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Abstract 
Sara Salavati: Den viktorianska guvernanten: en komparativ karaktärsstudie av tre 

guvernanter. Svenska IV, inriktning gymnasieskolan, avancerad nivå, självständigt arbete, 15 

högskolepoäng, ht 2019. Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och 

samhällsvetenskap. 

 

Den här studien undersöker tre guvernanter ur den viktorianska guvernantgenren, som även 

kan förstås som den viktorianska guvernantromanen: Jane i Jane Eyre (Charlotte Brontë, 

2014), Den okända kvinnan i När skruven dras åt (Henry James, 2013) och Martha Leigh i 

Guvernanten på Mellyn (Victoria Holt, 2018). Syftet med studien är att studera hur respektive 

guvernant förstår sitt psykiska och fysiska välmående. Detta görs från både ett tidigt och ett 

senare skede i verket, i syfte att studera guvernanternas utveckling från början till slutet. 

Dessa analyser jämförs sedan mellan de olika verken: Jane Eyre (Brontë, 2014), När skruven 

dras åt (James, 2013) och Guvernanten på Mellyn (Holt, 2018), för att studera verkans 

eventuella likheter och skillnader eftersom de tillhör samma genre – den viktorianska 

guvernantromanen. Dessutom berör denna studie även ett didaktiskt perspektiv på hur studien 

kan bli relevant för svenskundervisningen på gymnasieskolan.  

Studien utgår från teorin Epikanalys (Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson, 1999) 

och nyttjar metoden komparation av karaktärer genom intertextualitet från kapitlet 

”Intertextualitet, komparation och reception” (Anders Olsson, 2002). Studien visar att det 

finns såväl likheter som skillnader mellan hur guvernanterna: Jane (Brontë, 2014), Den 

okända kvinnan (James, 2013) och Martha (Holt, 2018) uppfattar sig själva både psykiskt och 

fysiskt. Studien kommer även fram till att den kan nyttjas i svenskundervisningen i 

gymnasieskolan för att skapa förutsättningar för elever att utveckla en mer vidgad syn på 

deras uppfattning om omvärlden. 

 

Nyckelord: svenskundervisning, Jane Eyre, När skruven dras åt, Guvernanten på Mellyn, 

viktoriansk guvernantroman, karaktärsskildring, komparation, guvernant, intertextualitet  
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Introduktion 

Inledning  
Inspirationen till denna studie kommer från upplevelsen av att vissa guvernanter från olika 

guvernantromaner påminner om varandra, kring hur de beskriver sig själva. Exempelvis 

påminner deras åsikter, frispråkighet och självmedvetenhet om varandra, något som denna 

uppsats undersöker närmare. Ämnet är intressant då det närmare undersöker karaktärer av 

guvernanter ur samma genre men skrivna under olika tid och rum: viktoriansk 

guvernantroman. Därmed kan ett eventuellt språkligt mönster synliggöras, och väcka en större 

medvetenhet om en genre. 

I denna uppsats undersöks likheter och skillnader mellan protagonisterna och 

guvernanterna  Jane i Jane Eyre (Brontë, 2014), Den okända kvinnan i När skruven dras åt 

(James, 2013) och Martha i Guvernanten på Mellyn (Holt, 2018). Namnet på guvernanten i 

James (2013) nämns aldrig, och refereras därmed som ”Den okända guvernanten”. Alla tre 

verken tillhör genren den viktorianska guvernantromanen. 

Ämnesområdet kan uppfylla följande mål i läroplanen för gymnasieskolan inom ämnet 

svenska: ”Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av 

skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina 

medmänniskor och sig själv.” (Skolverket, 2019). Den karaktärkomparation denna studie 

genomför och diskuterar kan bli aktuell i skolundervisningen, för att besvara de två sista 

didaktiska frågorna: ”vad?”, ”hur?” och ”varför?”. Undervisningen kan ta upp hur olika 

fiktiva karaktärer kan analyseras och sedan utifrån det hur karaktärerna kan förstås och 

diskuteras. Detta beroende på vem som tolkar texten, då alla kommer från olika bakgrunder 

och har erfarit olika händelser som kan leda till olika tolkningar. Diskussionen i denna studie 

kan lärare ta inspiration av, för att sedan diskutera karaktärer med elever. Samtidigt kan denna 

studie även ge lärare kännedom om de tre skönlitterära verk, som behandlas i denna text. 

Resultatet av denna studie diskuteras med utgångspunkt från olika didaktiska för- och 

nackdelar, redogörelser för hur denna studie kan användas i undervisningen kommer längre 

ned i denna studie. 
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Syfte och frågeställningar 

I denna studie studeras och jämförs guvernanter i tre skönlitterära verk: Jane Eyre i Jane Eyre 

(Brontë, 2014), Den okända guvernanten i När skruven dras åt (James, 2013) och Martha 

Leigh i Guvernanten på Mellyn (Holt, 2018). De tre skönlitterära verken publicerades första 

gången 1847, 1898 och 1960 i Storbritannien, dock nyttjas modernare upplagor av respektive 

verk i denna studie. Verken är skrivna av tre olika författare: Charlotte Brontë, Henry James 

och Victoria Holt. Litteraturvetaren, Cecilia Wadsö Lecaros framhåller i sin avhandling The 

Victorian Governess Novel (2001) att de tre verken tillhör samma genre, den viktorianska 

guvernantgenren. 

Syftet med denna studie är alltså att undersöka och jämföra guvernanterna: Jane (Brontë, 

2014), Den okända kvinnan (James, 2013) och Martha (Holt, 2018). Detta görs utifrån hur 

guvernanterna uppfattar sig själva, både psykiskt och fysiskt. Dessutom undersöker studien 

om deras uppfattningar förändras från början till slutet av respektive verk. Resultatet av 

analysen diskuteras sedan och jämförs med tidigare forskning i syfte att presentera en slutsats. 

Diskussionen lyfter även en didaktisk aspekt över hur studiens resultat kan appliceras i en 

svenskundervisning på gymnasieskolan.  

