Karaktärernas agerande och deras könsroller blir därmed centrala i 

analysen. Syftet med uppsatsen blir följaktligen att försöka urskilja innebörden av 

karaktärernas stereotypa framträdande och genom berättandets attityder kring den 

narrativa progressionen söka svara på vad som därmed förmedlas.  

Utifrån den specifika novellen vill jag påvisa och analysera teman så som 

könsroller, frigörelse och feminism som påträffas så väl i ”To Reach Japan” som 

övergripande i Alice Munros författarskap.   

Avslutningsvis blir det också intressant att försöka utläsa huruvida novellens slut 

ska tolkas som att Greta uppnår frigörelse eller om hon hamnar i en återvändsgränd och 

då blir det återigen viktigt att söka tolka berättarens inställning till händelseförloppet 

och vilka signaler som utgår till läsaren.  

 

1.2 Motivering till ämnesval 
På en mer övergripande nivå är det intressant och givande att titta på vilka utsikter Greta 

har, finns det några reella val under den här tiden för att bryta sig loss från 

könsnormerna eller är det illusioner som oundvikligen fungerar som återvändsgränder 

tillbaka till samma könsnormer? Greta är ju exempelvis inte ekonomiskt obunden, 

vidare är hon inte heller emotionellt så pass oberoende så att hon klarar sig utan en man 

i sitt liv. På det viset påminner hon, eller snarare hennes situation, om Flauberts Emma 

Bovary. Även hon såg ju vägen till frigörelse via andra män. Medan Emma Bovary går 

ett ödesdigert slut till mötes är det intressant att se hur Munro valt att avsluta sin 

berättelse och vilken tolkning som kan göras gällande Gretas framtid. Utmynnar den i 

en frigörelse eller kvarstår de begränsande könsrollerna trots allt?  

 

1.3 Material: Alice Munros novell ”To Reach Japan” 
Det är många av Munros noveller som behandlar just teman så som könsroller, 

relationen mellan man och kvinna och viljan att bryta sig loss från olika typer av 

normer. Relativt snabbt blev dock novellen ”To Reach Japan” ett givet val. Det absolut 

mest avgörande var att begreppet feminism dyker upp tidigt i novellen i relation till vad 

som var brukligt och accepterat för kvinnor under tiden för novellens handling. Givetvis 

avger sådana ord intressanta signaler vilket skapar en typ av kontext för det som senare 

presenteras i novellen. Här finns en mer explicit redogörelse för de feministiska 

inslagen i Munros berättande jämförbar med novellsamlingarna Lives of Girls and 

Women (1971) och Who Do You think You Are/The Beggar Maid: Stories of Flo and 
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Rose (Tiggarflickan) (1978). Eftersom de två sistnämnda verken har frambringat många 

studier och efterforskningar blev jag än mer beslutsam att välja just ”To Reach Japan” i 

Dear Life som gavs ut så sent som år 2012. Därmed kunde jag få en mer självständig 

ingång till novellen som ännu inte hunnit ge upphov till så många 

forskningspublikationer.  

 

2 Teori och metod 

Nedan redogör jag för uppsatsens teori- och metodval och övergripande kan det nämnas 

att uppsatsen kommer att vara en studie med utgångspunkt i feministiska teorier, där 

fokus främst kommer att vara på könsroller och performativt genus. Narratologin är 

metoden som kommer att användas vid analysen av novellen för att tolka vad som 

berättas genom att undersöka hur det framförs. 

 

2.1 Judith Butlers genusdiskurs 
För att undersöka könsroller, (genus-)stereotyper och identiteter kommer studien att 

utgå ifrån Judith Butlers genusdiskurs. Butler är en framstående feministisk filosof och 

hennes forskning är konstruktivistisk, där hon framhåller att genus är socialt 

konstruerat. Därmed avvisar hon alla essentialistiska ansatser om att det skulle finns 

någon typ av immanent genus med biologiskt nedärvda kvinnliga respektive manliga 

särdrag. Att prata om ”kvinnor” som en likformig enhet är därför problematiskt och 

distinktionen mellan kön och genus blir därmed väsentlig: 

Although the unproblematic unity of “women” is often invoked to construct a solidarity of 

identity, a split is introduced in the feminist subject by the distinction between sex and gender. 

Originally intended to dispute the biology-is-destiny formulation, the distinction between sex and 

gender serves the argument that whatever biological intractability sex appears to have, gender is 

culturally constructed: hence, gender is neither the causal result of sex nor as seemingly fixed as 

sex.
3
 

 

Så långt låter Butlers argumentation mycket lik det som Simone de Beauvoir uttryckte 

med de kärnfulla orden: “Man föds inte till kvinna, man blir det”.
4
 Men även om Butler 

har utgått från de Beauvoirs konstruktivistiska anförande har hon vidare även 

frambringat en genusteori där tesen är att genuset är en allmän och performativ akt. Med 

performativ akt menas att de olika genusattribut som associeras med stereotypa 

könsroller är agerade, och Butler utvecklar det på följande sätt: 

 
In what senses, then, is gender an act? As in other ritual social dramas, the action of gender 

requires a performance that is repeated. This repetition is at once a reenactment and 

                                                 
3
 Judith Butler, Gender Trouble, New York & London 2006 [1990], s. 8.  

4
 Simone de Beauvoir, Det andra könet, Stockholm, 1976 [1949], s. 162. 
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reexperiencing of a set of meanings already socially established; and it is the mundane and 

ritualized form of their legitimation.
5 

 

Därmed skapas och återskapas dessa könsroller på ett socialt konstruerat sätt via 

offentliga och gemensamma sammanhang, där dessa performativa akter utförs. Butler 

understryker vidare att det performativa agerandet måste förstås som en gemensam 

aktion: ”Although there are individual bodies that enact these significations by 

becoming stylized into gendered modes, this ‘action’ is a public action”.
6
 

För att kunna sätta Gretas resa – så väl den fysiska som den metaforiska – i en större 

social kontext behöver studien därmed söka svara på huruvida det i hennes fall handlar 

om en kvinnlig frigörelse och om den i så fall går via en allmän distansering av de 

normerade könsrollerna.  

 

2.2 Narratologi 

För att urskilja attityder till händelseförlopp, tankar och känslouttryck som uppenbaras i 

novellen behövs det en litteraturvetenskaplig metod som koncentrerar sig på 

berättandets struktur och framtoning. Hur får läsaren reda på informationen, av vem och 

ur vilken synvinkel? Är det en involverad eller distanserad berättare? Vad har berättaren 

för förhållande till det som presenteras och går det att utläsa någon speciell hållning till 

dem? Den narratologiska metoden blir då alldeles uppenbart givande för att reda ut 

dessa frågor och specifikt det som väldigt övergripande kallas för point of view blir 

väldigt fruktbar för min studie. Men även narratologins tidsaspekter så som exempelvis 

analepser (bakåtblickar) och prolepser (framåtblickar) kommer att utredas i uppsatsen.   

 
2.2.1 Gérard Genette 

Studien kommer i första hand att utgå ifrån en av de främsta teoretikerna inom 

narratologin, Gérard Genette, och hans teoribildning uttryckt i Narrative Discourse: An 

Essay in Method (1980) [1970].
7
 Genettes Narrative Discourse blir således uppsatsens 

metodiska utgångspunkt. Gällande just point of view framhåller han att det är något 

inom narratologin som ofta har studerats men där han anser att forskningen inte verkar 

förstå att point of view inbegriper två olika nivåer och att dessa studier därmed lider av: 

 
a regrettable confusion between what I call here mood and voice, a confusion between the 

question who is the character whose point of view orients the narrative perspective? and the very 

                                                 
5
 Butler, s. 191. 

6
 Butler, s. 191. 

7
 Narrative Discourse är samlade utdrag från det franska originalverket Figures ǀǀǀ (1970). 
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different question who is the narrator? – or, more simply, the question who sees? and the question 

who speaks?
8 

 

Distinktionen ovan är – om än uppenbar i Genettes mening – tidigare alltså förbisedd 

enligt honom.
9
 I hans begreppsapparatur skiljer han således mellan nämnda mood och 

voice och som i hans mening försumligt slås ihop i det som kallas för point of view. 

