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Abstract 

Madelen Eränen: Gotiska grepp i Jane Eyre: En komparativ analys (2017). Självständigt 

arbete, Svenska Va, inriktning gymnasieskolan, 15 högskolepoäng. Institutionen för 

humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.  

[Material:] Uppsatsen analyserar Gun-Britt Sundströms svensköversättning av Charlotte 

Brontës roman Jane Eyre (1999) och två filmatiseringar från år 1997 och 2011.  

[Syfte:] Att studera och jämföra vilka gotiska grepp som används i romanen Jane Eyre och 

filmatiseringarna från 1997 och 2011, och vilka gotiska effekter som dominerar samt om 

effekterna påverkas när texten blir film? 

[Teori/Metod:] Uppsatsen utgår ifrån valda gotiska begrepp som: det sublima, terror, horror 

och spänning (suspense).  

[Resultat:] Analysens resultat visade att samtliga valda gotiska begrepp och dess effekter 

finns i samtliga verk. Det sublima och terror är de effekter som visade sig dominera i romanen 

och filmatiseringarna. Avslutningsvis visade det sig att de gotiska effekterna minskade på 

grund av filmatiseringarnas komprimerade handling.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Jane Eyre, det sublima, terror, horror, spänning (suspense), komparativ analys. 
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1: Inledning  

I min uppsats har jag valt att undersöka gotiska inslag i romanen Jane Eyre skriven av 

Charlotte Brontë (1847) samt två filmatiseringar av romanen från år 1997 och 2011. Charlotte 

Brontë levde mellan år 1816-1855, och hennes verk ses än idag som en klassiker (Marie 

Mulvey-Roberts 1998, s. 27). Romanen innehåller realistiska, romantiska och gotiska inslag, 

som bidrog till romanens enastående framgång.  

    I uppsatsen kommer fokus att ligga på de gotiska inslagens effekter. Begrepp som det 

sublima, terror, horror och spänning (suspense) utgör utgångspunkten för min undersökning 

av romanen och filmerna.  

1.1: Urval och avgränsningar 

I analysen har jag valt att använda mig av Gun-Britt Sundströms svenska översättning av 

romanen Jane Eyre, som gavs ut av Albert Bonniers förlag (1999). Jag valde att utgå från en 

svensk översättning eftersom uppsatsens didaktiska inriktning går mot högstadiet. De filmer 

av Jane Eyre som jag har valt att analysera är från 1997, och 2011. Den förstnämnda är 

regisserad av Robert Young. Huvudrollerna spelas av Samantha Morton och Ciarán Hinds. 

Den sistnämnda har regisserats av Cary Joji Fukunaga där huvudrollerna spelades av Mia 

Wasikowska och Michael Fassbender.  

    Romanen har filmats ett tjugotal gånger för bio eller tv, romanen finns alltså som film, tv-

film och tv-serier. Jag valde att utgå ifrån filmer som är någorlunda nya för att lättare kunna 

fånga elevernas intresse. Två filmatiseringar valdes av romanen för att kunna se om filmernas 

användning av gotiska effekter skiljer sig från romanen, och filmerna sinsemellan. 

1.2: Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera och jämföra vilka gotiska grepp som används i 

Charlotte Brontës bok Jane Eyre, samt i två filmatiseringar av romanen. Begrepp som jag valt 

att utgå ifrån är: ”det sublima”, ”terror”, ”horror” och ”suspense”. Frågeställningar som ska 

besvaras i uppsatsen är: 

- Vilka av effekterna som beskrivs av de ovan nämnda begreppen finns i romanen Jane Eyre 

och filmatiseringarna, och med vilka grepp framställs dessa? 

- Vilken eller vilka effekter dominerar, och skiljer det sig åt mellan bok och filmer? 

- Finns de gotiska effekterna kvar i samma utsträckning när texten blir film, och iså fall hur? 

Och skiljer det sig mellan filmerna? 
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1.3: Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i olika avsnitt. I det första avsnittet ger jag en bakgrund och förklaring 

till de begrepp och de teoretiska utgångspunkter jag haft vid analysen. Avsnittet avslutas med 

”Tidigare forskning”, där en presentation görs av några inriktningar som tidigare forskning 

kring Jane Eyre tagit sig. I uppsatsens andra avsnitt presenterar jag vilken metod och vilket 

material som jag använt. I det tredje avsnittet genomförs analysen. Slutligen diskuterar jag i 

det fjärde avsnittet vad jag kommit fram till, avsnittet avslutas med en didaktisk diskussion.  

2: Bakgrund och Teorier 

2.1: Gotik som genre och dess ursprung 

Min beskrivning av gotiken som genre och dess ursprung baseras på litteraturvetaren Mattias 

Fyhrs avhandling De mörka labyrinterna (2017) och litteraturvetaren Fred Bottings bok 

Gothic (2014). 

    Enligt litteraturvetaren Mattias Fyhr har begreppet gotik, ”Gothic” använts sedan lång tid 

tillbaka, framförallt inom europeisk och anglosaxisk litterär tradition (Fyhr 2017, s. 11). 

Under denna tidsperiod har innehållet i gotiken förändrats och även värderingarna av 

begreppet (Fred Botting 2014, s. 21-22; Fyhr 2017, s. 11). I slutet av 1600-talet och i början 

av 1700-talet ansågs begreppet vara ett skällsord som användes för att kritisera författare och 

litteratur som inte följde klassicismens regler. Under mitten av 1700-talet blev begreppet mer 

positivt laddat och användes om litteratur med medeltida anknytning. Horace Walpoles roman 

The Castle of Otranto (1764) var ett exempel på vad som ansågs vara medeltida och ”gotiskt”. 

Walpoles roman hjälpte till att skapa en ny betydelse för begreppet och gotiken blev till en 

litterär genre, då han bytte underrubriken från ”A story” till ”A Gothic story”. Beteckningen 

kunde på så vis knytas till en viss sorts litteratur skriven i Walpoles efterföljd (Fyhr 2017, s. 

11). 

    En annan författare som anses vara grundare av den gotiska traditionen var Ann Radcliffe 

enligt litteraturvetaren Fred Botting. Walpole och Radcliffe tillhörde minoriteten av de 

gotiska författarna som både fick kritik och populärt godkännande av läsarna (Botting 2014, s. 

20).   

    Enligt Botting användes ”gothic” som ett generellt nedsättande begrepp för medeltiden och 

begreppet kopplades till barbariska ritualer, vidskepelse, okunnighet, extravaganta fantasier 

och vildhet (Botting 2014, s. 21). Under 1790-talet producerades det största antalet gotiska 
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verk (s. 57).  

    Under senare delen av 1800-talet uppstod en förnyelse av genren vilket innebar ett mer 

romantiskt perspektiv. Det romantiska perspektivets utgångspunkt var huvudkaraktärens 

personlighet. Huvudpersonen var ofta socialt utstött, en upprorisk och äventyrslysten karaktär 

(Botting 2014, s. 84). Det var under denna tidsperiod som Charlotte Brontës roman Jane Eyre 

(1847) utkom. Romanen sågs inte enbart som gotisk, utan även som realistisk och romantisk 

(Olsson & Algulin 2005, s. 335). 

     I dag finner man spår av den klassiska gotiska litteraturen på olika sätt i olika kulturella 

och konstnärliga sammanhang. Klassiska gotiska motiv och teman har omformats till 

moderna versioner anpassade till vår tid. Andra genrer har även inspirerats av gotiken och nya 

beteckningar har skapats inom dessa strömningar, framförallt inom tysk och fransk litteratur. 

Exempelvis Frankrikes ”roman noir” och Tysklands ”Schauerromantik”, men även inom den 

svenska strömningen som betecknats som ”skräckromantik” eller ”skräckroman” (Fyhr 2017, 

s. 12).   

2.2: Gotiska effekter  

Vid ungefär samma tidpunkt som gotiken som genre slog igenom formulerades några begrepp 

som beskriver centrala effekter inom den gotiska litteraturen. I min analys utgår jag ifrån 

begrepp som: det sublima, terror, horror och spänning (suspense). 

2.2.1: Det Sublima 

Jag börjar med en genomgång av det sublima. Presentationen av det sublima utgår ifrån 

författaren och filosofen Edmund Burke. Burke anses vara en av de första engelska författarna 

som skriver utförligt kring begreppet det sublima i sin bok A Philosophical Enquiry into the 

Sublime and Beautiful (2015). Burkes teori kring begreppet ”det sublima” kom under mitten 

av 1700-talet närmare bestämt år 1757, då texten publicerades första gången (Burke 2015, s. 

14).  Burke menar att allt som på något vis väcker tankar på smärta eller fara, eller är 

skräckinjagande är en källa till det sublima, även skräckinjagande föremål (Burke 2015, s. 

33). Med andra ord kan allt som väcker rädsla därför mer eller mindre ses som sublimt.  

    Burke nämner också att när passioner som tillhör självbevarelsedriften så som smärta eller 

fara tränger sig på kan ingen känsla av välbehag upplevas. Men upplevs faran eller smärtan på 

ett visst avstånd och med vissa begräsningar kan vi däremot uppleva en sorts ”glädje”. Denna 

”glädje” ser inte Burke som en fullständig känsla av välbehag, då den beror på smärta och 

skiljer sig från det verkliga välbehaget. Denna ”glädje” kallar Burke det sublima (Burke 2015, 

s. 43). 
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    Burke anser att upplevelsen av det sublima också kan alstras av väldiga föremål som är 

solida, massiva, mörka och beskuggade (Burke 2015, s. 100). Dessa föremål kan exempelvis 

vara stora möbler, massiv inredning och gigantiska byggnader. 

    Burke tar upp grepp som kan skapa sublimitet, bland annat ”obscurity” (dunkel), ”light” 

(ljus), och ”pain” (smärta) (Burke 2015, s. 48-71). Burke menar att ”obscurity” i allmänhet 

bär med sig något skrämmande som ofta är nödvändigt för att skapa sublimitet. Burk nämner 

att ”obscurity” kan innebära olika slags mörker exempelvis mörka hörn av ett rum eller 

skuggor från den mörkaste skogen. Enligt Burke kan även människor framträda som mörka 

eller dunkla genom olika personbeskrivningar (s. 49). 

     Burke tar även upp ”light” som källa till det sublima. ”Light” står för ljus och anses vara 

motsatsen till mörker. Ljus skapar ett starkt intryck i sinnet, och utan ett starkt intryck skapas 

inte heller det sublima. Ett snabbare skifte från ljus till mörker, eller från mörker till ljus 

skapar enligt Burke en stor sublim effekt. Men Burke medger även att skiftet från ljus till 

mörker ger en större sublim effekt än vice versa (Burke 2015, s. 65). 

   Slutligen menar Burke att ”pain” innebär en kroppslig känsla av smärta, ångest och plåga 

vilket enligt Burke skapar en sublim effekt (Burke 2015, s. 71). 

    Även Ann Radcliffe har berört ”det dunkla” i On the Supernatural in Poetry (1826).  

Radcliffe anser att det dunkla utgör en del av det som skapar sublimitet. Dunklet lämnar något 

åt föreställningsförmågan hos läsaren att förstora, och Radcliffe menar att det driver 

föreställningsförmågan att fylla ut resten (Radcliffe 1826, s. 150-151).  

2.2.2: Terror och Horror (skräck) 

Inledningsvis kommer jag presentera bakgrunden till ”terror” och ”horror” med utgångspunkt 

från definitioner av litteraturvetarna Yvonne Leffler, Edith Birkhead och Mattias Fyhr samt 

författaren Marie Mulvey-Roberts. 

    I svensk litteratur används och översätts ofta begreppet ”horror” till skräck. På så sätt kan 

båda begreppen förekomma i min uppsats och anses vara likvärdiga. Därefter presenteras 

skillnader mellan begreppen med utgångspunkt från Ann Radcliffes On the Supernatural in 

Poetry (1826) och litteraturvetaren Robert Miles, där Miles beskriver hur Radcliffe definierar 

och skiljer på begreppen. 

    Skräckfiktion är idag en populär underhållningsgenre som uppstod redan på 1700-talet. 

Under detta sekel växte en ny typ av underhållningsfiktion fram som hörde samman med de 

förromantiska och skräckromantiska strömningarna i England och Tyskland. Under 1700-talet 

i England tycktes intresset öka för det övernaturliga, där framförallt spökscener på teatrar var 
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mycket populära (Yvonne Leffler 2001, s. 7) Dessa spökscener gav sedan upphov till inslag 

även inom samtidens litteratur (s.8).  

   Under 1900-talet framträder skräck alltmer genom att ondska framkallas via vetenskapliga 

experiment, men hon menar samtidigt att det som anses vara hemskt behöver inte vara 

övernaturligt (Mulvey-Roberts 1998, s. 129).  

    Enligt Leffler härstammar dagens skräckfiktion främst från de tidiga engelska 

skräckromanerna. Leffler nämner utmärkande skillnader mellan den tidiga engelska 

skräckromantiken som framförallt baserades på miljöskildringar, och den tyska som 

karakteriserades av personskildringen. Både den engelska och den tyska skräckromanen blev 

otroligt populära (Leffler 2001, s. 9-12). Leffler nämner även att element av horror och våld 

även var vanligt i tidig litteratur. Det började med det övernaturliga, skrämmande monster, 

våldsamma och blodiga händelser och kuslig atmosfär som förekom i myter, legender och 

folksagor, som ofta tjänade ett moraliskt syfte. Med andra ord tycks det som är skrämmande, 

okänt och våldsamt, som befinner sig utanför vår vardags räckvidd alltid haft ett 

underhållningsvärde för oss människor (s. 35).  