Denna studies syfte besvaras utifrån följande frågeställningar: 

 

• Hur uppfattar guvernanterna sig själva, både psykiskt och fysiskt? 

• Genomgår guvernanterna en metamorfos?  

• Vilka likheter och skillnader finns det mellan de tre skönlitterära verkens 

beskrivningar av guvernanterna? 

• Vilka didaktiska aspekter kan appliceras i undervisning om guvernanterna? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Disposition  
Denna studie består av flera olika kapitel, avsnitt samt ibland även underavsnitt. Det 

kommande kapitlet är ”Teoretiskt perspektiv”. I detta kapitel presenteras den teori som sedan 

kommer att användas i analysen, teorin beskrivs i avsnittet ”Karaktärsskildring inom fiktion”. 

I nästkommande kapitel ”Tidigare forskning” presenteras urvalet av tidigare forskning, där 

varje artikel och avhandling har ett eget avsnitt. Det tillkommer även ett kortare avsnitt 

bestående av reflektioner kring den nyttjade forskningen. 

Kapitlet ”Metod” beskriver metoden som nyttjas i analysen i avsnittet ”En komparation av 

en karaktärsstudie”. Kapitlet beskriver även en kortare reflektion kring valet av metod. 

”Källmaterial” är kapitlet som redogör för varifrån det empiriska materialet till analysen 

kommer från, och beskriver kort de skönlitterära verkens validitet som källor: Jane Eyre 

(Brontë, 2014), När skruven dras åt (James, 2013) och Guvernanten på Mellyn (Holt, 2018). 

Även detta kapitel har ett eget reflektionsavsnitt. Därefter kommer ”Sammanfattningar av de 

tre skönlitterära verken”, där de tre skönlitterära texterna sammanfattas i korta drag i varsitt 

avsnitt, i syfte att ge läsaren en överskådlig bild över respektive verk. Sedan kommer 

”Analys”-kapitlet, där det empiriska materialet analyseras utifrån den teori och metod som 

tidigare redovisats i studien. Kapitlet har också ett inledande avsnitt, där dispositionen 

introduceras och beskriver kapitlets struktur. Därefter avslutas analysen med avsnittet 

”Slutsatser”. Sedan kommer ”Diskussion”-kapitlet och här reflekteras innehållet i analysen 

med koppling till urvalet av tidigare forskning som presenteras i ”Tidigare forskning”. 

Slutligen kommer ett kortare kapitel ”En didaktisk anknytning till analysen”. Här diskuteras 

en didaktisk aspekt över hur innehållet av analysen kan kopplas till en svenskundervisning.  
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Teoretiskt perspektiv 

Karaktärsskildring inom fiktion 
Hur karaktärer beskrivs inom skönlitteratur kan även förstås som en karaktärsskildring. För 

att genomföra en jämförelse mellan skildringen av guvernanterna Jane Eyre i Jane Eyre 

(Brontë, 2014), Den okända guvernanten i När skruven dras åt (James, 2013) och Martha 

Leigh i Guvernanten på Mellyn (Holt, 2018), nyttjas några analytiska begrepp. Dessa är 

hämtade från boken Epikanalys av Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson (1999). 

Denna bok är en handbok som är avsedd att användas vid universitetsundervisning i 

litteraturvetenskap, och fokuserar som titeln anger på hur en kan analysera ett episkt verk. 

Holmberg och Ohlsson (1999) redogör bland annat för begrepp som beskriver olika typer av 

litterära karaktärer, exempelvis dynamiska och statiska (Holmberg & Ohlsson, 1999, s. 9–10). 

Dessa begrepp används i analysen av det empiriska materialet till denna studie. 

En dynamisk och rund karaktär avser en karaktär som ger uttryck för flera känslor, och 

som därmed kan anas genomgå en förändringsprocess genom verkets gång. Uttrycket avser 

att identifiera karaktärer som är mer lika vardagliga människor och ger uttryck för flera 

känslor som exempelvis sorg, kärlek och ilska. Exempel på sådana karaktärer som ger uttryck 

för flera känslor är Werther i Den unge Werthers lidanden (Johann Wolfgang von Goethe, 

2011), Raskolnikov i Brott och straff (Fjodor Dostojevskij, 2011) och Emma Bovary i 

Madame Bovary (Gustave Flaubert, 2006). Werther, Raskolnikov och Emma förstås som 

dynamiska karaktärer eftersom de påminner om verkliga människor (Holmberg & Ohlsson, 

1999, s. 9–10). 

Andra karaktärer är motsatsen till dynamiska, de är sådana som enbart visar en viss sida av 

sig själva genom hela verk. Exempel på sådana är superhjältar i barnserier: Stålmannen, 

Spindelmannen och hjältarna i X-men. De kan istället förstås som statiska och platta, då de 

snarare uppfattas som karikatyrer än verkliga karaktärer. Karikatyrliknande karaktärer 

används med ett annat syfte än dynamiska, då de förstnämnda är tänkta att representera en idé 

snarare än en realitet. Det handlar exempelvis om att inte ge uttryck för en karaktärs känslor 

och tankar. När läsare möter statiska karaktärer upplevs de statiska genom hela verket. De är 

exempelvis kontinuerligt glada, lugna eller deprimerade. James Bond ur Casino Royale och 

bokserien James Bond (Ian Fleming, 1966), är ett annat exempel på en statisk och platt 

karaktär eftersom Bond kan tolkas vara ständigt lugn, sansad och kontrollerad genom hela 

verk. Till skillnad från exempelvis den dynamiska och runda Emma Bovary (Flaubert, 1856), 
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som går från att känna sig älskad, åtråvärd och kontrollerad för att sedan hamna i en fas av 

utanförskap, depression och utom kontroll (Holmberg & Ohlsson, 1999, s. 61). 

Ett sätt att analysera karaktärsskildring är att studera hur författaren gestaltar de litterära 

karaktärerna i texten – vilken berättarteknik de använder. Berättandet kan göras på ett 

antingen explicit eller ett implicit sätt: direkt karakterisering och indirekt karakterisering.  