Mood och voice är därmed de narratologiska instrument som jag kommer att använda 

mig utav i min studie. Inom det vida begreppet mood kommer jag att avgränsa mig till 

att analysera just fokaliseringen och gällande voice kommer min avgränsning sträcka sig 

till berättarperspektivet (person). Genette är kritisk till begreppen jagform och 

tredjepersonsperspektiv som han anser är mindre informativa gällande berättarens 

position, varvid han istället talar om homo- och hetereodiegetiska berättarnivåer 

respektive extra- och intradiegetiska berättarnivåer.
10

  

 
2.2.2 Isla Duncan 

Uppsatsen kommer även att utgå ifrån Isla Duncans Alice Munro’s Narrative Art 

(2014). Duncan utreder och framhåller Munros berättarteknik genom hela hennes 

författarproduktion, vilket blir mycket givande för min studie då jag kan sätta ”To 

Reach Japan” i en större narratologisk kontext utifrån Munros samlade produktion. 

Hela studien är mycket relevant och givande för min uppsats, dock kommer 

uppsatsens narratologiska analys i synnerhet utgå ifrån den del av Duncans forskning 

som behandlar det hon benämner tredjepersonsperspektivet (”third-person point of 

view”). Då även ”To Reach Japan” är skriven utifrån detta berättarperspektiv. I själva 

analysen av novellen kommer jag dock att utgå ifrån Genettes terminologi, bortsett från 

de gånger då det är citat eller anföranden från Duncans forskning som just använder sig 

av begreppen jagform och tredjepersonsperspektiv. 

 

 

3 Forskningsöversikt 

Forskningen om Alice Munro – åtminstone den engelskspråkliga – handlar som i de 

flesta fall antingen om hur Munro skriver eller vad hon skriver om. Efterforskningarna 

har dock hittills i större grad tagit fasta på hur Munro skriver. Nedan redogörs för de 

narratologiska studier som gjorts gällande Munros skrivande och följs sedan av mer 

tematiska studier om vad som sägs i hennes författarskap. 

                                                 
8
 Gérard Genette, Narrative Discourse: An Essay in Method, Ithaca, New York 1980, s. 186. 

9
 Genette, s. 186. 

10
 Genette, argument som framförs genomgående i kapitlet Person (Ι) i Narrative Discourse, s. 96-108. 
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3.1 Narratologiska studier 

Intresset för Munros berättarkonst är väldigt stort där det framhållits att Munro genom 

sina noveller har för avsikt att undersöka och förmedla berättandets möjligheter och 

begränsningar men även relationen mellan sanning och berättande.
11

 Munros 

narratologiska struktur med öppna slut har också varit av stort forskningsintresse.
12

 

Munros karaktärframställning är ytterligare ett intresseområde som ryms inom den 

narratologiska forskningen där många av forskarna är överens om att Munro skapar 

karaktärer som är öppna och mottagliga för förändring eller rent av omvandling 

(metamorphosis).
13

 Munros behandling och problematisering av ett trovärdigt 

berättande gör att det i en av hennes noveller, ”Hard-Luck Stories”, snarare handlar om 

meta-berättande, menar litteraturforskaren Katherine J. Mayberry.
14

 Novellen visar på 

en pessimistisk syn på berättandet – vad gäller dess möjlighet att återvinna det förflutna, 

öka förståelsen eller förändra tidsflödet.
15

 

Genrebestämning av Munros verk har också attraherat stort forskningsintresse och 

den generella slutsatsen är att hennes författarskap ryms inom realismen. En av dessa 

forskare, Judith McCombs, har i anknytning till två av hennes berättelser (”A 

Wilderness Station”, ”The Love of a Good Woman”), sammanfattat hennes skrivande så 

här: ”Both stories are masterpieces of Munro’s realism, simultaneosly archetypal and 

documentary, revealing people’s lives in exact and mythic detail”.
16

 Det är just de 

speciella inslagen i Munros skrivande, vilka McCombs benämner ”mytiska detaljer”, 

som gör att forskarna delas upp i olika åsikter om vilken typ av realism som 

kännetecknar Munros skrivande. Det talas om realism med meta-fiktiva inslag
17

; 

realism med drag av magisk realism
18

; realism med gotisk, biblisk och skräckromanens 

särprägel
19

 – eller som Munroforskaren Carol Ann Howells framför det: ”The keyword 

                                                 
11

 Katherine J. Mayberry, “’Every Last Thing…Everlasting’: Alice Munro and the Limits of Narrative” i 

Bloom, Alice Munro, New York 2009, s. 30. 
12

 Bl.a. forskarna Crouse 1995, Hoy 1991 refererade till i Deborah Hellers artikel ”Getting Loose: 

Women and Narration in Alice Munro’s Friend of My Youth” i Bloom, 2009, s. 104, 119. 
13

 Heller, s. 103-104. 
14

 Mayberry, s. 30. 
15

 Mayberry, s. 36. 
16

 Judith McCombs, “Searching Bluebeard’s Chambers: Grimm, Gothic, and Bible Mysteries in Alice 

Munro’s ‘The Love of a Good Woman.’” i Bloom, Alice Munro, New York 2009, s. 123. 
17

 Ajay Heble, “’It Was about Vanishing’: A Glimpse of Alice Munro’s Stories.” i Bloom, Alice Munro, 

New York 2009, s. 57, passim. 
18

 Heller, s. 118. 
19

 Tesen i McCombs artikel “Searching Bluebeard’s Chambers: Grimm, Gothic, and Bible Mysteries in 

Alice Munro’s ‘The Love of a Good Woman.’”.  
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here is ’Gothic’: it contains the premise of melodramatic violence and buried lives”
20

; 

och slutligen framhållandet av att det rör sig om en fördjupad realism utan övernaturliga 

anspråk där Munros ”possibility-spaces” står för möjligheterna inom realismen och 

därmed fördjupar densamma.
21

   

Ett verk som helt inriktar sig på Alice Munros narratologiska grepp är Isla Duncans 

bok Alice Munro’s Narrative Art (2014). Duncan utgår från narratologiska teorier och 

specifikt är hennes forskning inspirerad av den narratologiska teoretikern Shlomith 

Rimmon-Kenan, som är framstående inom den nutida narratologin. Duncan presenterar 

sin forskning tematiskt och därmed inte kronologiskt verk för verk. Hon skriver om 

Munros författarproduktion utifrån bland annat perspektiv, fokalisering och berättarens 

begränsade tillförlitlighet (the limits of narrative authority), dessutom har hon ett litet 

efterord om Dear Life där hon kommenterat de olika novellerna i samlingen mycket 

kort. Duncans forskning är mycket relevant för min studie och då främst inriktningen på 

perspektiv och fokalisering men även det stycke i efterordet som behandlar just ”To 

Reach Japan”.  