    Enligt Radcliffe är terror och horror motsatser till varandra, där terror väcker och 

expanderar själen, och horror istället drar samman, fryser och nästan utplånar den. Radcliffe 

nämner även en annan skillnad mellan terror och horror. Terrorn står enligt Radcliffe för 

osäkerheten och dunklet, med andra ord det onda som vi fruktar. Vi vet exempelvis inte vad 

som befinner sig bland skogens skuggor eller i rummets mörker, vilket således gör att vi 

fruktar det. Terror bildas då det inte finns någon självklar bild som målas upp, utan genom 

glimtar och skuggor där endast konturerna framträder och föreställningsförmågan drivs att 

fylla ut resten. Enligt Radcliffe lämnar dunklet någonting åt föreställningsförmågan att 

förstora (Radcliffe 1826, s. 150-151).  

     Robert Miles nämner i kapitlet ”Ann Radcliffe and Matthew Lewis” att Radcliffe skiljer på 

vad som framkallar terror eller horror hos betraktaren. Utsätts vi i stor utsträckning av hot 

leder det till horror, medan terror skapas via dunkla inslag. Enligt Miles menar Radcliffe att 

skillnaden är väsentlig. Terror har en stor betydelse för sinnet och fantasin, men när hotet tar 

en konkret form leder detta till horror (Miles 2000, s. 41). 

     I min analys utgår jag från Radcliffes sätt att definiera terror och horror, samt Robert Miles 

beskrivning av Radcliffes definition av begreppen. Jag har även valt att utgå från Miles för att 

förtydliga hur Radcliffe definierar begreppen, då jag anser att Radcliffe vid vissa tillfällen är 

svårtolkad. I min analys står terror för osäkerheten och dunklet, samt respekt för det fruktade 

onda. Horror står istället för när rädslan övergår till en känsla av hot.  
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2.2.3: Spänning (suspense) 

I detta avsnitt presenterar jag begreppet ”spänning” (suspense), och utgår då ifrån filosofen 

Noël Carrolls definition som utgångspunkt.  

    Enligt Noël Carroll innebär spänning (suspense) en slags känslomässig reaktion inför 

fiktionen. Carroll nämner även att känslan av spänning uppstår i en situation när vi känner oss 

osäkra på resultatet av en specifik händelse. Känslan av spänning övergår ofta till en annan 

känsla när hela händelseförloppet framförts. Exempelvis kan en händelse som till en början 

upplevs som spännande övergå till förvåning eller besvikelse när resultatet av händelsen har 

presenterats. Enligt Carroll skapas spänning inför två möjliga men olika resultat av en 

händelse (Carroll 2001, s. 257-258). Spänning kan exempelvis skapas när vi är osäkra på om 

protagonisten dör eller överlever. Carroll menar att spänningskänsla uppstår vid ett 

känslomässigt engagemang kring slutresultatet, vilket enligt Carroll innebär att läsaren måste 

föredra ett av slutresultaten (s. 259). 

   Carroll tar också upp att spänning är ett viktigt berättarelement i de flesta skräckhistorier, 

men nämner även att spänning inte endast är ett unikt element inom bara skräck/horror utan 

finns även i komedi, kriminalare, västernfilmer med mera (Carroll 1990, s. 128). 

    I min analys av gotiken i romanen och i filmatiseringarna av Jane Eyre kommer spänning 

att utgå ifrån Carrolls sätt att definiera begreppet. I analysen står spänning för en känsla där 

spänning uppstår i handlingen då läsaren/åskådaren känner sig osäker på vad som kommer att 

ske.  

3: Metod 

Jag har valt att göra en analys och jämförelse av Charlotte Brontës roman Jane Eyre, samt två 

filmatiseringar av romanen utifrån några estetiska begrepp som kan kopplas till gotiken. I min 

analys har jag valt att utgå ifrån de begrepp jag beskrivit ovan, det vill säga det sublima, 

terror, horror och spänning (suspense).   

   Till en början kommer verken att analyseras separat utifrån de valda begreppen. Sedan 

kommer jag att utföra en komparativ analys mellan romanen och filmatiseringarna.  

3.1: Tidigare forskning  

Innan jag inleder min analys presenteras något om forskningsläget. All forskning som 

presenteras i det här avsnittet kommer inte att användas i min undersökning. Avsikten är att 

presentera olika forskningsinriktningar som finns kring Jane Eyre. Forskning kring Charlotte 
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Brontës Jane Eyre är omfattande och har en rad olika inriktningar. I en uppsats av det här 

omfånget finns inget utrymme för en längre forskningsgenomgång ur ett bredare perspektiv. 

Jag kommer att presentera populära forskningsinriktningar som berör bland annat ämnen som 

”feminism” och ”female gothic”. 

    I kapitlet ”Feminism in Brontës Jane Eyre and its Film Versions” (1999)  ur boken 

Nineteenth-century Women at the Movies: Adapting Classic Women´s Fiction to Film, 

diskuterar filmvetarna Kate Ellis och Ann Kaplan Jane Eyre som hjältinna och representant 

för dagens feminism. Jane anses vara en stark ung kvinna som visar vad hon tycker och 

känner, trots sin låga rang i samhället. Janes tydliga starka röst beskrivs via hennes 

kommentarer, tankar och reaktioner. En jämförelse görs av hur detta framträder utifrån 

romanen och två filmatiseringar av romanen från 1944 och 1972 (Ellis & Kaplan 1999, s. 

192). I min undersökning kopplas inga exempel till feminism och den skiljer sig på så sätt helt 

från denna undersökning. 

    Litteraturvetaren Ellen Moers skriver i boken Literary Women att ”Female Gothic” är 

enkelt att definiera. Det är verk som kvinnliga författare har skrivit inom en litterär form 

sedan början av 1700-talet som har kallats för gotiska (Moers 1978, s. 90). Enligt författaren 

Mulvey-Roberts har dagens forskning delat in gotiskt skrivande i könsmässiga termer som 

exempelvis female gothic, som sträcker sig tillbaka till 1700-talet och framåt. Ett kvinnligt 

sätt att skriva gotisk litteratur etablerades enligt Mulvey-Roberts på grund av att de första och 

mest populära författarna av gotisk litteratur var kvinnor. Den kvinnliga traditionen 

kännetecknades bland annat av detta: I den kvinnliga gotiska traditionen var skurken en 

inkräktare som ofta hotar med död eller våldtäkt, och ofta ett auktoritärt överhuvud, till 

exempel en abbot (klosterföreståndare, munk eller fader) eller en översittare som försöker 

fånga hjältinnan (Mulvey-Roberts 1998, s. 53-54). 

     I boken Beautiful Boredom- Idleness and Feminine Self-Realization in the Victorian Novel 

(2009), skriver författaren Lee Anna Maynard om feminism och det sublima. Det sublima 

kopplas främst till dysterhet i denna undersökning, där meningen med dysterheten undersöks i 

bland annat verk som Jane Eyre (Maynard 2009, s. 3). I undersökningen exemplifieras 

dysterheten bland annat av miljöbeskrivningar, till exempel dystra landskap. Maynard menar 

även att Jane dras till personer som är sublima (s. 70 ).  

    Det sublima i Jane Eyre tas också upp i tidskriften Western Tributaries 1 (2014) ”I Will Be 

Myself: Finding the Feminine Sublime in Jane Eyre” skriven av författaren Laura Moore. 

Syftet är att studera och belysa Janes kamp mot tre män i romanen som försöker fungera som 

moraliska överhuvuden. De tre manliga karaktärerna som Moore undersöker i romanen Jane 
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Eyre är: Mr. Brocklehurst, Mr. Rochester och St. John Rivers. Undersökningen utgår ifrån 

Edmund Burkes syn på det sublima som beskrivs som en maskulin makt där bland annat 

männen använder sig av sin manliga kraftfulla överlägsenhet/storhet (Moore 2014, s. 2). 

    Moore genomför ingen djupare genomgång av Burkes teori kring det sublima i sin 

undersökning. Den maskulina makten beskrivs bland annat genom Brontës beskrivning av de 

tre männen. Exempelvis beskriver Brontë Mr. Rochester som ”mörk”, ”bredaxlad” och 

”sträng” och Mr. Brocklehust som mästare och ägare av skolan Lowood. De manliga 

karaktärerna beskrivs som överhuvuden som försöker styra Janes identitet, känslor och vilja 

genom romanens handling. Men Janes självkänsla, vilja och andliga koppling beskrivs som 

feminin, då hon gång på gång står emot de manliga karaktärernas makt och vilja (Moore 

2014, s. 3-5).  

    Slutligen har Moore även undersökt månen som symbol i Jane Eyre. Moore lägger fokus 

vid ett specifikt tillfälle där Jane beskriver sin vän Helen. Moore lägger märke till hur Jane 

beskriver Helen som en feminin måne (Moore 2014, s. 4). 

    I studentuppsatsen (grundnivå): An examination of the complexity and function of the 

gothic features in Charlotte Brontës Jane Eyre anser Therese Gambring (2013) att de gotiska 

elementen är viktiga grundläggande kännetecken i romanen Jane Eyre (2012). Gambring 

nämner gotiska element som spöken, mörka hemligheter och övernaturliga händelser.  

    I undersökningen vill Gambring visa att de gotiska elementen inte endast existerar för att 

skrämma läsaren, utan att de också utvecklar berättelsen och karaktärerna. Gambring utgår 

från en definition av gotiken som en genre som inkluderar händelser som utspelar sig i ett 

gammalt eller väldigt stort hus likt en herrgård med mera. Element som alla finns i Jane Eyre 

(Gambring 2013, s. 1). 

    Gambring presenterar till en början vilka gotiska element som hon anser är viktiga för 

Janes karaktärsutveckling. Hon tar exempelvis upp händelsen som utspelar sig i röda 

kammaren. Enligt Gambring förstärks Jane självkänsla när hon utsätts för gotiska inslag i 

handlingen. Således utvecklas även Jane som karaktär menar Gambring (2013, s. 1). 

    Gambrings undersökning visar även att Mr. Rochesters karaktär utvecklas genom de 

gotiska dragen i handlingen, vilket påverkar honom både positivt och negativt. Mr. Rochester 

bär på en mystisk hemlighet som både förhindrar närmare kontakt med Jane, men som också 

för Jane och honom närmare varandra. I undersökningen nämns exempelvis händelsen när 

Jane hör ett skratt ute i korridoren, och bestämmer sig för att gå ut för att titta. Det visar sig att 

det brinner inne på Mr. Rochesters rum och Jane kommer för att rädda honom. Gambring 

menar även att de gotiska dragen i handlingen gör att karaktärerna förs närmare varandra 
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(Gambring 2013, s. 6).  

    I slutsatsen konstaterar Gambring att de gotiska elementen har en större funktion än att bara 

skrämma läsaren; de gör också att berättelsen och karaktärerna utvecklas (Gambring 2013, s. 

10).  

     Syftet med min uppsats skiljer sig från de ovanstående undersökningarna då jag utför en 

komparativ analys av romanen Jane Eyre (1999) samt två filmatiseringar av romanen från 

1997 och 2011. I min uppsats studeras och jämförs gotiska grepp och deras effekter i samtliga 

verk, där jag valt att utgå ifrån begrepp som: det sublima, terror, horror och spänning 

(suspense).  

    I min undersökning och i den tidigare forskning som nämnts ovan diskuteras inslag som till 

viss del liknar varandra även om syftet inte är detsamma. 

     I Gambrings studentuppsats (2013) används flera exempel på händelser i romanens 

handling likt min uppsats men med olika syften. Gambrings undersökning behandlar gotiska 

element i romanen Jane Eyre (2012) där syftet inriktar sig på hur karaktärerna och berättelsen 

utvecklas med hjälp av gotiska element i handlingen. Inga teorier kring begrepp som det 

sublima, terror, horror eller spänning (suspense) tas upp likt i min undersökning. 

    Månen som symbol nämns i min och Laura Moores (2014) undersökning. Moore anser att 

Brontë använder sig av den feminina månen som symbol för att visa Janes styrka. I min 

undersökning uppmärksammas främst Brontës frekventa användande av månen som symbol 

genom hela handlingen, som kopplas ihop med det sublima. 

    Lee Anna Maynard skriver om feminism och det sublima. Det sublima kopplas ihop med 

dysterhet och undersöks i Jane Eyre. I både min och Maynards undersökning tas ”det 

sublima” upp ihopkopplat med miljöskildringar från romanen. Maynard nämner endast detta 

utan några exempel ur romanen.  

3.2: Primärmaterial  

Kortfattad handling Jane Eyre: 

Jane är en föräldralös prästdotter som till en början får bo hos sin avlidne morbrors fru Mrs. 

Reed, där hon vantrivs och behandlas som en utböling. Efter en tid blir hon ivägskickad till en 

fattigskola, där hon till en början är elev och sedan lärare. Jane utvecklas som människa under 

denna tid och får sedan anställning som guvernant åt en fransk flicka som bor hos en man vid 

namn Mr. Rochester på Thornfield Hall. Jane blir förälskad i Mr. Rochester och likaså han i 

henne. De bestämmer sig för att gifta sig men vid vigseln uppstår ett hinder. Mr. Rochester 

har redan en fru som han håller inlåst på tredje våningen eftersom hon anses vara galen. Jane 
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lämnar Thornfield Hall i förtvivlan utan att veta vart hon ska ta vägen. Efter en lång och 

mödosam färd faller Jane ihop och döden är nära. Som tur är hittar prästen S:t John henne 

utanför sitt enkla hem i vilket han bor med sina två systrar. Jane stannar där tills hon får sina 

krafter tillbaka. Jane trivs bra i familjen och erbjuds efter en tid en tjänst som lärare åt fattiga 

barn på en skola som S:t John har startat. Hon undervisar där ett tag men tänker ofta på Mr. 