Direkt karakterisering är mer förekommande bland äldre litterära verk. Det innebär att 

någon redogör för en karaktärs tankar och känslor, exempelvis av författaren eller andra 

karaktärer inom den fiktiva världen. Direkt karakterisering förekommer i exempelvis Huset 

Ushers undergång (Edgar Allan Poe, 1839), när protagonisten återger en tolkning av 

karaktären Roderick Ushers känslor – Holmberg och Ohlsson skriver: ”På detta sätt redogör 

jagberättaren novellen igenom för mörkret i Ushers själ och hans tendenser till hysteri.” 

(Holmberg & Ohlsson, 1999, s. 61–67). Alltså kan läsaren få en inblick i Ushers känslor 

genom jagberättaren, som är en annan karaktär som betraktar Usher utifrån beteenden, 

uttalanden och ageranden. En sådan skildring kan medföra att en karaktär vars inre 

egenskaper redogörs för, kan upplevas mer dynamisk och rund. 

Indirekt karakterisering är en modernare berättarteknik, som innebär att läsaren inte får ta 

del av någon karaktärs känslor i klartext, varken berättaren eller andra karaktärer återger inre 

egenskaper som känslor och tankar. Detta kan medföra att karaktärerna kan upplevas som mer 

statiska och platta. Indirekt karakterising överlämnar ett större ansvar åt läsaren, att själv 

avgöra och tolka vad karaktärerna känner, tycker och tänker, utifrån de olika situationer de 

försätts i. Detta medför att läsaren behöver vara mer uppmärksam på faktorer som kan bidra 

till en ingång i karaktärernas inre egenskaper: direkta repliker, handlingar och miljön. Externa 

faktorer kan vara avgörande för hur en karaktär förstås och är värdefulla i en analys av en text 

där indirekt karakterisering är aktuell, för att kunna tolka karaktärer och därmed intrigen. 

Dessa kan vara olika ledtrådar in i en karaktärs inre egenskaper i form av ett uttalande, en 

handling eller en viss miljö i texten (Holmberg & Ohlsson, 1999, s. 61–67). Holmberg och 

Ohlsson (1999, s. 62) förklarar detta på följande vis: 
 

Följden har blivit att olika indirekta metoder är allt vanligare då det gäller att beskriva en karaktär, varvid 

större ansvar överlåts på läsarens medskapande förmåga. En god utgångspunkt i sammanhanget är att alla 

element i texten kan bidra till vår förståelse och beskrivning av en karaktär, av dess inre som är det som 

står i centrum för vårt intresse (Holmberg & Ohlsson, 1999, s. 62). 
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Reflektioner kring valet av teoretiskt perspektiv  
Det finns både för- och nackdelar med det nyttjade teoretiska perspektivet epikanalys. 

Fördelarna är att vid analysen av de tre skönlitterära verken kan studiens syfte redas ut. Detta 

kan göras genom att välja ut segment av text ur respektive verk, utifrån dess relevans för 

denna studies frågeställningar: Hur uppfattar guvernanterna sig själva, både psykiskt och 

fysiskt? Genomgår guvernanterna en metamorfos? Vilka likheter och skillnader finns det 

mellan de tre skönlitterära verkens beskrivningar av guvernanterna?  

Nackdelen med teorin är att det enbart är ett perspektiv på hur karaktärsskildringar kan 

studeras, då det även finns andra sätt att närma sig litterära karaktärer: biografisk 

litteraturforskning (Carina Burman, 2002, s. 71–80) och narratologi (Lars-Åke Skalin, 2002, 

s. 173–188) är några exempel. Nyttjandet av dessa hade kunnat ge upphov till ett annorlunda 

resultat, då de fokuserar på andra aspekter än vad just epikanalys gör. Ett annat perspektiv 

hade alltså kunnat resultera i andra tolkningar och därmed i andra slutsatser. Dock är inte 

syftet med denna studie att presentera och redogöra för ett flertal teorier om hur litterära 

karaktärer kan tolkas. Teorin epikanalys valdes då detta är en modernare tolkning av hur 

karaktärsskildringar tolkas i text, vilket anses som relevant för denna studie som vill redogöra 

för modernare tolkningar. Dessutom är denna teori skriven av två svenskar och är publicerad i 

Sverige, vilket ökar dess relevans mer då denna studie grundar sig på hur just det svenska 

språket används i de tre verken. 
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Tidigare forskning  

Dispositionen för urvalet av tidigare forskning 
I kommande avsnitt presenteras ett urval av tidigare relevant forskning, som nyttjas senare i 

diskussions-kapitlet av denna studie. Den tidigare forskningen består av undersökningar som 

gjorts på karaktärsskildringar inom fiktion. Med undantag för den sista presenterade 

undersökningen, som redogör för hur litteratur kan läsas, då detta ska reda ut den didaktiska 

aspekten av denna studie.  

Forskning av karaktärsskildringar har framförallt utförts på karaktärerna Jane Eyre och 

Den okända kvinnan. Det är inte möjligt att redogöra för alla analyser som gjorts på specifikt 

Jane och Den okända kvinnan men ett fåtal omtalade analyser av dem finns med i detta urval. 

Samtliga undersökningar är i form av artiklar och avhandlingar.  

 

Viktoriansk guvernantroman som en egen genre  
I den tidigare nämnda avhandlingen The Victorian Governess Novel myntar litteraturvetaren 

Lecaros en litterär genre hon kallar för viktoriansk guvernantroman. Den nyttjade 

genredefinitionen kommer från Alistair Fowler. För att tillhöra en och samma genre ska 

texterna ha några gemensamma drag som förenar dem (Lecaros, 2001, s. 29). Lecaros lyfter 

även hur en sådan genre kan identifieras bland vissa skönlitterära verk, som exempelvis Jane 

Eyre (Brontë, 2014), När skruven dras åt (James, 2013) och Guvernanten på Mellyn (Holt, 

2018). Viktoriansk guvernantroman förknippas som beteckningen antyder till den 

viktorianska eran, är en genre som återkommer i verk än idag (2001, s. 29–43). Några 

exempel på moderna guvernantromaner är exempelvis The Secret Desires of a Governess 

(Tiffany Clare, 2011), Journey to the River Sea (Eva Ibbotson, 2014) och The Corset (Laura 

Purcell, 2018).  