 

3.2 Tematiska studier 
När det sedan gäller forskningen om vad Munro skriver om är nog de allra flesta 

forskare och kritiker överens om att hon skriver ingående om människors emotionella 

och sociala liv i till synes väldigt vardagliga liv och händelser. Författaren Michael 

Cunningham skriver:  

Alice Munro tells the large stories of people whose lives are outwardly small… I don’t know a 

writer better able to chart the intricacies of human beings, the incredible complexity and ambiguity 

of emotions.
22

  

 

Författaren Jonathan Franzen sammanfattar det i en vida refererad recension av 

novellsamlingen Runaway (2004) med att framhålla att Munros ämne är människor: 

”People people people”.
23

  

Forskningen har bland annat uppehållit sig vid kvinnorna i novellerna, som en del 

anser vara Munros övervägande fokus, och även relationen mellan man och kvinna och 

hur de presenteras. Eftersom mitt arbete är i anknytning till sistnämnda forskningsfält 

                                                 
20

 Coral Ann Howells, Contemporary World Writers: Alice Munro, Manchester 1998, s. 13.   
21

 Tesen i Ulrica Skagerts avhandling: Possibility-Space and Its Imaginative Variations in Alice Munro’s 

Short Stories, Stockholm 2008. 
22

 Citerad i Philip Colemans artikel “Friend of My Youth: Alice Munro and the Power of Narrativity.” i 

May, Alice Munro, Ipswich, Mass. 2013, s. 162.  
23

 Jonathan Franzen, “’Runaway’: Alice’s Wonderland”, The New York Times 2004-11-04. Tillgänglig; 

<http://www.nytimes.com/2004/11/14/books/review/14COVERFR.html?pagewanted=all&_r=2&>[2015-

02-05]. 

http://www.nytimes.com/2004/11/14/books/review/14COVERFR.html?pagewanted=all&_r=2&
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kommer jag nedan att mer ingående redogöra för forskningen som förhåller sig till 

feminismen och könsroller. 

Alice Munro har själv sagt att hon inte är en feminist utan att hon skriver om 

kvinnor för att det är det hon bäst känner till och ställer sig sedan frågan om vad man så 

fall kallar en manlig författare som mestadels skriver om män.
24

 I förordet till Selected 

Stories (1996), skriver Munro: ”I keep an eye on feminism and Canada and try to figure 

out my duty to both”.
25

 McIntyre menar att Munros framgångar så väl som hennes 

ovilja att figurera som någon slags offentlig författarpersona gjorde det möjligt för 

henne att hålla avstånd från sociala och politiska frågor som har skapat konflikter inom 

den kanadensiska litteraturen.
26

 Trots det är det en hel del kritiker och forskare som 

lyfter fram främst Lives som ett feministiskt och kvinnoorienterat verk.  

Litteraturvetaren Robert Thacker skriver i sin artikel ”Alice Munro: Critial 

Reception” att Lives of Girls and Women (1971) snabbt förkunnades som någon typ av 

feministisk cri de cœur.
27

 Kritikern Timothy McIntyres menar att anledningen till den 

stora framgången var till stor grad för att den var rätt i tiden i relation till den feminism 

som var stark då.
28

 Coral Ann Howells, känd Munro forskare, skriver att intresset vid 

den tiden var stort vad gäller att: 

[E]xposing the power politics of gender in heterosexual relations and with women’s quests to 

discover their individual identities by finding their voices and reclaiming their rights over their 

own bodies”.
29

  

 

Howells menar vidare att Munro, genom att skriva om en flickas liv, visar att det också 

inkluderar att skriva om många andra kvinnors liv. Del, protagonisten, förstås i relation 

till sin mamma, mostrar och väninnorna.
30

 Många kritiker har också påpekat att Lives är 

en feminiserad version av James Joyces A Portrait of the Artist as a Young Man (1916) 

men just inkluderandet av andra kvinnoöden i Lives och Dels position i en kvinnlig 

kontext gör att böckerna skiljer sig åt utifrån en genusaspekt, framhåller den 

feministiska kritikern Barbara Godard.
31

 

                                                 
24

 Cara Feinberg, “Bringing Life to Life”, The Atlantic 2001-12-01. Tillgänglig; 

<http://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2001/12/bringing-life-to-life/378234/>[2015-03-20]. 
25

 Timothy McIntyre, “Doing Her Duty and Writing Her Life: Alice Munro’s Cultural and Historical 

Context.” i May, Alice Munro, Ipswich, Mass. 2013, s. 64. 
26

 McIntyre, s. 64. 
27

 Robert Thacker, “Alice Munro: Critical Reception.” i May, Alice Munro, Ipswich, Mass. 2013, s. 30. 
28

 McIntyre, s. 61. 
29

 Citerad i McIntyre, s. 61. 
30

 Howells, s. 32-33. 
31

 Howells, s. 32. 

http://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2001/12/bringing-life-to-life/378234/
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Litteraturvetaren Carol L. Beran skriver att Munro skildrar kvinnor i olika åldrar och 

exponerar på vilka olika sätt de är utsatta eller offer för omständigheterna eller 

omgivningen.
32

 Vidare inkluderar många av Munros noveller berättelser om äldre 

kvinnor, en grupp som annars ofta varit åsidosatt inom fiktionen annat än när det 

behövts en häxa (”villainess”) fortsätter Beran.
33

 Genom att visa olika faser i kvinnors 

liv och visa på deras utsatthet anknyter Munros berättelser till många samtida författare 

som är bekymrade över den kvinnliga sociala avbilden.
34

 

Forskaren Philip Coleman skriver att Munros sjunde novellsamling Friend of My 

Youth (1990) genererade en hel del essäer och recensioner som sökte utforska de 

feministiska inslagen. Berättelserna tolkades med utgångspunkt i Hélène Cixous, Luce 

Irigarays och Julia Kristeva feministiska teorier. Coleman nämner bland dem forskarna 

Gayle Elliott och Pam Houston som sökt redogöra för hur Munros berättelser förhåller 

sig till och själva skapar kvinnlig identitet.
35

  

Pam Houston vill i sin artikel ”A Hopeful Sign: The Making of Metonymic 

Meaning in Munro’s ’Meneseteung’” diskutera det manliga och kvinnliga skrivandet 

(samt tänkandet) och anser att: 

The most obvious place to begin a discussion about men and women and language […] is with a 

distinction between metaphor and metonymy, a distinction that will prove helpful in examining 

the way meaning is made available to each of the sexes.
36

 

 

Medan metaforen är ett fast förhållande där ett ord ersätter ett annat i ett slutet och 

komplett system – vilket förknippas med manlighet – så är metonymin baserad på 

associationer och kontexter och är därmed flytande, vilket uppfattas som kvinnligt 

fortsätter Houston.
37

 Houston anknyter sedan till Luce Irigarays kritik mot att 

vetenskapen ensidigt har studerat fasta kroppar och negligerat vätskor vilket även 

förklarar varför den fasta metaforen är mer privilegierad än den flytande metonymin
38

 

som också kan förstås som det forskaren Jane Gallop menar resulterar i ”the 

phallocentric neglect of feminity”.
39

 För att undersöka metonymins roll i ett kvinnligt 

författarskap har Houston valt Munros novell ”Meneseteung”: ”There was probably 

                                                 
32

 Carol L. Beran, “Margaret Atwood and Alice Munro: Writers, Women, Canadians.” i May, Alice 

Munro, Ipswich, Mass. 2013, s. 87, 90-92. 
33

 Beran, s. 90. 
34

 Beran, s. 92. 
35

 Coleman, s. 161. 
36

 Pam Houston,”A Hopeful Sign: The Making of Metonymic Meaning in Munro’s ’Meneseteung’” i The 

Kenyon Review. 1992-01-10, vol. 14, nr 4, s. 82.  
37

 Houston, s. 83.  
38

 Citerad i Houston, s. 85. 
39

 Citerad i Houston, s. 85. 
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never a story with more female bodily fluids”.
40

 Houston anser att Munro i 

”Meneseteung” visar på metonymins kreativa och ändlösa möjligheter och begränsas 

därmed inte till Lacans förståelse av den som osjälvständig och bristfällig.
41

 Genom att 

använda sig utav metonymin i ”Meneseteung” visar Munro att en fast och absolut 

mening är en omöjlighet ”and while this may be frightening, it is in no way limiting”, 

skriver Houston avslutningsvis.
42

 

I sin artikel ”’A Different Tack’: Feminist Meta-Narrative in Alice Munro’s ’Friend 

of My Youth’” inriktar sig Gayle Elliott på vad hon anser vara metaberättandet i 

nämnda novell. Elliott förhåller sig till Houstons studie om metonymin i Munros novell 