Rochester. S:t John friar till Jane och vill att hon ska följa med som missionärsfru till Indien, 

vilket inte Jane vill, då hon älskar Mr. Rochester. Jane har tidigare skickat brev till Thornfield 

Hall, men aldrig fått något svar tillbaka. Till slut blir hennes längtan efter Mr. Rochester för 

stor och hon bestämmer sig för att resa till Thornfield Hall. När Jane kommer fram ser hon 

inget annat än en ruin, då Thornfield Hall har brunnit ner. Jane återser Mr. Rochester som 

överlevt branden, dock till priset av förlorad syn. Jane ber att få stanna vid Mr. Rochesters 

sida eftersom hon fortfarande älskar honom. Slutligen gifter sig paret och efter en tid återfår 

Mr. Rochester sin syn på ena ögat, och kan se att hans förstfödde hade ärvt hans ögon sådana 

de en gång var. Jane och hennes Edward Rochester är lyckliga nu.    

4: Analys och resultat  

I detta avsnitt presenterar jag analyserna av romanen Jane Eyre (1999), och filmatiseringarna 

av romanen från 1997 och 2011. Jag undersöker hur gotiska effekter framträder genom det 

sublima, terror, horror och spänning (suspense), enligt mina tidigare definitioner. Jag har även 

använt mig av Hans Biedermanns Symbollexikonet (1991) som är ett kulturhistoriskt lexikon 

som anger hur vissa symboler används i olika sammanhang.  

4.1: Romanen Jane Eyre (1999) 

I min analys valde jag att använda mig av Gun-Britt Sundströms svenska översättning av 

romanen Jane Eyre. Utgåvan publicerades år 1999.  

4.1.1: Det Sublima 

Inslag av dunkel och mörker betonas regelbundet i romanen och det sublima framträder ofta i 

samband med miljöskildringar. Enligt Burke och Radcliffe utgör det dunkla en del av det 

sublima, och anses vara ett inslag som ökar den sublima effekten (Radcliffe 1826, s. 150; 

Burke 2015, s. 48). Handlingen i romanen utspelar sig ofta vid skymning, eftermiddag eller 

kväll, då det är mörkt både inne och ute. Ett exempel kan vi se i följande citat: ”Jag tyckte det 

var hemskt att komma hem i den råkalla skymningen med stelfrusna fingrar och tår[…]” 

(Brontë 1999, s. 5). Det sublima framträder genom beskrivningen av den dunkla skymningen 
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och ett påpekande att handlingen utspelar under kvällstid: ”[…], som verkligen hade ett 

kusligt skimmer i rummets skymning nu vid niotiden på kvällen.” (Brontë 1999, s. 317). 

Uttrycket kusligt skimmer skapar en sublim effekt, som förstärks av den dunkla skymningen i 

rummet. Ordet kusligt förstärker känslan av obehag vid händelsen.  

    Vid flera tillfällen i handlingen förtydligas det att tidpunkten där händelsen utspelar sig är 

vid midnatt/natt: ”Det är snart midnatt, sade jag.” (Brontë 1999, s. 322). ”Klockan slog tolv, 

[…]" (Brontë 1999, s. 323). Eller: ” Klockan visade på slaget tolv.” (Brontë 1999, s. 294). 

Brontë använder sig ofta av midnatt som grepp för att skapa en sublim effekt. Enligt äldre 

sägner kopplas natt ihop med det hemlighetsfulla mörkret (Biedermann 1991, s. 293). 

Romanens handling innehåller flera dunkla inslag som beskrivits ovan, vilket kan kopplat till 

Burkes begrepp ”obscurity”. Handling som exempelvis beskrivs genom de fruktansvärda och 

dunkla inslagen eller olika slags mörker som exempelvis skymning eller natt. 

    Det sublima framträder även tydligt via miljöskildringar både inom- och utomhus. 

Skildringar av inomhusmiljöer består framförallt av beskrivningar av inredning och 

möblering. När Jane blir instängd i röda kammaren på Gateshead Hall beskriver hon rummets 

inredning: 

Röda rummet var ett obebott rum som sällan användes att sova i, […] Ändå var det ett av 

de största och praktfullaste rummen i huset. En säng med stolpar av massiv mahogny och 

sängomhängen av mörkröd damast reste sig som ett tabernakel mitt i rummet. […] Ur allt 

detta dunkel höjde sig[…] 

                                                                                                                (Brontë 1999, s. 13)  

Röda kammaren beskrivs genom storslagna ord som det största och praktfullaste rummet, och 

sängens stolpar är gjord av massiv mahogny. Det sublima förstärks även via ord som 

förtydligar att rummet är obebott, vilket leder till frågan varför är rummet obebott? Kanske 

spökar det i rummet? I den avslutande meningen används även ordet dunkel för att förtydliga 

stämningen. Ännu en miljöskildring förekommer när Jane anländer till Thornfield Hall för 

första gången, där hon beskriver första intrycket av miljön på tredje våningen:  

I det skumma ljus som trängde in genom de smala fönsteröppningarna syntes sängar som 

kunde vara hundra år gamla, kistor av ek eller valnöt med märkliga sniderier av palmkvistar 

[…]. Alla dessa reliker gjorde att tredje våningen på Thornfield Hall tedde sig som ett hem 

för det förflutna, en minnets helgon. Jag tyckte om tystnaden, dunklet, säregenheten hos 

dessa kammare under dagtid, men jag traktade ingalunda efter att tillbringa en natt i en av 

de där breda, tunga sängarna. 

                                                                                                               (Brontë 1999, s. 121) 

Ett skumt ljus som tränger in genom fönsteröppningen skapar dunkelhet, liksom att möblerna 

beskrivs som att de kunde vara hundra år gamla. Den dunkla stämningen skapas även via 

användandet av ordet dunklet. Tredje våningen beskrivs genom att det kunde vara ett hem för 
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det förflutna, vilket ger en sublim effekt då det förflutna kan kopplas till döden. Jane känner 

rädsla inför vistelse i rummet och vill inte spendera en natt där i de breda, tunga sängarna, 

vilket visar på det storslagna sublima. Exempel på miljöskildringar som visas genom 

beskrivning av naturens sublima dunkel:  

Månskivan var blodröd och disig, den tycktes kasta en hastig blick på mig, dyster och 

förvirrad, och gömde sig genast igen bland de drivande molnmassorna. För ett ögonblick 

avtog vinden kring Thornfield, men långt bort över skogen och vatten ljöd en vild, 

melankolisk klagan. 

                                                                                                            (Brontë 1999, s. 319) 

Månen förekommer vid flera tillfällen i romanen. Här beskrivs månen likt ett levande väsen 

då Jane anser att månen verkar titta på henne med en dyster och förvirrad blick. 

Beskrivningen avslutas med vindens melankoliska klagan vilket indikerar dysterhet. En 

dysterhet som sveps genom vinden och ger Jane rysningar, vilket kan beskrivas som att det 

ger en sublim effekt. Enligt Biedermann uppfattas ofta månen som kvinnlig på grund av sin 

passiva karaktär. Enligt äldre folktro är månen en sinnesbild för tankar kring den eviga 

återkomsten ”dö och bliv” (Biedermann 1991, s. 287). Brontës sätt att använda och beskriva 

månen anser jag indikerar på något sublimt och dystert, vilket beskrivs genom Brontës val av 

ord som dyster vid beskrivningen av månens blick mot Jane.  I tidigare forskning kring 

romanen Jane Eyre anser Gambring (2013) att gotiska element bidrar till utvecklingen av 

Janes karaktär. När det gäller månen som symbol håller jag inte med Gambring. Istället anser 

jag att månen endast skapar en sublim effekt, det vill säga dysterhet, vid detta tillfälle.  

    Ett annat exempel beskriver miljön vid Thornfield Hall efter Jane blivit lämnad vid altaret, 

och hennes liv känns både grått och ödsligt. Miljön utanför Thornfield Hall beskrivs genom 

kylan som svept över äppelträden och rosorna i trädgården: ”Isen täckte de mogna äpplena, 

snödrivorna krossade de utslagna rosorna, över åker och äng låg en dödskall svepning.” 

(Brontë 1999, s. 341). Kylan har tagit död på både frukt och blommor, vilket förstärks genom 

en dödskall svepning över ängarna. Kylan som råder och den dödskalla svepningen beskriver 

Jane som ensam och känslokall efter att hon fått vetskap om Mr. Rochesters hemlighet. Janes 

själ har nu övergått i mörker och nedstämdhet. Jane mer eller mindre stänger av sina känslor 

och vet inte riktigt vad hon ska ta sig till. 

    Färgen röd återkommer med jämna mellanrum i romanen. I romanen nämns den röda 

färgen exempelvis genom att den ”röda kammaren” benämns. Där sker underliga händelser 

och Janes morbror dog i detta rum. Den röda färgen framträder även i texten genom olika 

beskrivningar av föremål eller utseenden. Färgen framträder exempelvis i de mörkröda 

gardinerna, när Janes elev Adelé byter från en brun till en rosenröd klänning, röd mun och 
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röda kinder, klädd i röd kappa, en purpurröd himmel och en bergstopp som lyste rubinrött 

med mera. Enligt Biedermann symboliserar den röda färgen flera olika saker. Bland annat är 

färgen röd affektiv (känslomässig), och ur böcker från år 1688 citerar Biedermann följande 

om färgen röd: ”ett hjärta undergivet Guds vilja samt berett att för Guds ords skull utgjuta sitt 

blod” (Biedermann 1991, s. 137). Med andra ord kan den röda färgen stå för att människan 

bör göra allt i sin makt för Guds skull vilket inkluderar att låta blodet flyta. Det som på något 

vis väcker tankar på fara eller är skräckinjagande skapar sublimitet enligt Burke (2015, s. 33). 

I början av handlingen möter läsaren Janes rädsla och skräck för röda kammaren. Detta gör att 

läsaren fortsättningsvis kopplar den återkommande färgen till Janes rädsla och skräck som 

skapar en sublim effekt. Den röda färgen indikerar även på den dunkla stämningen som råder 

när ljus skiftar till mörker. Exempelvis när himmeln beskrivs som purpurröd eller bergstoppen 

som lyser rubinrött när solen är på väg ner.  

    Burke beskriver ”light” som källa till det sublima och det framträder vid flera tillfällen i 

romanen. En sublim effekt skapas enligt Burke genom att ”light” skiftar snabbt till mörker 

och dunkelhet (Burke 2015, s. 65). Exempel från en beskrivning ur romanen: ”Dagsljuset 

började försvinna i röda kammaren, klockan var över fyra och den mulna eftermiddagen 

övergick i dyster skymning.” (Brontë 1999, s. 15). Dunkelhet framträder genom att dagsljuset 

försvinner och övergår i dyster skymning. Skiftet mellan ljus och mörker beskrivs genom att 

dagen övergår till kväll och dagsljuset övergår till mörker. Forskning där dysterhet nämns och 

kopplats ihop med miljöskildringar i romanen Jane Eyre påpekas även av Maynard (2009), 

vilket även jag gör i min analys. 

    ”Light” förekommer även i romanen via exempelvis månens ljus.  I exemplet skymmer 

månen ljuset som sedan övergår till mörker: ”Månen stängde in sig helt och hållet och drog 

för sin gardin av täta moln, natten blev mörk och regnet kom drivande med stormbyarna.” 

(Brontë 1999, s. 320). Månen indikerar på att en förändring kommer att ske. Enligt äldre 

folktro påverkar månens faser bland annat jordiska förlopp som ebb och flod med mera 

(Biedermann 1991, s. 287). Dunklet förtydligas genom de täta molnen som drar in över 

månen och natten blir mörk, samtidigt som ett oväder drivs fram via stormbyar.  

    Även ”pain” så som smärta och ångest framträder i romanen, där smärtan och ångest ofta 

framkallts av olycklig kärlek eller brustet hjärta. Burke nämner smärtan som en kroppslig 

smärta, vilket övertar all tankeverksamhet och ingen positiv känsla i kroppen kan övervinna 

denna smärta. Smärta som även framkallas av ångest (Burke 2015, s. 71). Exempel på Janes 

ångest är när hon fått vetskap om Mr. Rochesters fru: ”Om jag kunde dö nu utan alltför stor 

smärta skulle det vara gott, tänkte jag. Då skulle jag inte behöva anstränga mig med att slita 
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loss mina hjärterötter från Mr. Rochester.” (Brontë 1999, s. 345). Janes ångest beskrivs 

genom hennes önskan om en smärtfri död. Ett annat exempel sker när Jane har lämnat Mr. 

Rochester och Thornfield Hall för att ta sig så långt bort hon kan, men drabbas av hunger, 

trötthet och kyla: ”En intensiv smärta, en skärande förtvivlan sönderslet mitt hjärta. Jag var 

verkligen utmattad, jag orkade inte gå ett steg till” (Brontë 1999, s. 387). Här beskrivs Janes 

”pain” genom kroppslig trötthet, och hon faller senare till marken av utmattning. Kylan, 

utmattningen och hungern beskrivs här som dödshotande. 

    Det sublima framträder i stort sett under hela handlingen även i samband med övriga 

effekter som studeras i uppsatsen. 

4.1.2: Terror och Horror (skräck) 

Det sublima förekommer ofta i samband med effekter som terror och horror. Effekterna 

framträder oftast i handlingen via händelser som utspelar sig i olika sorters mörker, som 

exempelvis skymning, dunkelhet, kväll eller natt. 

Terror framträder tydligt vid flera händelser i romanens handling. I romanens handling 

framträder även vissa inslag av terror som sedan övergår till en känsla av horror. Jag har 

därför valt ut händelser i handlingen där terror och horror framträder tydligt. Exempel ges i 

kronologisk ordning från handlingsförloppet i romanen.  