Viktoriansk guvernantroman karakteriseras av att berättelsen skildrar en guvernants 

perspektiv på sitt arbete och levnadssätt under 1800-talet. Inom denna genre blir en 

viktoriansk miljö och värderingar centrala i verket, oavsett när i tiden verket publiceras 

(Lecaros, 2001, s. 29–31). Denna genre kan konstateras följa ett visst mönster: liknande 

handlingar, scener och likartade dilemman (2001, s. 29–42). Några exempel är att 

guvernantens sociala status blir aktuell och att hon utvecklar en förälskelse i sin arbetsgivare 

(Lecaros, 2001, s. 29–42). Guvernanter kan även hysa radikala åsikter och brottas då med sin 

frispråkighet (Lecaros, 2001, s. 13–14 & 31). Författare som Charlotte Brontë ses som en 

milstolpe inom den viktorianska guvernantgenren eftersom Brontë skildrar den viktorianska 
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guvernanten på ett sätt som kommande författare tar upp och utvecklar. Därmed kan Brontës 

verk förstås som historiska startpunkter för den viktorianska guvernantromanen (Lecaros, 

2001, s. 31–42).  

Guvernanterna inom denna genre reflekterar även vid ett flertal tillfällen över risken att 

förlora sin sociala status eftersom de inte vill förknippas med arbetarklassen trots att de är 

anställda inom ett hushåll. Med utgångspunkt från hur kvinnans status och identitet 

definierades under den viktorianska tiden, kan verksamma kvinnor kopplas till arbetarklassen: 

” […] middle-class femininity was defined by domesticity and non-participation in the public 

labour market.” (Lecaros, 2001, s. 13). Med andra ord kunde kvinnor som utmanade fördomar 

och förväntningar på sig utifrån sitt kön, sätta sig själva i en komplex situation. Detta var en 

aspekt som blev startskottet för den viktorianska guvernantgenrens födelse: ”Such paradoxes 

played important parts in the rise of the governess novel” (Lecaros, 2001, s. 13).  

Lecaros (2001) avhandling kan bidra med kunskap om den viktorianska eran, både som en 

historisk period och genre. Detta kan eventuellt stödja de tolkningar som görs i analysen av 

det empiriska materialet, vilket bidrar med mer hållbara slutsatser av en text som 

kategoriseras som en viktoriansk guvernantroman.  

 

Klass och genus i Jane Eyre 
Litteraturvetaren Esther Godfrey beskriver i artikeln ”Jane Eyre, from governess to girl bride” 

(2005), om hur läsare av bland annat Jane Eyre (Brontë, 2014) under åren har tagit emot dess 

innehåll, utifrån ett klass- och genusperspektiv. Godfrey (2005, s. 853) framhäver att Jane 

Eyre (Brontë, 2014) utmanar samhällsnormer för vad som är socialt accepterade beteenden 

hos män och kvinnor men enligt henne upprätthålls ändå en viss hierarkisk ordning mellan 

könen inom intrigen – Godfrey förklarar: 

 
Notably, while challenging gender identities, the text does more than simply transfer power from the 

patriarchal grasp of Rochester to the powerless hand of Jane […] the text highlights the anxieties and 

complexities of the Victorian understanding of gender by paradoxically dismantling and reifying 

nineteenth-century notions of masculinity and femininity (Godfrey, 2005, s. 853). 

 

Citatet visar att Jane i intrigen förstås som den underordnade i relation till Rochester, då Jane 

sägs inneha en ”powerless hand” eller en ”maktlös hand” på svenska. Samtidigt belyser texten 

den paradox som blir aktuell i intrigen, ”anxieties and complexities”, där Jane utifrån sin 
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viktorianska underordnade position som kvinna, gör anspråk på att utmana könsnormerna ”of 

masculinity and femininity” (Godfrey, 2005, s. 853).  

Jane beskrivs även utmana kvinnonormen genom att vara en karaktär som är sexuellt 

driven och oskyldig samtidigt som hon har drag av androgynitet. Jane kan förstås som 

androgyn, även om detta ibland kan motsägas i verket:” Jane’s roles as governess and as girl 

bride associate her with complex and often contradictory notions of androgyny and 

femininity, sexuality and innocence.” (Godfrey, 2005, s. 853–854). Alltså kan Janes 

könsidentifiering förstås som oklar, då hon inte följer enbart en viss könsnorm. En 

könsidentifikation som är tydlig är däremot de kvinnliga familjemedlemmarna till rektorn av 

barnhemmet Lowood – Mr. Brocklehurst. Dottern och frun till Mr. Brocklehurst beskrivs bära 

dyrare plagg som päls och har lockigt hår, vilket associeras med den kvinnliga medelklassen. 

(Godfrey, 2005, s. 857). 

I Jane Eyre (Brontë, 2014) blir även klasskillnader aktuella, framförallt när Jane jämför sig 

själv med män från högre samhällsklasser, exempelvis som hennes kusin John och senare 

Rochester. Däremot ändras Janes sociala ställning trots att hon är föräldralös eftersom hon 

längre fram i verket är en utbildad guvernant, som ska vara en position mellan arbets- och 

medelklass. Dock är en individ som Rochester ändå från en högre samhällsklass än henne, på 

grund av att han är en tjugo år äldre man samt har ett bättre ekonomiskt kapital. Detta ökar 

den hierarkiska åtskillnaden mellan Rochester och Jane ännu mer. Jämförelserna mellan dem 

förstås som en form av ångest hos Jane, då hon lever i ett ojämlikt samhälle (Godfrey, 2005, 

s. 860).  