”Meneseteung” för att påvisa de metafiktiva inslagen i just ”Friend of My Youth”:  

Seemingly unrelated fragments can be comprehended only in terms of their metonymic 

relationship, one to the other. Thus, Munro explores not only memory but the processes by which 

people account for and make sense of experience, examining in “Friend of My Youth” – as she 

does in “Differently” and “Meneseteung” – the nature of narration itself.
43

     

 

Elliott vill även med sin artikel påvisa att novellen bär spår av det som kan kallas för 

kvinnligt skrivande, då hon menar att kvinnliga författare försöker förändra den 

narratologiska strukturen för att på det viset ta ”a different tack” i sin ingång till 

fiktionen.
44

 Metonymin och det som är flytande representerar i det här fallet det 

kvinnliga: 

The tensions between the potentialities of story and the language with which it is limited are 

readily apparent in Munro’s fiction, which explores the incongruencies between primary and 

secondary narratives, memory and experience, chaos and resolution. Thus, “Friend of My Youth” 

is metafictional both in and of itself and also metonymically, in relation to other stories in the 

collection.
45

 

 

Där alltså det metonymiska uttryckssättet räknas till det kvinnliga skrivandet. När det 

sedan gäller att förklara varför i synnerhet Alice Munro ofta väljer att skriva noveller 

utan någon upplösning väljer Elliott att referera till Howells som menar att det kan bero 

på en ”feminine preference for indeterminacy over the determination of progress and 

mastery”.
46

 Obestämdheten och de ofullständiga sluten associeras därmed med det som 

kallas för det kvinnliga skrivandet. 

Den kanadensiska litteraturprofessorn Beverly J. Rasporich har skrivit boken Dance 

of the Sexes: Art and Gender in the Fiction of Alice Munro (1990) som specifikt inriktar 

                                                 
40

 Houston, s. 85. 
41

 Houston, s. 91. 
42

 Houston, s. 91. 
43

 Gayle Elliott,“’A Different Tack’: Feminist Meta-Narrative in Alice Munro’s ‘Friend of My Youth’” i 

Journal of Modern Literature. 1996, vol. 20, nr 1, s. 77. 
44

 Elliott, s. 75-76. 
45

 Elliott, s. 77-78. 
46

 Citerad i Elliott, s. 79.  
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sig på Munros feministiska perspektiv i hennes författarproduktion fram till 1990. 

Rasporich anser att mottagandet och kritiken av Munros verk ofta har varit 

förvånansvärt neutrala ”since Munro is a passionate woman writing passionately about 

women”.
47

 Hon har med sin bok därmed velat undersöka de feministiska möjligheterna i 

Munros berättande utifrån ett könsperspektiv. Rasporich menar att hennes bok primärt 

har som syfte att presentera feministisk litteratur till studenter och därmed inte att 

utveckla den feministiska teoribildningen.
48

 Hennes arbete utgår och förhåller sig dock i 

högsta grad till både feministisk kritik (”feminist critical inquiry”) och feministisk 

litteraturteori.
49

 Boken är, fram tills idag, ensam i sitt slag i att vara ett helt verk om 

Munros noveller ur ett feministiskt perspektiv. Min studie har som ansats att bygga 

vidare på den forskningen.  

 

4 Analys 

Analysavsnittet inleds med en synopsis av novellen som stöd för läsare som inte har läst 

”To Reach Japan”. Synopsisen följs av en narratologisk analys där novellens analepser 

och prolepser; berättarposition och berättarnivå; och fokalisering kommer att utredas. 

Slutligen presenteras tre utvalda scener i novellen som analyseras utifrån feministisk 

teoribildning med könsroller och performativt genus som övergripande fokus. 

 

4.1 Novellens synopsis 

Alice Munros novell ”To Reach Japan” utspelar sig i Vancouver på 1960-talet. Tiden 

för berättelsen framgår av referensen till filmen The Four Hundred Blows (1959) som 

berättaren låter förstå är en av flera europeiska filmer ”such as were beginning to be 

shown in Vancouver at that time” (RJ 9).
50

  

Berättelsen utgår från protagonisten Greta som är mamma till lilla Katy, hemmafru 

och även en ”poetissa” (RJ 5-6). Poetissa – som Greta benämns av dem som känner till 

hennes skrivande – är ett feminiserat ord för poet som hon avskyr att förknippas med. 

Hon anser att ordet konnoterar någon typ av oförarglig bisyssla och låter som ”a web of 

spun sugar” (RJ 6). 

Greta är gift med Peter, en ingenjör och godmodig man som är pragmatisk till sin 

läggning och därmed raka motsatsen till Greta själv. Greta som skyr allt användbart som 

                                                 
47

 Beverly J. Rasporich, Dance of the Sexes: Art and Gender in the Fiction of Alice Munro, Winnipeg, 

Manitoba 1990, s. viii.
.
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pesten (RJ 5). Brytpunkten i novellen blir när Greta, på en författarbjudning, träffar 

kolumnisten Harris som är på besök från Toronto. Harris tar på sig uppdraget att köra 

hem en alltför full Greta som misstagit de erbjudna drinkarna för rosa lemonad. I bilen 

uppstår en laddning mellan dem som inte realiseras fysiskt. Från den dagen 

dagdrömmer Greta om Harris: ”She nearly wept with longing” (RJ 13). I sitt trånande 

efter Harris eller möjligen drömmen om ett annat liv negligerar Greta sitt skrivande och 

producerar under kommande månader inte ett ord. Drygt ett halvår senare infinner sig 

dock plötsligt möjligheten för Greta att vara äventyrlig: ”an access of boldness” (RJ 14). 

Peter, hennes man, blir erbjuden ett arbetsprojekt under några månader i Lund (”far up, 

in fact as far as you could go north, on the mainland” (RJ 6)) och det finns inga 

inackorderingsmöjligheter för Greta och deras dotter, Katy. Greta passar då på att 

erbjuda sig att ta hand om sin väninnas hus i Toronto (Harris hemstad) som ska på en 

resa som infaller samtidigt som Peters arbetsresa. Med förhoppning om att kunna 

återförenas med Harris skickar Greta ett kryptiskt brev, utan adressatens namn, till hans 

kontor om vilken dag och tid hon anländer till Torontos tågstation.  

Under tågresan träffar Greta på en yngre man, Greg, som hon (på hans initiativ) har 

en tillfällig sexuell förbindelse med. Efter akten och vid återvändandet till den egna 

kupén, där hon har lämnat den sovande Katy ensam, finner hon sängen helt tom. Katy 

har vaknat och gett sig ut för att finna sin mamma och fastnat i det lilla utrymmet 

mellan två vagnar, där Greta slutligen finner henne. Greta fylls av skuldkänslor och 

anser att hon begått en synd när hon så beslutsamt riktat sin uppmärksamhet någon 

annanstans.  

Novellen slutar med att Greta, vid ankomsten till Torontos tågstation, överraskande 

blir mött av Harris som beseglar sammankomsten med en kyss. Harris blir alltså 

återigen den galanta räddaren som tar Greta med storm.  