   Terror och horror visar sig vid första tillfället väldigt tidigt i romanen när Jane bor hos sin 

moster Mrs. Reed på Gateshead Hall och blir inlåst i röda kammaren. I röda kammaren har 

Janes morbror gått bort och det sägs att det spökar där inne, och rummet har en förbannelse 

över sig. Mrs. Reed besöker endast röda kammaren då hon behöver något specifikt dokument, 

som hon förvarar i en lönnlåda. I röda kammaren tar sig Jane en titt i spegeln och ser en 

underlig gestalt:  

[…] jag passerade spegeln, min blick fångades ofrivilligt och trängde in i dess djup. Allting 

såg kallare och mörkare ut i spegelbildens rymd än i verkligheten, och den underliga lilla 

gestalten därinne som såg på mig, med vitt ansikte och vita armar som avtecknade sig i 

dunklet och skräcklysande ögon som rörde sig där allt annat var stilla, den tedde sig 

verkligen som en ande.  

                                                                                                                   (Brontë 1999, s. 14)   

Janes blick fångas ofrivilligt i spegeln och tränger in i Janes djup. Spegeln som föremål blir på 

så sätt aktiv. Jane vill med andra ord inte titta in i spegeln men hennes blick fångas 

automatiskt. Den dunkla, kalla och mörka känslan som Jane upplever i rummet övergår till 

horror då gestalten i spegeln tittar på henne med skräcklysande ögon. Jane upplever att 

gestalten rör sig likt en ande, och hon känner fruktan för det okända.  
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    Nästkommande upplevelse av terror sker när Jane precis kommer till Thornfield Hall, och 

hör ett mystiskt skratt: 

Då jag försiktigt började gå igen nådde mitt öra av ett ljud som var det sista jag hade väntat 

mig i denna stillhet- ett skratt. Det var ett underligt skratt, distinkt, konstlat, glädjelöst. […] 

Ljudet upphörde, men bara för ett ögonblick, sedan började det på nytt och högre, […] 

                                                                                                                  

                                                                                                                 (Brontë 1999, s. 122) 

Jane hör detta oväntade ljud av ett skratt i stillheten som råder, där Jane upplever skrattet som 

underligt och glädjelöst. Brontë beskriver skrattet med ord som: ”underligt skratt”, ”distinkt”, 

”konstlat” och ”glädjelöst” med mera vilket skapar en effekt av terror. Upplevelsen av det 

underliga skrattet, som upphör, men sedan kommer igen och då ännu högre, gör att Jane 

börjar fundera över vart skrattet kommer ifrån. Detta kan kopplas till Miles redogörelse för 

Radcliffes sätt att beskriva terror som är grundad i ovisshet (Miles 2000, s. 41). Vid flera 

tillfällen hör Jane skrattet eller märkliga ljud under vistelsen på Thornfield Hall, speciellt 

under en natt då hon hör ett mumlande ljud som kommer precis ovanför hennes rum. Jane tar 

sig ut i korridoren och finner ett ljus utanför Mr. Rochesters dörr: 

Jag vet inte om jag hade somnat […], i varje fall spratt jag till klarvaken. Då jag hörde ett 

otydligt mumlande, sorgset och underligt, som verkade komma rakt uppifrån. Jag önskade 

att jag hade låtit ljuset brinna, natten var otäckt mörk och jag blev illa till mods. […] Just då 

var det som någon rörde vid min dörr, som om fingrar trevade över väggen och någon sökte 

sig fram genom det mörka galleriet utanför. 

                                                                                                                (Brontë, 1999, s. 169) 

Terror uppstår också när Jane vaknar en natt av ett otydligt mumlande som verkar komma 

utanför hennes rum, samt att hon hör någon röra vid hennes dörr. Dessa ljud som Jane hör, 

men inte vet vad de är skapar en effekt av terror och rädsla för det okända hos både Jane och 

läsaren. Brontë beskriver även natten som mörk och otäck, vilket förtydligar och förstärker 

Janes rädsla. Vid samma händelse hör Jane skrattet igen utanför sin dörr: ”Det var ett 

djävulskt skratt - lågt, dämpat, djupt - som verkade komma från nyckelhålet i min 

sovrumsdörr.” (Brontë 1999, s. 169). Terror uppstår även här då ytterligare ljud hörs precis 

utanför Janes dörr. Jane hör ett skratt som beskrivs av Brontë som djävulskt, vilket skapar en 

effekt av terror då rädslan ökar vid tanken på djävulen. Enligt Biedermann betecknas djävulen 

som ”mörkrets furste” (Biedermann 1991, s. 290). 

    De oroväckande ljuden forsätter då Mr. Rochester får besök av Mr. Mason, som är en 

bekant till Mr. Rochester. Under en natt blir Jane väckt av ett onaturligt skrik, och ett slagsmål 

verkar pågå precis ovanför hennes rum. I skildringen av händelsen använder Brontë sig av 

grepp som skapar effekt av både terror och horror : 
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Gode Gud! Vilket skrik! Nattens tystnad och frid sönderslets av ett vilt, gällt ljud som 

skallade från ena änden av Thornfield Hall till den andra. […] De måste komma från tredje 

våningen, […] – hörde jag nu ett slagsmål. En kamp av liv och död att döma av ljudet, och 

en halvkvävd röst skrek: Hjälp! Hjälp! Hjälp! Tre gånger i följd. […] Någon sprang, eller 

störtade, genom galleriet. […], någonting föll omkull, och så blev det tyst. […] jag darrade 

i hela kroppen av skräck. Jag gick ut ur rummet. […] Om det inte varit månsken skulle de 

ha befunnit sig i totalt mörker.   

                                                                                                        (Brontë 1999, s. 235-236)     

 

Terror skildras via ljudet som Jane hör och utmärks genom hennes beskrivning Gode Gud! 

Vilket skrik! Terror bildas då det höga skriket helt plötsligt sker mitt i natten. Det plötsliga 

höga skriket gör att man förstår att allt inte står rätt till. Brontë beskriver det höga skriket via 

uttryck som nattens tystnad och frid sönderslets av ett vilt, skarpt ljud. Händelsen avslutas 

sedan med en beskrivning av mörker som de befinner sig i, vilket förtydligar att händelsen 

utspelar sig på natten. Mörkret förtydligas genom uttryck som: om det inte varit månsken 

skulle de befunnit sig i totalt mörker. Händelsen fortsätter när Jane hör ropet efter hjälp tre 

gånger och upplever slagsmålet som en kamp på liv eller död, och undrar vad som sker. 

Upplevelsen av kampen på liv eller död skapar en känsla av terror. Jane upplever en rädsla för 

vad som sker och vad som kommer att hända, vilket beskrivs genom uttrycket där Jane 

darrade i hela kroppen av skräck. Terrorn övergår till horror i början av händelse då Brontë 

beskriver Janes rädsla med uttryck som: ”Min andning hejdades, hjärtat stod stilla, den 

utsträcka armen förlamades” (Brontë 1999, s. 235). Jag anser att Janes känsla av horror inte 

utvecklas fullt ut då Jane varken vet eller ser vad som händer på övervåningen, och kan därför 

inte uppleva en personlig känsla av hot och därmed horror.  

    En annan händelse i romanen där terror och framför allt horror framträder är när Jane 

vaknar upp och hör samt ser en gestalt inne i sitt sovrum. Hon beskriver händelsen för Mr. 

Rochester som försöker få henne att tro att det var någon av tjänstefolket: 

Jag hörde ett prasslande därifrån. ”Sophie, vad gör du?” frågade jag. Ingen svarade, men ut 

ur garderoben kom en skepnad som tog ljuset, höll upp det och granskade plaggen som 

hängde där. […] Jag hade satt mig upp i sängen och böjde mig fram. Först kände jag 

häpnad, sedan förvirring, och sedan frös blodet i ådrorna. […] Men vid min sängkant 

stannade skepnaden, de glödande ögonen stirrade på mig. […] För andra gången i livet- 

bara andra gången- svimmade jag av skräck.  

                                                                                                                 (Brontë 1999, s. 326)  

     

Händelsen inleds med ljud som bildar en effekt av terror, som avslutas med en känsla av 

horror då Jane blir rädd vilket beskrivs genom att hennes blod frös i ådrorna. Detta kan 

kopplas till Radcliffes definition av horror där själen dras samman och nästan fryser till is, 

eller utplånar den (Radcliffe 1826, s. 150). Uttrycket sedan frös blodet i ådrorna beskriver 

Janes känsla av rädsla och hot. Jane ser en främmande gestalt som tagit sig in hennes rum 
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medan hon sov, och hon vet inte vem det är, en ovisshet som skapar terror som sedan övergår 

till horror. Detta då gestalten först river sönder brudslöjan och stampar på den, och sedan 

stannar till precis vid Janes sänggavel och stirrar på henne. Janes känsla av horror förtydligas 

genom uttrycket: svimmade jag av skräck. Det framgår även att hon endast har svimmat två 

gånger i sitt liv, och detta var en av dem.  

     När Jane slutligen fått förfrågan av S:t John att bli hans missionärsfru hör Jane en röst 

viska hennes namn i vinden, här visar sig även en spöklik närvaro och bildar en effekt av 

terror: 

Jag såg ingenting, men jag hörde en röst någonstans som ropade: - Jane! Jane! Jane! […] 

Vinden susade stilla i tallarna. Överallt härskade hedens ödslighet och midnattens tystnad. 

[…] – Bort, vidskepelse! befallde jag då detta svarta spöke steg upp vid den mörka 

idegranen nere vid grinden. 

                                                                                                              (Brontë 1999, s. 487) 

Terrorn skildras via viskningarna i vinden där Jane hör en röst ropa hennes namn. Jane tycks 

även se ett svart spöke vid den mörka idegranen, men vill inte riktigt erkänna det. Med andra 

ord tror Jane att hon endast inbillar sig händelsen då hon benämner spöket som vidskepelse.  

    Terror är den effekt som framträder ofta i handlingen, och det märks att händelser kring 

terror är väsentliga för romanen som helhet.  

4.1.3: Spänning (suspense)  

En känsla av spänning bildas i romanen när Jane väcks av ett skrik, som hörs från den ena 

sidan till den andra sidan av Thornfield Hall, vilket jag nämnt ovan som exempel på terror och 

horror. Alla i huset väcks av skriket och undrar vad det är som sker. Mr. Rochester lugnar sina 

gäster och meddelar att det bara var en tjänsteflicka som drömde en mardröm. Mr. Rochester 

hämtar sedan Jane för att be om hjälp. Jane förstår nu att det måste ha hänt något på tredje 

våningen, men vet inte vad. Spänning skapas när de är på väg upp till tredje våningen:  

Nu gick han fram till en av de små svarta dörrarna, stack i nyckeln i låset, hejdade sig ett 

ögonblick och vände sig till mig igen. – Ni svimmar väl inte när ni ser blod? […] – Räck 

mig handen, sade han, vi kan inte ta risken att ni faller ihop. […] han vred om nyckeln och 

öppnade dörren. […] och där fanns en dörr som då hade varit dold. Dörren stod öppen och 

det lyste i rummet ovanför. 

                                                                                                                 (Brontë 1999, s. 238) 

Enligt Carroll skapas spänning när vi känner oss osäkra på vad som kommer att ske (Carroll 

2001, s. 257). Vid denna tidpunkt i händelseförloppet har Jane upplevt både terror och horror 

vid flera tillfällen, vilket fått henne att fundera över vad som egentligen sker på Thornfield 

Hall. Som jag nämnt tidigare har Mr. Rochester meddelat övriga gäster på Thornfield Hall att 

det endast var en tjänsteflicka som hade en mardröm, och att det inte är något att oroa sig för. 
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Men när Mr. Rochester sedan kommer till Jane och ber om hjälp bevisas motsatsen. Spänning 

skapas då de ska besöka tredje våningen, som sägs vara stängd och inte längre används. 

Spänning ökar när Mr. Rochester frågar Jane om hon svimmar om hon ser blod. Mr. 

Rochesters fråga gör läsaren ännu mer spänd på vad som egentligen hänt. Ett annat grepp som 

Brontë använder sig av för att skapa spänning bildas genom beskrivningen av den dolda 

dörren. Jane har tidigare lagt märke till den dolda dörren som då varit låst men nu plötsligt 

står öppen. Mr. Rochester går in i det inre rummet och möts av ett skratt, men läsaren får inte 

veta vad som gömmer sig där bakom. Jane får nu istället i uppgift att ta hand om Mr. Mason 

och spänningen lättar då inget mer oförklarligt sker. 

    Ytterligare vid ett tillfälle i romanens handling uppstår en känsla av spänning när Jane ger 

sig av med brustet hjärta från Mr. Rochester och Thornfield Hall, utan varken mat eller 

pengar. Jane vet inte vart hon är på väg och möts av regn och kyla. Jane kommer till S.t Johns 

hem som sista utväg efter en lång vandring. Till slut vill Janes kropp ge upp av kyla och svält, 

och hon inväntar mer eller mindre döden:  

-Men jag kommer att dö om ni visar bort mig. […] En intensiv smärta, en skärande 

förtvivlan sönderslet mitt hjärta. Jag var verkligen utmattad, jag stönade, vred mina händer 

och grät i ångest. Å, att se döden framför mig! 

                                                                                                        (Brontë, 1999, s. 386-387) 

Spänning skapas då läsaren inte vet om Jane kommer få en hjälpande hand eller om hon 

kommer att dö, då hon blivit ivägskickad vid flera tillfällen under sin vandring. Jane upplever 

att döden är nära vilket framgår via uttrycket: Men jag kommer att dö om ni visar bort mig. 