Godfreys (2005) artikel kan öka stödet för de tolkningar som görs av de studerade 

textpartierna ur Jane Eyre (Brontë, 2014). Godfrey (2005) redogör för karaktärsskildringen i 

verket Jane Eyre (Brontë, 2014) som helhet, något som påminner om denna studies 

undersökning. Dock är denna studie inriktad på att studera karaktären Janes (Brontë, 2014) 

självuppfattningar, och inte verket som helhet. Dessutom ställs karaktärsskildringen av Jane i 

jämförelse med andra karaktärer, något som inte Godfrey (2005) gör. Däremot är det 

värdefullt att använda Godfreys (2005) redogörelser som en referensram vid analysen av de 

olika karaktärsskildringarna, för att utveckla diskussionen kring deras likheter och olikheter. 

 

 



 10 

Uppfattningen av guvernanten inom den fiktiva världen 
Litteraturvetaren Millicent Bell studerar i sin artikel ”Jane Eyre: The tale of the governess” 

(1996), hur guvernanten Jane i Jane Eyre (Brontë, 2014) beskrivs av sig själv samt av övriga 

karaktärer i verket. Bell beskriver Jane på följande vis: 

 
To begin with, she is plain; her lack of requisite beauty of such a heroine is stressed continually. She is 

puny, her features irregular – and her unpromising physical attributes never fail to be remarked upon by 

everyone she encounters, and by herself (Bell, 1996, s. 263) 

 

Guvernanten Jane i Jane Eyre (2014) kan inte förstås som en stereotypisk hjältinna utifrån de 

karaktärsbeskrivningar som ges. Hon beskrivs som ”plain”, ”puny” och har ”irregular 

features”, vilket i svenska termer innebär att hon är ”blek”, ”ynklig” och har ”osymmetriska 

drag”. Med andra ord beskrivs Jane på olika sätt som en oattraktiv kvinna, och ger därmed 

inte läsaren den typiska hjältebeskrivningen eftersom hjältar och hjältinnor oftast beskrivs i 

positiva termer i kontrast till övriga karaktärer.  

Övriga karaktärer lade vid flera tillfällen märke till Janes närvaro i en scen, då hon lyste 

med ett otillfredsställande yttre, som övriga karaktärer tog fasta på (1996, s. 263). Alltså har 

Jane inga fysiska attribut som är typiska för just hjältinnor. Däremot är Jane inte den 

medelmåttiga viktorianska kvinnan när hon beskrivs som mer självständig och självmedveten 

– Bell skriver: 

 
[…] she [Jane] is also different from the romantic heroine in her rejection of defect – seen as a grace – of 

female helplessness. She is threateningly intelligent, forthright to the point of bluntness, submitting 

herself mentally to no one, not even when she finally does improbably win a man’s love. Her 

unsubmissiveness, her independence is her social fault (Bell, 1996, s. 263). 

 

Denna beskrivning av guvernanten reflekterar henne som en ny form av hjältinna, då hon 

beskrivs som mer lyhörd och individualistisk i jämförelse med övriga karaktärer. Jane låter 

inte en man definiera henne som kvinna, vilket kan förstås som banbrytande inom den fiktiva 

världen. De andra kvinnliga karaktärerna kan förstås lägga ned mer tid på sina utseenden i 

jämförelse med Jane, då de beskrivs som mer vackra och tilltalande. Samtidigt som Jane 

istället fokuserar på att utvecklas på ett mentalt plan, istället för att framhäva eller förminska 

vissa drag (Bell, 1996, s. 263). 

De analytiska utgångspunkterna om hur en guvernant beskrivs i denna artikel kan också de 

användas i analysen av denna studie, för att kunna avgöra en eventuell utveckling hos 
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karaktärer som exempelvis guvernanter. En sådan analys kan även jämföras med andra 

guvernanter inom viktoriansk guvernantroman, för att studera deras likheter och skillnader. 

Begrepp som ”blek”, ”ynklig” och ”osymmetriska drag”, eller deras motsvarigheter kan 

dessutom nyttjas, med syfte att undersöka om karaktärerna beskriver sig själva med liknande 

ord som artikeln redogör för.  

 

Hur litteratur kan läsas av individen i skolundervisningen 
I doktorsavhandlingen Förtvivlade läsningar – Litteratur som motstånd & läsning som etik av 

litteraturvetaren Elizabeth Hjort (2015), undersöker hon bland annat hur läsning av litteratur 

kan påverka individen. Hjort analyserar även fyra moderna romaner, där hon diskuterar 

respektive texts innehåll och funktion, som exempelvis estetik, litterärt klimat och politisk 

kontext. Litteratur lyfts som ett medium, som kan ge en läsare insikter om en annan 

verklighet. Utifrån detta kan en läsare få möjlighet att vidga sina vyer om en mer tidlös och 

gränslös värld, där individen inte är bunden till ett visst geografiskt område eller en viss 

tidsperiod. Litteratur kan även bidra till att individen läser texter mer kritiskt samt ger 

förutsättningar för reflektion, då läsaren ges möjligheten att ta del av andra synvinklar genom 

litteraturen (Hjort, 2015, s. 7–11) – Hjort skriver: ”Litteraturen kan synliggöra de 

dominansförhållanden som på ett intrikat sätt präglar samhället. Dessa är rörliga och döljer sig 

stundtals bakom fenomen som i förstone inte tycks handla om makt.” (Hjort, 2015, s. 9). Med 

andra ord kan alltså litteraturen ge upphov till visualiseringar av hur samhällen kan 

återspeglas inom en fiktiv värld, som inte nödvändigtvis uttrycks i klartext. 

Hjorts (2015) doktorsavhandling kan påminna om värdet av att lyfta skönlitteratur i 

svenskundervisning för gymnasieskolan men även inom skolundervisning generellt, då 

studien redogör för att individen kan påverkas av sådana texter. Exempelvis kan skönlitteratur 

bidra till att göra individen mer kritisk men även mer uppmärksam på om verkligheten 

utanför dennes referensramar. Detta kan appliceras i en didaktisk diskussion om hur 

skönlitteratur och analyser av skönlitteratur kan bli aktuella inom skolundervisningen.  