 

4.2 Novellens narratologiska struktur 
4.2.1 Analepser och prolepser 

Novellen ”To Reach Japan” tar avstamp i en ramberättelse som utgörs av Gretas och 

Katys tågresa tvärsöver Kanada, från Vancouver till Toronto. Novellen inleds med att 

Peter står på plattformen och vinkar av Greta och Katy som redan sitter på tåget. Under 

de tre dagar det tar att ta sig till Torontos tågstation – som är deras men även novellens 

slutdestination – läggs berättelsen fram via analepser. Det är enbart ett ställe där en 

proleps förekommer och det är i novellens inledande stadium där berättaren inviger 

läsaren i svårigheterna för Greta när hon längre fram i livet försöker förklara vad som 
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var socialt accepterat för kvinnor vid tiden för novellens handling. En stor del av detta 

stycke har tidigare citerats i uppsatsens inledning och förekommer därför i en förkortad 

version nedan:  

It would become hard to explain, later on in her life, just what was okay in that time and what was 

not. You might say, well, feminism was not. […] People would laugh and say, Oh surely you are 

joking and you would have to say, Well, but not that much. (RJ 6) 

 

Prolepsen har en betydande funktion i fråga om hur berättelsen ska förstås och tolkas då 

den sätter novellens handling i en social kontext och även tydliggör inslagen av 

feministisk tematik i berättelsen. Åhörarnas förvånade reaktion över det som Greta 

berättar om tiden för novellens handling, signalerar till läsaren att det förhåller sig på ett 

annat sätt i framtiden vad gäller de starkt uppdelade könsrollerna. Det finns alltså en 

större frihet och jämställdhet i framtiden, som därmed också förklarar den förundrade 

responsen från dem som lyssnar på Gretas återgivning av svunna tider.  

Denna proleps bidrar därigenom till att läsaren tar del av Gretas föresatser och 

handlande med ett större sammanhang i åtanke: en allmän kvinnlig emancipation. 

Innebär det att Greta genom sina handlingssätt närmar sig den frigörelse som verkar 

åligga framtidens kvinnor och kommer feminismen Greta till gagn? Gretas berättelse 

sätts i ett större socialt sammanhang och läsaren får tidigt dessa frågor att fundera kring 

vid läsandet av novellen.  

 

4.2.2 Berättarnivåer och berättarpositioner 

”To Reach Japan” är berättat utifrån en extradiegetisk berättarnivå, där berättandet 

utförs från en nivå som är överordnad själva historien. Detta framgår bland annat tydligt 

av det stycke då berättaren kommenterar svårigheterna för Greta att i framtiden försöka 

förklara omständigheterna vad gäller könsroller under tiden för novellens handling. Det 

skulle inte gå om berättaren var begränsad till själva berättelsesfären, diegesen. 

Berättaren innehar vidare en position som en heterodiegetisk berättare och befinner 

sig därmed utanför novellens handling och uppträder därmed inte som någon karaktär i 

historien.  

Duncan framhåller att berättelsen är skriven ur ett tredjepersonsperspektiv vilket är 

ett berättarperspektiv som hon bland flera andra forskare menar att Alice Munro i sitt 

senare författarskap allt mer utgått ifrån.
51

 Munros tidigare novellsamlingar har annars 

haft ett övertag av berättelser i jagform framhåller Duncan, vilket Robert Thacker menar 
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blev ”characteristic” för Munros skrivande.
52

 Brytpunkten kommer efter verket 

Something I’ve Been Meaning to Tell You, då berättelser med heterodiegetisk berättare 

blir allt vanligare.
53

 Duncan anser att skiftet från jagform till tredjepersonsperspektiv i 

Munros noveller bidrar till att berättaren går från att vara ”[the] confinding first-person 

narrator”
54

 – vilket lockar läsaren till att acceptera dennes personlighet och slutledning
55

 

– till en större distansering där berättaren blir mer allvetande
56

 men där protagonisterna 

istället kan bli ”weakened by distance”
57

. 

 

4.2.3 Fokalisering 

Novellen är vidare skriven utifrån en begränsat allvetande berättare vilket innebär att 

berättaren enbart har insyn i protagonisten Gretas tankar och förnimmelser. Fokalisatorn 

är därmed Greta och det är ur hennes perspektiv som läsaren får ta del av det som 

presenteras, det vill säga via en intern fokalisering. Detta syns tydligt då läsaren får ta 

del av Gretas interna tankeverksamhet och vad hon tycker och känner inför 

händelseutvecklingen och de övriga karaktärerna i berättelsen. Ett specifikt fall är när 

läsaren får ta del av vad Greta tycker om sin man Peter: ”She thought how nice-looking 

he was, and how he seemed to be so unaware of it” (RJ 5). Eftersom Greta inte är en 

tankeläsare och berättarens insyn begränsas till Gretas känsloliv får läsaren inte heller ta 

del av de övriga karaktärernas tankar och känslor. Läsaren får enbart insyn i hur 

karaktärerna upplevs och uppfattas utifrån Gretas perspektiv via den interna 

fokaliseringen. När berättaren beskriver hur de övriga karaktärerna upplevs av Greta 

används därför det blygsamma ordet seemed: ”Once Peter had brought her suitcase on 

board the train he seemed eager to get himself out of the way” (RJ 3, min kurs.) eller 

gällande en av männen på festen: “He actually seemed  ready to talk to her” (RJ 11, min 

kurs.). Läsaren inbjuds därför att se tillvaron helt ur Gretas perspektiv vilket skapar 

utrymme för att kunna hysa empati och sympati för henne. Detta till skillnad från 

exempelvis berättarperspektivet i Madame Bovary som består av varierande fokalisering 

(variable focalization) där fokalisatorn skiftar mellan att vara Charles och Emma 

Bovary, vilket bidrar till att läsarens odelade empati inte begränsas till en specifik 

karaktär.
58

 Att begränsa fokaliseringen till en specifik karaktär, vilket i ”To Reach 
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Japan” är Greta, gör att läsaren känner ett samförstånd med just henne. Vilket i sin tur 

gör att den karaktären får en framstående roll när en särskild närhet etableras mellan 

läsaren och fokalisatorn. Detta skulle därmed motsäga Duncans tidigare framförda 

anförande om att protagonisten nödvändigtvis skulle försvagas genom skiftet från 

jagform till tredjepersonsperspektiv – eller snarare från att vara en homodiegetisk 

berättare till hetereodiegetisk berättare. För även om historien är framförd av en 

heterodiegetisk berättare kan protagonisten få en närhet till läsaren via den interna 

fokaliseringen. 

 

4.3 Utvalda scener ur novellen 

För analysavsnittet har tre scener ur novellen valts ut där de stereotypa könsrollerna 

kommer att demonstreras och utredas och även där den större frågan om huruvida Greta 

når frigörelse att analyseras.  

Scenerna följer i kronologisk ordning och inleds med Festen som främst fokuserar 

på formationer av kvinnor respektive män med olika (performativa) genusattribut 

utifrån sina kön, där identitet efter genus adresseras. Festen följs av Bilresan som också 

fokuserar på identitet utifrån kön och genus men som även tar upp de inslag av 

”galenskap” som kan skönjas i novellen som symboliserar det ofriska i samhället i stort 

gällande kvinnors underordnade ställning. Slutligen presenteras Slutscenen där en av 

uppsatsens huvudfrågor – huruvida novellens slut ska tolkas som att Greta uppnår 

frigörelse eller om hon hamnar i en återvändsgränd – utreds och besvaras.    

 

4.3.1 Festen 

Scenen inleds med att Greta får ringa på dörren två gånger eftersom ljudvolymen är så 

pass hög: ”noise seeped out around the closed door” (RJ 8), och när dörren väl öppnas 

får hon ett högst likgiltigt mottagande: 

She was greeted by a woman who seemed to have been expecting somebody else. Greeted was the 

wrong word – the woman opened the door and Greta said that this must be where they were 

having the party. “What does it look like?” the woman said, and leaned on the doorframe. The 

way was barred till she – Greta – said, “May I come in?” and then there was a movement that 

seemed to cause considerable pain. She didn’t ask Greta to follow her but Greta did anyway. (RJ 

8) 

 

Av texten går det att utläsa att kvinnan i hög grad är motvillig till att släppa in Greta och 

när Greta väl kommer in är det ingen som talar till henne eller ens uppmärksammar 

henne. Serveringspersonalen som erbjuder henne drinkar ignorerar Gretas försök att 

skapa en konversation. Greta slappnar dock av efter några drinkar och när hon hör att en 
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grupp samtalar kring europeiska filmer och känner igen en av titlarna försöker hon 

infoga sig i samtalet och bland dem:  

”Oh, I saw that.” She said this loudly and enthusiastically, and they all looked at her and one, a 

spokesperson evidently, said, “Really?” (RJ 9, kurs. org.) 