Som läsare känner man en viss osäkerhet på vilket öde Jane kommer att möta, då romanen 

närmar sitt slut.  

4.2: Filmatisering av romanen Jane Eyre (1997) 

Den här är en brittisk filmatisering av Jane Eyre som släpptes år 1997, och den är regisserad 

av Robert Young. Huvudrollerna spelas av Samantha Morton (Jane) och Ciarán Hinds (Mr. 

Rochester). Filmen utelämnar vissa scener med Mrs. Reed, St. Johns relation till Jane Eyre, 

samt Janes arv från sin avlägsne morbror (Jane Eyre, 1997). Tidigare filmatiseringar av 

romanen Jane Eyre har publicerats år 1943 och 1996.  

4.2.1: Det sublima 

Den största delen av filmatiseringens handling utspelar sig i olika sorters mörker på 

eftermiddagen, kvällen eller natten, där tända ljus och brasor sprider ljus i mörkret. Det är 

också främst under kväll eller natt som flera händelser äger rum. Exempelvis reser Jane till 
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Lowood under dagen, men anländer när det blivit mörkt och det är tid för sömn. Jane 

beskriver sovsalarna på Lowood som kalla, och att i princip allt är hemskt där, oätlig mat och 

stränga lärare. Det sublima framträder genom det mörka, kalla och hemska som Jane upplever 

under vistelsen på Lowood. Det sublima framträder även när Jane anländer till Thornfield 

Hall. Jane anländer när dagen börjar skymma men det är fortfarande relativt ljust ute. Direkt 

efter ankomsten visar Mrs. Fairfax Jane till sitt rum och mörkret infinner sig i de långa mörka 

korridorerna. Detta visar ett skifte från ljust till mörker som sker under en kort tid. Ett skifte 

från ljust till mörker som Burke benämner ”light” (ljus), och är en effektiv effekt som skapar 

sublimitet (Burke 2015, s. 65).  

    Händelser som utspelar sig i dagsljus sker främst genom scener där Jane undervisar sin elev 

Adele eller då Thornfield Halls tjänstefolk utför sina sysslor. 

    Det sublima framträder även genom miljöskildringar inom- och utomhus som upplevs som 

överväldigande. Exempelvis när Jane nämner att Thornfield Hall är stort. Storheten 

förtydligas då Mrs. Fairfax nämner att den tredje våningen är stängd och att två våningar 

räcker till mer än väl. Inredningen på Thornfield Hall utmärks genom att möblerna är 

massiva, mörka och gigantiska. Möblernas storhet förtydligas via val av kameravinkel som 

sker uppifrån. Exempelvis filmas Jane uppifrån när hon sitter i en av sofforna, och hon liknar 

på så vis en liten docka i jämförelse med soffans storlek. Även övrig inredning så som tavlor, 

eldstäder och kandelabrar är väldiga. Enligt Burkes teori skulle valet av de väldiga, massiva 

och mörka inredningen skapa en sublim känsla (Burke 2015, s. 100).  

     Thornfield Halls storhet visas även via miljöskildringar utomhus. Till exempel när Jane 

anländer till Thornfield Hall träder denna ståtliga byggnad fram genom sina långa murar och 

höga torn, likt ett slott. Thornfield Hall upplevs på så sätt av mig som åskådare som 

gigantiskt.  

    ”Pain” (smärta) blir tydlig när Jane bestämmer sig för att lämna Mr. Rochester, då han 

redan är gift. Jane beskriver för Mr. Rochester hur hon känner inför att vara tvungen att lämna 

honom. En beskrivning som nämns som det smärtsammaste hon någonsin fått utstå, där 

känslan av ångest framkallats av smärta. Enligt Burke framkallas bland annat ”pain” av en 

kroppslig smärta och ångest som skapar en sublim effekt (Burke 2015, s. 71).  

4.2.2: Terror och Horror (skräck) 

Terror och horror visar sig vid flera tillfällen i handlingen. Terror framträder tydligt när Jane 

hör mystiska ljud eller skratt, som vid vissa situationer övergår till horror. Redan under första 

inledande händelsen uppstår en känsla av terror som övergår till horror, då Jane blir instängd i 



23 
 

röda kammaren på Gateshead Hall. Jane hör till en början röster och skrik inifrån kammaren 

där hon nu är inlåst, vilket gör att känslan övergår till en känsla av horror. Samtidigt som Jane 

hör röster ramlar en kanna med vatten ner på golvet, och gardinerna börjar fladdra. Jane tycks 

även se sin sjuke morbror ligga i den stora sängen likblek som ett spöke, som stirrar på henne. 

Händelsen avslutas med att Jane tittar in i spegeln och det verkar som att hela rummet rör på 

sig, och Jane lägger sig i fosterställning mitt på golvet. På morgonen hittas Jane ihopkrupen 

under sängen. Rösterna och skriken som Jane hör men inte kan lokalisera skapar terror. 

Samtidigt finner hon en rädsla för det okända, vilket jag anser visar sig genom gardinerna 

som rör på sig, kannan med vatten som faller, spegelbilden som ter sig konstigt och hennes 

syn av sin spöklika morbror. Enligt mig övergår dessa känslor till en känsla av horror. 

Händelsen som Jane får uppleva vid tio års ålder skulle kunna kopplas till Radcliffes sätt att 

beskriva horror, där horror fryser själen (Radcliffe 1826, s. 150). Janes rädsla förtydligas 

genom hennes val av position då hon kryper ihop i fosterställning för att försvara sig. Rädslan 

fryser hennes själ då Jane nästa morgon ligger gömd under sängen i fosterställning, vilket 

indikerar på att hon inte vågat röra på sig under hela natten. 

    Inslag av terror forsätter när Jane blivit vuxen och anländer till Thornfield Hall. Jane har 

precis lagt sig i sängen för att sova första natten, då hon hör skratt komma utifrån korridoren. 

Jane går ut i korridoren för att se efter vad som sker men kan inte se någon. Hon ser endast ett 

vitt tyg fladdra förbi i ögonvrån, precis om någon sprang förbi i korridoren längre bort. Jane 

går närmare och ser en dörr stå öppen till tredje våningen, men som stängs precis innan hon 

kommer fram till den. Jane lyssnar med ena örat mot dörren då plötsligt Mrs. Fairfax dyker 

upp och säger att dörren är låst. Händelsen utspelar sig på kvällen, vilket förtydligas genom 

att det är mörkt i korridoren, och att Jane precis lagt sig för att sova inför natten. Skrattet i 

korridoren som Jane hör skapar en effekt av terror, då mörkret infinner sig. Hade Jane hört 

skattet under dagtid då det är ljust är jag rätt säker på att det inte skulle ha framstått som att 

hon upplevt händelsen som skrämmande eller underlig.  

    Jane hör detta underliga skratt vid flera tillfällen. En kväll lägger sig Jane för att sova och 

har precis släckt ljuset då hon hör någon rycka i hennes dörrhandtag, och att någon skrattar i 

korridoren. Hon ser även ett ljus under tröskeln till sin dörr. Skrattet Jane hör är ett underligt 

skratt. Ett skratt som är mer förknippas med ett ondskefullt skratt, än ett skratt av glädje. Det 

ondskefulla skrattet skapar därför en effekt av terror, då Jane hört och sett underliga saker 

sedan hon anlänt till Thornfield Hall. Trots terrorn går Jane ut i korridoren för att titta och ser 

ett ljus som står tänt utanför Mr. Rochesters dörr, och ser plötsligt rök komma utifrån hans 

rum. En eld har uppstått inne på Mr. Rochesters rum, och Jane räddar hans liv.  
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    Vid ett senare tillfälle i handlingen eskalerar terrorn och Jane vaknar av ett häftigt skrik 

från tredje våningen, där ett slagsmål verkar ha uppstått. Jane hör rop på hjälp och händelsen 

avslutas hastigt genom att hon hör någon som springer på övervåningen, och ett duns i golvet 

som leder till tystnad. Terrorn eskalerar då både häftiga skrik och märkliga, hastiga ljud 

uppstår precis ovanför Janes rum. Plötsligt knackar det på dörren och Mr. Rochester frågar 

Jane om hjälp. Detta häftiga skrik som mer liknar ett avskyvärt skrik väcker känslan av rädsla 

och terror hos Jane som förstår att något hemskt har hänt. På väg upp på tredje våningen 

frågar Mr. Rochester Jane om hon svimmar vid åsynen av blod. Han tar hennes hand och 

leder henne i mörkret fram till rummet där Mr. Mason ligger blodig. Plötsligt hör Jane ett 

skrapande ljud innanför en dörr och går dit för att lyssna. Dörren öppnas och ut kommer en 

okänd kvinna som går fram till Mr. Mason och tar tag i hans hals. Kvinnan vänder sig sedan 

om och går in genom dörren igen. Under tiden kvinnan träder in i rummet gömmer sig Jane 

vettskrämd bakom dörren, och känner en känsla av rädsla och hot för att bli upptäckt. Jane 

känsla av rädsla och hot visar sig då hon försöker göra sig så liten som möjligt för att inte bli 

synlig bakom dörren för kvinnan. Janes känsla av rädsla och hot kan förknippas med 

Radcliffes teori kring horror. Enligt Miles anser Radcliffe att horror uppstår då vi i stor 

utsträckning utsätts för hot, som leder till horror (Miles 2000, s. 41). En känsla av horror som 

kan uppstå vid rädsla för fysisk skada. Jane vet vilka kroppsliga skador Mr. Mason utsatts för 

och anar att denna okända kvinna orsakat dem, och bli därför rädd och känner sig hotad.  

    Ytterligare en situation i handlingen där Jane utsätts för terror som sedan övergår till horror 

sker nattetid. Jane vaknar av ett stampande ljud och ser en främmande gestalt stå med hennes 

brudslöja på huvudet. Jane frågar vem som är där men inget svar ges. Gestalten klöser istället 

sig själv på bröstet och river sönder slöjan. Gestalten springer sedan förbi Janes säng och ger 

ifrån sig ett väsande ljud. Terrorn börjar då Jane vaknar och hör ett stampande konstigt ljud i 

mörkret inne i sitt rum. Ljudet som kommer från en främmande gestalt gör att Jane börjar 

känna en känsla av rädsla. Terrorn framträder allt tydligare då gestalten sedan springer mot 

Jane med ett väsande ljud, vilket ökar hennes rädsla som sedan övergår till en känsla av 

horror. Effekten av horror skapas då Jane plötsligt känner sig hotad av den främmande 

gestalten som rör sig snabbt genom rummet. 

4.2.3: Spänning (suspense) 

En känsla av spänning sker vid en av händelserna som jag nämnt ovan, där Jane vaknar av ett 

skrik och duns i golvet från tredje våningen. Ett slagsmål verkar ha brutit ut och Mr. 

Rochester knackar på för att be Jane om hjälp. Spänningen stiger då de är på väg upp till 
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tredje våningen och Mr. Rochester frågar Jane om hon svimmar vid åsynen av blod. Mr. 

Rochesters fråga som rör blod signalerar att något allvarligt har hänt och ökar på så sätt 

spänningen, och man undrar vad som kommer visa sig på tredje våningen. Så snart de 

anländer till Mr. Mason bryts spänningen för en stund medan Jane rengör hans sår. Plötsligt 

hör Jane ett skrapande ljud innanför en dörr i anslutning till rummet och spänningen fortsätter 

igen. Ut från dörren kommer en okänd kvinna som går fram till Mr. Mason och tar ett stadigt 

grepp om hans hals. Jag som åskådare upplever och ser Janes rädsla för att bli upptäckt av den 

okända kvinnan genom att Jane står stilla och håller andan för att inte släppa ifrån sig något 

ljud. Händelsen avslutas med en känsla av lättnad då kvinnan inte såg Jane bakom dörren. 

Enligt Carroll använder sig författare/regissörer av element i handlingen som engagerar 

största delen av läsarna/åskådarna för att skapa spänning. Ett klassiskt sådant element är 

moraliska handlingar, där vi människor vill se de goda segra (Carroll 2001, s. 259-260). Jag 

anser att Jane ses av de flesta som en god människa och ingen önskar henne något ont. Därför 

upplever jag som åskådare en lättnad då kvinnan inte ser Jane, och inte gör henne illa.  

    Spänning uppstår även när Jane och Mr. Rochester ska gifta sig. Under vigseln möts 

prästen av protester mot giftermålet av Mr. Mason som hävdar att Mr. Rockhester redan är 

gift med Mr. Masons syster. Mr. Rochester blir upprörd och tar med sig folket upp på tredje 

våningen för att visa sin nuvarande fruas tillstånd. På väg upp till tredje våningen som inte 

brukas av någon skapas en viss spänning om vad man som åskådare kommer att får se. När de 

anländer till rummet möts de av en förvirrad kvinna som driver runt i rummet. När kvinnan 

får syn på Mr. Rochester omfamnar hon honom, vilket bidar till att spänningen avtar. Plötsligt 

gör kvinnan ett försök till att skada Mr. Rochester vilket snabbt återtar spänningen, trots att 

den senare försvinner lika snabbt då Mr. Rochester får hjälp av männen i sällskapet.   

4.3: Filmatisering av romanen Jane Eyre (2011) 

Denna brittiska filmatisering av Jane Eyre släpptes år 2011, och är regisserad av Cary 

Fukunga. Huvudrollerna spelas av Mia Wasikowska (Jane) och Michael Fassbender (Mr. 

Rochester), och för närvarande är det den senaste filmatiseringen av romanen. Den 

nominerades även till en Oscar för bästa kostym (Jane Eyre, 2011). 