 

Reflektioner kring urvalet av tidigare forskning 

Det finns både för- och nackdelar med urvalet av tidigare forskning. Just samtlig berörd 

forskning nyttjas, då den består av moderna undersökningar, något som är relevant för en 

modern tolkning av skönlitterära karaktärer. Specifikt kommer forskningsurvalet från de 

senaste 23 åren om hur den viktorianska guvernanten kan tolkas. Dessutom är urvalet en 
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samling av både nationell och internationell forskning, för att få en mer hållbar slutsats av de 

möjliga tolkningar som görs av den fiktiva viktorianska guvernanten. Även forskning om hur 

denna studie kan appliceras i en skolundervisning finns, då ett av syftena med denna studie är 

att göra dess innehåll relevant för ämneslärare. 

Bells (1996) forskning om karaktären Jane Eyre påminner till viss del om vad denna studie 

undersöker. Däremot är åtskillnaden mellan hennes och denna studie är att denna studerar 

Jane som karaktär mer djupgående. Detta görs bland annat genom ett flertal konkretiseringar 

samt exemplifieringar av hur Jane förstår sig själv både psykiskt och fysiskt, vilket inte Bell 

gör. Bell ger istället en mer översiktlig bild av hur Jane förstår sig själv, och utesluter därmed 

hur hon specifikt uppfattar sin kropp. Exempelvis drar Bell slutsatsen av att Jane uppfattar sig 

själv som ”plain”, ”puny” och har ”irregular features” men exemplifierar inte vilka scenarion i 

Jane Eyre (Brontë, 2014) en sådan slutsats kan dras ifrån.  
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Metod  

En komparation av en karaktärsstudie  
Det empiriska materialet till denna studie analyseras med stöd av den metod som Anders 

Olssons presenterar i artikeln ”Intertextualitet, komparation och reception” (2002, s. 51). I 

artikeln beskriver Olsson hur fiktiva karaktärer kan studeras med hjälp av begreppet 

intertextualitet (2002, s. 51). Olsson (2002, s. 51) menar att skönlitterära verks förhållande till 

varandra kan studeras genom en komparation av deras likheter och olikheter. Exempelvis kan 

en sådan komparation innebära att studera hur Jane Eyre (Brontë, 2014) har påverkat 

kommande litterära verk inom viktoriansk guvernantgenre. Denna metod används inte i denna 

studie, istället används en metod som är inspirerad av Olssons eftersom hans metod inte är 

helt relevant för denna studies syfte. Denna studie syftar istället till att genomföra en 

komparation av karaktärsstudier, för att studera de tre guvernanternas eventuella utveckling 

inom intrigen: Jane Eyre (Brontë, 2014), Den okända kvinnan (James, 2013) och Martha 

Leigh (Holt, 2018). Olsson anger emellertid också en vidare definition av begreppet 

intertextualitet: 

 
Som perspektiv har det [intertextualitet] en större räckvidd än som ett rent metodiskt begrepp i samtida 

litteraturvetenskap, och det finns skäl att inledningsvis påminna om detta. Det hänvisar till fenomen som 

rör litteraturens inre liv och utveckling, och det inbegriper allt från lån och anspelningar, formella och 

stilistiska band, till frändskaper och fiendskaper, traditionsbildning och häftiga uppbrott från nedärvda 

uttrycksformer (Olsson, 2002, s. 51). 

 

Citatet visar alltså att intertextualitet kan innebära flera fenomen, bland annat ”fenomen som 

rör litteraturens inre liv och utveckling”, vilket är en definition som är relevant för denna 

studies syfte. Definitionen av intertextualitet är att studera en eventuell utveckling inom en 

fiktiv värld, därav även en eventuell utveckling hos dess karaktärer. Därmed kan det 

konstateras att denna studie kan nyttja intertextualitet vid undersökningen av karaktärerna: 

karaktärsskildringarna. Mer specifikt genomförs en komparation av karaktärsstudier av de tre 

guvernanterna i: Jane Eyre (Brontë, 2014), När skruven dras åt (James, 2013) och 

Guvernanten på Mellyn (Holt, 2018).  

En komparation innebär exakt som intertextualitet att komparation av texter genomförs, för 

att studera deras likheter och olikheter (Olsson, 2002, s. 59–60). Detta är relevant, för att 

analysera hur guvernanterna uppfattar sig själva samt om de genomgår en förändring under 

intrigens gång. Precis som Olsson (2002, s. 60) poängterar är inte heller en komparation 
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enbart till för att finna hur texter är relaterade till varandra, utan även för att studera ett 

eventuellt gemensamt mönster. Huvudsyftet i denna studie är att just studera språkliga 

mönster av karaktärsskildringar ur olika verk, och inte endast relationen mellan dem. 
 

Reflektioner kring valet av metod 
En metod kommer flera gånger med både för- och nackdelar. Fördelen med en komparation 

av en karaktärsstudie är att denna metod kan göra det möjligt att besvara studiens syfte, och 

kan även bidra till en djupare förståelse av den viktorianska guvernantromanen. Detta 

studeras utifrån undersökningen av ett eventuellt språkligt mönster i guvernanternas 

beskrivningar av sig själva, samt om de genomgår en metamorfos genom respektive verk. En 

metamorfos innebär en vanligen en förändring och utveckling, och kan noteras hos en 

karaktär från början till slutet av ett verk.   

Samtidigt är en komparation beroende av en viss synvinkel, då slutsatserna i analysen görs 

utifrån subjektiva tolkningar av verken: Jane Eyre (Brontë, 2014), När skruven dras åt 

(James, 2013) och Guvernanten på Mellyn (Holt, 2018). Detta innebär att andra tolkningar är 

möjliga av samma verk beroende på vem som genomför analysen. Dock kan en specifik 

synvinkel resultera i en mer komplex studie, då en sådan redogör för hur en viss förståelse av 

en texts innehåll kan uppstå. En studie som utgår från en viss synvinkel kan med andra ord 

bidra med en komplex förståelse av karaktärsskildringar. 