 

De tysta blickarna och det kyliga gensvaret – som kursiverats av berättaren för att 

tydligare visa på den sarkastiska tonen – framhåller att Greta blir avspisad från den 

gruppen. Efter det ger Greta upp att försöka ingå i något socialt sammanhang, ”she 

could just wander around and pass her own judgments” (RJ 9). Helhetsintrycket är att 

Greta varken verkar väntad (även om hon officiellt blivit inbjuden) eller önskad på 

festen.  

Festen utgörs av små kotterier med olika grad av status och Greta finner att den mest 

framträdande av dem är en grupp av viktiga män som bland annat utgörs av värden som 

är en välkänd författare ”whose name and face she [Greta] had known for such a long 

time” (RJ 9). Männen omges av en uppskruvad ton och värden tar mycket plats i 

anspråk med en högljudd och frenetisk ton (RJ 9). Senare under kvällen kommer Greta 

på vad författaren hade skrivit: 

A play about Doukhobors
59

 that had caused a big row because the Doukhobors were going to have 

to be naked. Of course they weren’t real Doukhobors, they were actors. And they were not 

allowed to be naked after all. (RJ 11)  

 

Med dessa ord blir det klart att Greta anser författaren vara anspråksfull och 

sensationslysten på ett nästan komiskt sätt. Utifrån den något syrliga tonen som kan 

anas i Gretas tankar framkommer också att hon är föga imponerad av hans produktion. 

En liknande iakttagelse av de litterära männen som utgör kultureliten framkommer i 

Munros novell ”Material” (1974). Protagonisten frågar sig, angående paneldiskussioner 

om litteratur, varför människor, (”[p]eople, I say, but I mean women”) tar sig till dessa 

möten för att lyssna på ”those vain quarrelsome men? Bloated, opinionated, untidy men 

[…] cosseted by the academic life, the literary life, by women”.
60

 Kulturelitens fruar är 

dock inte med i publiken, de är fullt upptagna med alla praktiska förehavanden som att 

handla, städa och hantera husets logistik, ”because their husbands are such brilliant, 

such talented incapable men, who must be looked after for the sake of the words that 

will come from them”.
61

  

                                                 
59
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60
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Även om Greta i ”To Reach Japan” inte är lika vass som protagonisten i ”Material” 

vad gäller bedömningen av festens kulturmän, uppmärksammar hon också det faktum 

att kulturelitens fruar verkar utgöra en helt annan grupp på festen: ”Their wives, she 

came to believe, made up the circle she had tried to crash into” (RJ 9). Tillställningens 

grupperingar tydliggör könens uppdelning i åtskiljda könsroller som innehar olika 

funktioner och status. De olika formationerna har stereotypa framställningar utifrån sina 

respektive kön. Männen beskrivs som högljudda, aggressiva och anspråksfulla medan 

kvinnorna uppfattas som exkluderande, kyliga och snorkiga.  Att Greta inte passar in i 

festen kan förstås som att hon inte har funktionen som fru till någon av de litterära 

(manliga) författarna utan istället själv utgör en av dem (med reservation för de olika 

könen).  

Eftersom genusattribut, enligt Butler, är kulturellt betingade och även en 

performativ akt, innebär det att de olika grupperna – utifrån könstillhörighet – agerar 

sitt genus. Grupperna framför därmed de utmärkande särdragen utifrån de socialt 

förutbestämda könsrollerna. Att Greta inte passar in beror alltså i stor grad på den 

konflikt som skapas när hon på festen bryter mot vad Butler kallar för den allmänna 

handlingen (”public action”) det vill säga det performativa agerandet som en gemensam 

aktion. Genom att skifta funktionalitet utifrån könsrollerna och inta männens position 

som skapande författare – istället för att i sammanhanget figurera som deras bihang – 

gör Greta en genusöverträdelse.  

En anomali i sammanhanget är dock kvinnan som öppnade dörren, och som liksom 

Greta är en författare: 

The woman who had answered the door was not one of either group, being a writer herself. […] 

On these grounds, might it not be possible to go up and introduce herself? An equal, in spite of the 

coolness at the door? 

But now the woman had her head lolling on the shoulder of the man who had called her name, 

and they would not welcome an interruption. (RJ 9-10) 

 

 

Greta ser likheter mellan sig själv och kvinnan och anser dem vara jämbördiga (”an 

equal”) då de båda är kvinnliga författare, men även den här kvinnan utestänger Greta 

ur det sociala sammanhanget liksom de andra kvinnorna. Men till skillnad från Greta så 

verkar hon ha sin självklara plats och funktion på festen. Hur kommer det sig? Grunden 

för och skälen till den kvinnliga författarens uppförande, men även hennes mottagande 

på festen, kan ha många olika förklaringar. Det kan röra sig om ett revirtänkande där 

kvinnan vill värna om sin plats i en mansdominerad bransch vilket gör att hon inte ser 

på Greta med blida ögon. Det kan även röra sig om att hon ser Greta som en konkurrent 
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på ett mer socialt och romantiskt plan. Det går enbart att spekulera kring dessa olika 

skäl. Desto mer intressant är det istället att den kvinnliga författaren, via sin roll och sitt 

agerande, bevisar det centrala i Butlers genusdiskurs, nämligen att genuset och dess 

performativa gestaltning varken är förutbestämd eller befäst: 

 

If gender attributes and acts, the various ways in which a body shows or produces its cultural 

signification, are performative, then there is no preexisting identity by which an act or attribute 

might be measured; there would be no true or false, real or distorted acts of gender, and the 

postulation of a true gender identity would be revealed as a regulatory fiction.
62

 

 

Att hon utifrån könsroller och performativt genus därmed utgör en anomali på festen, 

bevisar uttryckligen att det inte finns några medfödda och naturliga genusattribut och att 

hon, liksom Greta gör en genusöverträdelse. 

 

4.3.2 Bilresan 

Även om det, enligt Butler, inte existerar någon ”true gender identity” förhindrar det 

inte att dessa socialt konstruerade könsroller framställs i performativa akter. Butler 

sammanfattar det på följande sätt: 

There is no gender identity behind the expressions of gender; that identity is performatively 

constituted by the very ”expressions” that are said to be its results.
63

  

 

Följande scen framhåller dessa spelade identiteter utifrån kön – det vill säga 

performativa könsroller – på ett tydligt sätt. Harris spelar den chevalereska mannen som 

kommer till undsättning medan Greta spelar en ”damsel in distress” som är hjälplös och 

behöver tas om hand eller ”räddas”. Utifrån dessa förutbestämda könsroller och 

premisser möjliggörs scenen Bilresan. Det omvända i 1960-talets Kanada; det vill säga 

där Greta skulle köra hem den alltför berusade Harris, förmana honom, attraheras av 

honom och slutligen utifrån en ridderlig beskyddarinstinkt undvara att kyssa honom, ter 

sig föga troligt.  

Scenen påbörjas alltså med att Harris tar sig an rollen att köra hem den berusade 

Greta från festen. Stycket inleds med att berättaren via en intern fokalisering låter 

läsaren förstå att Gretas sinnestämning har genomgått en förändring när hon sätter sig i 

bilen: ”The outside air had altered her mood, from an unsettled elation to something 

within reach of embarrassment, even shame” (RJ 11). Gretas sorglöshet på festen har 

därmed byts ut till ett skamset tillstånd när bilfärden påbörjas. När de kört en bit stannar 
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Harris bilen och även om Greta blundar vet hon att de ännu inte hunnit hela vägen hem 

till henne (RJ 12). Följande meningsutbyte tar plats: 

 

“Just sit and consider,” he said. 