4.3.1: Det Sublima 

Det sublima framträder i filmatiseringen genom inslag av miljöskildringar både inomhus och 

utomhus. Enligt Burke kännetecknas det sublima av bland annat det som är väldigt, massivt 

och solitt (Burke 2015, s. 100). Miljöskildringar utomhus består framförallt av att Thornfield 
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Halls trädgård och natur uppvisas. När Jane anländer till Thornfield Hall filmas den väldiga 

byggnaden nerifrån, vilket ger en effekt av att Thornfield Hall ser gigantiskt ut. 

Kameravinkeln underifrån är regissörens val av grepp för att förtydliga effekten. Hela 

trädgården och naturen runt om Thornfield Hall är enorm. Allt ifrån exempelvis bron som 

leder till Thornfield Hall, murarna, blommor, buskar, träd och långa höga häckar som 

avgränsar gården är enorma, höga och ståtliga.  

    Thornfield Halls inomhusmiljö består av möbler av massivt material, högt i tak, en massiv 

och bastant trappa, långa korridorer samt stora tavlor och fönster från golv till tak. 

Regissörens val av den gigantiska inredningen skapar en effekt som gör att åskådaren förstår 

att Jane anlänt till ett hem med rikedomar.   

    Den största delen av handlingen utspelar sig under den tid på dygnet då det börjar skymma 

eller är mörkt. Detta kan kopplas till Burkes grepp ”obscurity” som kan skapa sublimitet. 

Dunkla inslag som består av olika sorts mörker och skuggor. Exempel ur handlingen utspelar 

när Jane anländer till Lowood och Thornfield Hall i skymningen. Ett annat exempel är när 

Jane får veta att Mr. Rochester redan är gift och hon bestämmer sig för att ge sig av. 

Händelsen utspelar sig då det är skymningen, dimma, solnedgång och regn. De dunkla 

inslagen skapar en känsla av mörker och kyla, som skapar en sublim effekt. 

    En händelse som skapar en sublim och dunkel effekt sker när Jane går iväg för att posta 

brev. Jane ger sig iväg i skymningen och står plötsligt stilla i skogens dimma och hör ”något” 

närma sig henne, men kan varken höra eller se vad det är. Den dunkla skymningen med inslag 

av tjock dimma blir för några sekunder skräckinjagande, fram tills Mr. Rochester dyker upp 

på hästen. Effekten förstärks via ljud som förtydligas genom plask i vattnet. 

    Händelser som utspelar sig under dagtid behandlar främst de vardagliga sysslorna, och har 

en mer informativ effekt. Det vardagliga livet visas genom hur dagssysslor och vanor såg ut 

under denna tid. 

    Burkes begrepp ”light” framträder i filmatiseringen då ett skifte från mörker till ljus sker. 

Exempelvis när Mr. Rochester tar med Jane in i ett av rummen som vid ankomsten är alldeles 

mörkt fram tills att han tänder en brasa som gör att rummet ljusnar. Ett skifte av ljus som gör 

att man från början knappt kunna se Janes ansikte till att ljuset från brasan blir tydligt i 

rummet.  

    ”Pain” (smärta) framträder i handlingen när Jane får veta att Mr. Rochester redan har en fru 

och hon bestämmer sig för att ge sig av från Thornfield Hall med ett brustet hjärta. Janes 

brustna hjärta framkallar sådan smärta och ångest att hon tillslut faller ihop i gråt. Jane får 

ångest av sitt beslut att lämna Mr. Rochester som är hennes livs kärlek, men vill samtidigt 
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vara ärlig och rättvis mot sig själv. ”Pain” framträder även kroppsligt då Jane minns tillbaka 

till Lowood där de piskades som straff om de varit olydiga.  

4.3.2: Terror och Horror (skräck) 

Jane upplever en känsla av terror vid flera tillfällen i handlingen, och vid åtskilliga av dessa 

händelser övergår hennes upplevelse av terror till horror. Terrorn framträder framförallt i 

handlingen då Jane hör mystiska ljud. Ljud som alltid sker när mörkret infunnit sig. Känslan 

av terror framträder också vid händelser då dunkelhet infinner sig, och skapar en sublim 

effekt. 

    I början av filmen blir Jane instängd i röda kammaren på Gateshead Hall, rummet där 

hennes morbror dog. Jane bankar och slår på den låsta dörren eftersom hon hör ljud från 

eldstadens öppning, och blir rädd. Här utsätts Jane för terror då hon hör märkliga ljud från 

eldstaden, och plötsligt bildas ett dammoln av aska som kommer inifrån eldstaden. Jane blir 

så rädd att hon springer rätt in i dörren och slår i huvudet, vilket leder till att hon svimmar. 

Jane som vid denna tidpunkt endast är tio år gammal upplever händelsen som fruktansvärd 

och blir så rädd att hon inte riktigt vet vad hon tar sig till, och springer rätt in i dörren.  

     I filmen sker en rad olika tillbakablickar framförallt i början av handlingen. I början av 

filmen befinner sig Jane hos S:t John och hör flera gånger en kuslig röst viska hennes namn i 

vinden. Terror uppstår då Jane hör ljudet av en röst som viskar hennes namn. Rösten som 

viskar Janes namn upplevs som kuslig och främmande.  

    Jane upplever terror vid två tillfällen till i handlingen då hon hör märkliga ljud utanför sitt 

rum. Vid ena tillfället hör Jane ljud utanför sin dörr. Händelsen utspelar sig under natten men 

Jane bestämmer sig för att gå ut i den mörka korridoren för att titta. Jane frågar vem som är 

där, men får inget svar. Sedan hör hon en duns i golvet och upptäcker en brand inne på Mr. 

Rochesters rum. De märkliga ljuden bildar en effekt av terror och effekten förstärks genom att 

händelsen utspelar sig i mörkret på natten.  

    Den andra händelsen där Jane upplever terror sker då hon blir väckt mitt i natten av ljudet 

från flera dunsar i golvet från övervåningen. Det är ett så tydligt ljud att Mr. Rochesters gäster 

också vaknar och är förtvivlade över vad som händer. Mr. Rochester ber Jane att följa med för 

att hjälpa honom och möts av en blodig Mr. Mason som tillfälligt är på besök. De märkliga 

ljuden (duns) i golvet ger en effekt av terror då Jane förstår att något inte står rätt till. Jane 

upplever rädsla vid händelsen vilket förtydligas under ett samtal med Mr. Rochester, där han 

nämner att det var en underlig natt och att Jane inte verkade rädd alls. Men Jane uppger då 
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genast att hon visst varit rädd, och förundras över att kvinnan på vinden får vara kvar då hon 

gör folk illa.  

4.3.3: Spänning (suspense) 

En känsla av spänning uppstår när Jane ger sig i väg med posten i skymningen. Plötsligt tätnar 

dimman och Jane stannar upp mitt ute i den kusliga sublima skogen. Under några sekunder 

upplevs en förväntan av att något ska hända, och med tanke på den sublima stämningen 

förväntas något skräckinjagande. Jane hör ljud från en stegrande, frustande häst som skapar en 

viss rädsla då den plötsligt dyker upp, men även en besvikelse som Carroll nämner. 

Besvikelsen uppstår då händelsen snabbt avslutas, och det framgår att det endast var en man 

som rider i dimman. Besvikelsen sker då jag som åskådare förväntade mig något skrämmande 

och farligt. 

    Spänning skapas även vid en annan händelse i handlingen då Jane vaknar av ett duns i 

golvet från tredje våningen. Plötsligt knackar Mr. Rochester på hennes dörr och ber henne 

följa med honom. De beger sig upp till tredje våningen där Jane möts av en blodig Mr. 

Mason. Mr. Rochester ber Jane att rengöra hans sår och lämnar sedan henne ensam kvar med 

Mr. Mason. Samtidigt som Jane rengör hans sår hör hon ett duns och knarrande ljud inifrån 

rummet intill. Spänningen ökar även en aning när regissören valt att lägga till vinden som 

susar utanför fönstret, men spänningen bryts lika fort då Mr. Rochester i en hast kommer 

tillbaka.  

4.4: Komparativ analys 

I denna analysdel kommer jag att göra en jämförande analys av romanen Jane Eyre (1999) 

och filmatiseringarna av romanen från år 1997 och 2011. Här sker en jämförelse av 

användandet av de gotiska greppen så som det sublima, terror, horror och spänning 

(suspense). I jämförelsen lyfts likheter och olikheter fram.  

4.4.1: Det Sublima 

I romanen Jane Eyre (1999) bildas en tydligare känsla av det sublima då allt beskrivs mer 

detaljerat än i filmerna. Filmatiseringarna utgår från romanens handling som sedan har 

komprimeras, vilket resulterar i kortare sekvenser och mindre beskrivning av verkets 

händelser. Den komprimerade handlingen påverkar på så sätt även effekterna genom att 

regissörerna väljer ut de mest betydelsefulla händelserna i verket enligt deras tycke.  

    I romanen Jane Eyre (1999) beskrivs inom- och utomhusmiljöerna detaljerat. Exempelvis 

beskrivs ett rums inredning i detalj för att läsaren ska kunna bilda sig en egen föreställning om 
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rummets utseende och atmosfär. I filmatiseringarna av romanen blir inom- och 

utomhusmiljöerna uppvisade framför åskådaren genom exempelvis ett rums inredning, men 

upplevs inte lika tydligt som romanens långa och detaljerade beskrivning då miljöerna visas 

under en kort sekvens.  

    I filmatiseringarna av romanen använder regissörerna sig av olika kameravinklar som grepp 

för att åstadkomma vissa effekter. Exempelvis filmas Jane uppifrån när hon ligger mitt på 

golvet i fosterställning i filmatiseringen från 1997. Val av kameravinkeln göra att Jane ser 

mycket liten ut till skillnad från rummets stora och massiva möbler, vilket kan beskriva Janes 

inre känsla av ensamhet och rädsla vid tillfället då händelsen utspelar sig. Även regissören i 

filmatiseringen av romanen från 2011 använder sig av kameravinklar för att skapa en effekt. 

När Jane för första gången anländer till Thornfield Hall filmas byggnaden nerifrån vilket 

skapar en effekt av storhet, då byggnaden framstår som enorm, likt ett slott eller en borg.  

    I samtliga versioner av Jane Eyre utspelar sig största delen av handlingen i olika grader av 

mörker, vilket skapar sublimitet. I romanen Jane Eyre (1999) framträder handlingens 

tidsangivelser tydligt, vilket framgår kort och koncist. Händelsernas tidpunkt framgår 

exempelvis genom uttryck som: ”klockan visade på slaget tolv”, ”klockan slog tolv”, ”vid 

niotiden på kvällen”, ”klockan i hallen slog samtidigt tio” eller ”det är snart midnatt” (Bronte 

1999, s. 294, 323, 317, 319, 322). I filmatiseringarna av romanen från 1997 och 2011 framgår 

tidsangivelsen i handlingen framförallt via grader av ljus eller mörker. Utspelar sig 

handlingen under dagen visar sig dagsljuset både inne och ute, men sker handlingen på 

eftermiddagen, kvällen eller natten ser vi istället en atmosfär av skymning eller mörker. 

Mörkret förtydligas av att karaktärerna har brinnande ljus eller en brasa för att lysa upp 

mörkret. 

      I Jane Eyre (1999) förknippas det sublima ofta genom symboler som månen, midnatt/natt 

och färgen röd. Det är framförallt färgen röd och månen som ständigt återkommer i romanens 

handling. Färgen röd används exempelvis genom beskrivning av inredningens färg, någons 

utseende eller benämningen av röda kammaren. 

    Månen nämns ofta i Jane Eyre (1999) genom beskrivningar av månskenet som lyser och 

skapar en sublim effekt. Exempelvis när Jane glömt att dra för ”sängomhänget” och väcks av 

det starka månskenet.  
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”När månen, som var full och starkt lysande eftersom natten var klar, på sin bana över 

himlen nådde platsen mitt för fönstret och tittade in på mig genom de oskyddade rutorna, 

blev jag följaktligen väckt av dess strålande sken.”  

                                                                                                            (Brontë 1999, s. 235) 

Månen beskrivs som ett levande ting då det nämns att månen tittar in på Jane. I kombination 

med att månen ses som ett levande ting och att det starka månskenet lyser så starkt så de till 

och med väcker Jane, blir nästan lite otäckt. I romanen använder Brontë sig frekvent av 

symboler som färgen röd, månen och midnatt vid flera tillfällen i handlingen, vilket skiljer sig 

från filmatiseringarna. Symbolerna förekommer i båda filmatiseringarna men inte lika ofta 

och tydligt som i romanen. I filmatiseringarna framträder den röda färgen framförallt via 

inredningen. Röda stora och höga gardiner, soffor och fåtöljer i mörkröd färg med mera. I 

filmatiseringarna nämns inte dessa symboler frekvent via ord i handlingen utan framställs 

istället via exempelvis inredningens röda färg eller Janes blick upp mot himmelen och månen. 

I filmatiseringen från 2011 framträder månen vid ett specifikt tillfälle. Adelé berättar för Jane 

om den mystiska kvinnan på Thornfield Hall som rör sig på nätterna. Kvinnans utseende 

beskrivs likt en vampyr med vit hy som månen, och som suger blod från människor.  

     I Jane Eyre (1999) använder sig Brontë av utförligare beskrivningar av sublima effekter 

där ord som dyster, dysterhet, dunkel eller dunkelt används för att förtydliga stämningen. 

Exempelvis beskrivs detta genom stämningen som råder, miljöskildringar eller beskrivning av 

en persons utseende tillskillnad från filmatiseringarna. I Jane Eyre (1999) beskrivs 

exempelvis tystnaden vid en händelse som en långvarig dyster tystnad.”[…] långvariga 

tystnaden och dysterheten […]” (Brontë 1999, s. 221), eller via miljöbeskrivning: 

”Västanvinden viskade i murgrönan omkring mig, men ingen vänlig Ariel talade till mig 

genom den.” (Brontë 1999, s. 249).  