Det empiriska materialet som denna studie grundar sig på är av ett relevant urval av 

textpartier från respektive källmaterial, då denna studie är inriktad på att studera 

guvernanterna: Jane (Brontë, 2014), Den okända kvinnan (James, 2013) och Marthas (Holt, 

2018) individuella självuppfattningar. Ett större urval av textpartier ur verken hade möjligen 

resulterat i en ännu mer djupgående analys men hade givit ett missvisande syfte. Flera olika 

aspekter än just karaktärernas självuppfattningar hade i sådana fall tagits till hänsyn i analysen 

men hade varit en missvisning. Istället nyttjas ett urval av relevanta textpartier, alltså där de 

tre guvernanternas självuppfattningar blir centrala. 
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Källmaterial  

De tre skönlitterära texter denna studie grundar på  
Inspirationen bakom ämnesområdet till denna studie uppstod vid läsning av de tre 

skönlitterära verken: Jane Eyre (Brontë, 2014), När skruven dras åt (James, 2013) och 

Guvernanten på Mellyn (Holt, 2018). Verken kan upplevas som lika utifrån hur respektive 

guvernant beskriver sig själv samt det de går igenom under verkens gång – från början till 

slutet. Orsaken till detta kan vara att verken tillhör samma genre eftersom det finns ett likartat 

mönster mellan verken (Lecaros, 2001, s. 29–43). Vissa av de skönlitterära texterna är mer 

lika varandra i andra avseenden medan andra är mer lik i andra avseenden. 

Citat och parafraser ur de ovanstående skönlitterära verken, beskriver hur de tre 

guvernanterna förstår sig själva och nyttjas som empiriskt material i analysen. Med detta sagt 

används alltså inte hela verk till denna studie, utan endast relevanta textpartier som kan 

besvara studiens frågeställningar.  

De första utgåvorna av respektive verk publicerades som i tidigare nämnd ordning 1847, 

1898 och 1960. Samtliga utgåvor publicerades första gången i Storbritannien, vilket även 

innebär att originalspråket av verken är engelska. Däremot nyttjas modernare upplagor av 

dessa verk i denna studie, liksom svenska översättningar av de moderna engelska versionerna 

(Wikipedia. Jane Eyre; Turn of The Screw; Mistress of Mellyn). Författarna har alla en 

brittisk bakgrund (Wikipedia. Charlotte Brontë; Henry James; Eleanor Hibbert). 

Jane Eyre (Brontë, 2014) är skriven av den brittiska författarinnan Charlotte Brontë. Den 

första originalutgåvan publicerades år 1847 under pseudonymen Currer Bell. Verket räknas 

idag som en klassiker bland skönlitterära verk, och förstås som ett av de tidigare verken som 

beskriver den viktorianska eran. Den utgåva som analyseras i denna studie är från 2014. 

Denna utgåva är översatt till svenska av Ingegärd von Tell, och består av 576 sidor (Brontë, 

2014; Wikipedia. Jane Eyre). 

 När skruven dras åt (James, 2013) är skriven av den amerikansk-brittiska författaren 

Henry James och publicerades första gången 1898. Den utgåva som nyttjas i denna studie är 

från 2013 och är översatt av Ola Klingberg och består av 152 sidor. James bror, William 

James, var en välkänd psykolog under sin tid, vilket medförde att Henry fick ett intresse för 

ämnet. Detta resulterade i att flera av Henrys skönlitterära verk anspelar på dilemman som 

kan förstås som psykologiska (Wikipedia. Turn of the Screw). Exempel på detta är just det 

tidigare berörda verket När skruven dras åt (James, 2013).  
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Guvernanten på Mellyn (Holt, 2018) är skriven av den brittiska författarinnan Eleanor 

Hibbert och gavs ut första gången 1960 under pseudonymen Victoria Holt (Wikipedia. 

Mistress of Mellyn). Hibberts pseudonym nyttjas än idag i de moderna upplagorna av hennes 

verk, vilket medför att även hon kommer att refereras som Victoria Holt, för att undvika 

missförstånd. Den moderna utgåva av Guvernanten på Mellyn som studeras i denna studie är 

utgiven 2018, är översatt av Ingrid Lindberg och består av 316 sidor (Holt, 2018).  

 

Reflektioner kring valet av källmaterial  
Varför nyttjas just detta specifika källmaterial till denna studie? Urvalet av samtlig 

skönlitteratur var av intresse till denna studie, då alla tre kan räknas som tre klassiska verk, 

och i flera fall återkommer bland litteraturvetare. Verken har även ett större tidsspann mellan 

sig utifrån när de publicerades första gången, vilket kan bidra med en intressant jämförelse 

mellan hur respektive guvernant beskriver sig själv och hur de eventuellt utvecklas inom 

intrigen. Exempelvis utkom de första publikationerna av Jane Eyre (Brontë, 2014), När 

skruven dras åt (James, 2013) och Guvernanten på Mellyn (Holt, 2018) under följande år: 

1847, 1898 och 1960. Dessutom upplevdes en analys av detta urval kunna ge upphov till en 

mer rättvis analys, då urvalet av verk kan kategoriseras tillhöra samma genre. Detta med 

utgångspunkt från Lecaros perspektiv på vad som definierar en viktoriansk guvernantroman 

(2001, s. 29–43).  

Att specifikt jämföra guvernanterna Jane (Brontë, 2014), Den okända kvinnan (James, 

2013) och Martha (Holt, 2018) var av intresse, för att inte uteslutande studera en specifik 

tidsperiod. Även om verken tillhör samma genre och återspeglar den viktorianska tidens 

värderingar och miljö enligt Lecaros (2001, s. 29–43) kan de ändå tänkas påverkas av den 

reella tid då de publiceras.  