She was enraptured by the word. 

“Consider.” 

“How you’re going to walk into the house, for instance. 

Can you manage dignified? Don’t overdo it. Nonchalant? I presume you have a husband.” (RJ 12) 

 

Av stycket ovan går det att utläsa två centrala ting. Det ena är att Harris tar sig an en 

förmyndarroll för Greta där han förmanar henne att bete sig på ett visst sätt när hon väl 

kommer hem så att hon mörkar sitt berusade tillstånd inför sin make. Redan i början av 

bilfärden känner sig Greta ju skamsen och därmed antagligen någorlunda i underläge 

också. Genom sin mästrande ton förstärker Harris detta tillstånd, där han blir den stabila 

förmyndaren och Greta rådvill och omyndig.  

En annan funktion samtalet har, vilket också kan vara det huvudsakliga skälet till att 

Harris stannar bilen, är för Harris att ta reda på huruvida Greta är gift eller 

ensamstående. Även om läsaren inte har tillgång till Harris tankar avger hans fråga 

signaler om att han är nyfiken på Gretas civilstånd och där frågan av diskreta skäl ställs 

indirekt.  

Denna sekvens resulterar därmed i en intressant paradox, å ena sidan mästrar Harris 

Greta där han förmanar henne att uppföra sig värdigt och anständigt (”dignified”) inför 

den make han förmodar (”presume”) att hon har. Å andra sidan verkar han själv vara 

attraherad av Greta i hennes befintliga tillstånd då han längre fram i bilfärden avslöjar 

för Greta att han funderade på huruvida han skulle kyssa henne eller inte (RJ 13).   

Men innan dess genmäler Greta, utan att riktigt ha svarat på Harris fråga; “I will 

have to thank you first for driving me home,” she said. “So you will have to tell me 

your name.” (RJ 12), varefter följande stycke presenterar sig: 

 

He said that he had already told her that. Possibly twice. But once again, okay. Harris Bennett. 

Bennett. He was the son-in-law of the people who had given the party. Those were his children, 

passing out the drinks. He and they were visiting from Toronto. Was she satisfied?  

“Do they have a mother?” 

“Indeed they do. But she is in a hospital.” 

“I’m sorry.” 

“No need. It’s quite a nice hospital. It’s for mental problems. Or you might say emotional 

problems.” (RJ 12)  

 

Utifrån meningsutbytet ovan går det tydligt att utläsa att intresset är ömsesidigt, när 

även Greta frågar huruvida barnen har en mor för att på det viset ser hur det ligger till 

med Harris civilstånd.  
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En annan viktig poäng med stycket är att den namnlösa kvinnan – barnens mor – 

befinner sig på ett mentalsjukhus. Enligt de framstående feministiska litteraturvetarna 

Sandra M. Gilbert och Susan Gubar dyker det i många kvinnliga författares verk ofta 

upp en arg eller ”galen” kvinna i berättelsen som indirekt kommunicerar och 

symboliserar det ofriska i samhället generellt gällande kvinnornas ojämställda position. 

Därmed har den ickenamngivna kvinnan, som har vad Harris förmildrande kallar för 

”emotionella” problem, en betydande funktion i novellen. Även om hon bara nämns i 

förbigående röjer hennes närvaro i novellen flera dimensioner. Gilbert och Gubar tar i 

sitt portalverk The Madwoman in the Attic
64

 upp existensen av dessa ”galna” inslag och 

personligheter som figurerar som karaktärernas asociala, mörka dubbelnatur (”double”):  

 

For, as Claire Rosenfeld points out, “the novelist who consciously or unconsciously exploits 

psycological Doubles” frequently juxtaposes “two characters, the one representing the socially 

acceptable or conventional personality, the other externalizing the free, uninhibited, often criminal 

self”.
65 

 

Likt Rochersters galna fru Bertha i Jane Eyre är det därmed möjligt att kvinnan på 

mentalsjukhuset figurerar som Gretas psykologiska dubbelnatur. Det kan tolkas som att 

det även inom Greta finns ett behov av slå sig loss från det som är konventionellt och 

därmed söka sin egen väg och därigenom avvika från det som uppfattas som normalt 

och friskt. Sökandet efter den egna sanningen inbegriper även ifrågasättande och 

överträdelser av de snävt inordnade könsrollerna.   

En del andra kritiker menar istället att Berthas funktion snarare är som ett varnande 

fall framför att vara Janes dubbelnatur. Där den starka viljan att frigöra sig från att vara 

”det svaga könet” resulterar i en förvandling till en monsterliknande varelse som Bertha, 

vilket onekligen bör fungera som ett avskräckande utfall.
66

 Därmed kan kvinnan på 

mentalsjukhuset för Greta fungera som en varningssignal eller hotfull föreställning om 

vad som kan hända med kvinnor som alldeles för ivrigt vill slå sig fria från normer och 

konventionella könsroller.  

I slutet av scenen när bilen återigen är på väg uppkommer följande stycke: 

 

On Lions Gate Bridge he said, “Excuse me for sounding how I did. I was thinking whether I 

would or wouldn’t kiss you and I decided I wouldn’t”. (RJ 13) 

 

I meningarna ovan avslöjas Harris attraktion till Greta uttryckligen samtidigt som han 

inte agerar på den. Anledningen till det kan återigen vara hans känsla av ridderlighet 
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och beskyddarinstinkt gentemot Greta som då anses vara berusad och hjälplös. Genom 

att uppenbara sina tankar på det taktlösa sättet upprör han dock Greta: “She thought he 

was saying that there was something about her that didn’t quite measure up to being 

kissed. The mortification was like being slapped clean back into sobriety” (RJ 13). 

Långt senare när hon dagdrömmer och fantiserar om Harris, utestänger hon dock 

hans avvisande gällande kyssen; ”She simply cancelled it out. Forgot about it entirely” 

(RJ 14). Att selektivt blockera den aspekt som hon anser vara negativt i deras (mycket) 

korta möte, tyder på att Greta snarare söker en utväg ur sitt befintliga tillstånd än att 

vara genuint förtjust i Harris själv. Därmed blir det behändigt att förneka de mindre 

tilltalande inslagen i deras möte och med Harris som helhet, för att möjliggöra drömmen 

om något annat och bättre än det hon har i dagsläget.    

 

4.3.3 Slutscenen 

Novellen avslutas med att Greta och Katy, symboliskt för det narrativa ledet, tar sig upp 

från den mörka perrongen upp till den ljusa tågstationen för klarhet – i dubbel 

bemärkelse. Där möts Greta oförhappandes upp av Harris som tar tag i deras resväskor: 

 

As someone now took hold of theirs. Took hold of it, took hold of Greta, and kissed her for the 

first time, in a determined and celebratory way.  

Harris. 

First a shock, then a tumbling in Greta’s insides, an immense settling.  

She was trying to hang on to Katy but at this moment the child pulled away and got her hand 

free. 

She didn’t try to escape. She just stood waiting for whatever had to come next. (RJ 29-30) 

 

 

Flera månader efter deras första möte och den förnekade kyssen, kysser Harris därmed 

Greta för första gången. Men den stora överraskningen och föremålet för Gretas längtan 

och tankar avslutas dock med något av en antiklimax. Speciellt novellens sista två 

meningar avger en känsla av motvilja och olust. Vilken av dem är det som avhåller sig 

från att fly; Greta eller Katy? Denna tvetydighet avger signaler om just osäkerheten vad 

gäller känslorna kring detta arrangemang, både från Gretas och från Katys sida. I sista 

meningen avger ordet had i ”for whatever had to come next” tvingande konnotationer 

där personen ifråga verkar ha resignerat inför handlingsförloppet snarare än att glädjas 

över den. Även om stycket inledningsvis inger hoppfulla förnimmelser uteblir därmed 

det glädjande slutet med anledning av de två sista meningarna. Att resolut stanna kvar 

utan att fly och väntandet inför vad som obönhörligen ändå skulle ske inger därmed en 

känsla av uppgivenhet och resignation snarare än hoppfullhet.  