    I tidigare forskning nämns det att Jane dras till personer som anses vara sublima (Maynard 

2009, s.70). Jane fattar stort tycke för Mr. Rochester, och jag kan därför hålla med om 

ovanstående påstående. I romanen beskriver Jane Mr. Rochesters utseende som dystert och 

nästan ondskefullt som skapar sublimitet.”[…], och då han såg upp var hans ansikte förmörkat 

av en dyster, nästan ondskefull uppsyn.” (Brontë 1999, s. 168).  I Jane Eyre (1999) blir 

dysterheten tydligare då Brontë upprepar orden dyster, dysterhet, dunkel eller dunklet med 

jämna mellanrum. 

     I Jane Eyre (1999) framställs den dunkla stämningen bland annat genom inredningens 

beskrivning. ”Ur allt detta dunkel höjde sig vitlysande de uppstaplande dynorna och kuddarna 

i sängen med ett snövitt bomullsöverkast över.” (Brontë 1999, s. 13). Det dunkla och sublima 
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framträder med andra ord tydligare i romanen Jane Eyre (1999) än i filmatiseringarna från 

1997 och 2011. Enligt min åsikt beror det på romanens mer utförliga beskrivningar av 

händelser, utseenden, inredning med mera som bygger upp effekterna, och blir på så vis 

tydligare för läsaren då ord och uttryck upprepas kontinuerligt genom hela handlingen. 

    I filmatiseringarna nämns knappt den dystra och dunkla stämningen via ord eller uttryck, 

utan sker via visuella inslag i handlingen. Vid ett tillfälle nämns stillsamheten och dysterheten 

på Thornfield Hall i filmatiseringen från 2011. Mrs Fairfax berättar för Jane att det är ett 

stillsamt liv här på Thornfield Hall, men dystert för en ung kvinna som Jane.  

    Som jag nämnt ovan framträder effekten av det sublima framförallt i filmatiseringen från 

2011, men dock inte lika utförligt som romanen Jane Eyre (1999). Detta kan bero på att 

regissören till filmatiseringen från 2011 har valt att använda sig av tillbakablickar som 

berättartekniskt grepp. Handlingen skildras ofta i korta sekvenser via tillbakablickar, vilket 

innebär att åskådaren bör ha en förförståelse av händelseförloppet för att hänga med.  

4.4.2: Terror och Horror (skräck) 

Regissörens val att använda sig av tillbakablickar i handlingen påverkar även effekten av 

terror i filmatiseringen från 2011. För åskådaren upplevs terrorn främst genom olika ljud som 

Jane hör, men detta skapar inte lika stor effekt som i romanen Jane Eyre (1999) och 

filmatiseringen från 1997, då inslagen av terror blir korta i filmatiseringen från 2011. Med 

andra ord innehåller filmatiseringen från 2011 inte lika många och tydliga inslag av terror 

som romanen Jane Eyre (1999), och filmatiseringen från 1997.  

    Flest likheter finner jag alltså mellan romanen Jane Eyre (1999) och filmatiseringen från 

1997. I båda verken utspelar sig handlingen i kronologisk ordning och inslagen av terror 

liknar varandra. På så vis blir det lättare för en åskådare som läst romanen att hänga med i 

händelseförloppet, då inslagen av terror liknar händelser från handlingen i romanen Jane Eyre 

(1999).  

    Det visade sig även att det finns ett extra inslag av horror som effekt i filmatiseringen från 

1997, som inte finns med i romanen Jane Eyre (1999) eller filmatiseringen från 2011. 

Händelsen utspelar sig då Jane hör ett onaturligt skrik och flera dunsar i golvet från tredje 

våningen, vilket liknar ljud från ett slagsmål. Mr. Rochester ber Jane om hjälp och beger sig 

upp till tredje våningen där Mr. Mason ligger blodig. Jane får i uppgift att ta hand om Mr. 

Mason medan Mr. Rochester går ner igen. Jane hör plötsligt ett skrapande ljud inifrån en dörr 

som tidigare har varit dold av ett skynke. Dörren öppnas och ut från rummet kommer en 

kvinna som går fram till Mr. Mason och tar ett stadigt grepp om hans hals. Jane gömmer sig 
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bakom dörren och känner rädsla för att bli upptäckt och plötsligt återvänder den okända 

kvinnan in genom dörren, och Jane blir aldrig upptäckt (Jane Eyre, 1997). Denna händelse i 

handlingen finns varken med i romanen Jane Eyre (1999) eller filmatiseringen från 2011.  

4.3.3: Spänning (suspense)  

Likheter finns mellan alla tre verken där känslan av spänning råder vid ett och samma tillfälle 

i handlingen. Händelsen utspelar sig när Jane blir väckt av ett skrik från tredje våningen. Mr. 

Rochester ber Jane om hjälp och de beger sig upp till tredje våningen. I både romanen och 

filmatiseringen från 1997, när de är på väg till tredje våningen, frågar Mr. Rochester Jane om 

hon svimmar vid åsynen av blod. Den underliga frågan skapar en effekt som bygger upp 

spänningen ytterligare. Uppe på tredje våningen möter Jane en blodig Mr. Mason i samtliga 

verk. Jane rengör hans sår medan Mr. Rochester ger sig iväg och lämnar Jane ensam med Mr. 

Mason. Därefter skiljer sig handlingen en aning mellan verken. I romanen går Mr. Rochester 

in i rummet intill och möts av ett skratt vilket skapar spänning och nyfikenhet över vem som 

befinner sig i rummet på den obebodda våningen. Spänningen upphör hastigt när Mr. 

Rochester kommer ut från rummet och läsaren får inte veta vem som befinner sig i rummet, 

och handlingen fortsätter. I filmatiseringen från 1997 rengör Jane Mr. Mason sår och hör 

plötsligt ett skrapande ljud inifrån en dörr i anslutning till rummet. Jane går fram till dörren 

för att lyssna. Plötsligt öppnar sig dörren och en okänd kvinna går fram till Mr. Mason och tar 

et stadigt grepp om hans hals. Jane gömmer sig bakom dörren för att inte bli upptäckt. Den 

okända kvinnan återvänder sedan in i rummet där hon kom ifrån utan att upptäcka Jane. I 

filmatiseringen från 2011 hör Jane duns och ett knarrande ljud från rummet intill och vinden 

som susar utanför fönstret. Detta gör att spänningen återupptas igen men bryts lika fort då Mr. 

Rochester anländer till tredje våningen.  

    I filmatiseringen från 2011 bygger regissören upp en känsla av spänning vid ett tillfälle som 

skiljer sig från de andra två verken. Händelsen utspelar sig då Jane beger sig ut för att lämna 

posten. Mörkret faller och dimman tätnar i skogen, och Jane stannar upp för att försöka 

lokalisera ljud som närmar sig i den täta dimman. Under några sekunder sker en väntan på vad 

som kommer att ske, som byggs upp av mystisk musik. Spänningen övergår sedan snabbt då 

det visar sig vara en ensam man som kommer ridande på sin häst.  

     I romanen Jane Eyre (1999) framträder ytterligare en effekt av spänning som inte är lika 

påtaglig inom de andra två verken. Händelsen utspelar sig när Jane fått veta att Mr. Rochester 

redan är gift, och hon bestämmer sig för att ge sig av. Färden från Thornfield Hall beskrivs 

som lång och påfrestande för Jane då hon varken har pengar, vatten, mat eller ork kvar för att 
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överleva. Spänningen tätnar när Jane plötsligt faller ihop av hunger, utmattning och kylan som 

råder. Händelsen utspelar sig i slutet av handlingen och skapar på så sätt en känsla av 

spänning då läsaren inte vet om Jane kommer att överleva. Händelsen framträder även inom 

de andra två verken men endast som kortare inslag, där en känsla av spänning enligt mig inte 

hinner byggas upp tillräckligt.  

    I filmatiseringen från 1997 skapas spänning vid ett tillfälle i handlingen som ej sker i övriga 

verk. Under den pågående vigselceremonin mellan Mr. Rochester och Jane kommer Mr. 

Mason med invändningar där han påstår att Mr. Rochester redan är gift med Mr. Masons 

syster. Mr. Rochester blir arg och tar med sig folket upp till tredje våningen för att visa sin 

nuvarande frus olyckliga tillstånd. På vägen upp till den ”obebodda” tredje våningen skapas 

spänning över vem som Mr. Rochester haft inlåst där uppe, och om Mr. Mason talar sanning. 

Spänningen avtar vid åsynen av den hjälplösa och förvirrade kvinnan som vandrar runt i 

rummet. Spänningen återupptas då kvinnan försöker att skada Mr. Rochester, men avtar lika 

snabbt då Mr. Rochester får hjälp av männen i sällskapet.  

5: Slutsats   

Syftet med uppsatsen är att studera och jämföra hur några gotiska grepp användes i Charlotte 

Brontës roman Jane Eyre (1999) och två filmatiseringar av romanen från 1997 och 2011. I 

uppsatsen valde jag ut begrepp som beskriver några effekter som sedan studerats i samtliga 

verk. Jag har sedan jämfört hur effekterna används i de olika verken. 

    Min första frågeställning behandlar vilka av de utvalda effekterna som finns i romanen och 

filmatiseringarna, samt med vilka grepp de framställs. Uppsatsens resultat visade att det 

sublima, terror, horror och spänning (suspense) förekommer inom samtliga verk. Dock skiljer 

sig grad av användandet av effekterna mellan verken. 

    Det sublima framträder tydligast via miljöskildringar och att handlingen utspelar sig främst 

vid eftermiddag, skymning, kväll eller natt i samtliga verk. Det sublima framträder även 

tydligt i romanen genom Brontës frekventa användande av symboler som månen, färgen röd 

och midnatt. 

    Terror skapas i samtliga verk via olika märkliga ljud och händelser som sker i handlingen, 

som exempelvis ett okänt skratt, en mumlande röst eller duns i golvet. 

    Horror framträder ofta i samband med att effekten av terror övergår till horror i samtliga 

verk. Händelser där en ovisshet finns över vad som låter och vart det kommer ifrån, till att 

man ser eller upplever en händelse där horror tar över och nästan utplånar själen. Terror och 



34 
 

horror är med andra ord svåra att skilja åt då effekterna går in i varandra. 

    Inslag av spänning (suspense) upplevs då läsaren eller åskådaren känner tvivel för vad som 

ska hända. Spänning framställs tydligare via filmatiseringarna då åskådaren även får höra ljud 

eller musik i samband med händelsen, som regissören använt sig av för att förstärka effekten. 

    Min andra frågeställning behandlar vilken eller vilka effekter som dominerar i samtliga 

verk, och om det skiljer sig mellan bok och filmer. Effekter som dominerar i romanen Jane 

Eyre (1999) är främst det sublima och terror. Även i filmatiseringen av Jane Eyre (1997) 

framträder terror tydligast likt romanen. I filmatiseringen av Jane Eyre (2011) är det 

framförallt det sublima som framträder men även effekten av terror förekommer vid flera 

tillfällen, men endast som korta sekvenser i handlingen. Spänning framträder enligt mig i 

mindre utsträckning än de övriga effekterna som undersökts, och detta är gemensamt för 

samtliga verk. Flest likheter fann jag mellan romanen Jane Eyre (1999) och filmatiseringen av 

Jane Eyre (1997), där framför allt händelser som skapar en effekt av terror är likvärdiga. 

Inslag av terror i handlingen är även ungefär lika många i antal.  

     Min tredje frågeställning berör om de gotiska effekterna finns kvar i samma utsträckning 

när texten blir film, och iså fall hur? Och skiljer det sig mellan filmerna? Den stora skillnaden 

mellan romanen och filmatiseringarna är främst romanens detaljerade beskrivning. Bland 

annat händelser, miljöer eller personers utseende beskrivs detaljerat. Filmatiseringarnas 

komprimerade handlingsförlopp minskar de gotiska effekterna i antal. Effekterna framställs 

även under korta sekvenser i jämförelse med romanens detaljerade beskrivning. Detta blir 

särskilt tydligt i filmatiseringen från 2011 där regissören valt att använda sig av tillbakablickar 

som berättartekniskt grepp. Resultatet blir korta sekvenser av händelser där gotiska effekter 

existerar.  

6: Diskussion  

I detta avsnitt diskuterar jag analysresultaten, jag utgår ifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar.  

De gotiska begrepp som jag valde att utgå ifrån i min uppsats är: det sublima, terror, horror 

och spänning (suspense). Detta är begrepp som använts för att beskriva effekter. Samtliga 

utvalda effekter existerar i romanen Jane Eyre (1999) och filmatiseringarna från 1997, och 

2011. I vilken utsträckning begreppen och dess effekter används skiljer sig mellan verken.  

   Resultatet visade att det finns likheter mellan verken vid framställning av det sublima. Det 

sublima framträder tydligt genom att den största delen av handlingen utspelar sig i olika 
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sorters mörker, och via miljöskildringar både inom- och utomhus i samtliga verk. Jag anser att 

olika sorters mörker i handlingen är viktiga inslag för att förstärka den gotiska atmosfären i 

verken, och det känns som ett självklart inslag i handlingen. I romanen framträder det sublima 

även tydligt genom Brontës frekventa användande av symbolerna månen, midnatt och färgen 

röd. Symboler som även används i båda filmatiseringarna men inte lika tydligt och vid lika 

många tillfällen som i romanen. Jag anser att Brontës frekventa användning skapar ett 

återkommande mönster som gör att läsaren hela tiden blir påmind om handlingens sublimitet.    