  
 

23 

Slutscenen ovan har dock av kritiker och forskare ofta tolkats som ett lyckligt slut 

på både novellen och Gretas öde. Det spelar ingen roll huruvida de är välvilligt inställda 

till novellen eller hyser någon typ av antipati, de framhåller relativt unisont att slutet på 

berättelsen är en lycklig sådan för Greta.  

En av dessa är kritikern Christian Lorentzen, redaktör för tidskriften London Review 

of Books, som läser ”To Reach Japan” som ”another fictional variation on marital 

rupture” bland Munros noveller.
67

 Därmed läser han den inte som en feministisk novell 

om kvinnlig emancipation från de betvingande könsrollerna. I en syrligt hållen 

recension om Munros författarskap återger han slutscenen i ”To Reach Japan” på 

följande sätt: 

Then the train pulls in to Toronto and – ta-da! – the newspaper columnist is waiting to give her a 

kiss. Sad woman gets happier.
68

 

 

Om än med en sarkastisk ton, menar Lorentzen att Greta i och med mötet med Harris 

blir gladare och tolkar därmed slutet som uppenbart lyckligt. Eftersom han ser på 

novellen som främst en som behandlar äktenskaplig brytning är det kanske inte heller 

förvånande att tänka sig att Harris därmed blir en spännande ersättare till den äkta 

maken Peter. Är det istället så att berättelsen främst inriktar sig på att visa ett försök till 

utbrytning från normer och en strävan efter frigörelse blir den tolkningen inte längre 

lika självklar. Men Lorentzens uttydning om det lyckliga slutet har hur som helst inte 

med hans ironiska inställning till Munro och novellen att göra då bland annat forskaren 

Isla Duncan landar i liknande tolkningar gällande novellen som hon för övrigt menar 

utgår ifrån ”[the] sexually bold protagonist Greta”.
69

 Liksom Lorentzen tyder Duncan 

novellens slut som hoppfull och menar att den inger en ”almost joyous optimism”.
70

 

Även om Lorentzen och Duncan delar åsikten om att slutet är lyckligt och hoppfullt 

för Greta beskriver de henne på lite olika sätt. När Lorentzen ser på Greta som en 

sorgsen kvinna som hittar glädjen via mötet med Harris, tolkar Duncan henne som en 

promiskuös kvinna som ser på mötet med Harris som ytterligare ett sexuellt äventyr: 

The final scene in the narrative is of her arriving ”in the bright lofty light of Union Station,” and 

this pleasing image of expansive clarity augurs well for Greta, preparing her for the “determined 

and celebratory” (p. 29) kiss with which she is greeted by the man who has taken her suitcase 

from her hand. The kiss, and Greta’s reaction to it, described as “a tumbling in [her] insides” (p. 

30), mark the beginning of another sexual adventure for her.
71
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Det som blir tydligt är att både Lorentzen och Duncan tolkar och förstår Greta i stor 

grad utifrån hennes äktenskapliga enhet med maken Peter – som i novellen egentligen är 

föga närvarande. Gretas beslut och handlanden ses därför inte som individuella 

föresatser utan som något hon gör i relation till eller utbrytning från sin äktenskapliga 

status. Lorentzen ser, som tidigare nämnts, hela novellen som främst en äktenskaplig 

brytning och Duncan ser på Gretas förbindelser som rent sexuella upplevelser, en 

bisyssla vid sidan av det mer seriösa äktenskapet. Äktenskapet som då antagligen skulle 

stå som motsättning till att vara äventyrlig. Duncan verkar därmed utgå ifrån att 

novellen handlar om en hemmafrus erotiska strapatser framför att vara en individs 

försök att bryta sig ur hämmande roller som könsrollen påtvingar henne.  

Att betrakta Greta som främst en del av en relation istället för att försöka förstå 

henne som en oberoende individ är förvisso ur ett monogamt förhållningssätt moraliskt 

förståeligt då Greta ju gör illojala överträdelser mot sitt äktenskap och sin make. Dock 

gör en sådan läsning sig skyldig till att ingjuta Greta i en begränsande könsroll där hon 

blir ett (kvinnligt) bihang till männen och där hennes roller består av att antingen utgöra 

rollen som maka till maken Peter eller i gestaltning av en promiskuös älskarinna till 

Greg och Harris.  

Butler ställer, för sammanhanget, den relevanta frågan: ”To what extent is ’identity’ 

a normative ideal rather than a descriptive feature of experience?”.
72

 I en läsning där 

Greta förstås främst utifrån sitt kön, blir hon begränsad till de normativa ideal som 

könsrollerna dikterar där hon antingen är den idealiska lojala äkta makan eller en 

utbrytare som viker av från idealet genom att vara en äktenskapsbryterska. Genus och 

”gender identity” är inget fixerat utan något som konstrueras och återskapas 

kontinuerligt: 

[Gender] is not a noun, but neither is it a set of free-floating attributes, for we have seen that the 

substantive effect of gender is performatively produced and compelled by the regulatory practices 

of gender coherence. […] In this sense, gender is always a doing, though not a doing by a subject 

who might be said to preexist the deed.
73

 (kurs. org.) 

 

För att söka förstå personer och deras handlingar, i det här fallet Greta, kräver att man 

går bortom begränsande och förutbestämda (genus-)identiteter. Annars hamnar läsaren 

oundvikligen i felaktiga slutledningar utifrån förutfattade föreställningar.  
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5 Diskussion och slutledning 

Trots uppsatsens framhållande om att novellen och händelseförloppet i själva 

berättelsen inte avslutas på ett avgörande hoppfullt eller glädjande sätt för Greta, är det 

viktigt att understryka att det inte innebär samma sak som att Greta infinner sig i en 

återvändsgränd vad gäller kvinnlig emancipation. Genom sitt författarskap och 

normbrytande handlande i relation till andra män från det som förväntas av en kvinna 

vid den tiden, gör hon tydliga utbrytningsförsök för att frigöra sig från de hämmande 

könsrollerna. Även om det inte nödvändigtvis resulterar i en glädjefylld situation i slutet 

av novellen, är det ett steg i riktning mot emancipation. I novellen framkommer det ju 

att Greta längre fram kommer att mötas av förvånande reaktioner kring hur det var för 

kvinnorna vid tiden för novellens handling. Det innebär att Gretas och andra likasinnade 

kvinnors väg till frigörelse definitivt varit en bidragande orsak till de förbättrade 

förhållandena för kvinnornas situation längre fram. Förhoppningsvis gynnar det även 

Greta på ett personligt plan.  

Uppsatsen framhåller därmed att trots det något beklämmande slutet på novellen, 

handlar det om en frigörelse. Det är en realistisk och osentimental framställning i 

novellen av hur förbättringar och förändringar vanligtvis sker; via en krokig väg som 

leder in på motgångar och bakslag men där själva frigörandet börjar med att ifrågasätta 

och försöka bryta sig fri från det befintliga tillstånd som inte är önskvärd. 

Likt Munros andra noveller finns det mycket att säga om ”To Reach Japan”. För 

vidare forskning hade det varit intressant att undersöka Gretas och Katys relation för att 

på ett djupare plan analysera och förstå Gretas modersroll i relation till identitet och 

könsroller. Därtill är de intertextuella inslag som framkommer i novellen intressanta att 

utreda. Paradise Lost nämns inledningsvis – därutöver kan Gretas situation även läsas 

med bakgrund av Madame Bovary. Även barnböckerna som nämns; Christopher Robin 

och Green Eggs and Ham är givetvis viktiga och givande att undersöka närmare för att 

på ett ytterligare plan förstå vad som sägs i och med novellen.  
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