Miljöskildringar skiljer sig åt mellan verken. I romanen skildras miljöerna genom utförliga 

beskrivningar av exempelvis ett rums inredning i detalj. I båda filmatiseringarna framträder 

det sublima också via miljöskildringar inom- och utomhus likt romanen, men i kortare 

sekvenser. Storheten i miljöskildringrana förtydligas via val av kameravinklar i 

filmatiseringen från 2011, där exempelvis Thornfield Hall filmas underifrån när Jane 

anländer. Hade Thornfield Hall filmats från samma marknivå som Janes häst och vagn skulle 

inte Thornfield Hall uppfattas som lika stort och ståtligt. I filmatiseringen från 1997 blir 

inredningens storhet tydlig. Exempelvis genom de stora massiva möblerna, gigantiska tavlor 

och kandelabrar. Inredningen på Thornfield Hall skulle inte upplevas som gigantiskt om en 

tavlas utformning var mer i ”normalstorlek”. För att fånga läsaren av en roman och samtidigt 

försöka framställa en bild av hur saker och ting ser ut anser jag att det krävs en mer detaljerad 

beskrivning av exempelvis olika föremåls utseende till skillnad från vad som krävs av en film. 

I filmer ser åskådaren exempelvis hur inredningen eller en persons klädsel ser ut genom val 

som regissören gjort, vilket inte lämnar lika mycket åt föreställningsförmågan hos åskådaren 

att skapa en egen bild av en persons klädsel eller inredningens utseende som för läsaren av en 

roman.  

     Effekten av terror skapas ofta i samtliga verk genom okända ljud så som: skrik, mumlande 

eller duns i golvet. Brontë beskriver handlingen i romanen utförligt för att bygga upp effekten 

av terror. Enligt mig är den utförliga beskrivningen i romanen viktig för att effekten av terrorn 

ska kunna upplevas av läsaren. I filmatiseringarna behövs enligt mig ingen längre anpassad 

tid för att bygga upp en viss effekt då åskådraen både hör och ser vad som sker, samt att 

effekten ofta förstärks via ljud och ljus. För att uppleva en känsla av horror i romanen krävs 

det att läsare verkligen tagit sig in i föreställningsvärlden och upplever samma känsla som 

Jane, vilket kräver koncentration utan att något eller någon stör läsaren. Känslan kan även 

påverkas beroende på vart i handlingen som läsare tar en paus eller rentav lägger ifrån sig 

romanen för dagen. En roman tar ett visst antal timmar och läsa och kan därför ta flera dagar 

beroende på hur mycket tid läsaren kan avsätta vid varje lästillfälle. En film däremot ses näst 
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intill alltid under en och samma dag/kväll, och på så sätt kan åskådaren lättare behålla 

stämningen som råder under hela filmen. Som jag nämnt tidigare upplever jag effekten och 

känslan av horror ofta i samband med inslag av terror som övergår till horror i samtliga verk. 

På så sätt blir effekterna svåra att skilja på och upplevelsen av respektive effekt kan variera 

mellan individer.  

     Resultatet visade att spänning (suspense) är den effekt som jag upplever framträder i 

mindre utsträckning till skillnad från övriga effekter i samtliga verk. Jag anser att detta är 

aningen märkligt och tycker att jag borde upplevt spänning vid flera tillfällen i handlingen. 

Resultatet kan bero på att spänning är subjektivt. Spänning kan upplevas olika mellan 

individer. En individ kan uppleva spänning kring något som en annan inte upplever spänning 

för. Kan det möjligtvis även vara så att terrorn är en form av spänning, och att jag som 

läsare/åskådare upplever effekten av terror i större utsträckning. Möjligen upplever jag, och 

kanske andra, ingen övertygande känsla av spänning vid dessa tillfällen i handlingen. I 

romanen beskrivs händelser mer detaljerat genom ord och uttryck som bygger upp en 

spänning under en längre tid likt övriga effekter i romanen. Dock anser jag att spänningen ofta 

sker i samband med effekten av terror, vilket gör att jag som läsare uppfattar terror som en 

tydligare effekt. Filmatiseringarna är komprimerade versioner och jag anser att de på så vis 

inte kan ge samma djupa intryck som romanen. Spänningsmomenten blir ögonblickliga och 

sker ofta under några sekunder för att sedan lösas upp via regissörens val av klippning. 

Samtidigt visar resultatet att spänning ändå framställs tydligare via filmatiseringarna. En 

möjlig förklaring kan vara att åskådaren upplever spänningskänslan tydligare med hjälp av 

tillhörande ljud eller musik i samband med händelsen, som förstärker effekten.  

    De effekter som dominerar i samtliga verk är framförallt det sublima och terror. Det 

sublima är den effekt som framträder med jämna mellanrum genom hela handlingen i 

romanen, och i filmatiseringarna. I romanen blir den sublima effekten tydligare än i 

filmatiseringarna. Brontë använder sig ständigt av återkommande sublima inslag genom 

exempelvis symbolerna midnatt, färgen röd och månen, men även ord och uttryck som 

betonar dysterheten och de dunkla inslagen. I filmatiseringarna framträder den sublima 

effekten genom hela handlingen via ljus och ljud. Detta skiljer sig från romanen där ord och 

uttryck används för att framställa samma effekt. Den dunkla och dystra stämningen skapas 

istället genom exempelvis skymning, dimma och ljudet från vinden som susar utanför 

fönstret. Enligt mig blir Brontës ständigt återkommande ord, uttryck och symboler ett 

tydligare grepp för att skapa den sublima effekten. Detta kan bero på att jag som person lätt 

kunde falla in i föreställningsvärden och på så sätt upplever att effekten blir tydligare.  
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    Inslag av terror framträder vid flera tillfällen i samtliga verk, men dominerar framförallt i 

romanen och filmatiseringen från 1997. Regissören av Jane Eyre (1997) har valt ut flertalet av 

händelser ur romanen Jane Eyre (1999) där effekten av terror framträder. Om åskådaren läst 

romanen kommer den känna igen händelserna i filmatiseringen, då regissören har valt att 

använda sig av uttryck som återfinns i romanen.  

    Resultatet visade även att de gotiska effekterna påverkades när texten blev film. I 

filmatiseringen från 2011 visade det sig tydligast, då regissören valde att använda sig av 

tillbakablickar i handlingen som berättartekniskt grepp. Detta ledde till korta sekvenser av 

handlingen vilket även påverkar effekterna. De korta sekvenserna i handlingen avbryts vid 

flera tillfällen genom regissörens val av klippning, vilket gör att effekterna inte upplevs lika 

tydligt. Att effekterna påverkas kan även bero på att innehållet komprimeras vid en 

filmatisering för att åskådarna ska upprätthålla intresset under hela filmen. Av den 

anledningen återger inte filmatiseringara händelser från romanen i detalj. Ett ytterligare skäl 

kan vara regissörens egna val av innehåll i filmen som påverkar effekterna. Detta kan 

exempelvis bestå av val av händelser som regissören anser är viktiga för filmens handling, 

samt val av vilka effekter som ska dominera. Som jag nämnt tidigare ses inte Jane Eyre som 

endast gotisk, utan är även realistisk med romantiska inslag. Med andra ord är det bland annat 

regissörens val av innehåll som avgör hur filmatiseringen tolkas av åskådarna.  

      Studiens resultat kan bland annat bero på val av filmatiseringar. Det finns flera 

filmatiseringar av Jane Eyre och möjligtvis innehåller någon av dessa fler inslag av de gotiska 

grepp som valts. På så sätt kanske resultatet visat på fler likheter eller olikheter mellan verken. 

Ett annat alternativ skulle kunna innebära att endast en filmatisering valts ut, som sedan 

jämförts med romanen för att enklare kunna jämföra verken mer ingående. Även val av 

gotiska grepp kan ha påverkat resultatet. Hade färre gotiska grepp valts ut till analysen kanske 

tydligare skiljelinjer mellan verken uppstått. Jag upplever nämligen att flera av de utvalda 

begreppen och de effekter de beskriver går in i varandra, och det har vid flera tillfällen skapat 

en viss svårighet att skilja dem åt. En annan viktig aspekt är att resultatet endast utgår ifrån 

mina egna reflektioner och tolkningar. Troligtvis hade resultaten inte varit precis detsamma 

om någon annan utfört analysen, då tolkningar kan skilja sig åt mellan olika individer. 

    Den tydligaste slutsatsen som kan dras av studien är slutligen att samtliga begrepp som jag 

valde att utgå ifrån i min uppsats och dess effekter synliggörs i samtliga verk som studerades. 
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6.1: Didaktisk diskussion  

I detta avsnitt kommer jag diskutera analysresultatet utifrån ett didaktiskt perspektiv. 

Diskussionen utgår ifrån hur undervisning i gotik som genre i ämnet svenska på högstadiet 

skulle kunna se ut i anslutning till kursplanens centrala innehåll inom ämnet svenska i årskurs 

7-9.  

    Jag har som sagt valt att använda mig av den svenska översättningen av Jane Eyre (1999) 

som utgångspunkt för min analys. Jag valde att använda mig av Gun-Britt Sundströms 

svenska översättning av romanen Jane Eyre (1999), eftersom uppsatsens didaktiska inriktning 

går mot högstadiet. Eleverna kommer troligtvis använda sig av en svensk översättning i 

undervisningen, och därför vill jag som lärare kunna använda mig av exempel ur romanen 

som eleverna använder sig av. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 finner man kursplanen för ämnet svenska i årskurs 7-9, där 

undervisningens centrala innehåll presenteras. Det centrala innehållet kan bland annat kopplas 

ihop med gotik som genre, samt språkliga drag som författare kan använda sig av som grepp 

för att skapa vissa effekter. Följande presenteras exempel ur det centrala innehållet för årskurs 

7-9 inom ämnet svenska: ”Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt 

skiljer sig från varandra"(Skolverket 2011, s. 226).  

    Gotiken som genre blir ett lämpligt arbetsområde som eleverna kan arbeta med under 

höstterminen i samband med Halloween. I min uppsats har jag valt att studera och jämföra 

gotiska grepp som används i romanen Jane Eyre (1999) och två filmatiseringar. Begrepp som 

jag har valt att utgå ifrån är: det sublima, terror, horror och spänning (suspense), där jag även 

jämför om effekterna påverkas när texten blir film. Genom en liknande diskussion och 

genomgång av de utvalda effekterna kan eleverna få kunskap om effekter som kan finnas 

inom gotiken som genre. Begreppen och dess effekter kan förtydligas och exemplifieras via 

text eller film, samt vara utgångspunkt för en diskussion om elevernas uppfattning om vad 

som skapar eller bygger upp en viss effekt. Här finns även möjlighet till reflektion där 

eleverna får fundera och diskutera vilken eller vilka effekter som de tycker dominerar inom 

verken som väljs ut i undervisningen. En diskussion kring vilka likheter och olikheter som 

eleverna finner mellan romanen och filmatiseringarna kan tas upp i undervisningen. Sedan 

kan eleverna få uttrycka sina egna åsikter och synpunkter, vilket sedan avslutas med en 

diskussion. 

   Det nämns även att eleverna ska få möjlighet till kunskaper om språkliga drag och 
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uppbyggnad i skönlitteratur, vilket beskrivs i kursplanens centrala innehåll inom ämnet 

svenska i årskurs 7-9:   

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. 

Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.  

                                                                                                            

                                                                                                            (Skolverket 2011, s. 226) 

I undervisningen kan man diskutera hur Brontë gjort för att skapa effekterna i Jane Eyre 

(1999), ur vilket berättarperspektiv romanen utgår ifrån, samt språkliga drag med mera. 

Exempelvis kan en diskussion ske utifrån romanens utförliga handling där eleverna kan 

försöka ge en detaljerad beskrivning av både miljö, personer och händelser under berättelsens 

gång, eller vilka ord och uttryck som används i romanen för att skapa en viss effekt.  

    Romanen och filmatiseringarna skiljer sig åt när det gäller berättartekniska grepp, vilket 

kan leda till en diskussion som inledas med vad som skiljer romanens respektive 

filmatiseringarnas berättartekniska grepp. På så vis kan eleverna få en förståelse för att 

berättartekniska grepp kan skilja sig mellan en roman och film. I filmatiseringen av Jane Eyre 

2011 blir exempelvis användandet av tillbakablickar tydligt som berättartekniskt grepp, där 

man kan diskutera hur eleverna upplever användandet av tillbakablickarna. Filmatiseringen av 

Jane Eyre 1997 liknar istället romanens handlingsförlopp och händelser. Här kan eleverna 

diskutera vilken av filmatiseringarna de föredrar och varför.  

    Romanen öppnar även upp för människors villkor och identitets- och livsfrågor, vilket kan 

kopplas till centrala innehållet i ämnet svenska för årskurs 7-9: 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga 

världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.  

                                                                                                       

                                                                                                      (Skolverket 2011, s. 226)  

Romanen Jane Eyre författad av Charlotte Brontë ses som en klassiker inom skönlitteraturen, 

och kan givetvis läsas av både ungdomar och vuxna. Enligt citatet ovan klassificeras Jane 

Eyre som skönlitteratur från övriga världen. Romanen innehåller realistiska inslag i 

handlingen som kan kopplas till den tid då romanen skrevs. På så sätt kan även människors 

villkor och identitets- och livsfrågor diskuteras. I min uppsats har jag valt att utföra en 

komparativ analys av gotiska grepp i Jane Eyre, men kan samtidigt anknyta och samtala om 

mänskliga rättigheter ihopkopplat med romanen eftersom romanen inte betecknas som ren 

gotisk litteratur.  
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