Både Jane Eyre (Brontë, 2014) och Guvernanten på Mellyn (Holt, 2018) är skrivna av två 

brittiska författarinnor medan När skruven dras åt (James, 2013) är skriven av en amerikansk-

brittisk man. Denna eventuella skillnad mellan författarnas bakgrunder kan innebära att 

respektive verk är uppbyggt på olika sätt samt utgår från olika centrala utgångspunkter i 

verket. Alla tre verken utgår från att berättartekniken består av en jagberättelse, utifrån 

guvernantens perspektiv samt är alla skrivna ur ett retrospektivt perspektiv. Ett retrospektivt 

perspektiv innebär att en text är skriven ur en tillbakablick, i detta fall nyttjas tempuset 

preteritum i verken. Dock i När skruven dras åt (James, 2013) finns ett prolog-avsnitt, där 

jagberättaren inte är guvernanten, utan en okänd kvinna, som får berättelsen om guvernanten 
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återberättad innan berättelsen växlar till att guvernanten blir verkets protagonist. Det är 

utmanande att finna författare med exakt samma bakgrund till en studie, i detta fall är inte 

heller syftet att finna en sådan gemensam nämnare bland författarna. Istället är syftet att finna 

likheter och skillnader mellan verk som gör anspråk på att nyttja samma språkliga mönster 

och värderingar inom guvernantromanen (Lecaros, 2001, s. 29–43). 

Antalet sidor skiljer sig åt mellan verken, då Jane Eyre (Brontë, 2014) består av dubbelt 

mycket mer text i jämförelse med Guvernanten på Mellyn (Holt, 2018), och har dessutom 

nästan sex gånger mer text än När skruven dras åt (James, 2013). I den nyttjade e-version av 

utgåvan Jane Eyre (Brontë, 2014) är antalet sidor 590. Textutrymmet per sida är mer 

begränsat i jämförelse med den fysiska bokversionen, vilket medför att sidhänvisningar till 

denna version är annorlunda i jämförelse med den fysiska versionens sidhänvisning. Antalet 

sidor i e-versionen kan även korrigeras beroende på önskvärt textutrymme per sida, därför 

anges även kapitelnummer intill sidhänvisningarna till verket. Även en e-version av 

Guvernanten på Mellyn (Holt, 2018) används i denna studie, och då denna version står utan 

sidor refereras specifika citat genom hänvisningar till respektive kapitel. Dock analyseras inte 

hela verk i denna studie, istället är studien inriktad på att undersöka just guvernanternas 

skildringar av sig själva. Dessa textpartier analyseras och är därmed oberoende av verkets 

totala omfång av text. Med andra ord är inte verkens kvantiteter avgörande för 

analysunderlaget, utan deras kvaliteter. 
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Sammanfattningar av de tre skönlitterära verken  

En kortare sammanfattning av Jane Eyre 
Berättelsen om Jane Eyre skildrar den föräldralöse Jane, och läsaren får följa hennes resa från 

barndomen till vuxen ålder (Brontë, 2014). Större delar av verket, speciellt början, kan antas 

utspela sig på den engelska landsbygden i England, Storbritannien eftersom Jane beskriver 

hur hon gärna vill bort från landet (Brontë, 2014, s. 113).  

Tidigt i verket får läsaren följa Jane som växer upp hos sin morbrors fru Mrs. Reed, som 

kontinuerligt försöker trycka ned flickan. Längre fram i tiden kastas Jane ut ur mosterns hem, 

och då hamnar hon på ett barnhem för flickor. På flickskolan utbildas hon till att bli 

guvernant, vilket hon även arbetar som senare när hon lämnar landet för en tjänst på 

Thornfield i staden Millcote. Där arbetar Jane hos en Rochester, vilka utvecklar en 

komplicerad romans med tanke på att de kommer från olika samhällsklasser samt att 

Rochester redan är gift med någon annan. Därefter följer läsaren Janes synvinkel på de 

utmaningar och hinder hon möter under berättelsens gång, på grund av tillgivenheten för sin 

kärlek Rochester. De utmaningar och hinder Jane stöter på är bland annat inre dilemman över 

viljan av att vara en självständig individ som tar egna beslut men begränsas samtidigt av 

samhälleliga normer (Brontë, 2014). 

 

En kortare sammanfattning av När skruven dras åt 
Intrigen i När skruven dras åt handlar om en ung guvernant, som arbetar på en herrgård i byn 

Bly i Essex, England (James, 2013, s. 22). Innan intrigen drar igång börjar verket med en 

kortare prolog, där en okänd berättare får denna intrig återberättad för sig av sin vän Douglas. 

Denna Douglas menar att han en gång i tiden kände en kvinna som varit guvernant för hans 

syster, han refererar alltså till samma guvernant som är berättelsens protagonist (James, 2013, 

s. 19–24).  

Efter prologen skildras en guvernants liv ur ett jagperspektiv. Hon förblir anonym genom 

hela verket, då hennes namn inte kommer på tal. Hushållet där hon jobbar drivs av en 

husbonde, som sällan fysiskt vistas där. Dock står han ändå som vårdnadshavare för en pojke 

och flicka, Miles och Flora, som han önskar ska utbildas och uppfostras av en guvernant 

(James, 2013). 

Under berättelsens gång får läsaren följa guvernantens möten med två tidigare döda 

individer, en man vid namn Mr. Quint och den tidigare guvernanten miss Jessel. Dessa 

karaktärers närvaro är en mystisk uppenbarelse, då inte övriga karaktärer ser dem. Detta 
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kommer att spela en central roll i intrigen, då läsaren får följa guvernanten som är övertygas 

om att de döda individerna fortfarande är vid liv (James, 2013). 

 

En kortare sammanfattning av Guvernanten på Mellyn 
Guvernanten på Mellyn skildrar en ung guvernant vid namn Martha Leigh, som blir anställd 

hos husbonden Connan TreMellyn, för att arbeta som guvernant för hans dotter Alvean 

TreMellyn. Familjen TreMellyn bor i Cornwall, England och det är även där berättelsen 

utspelar sig (Holt, 2018, kap. 1). 

Berättelsen tar form genom att läsaren får följa Marthas tågresa genom den engelska 

landsbygden, på väg till sin nya arbetsplats, vilket även innebär att det ges naturalistiska 

beskrivningar av landsbygden där tåget passerar (Holt, 2018, kap. 1). 

Under berättelsens gång får Martha reda på att huset hon arbetar på är hemsökt av Connans 

döda fru, vilket ytterligare komplicerar den utvecklade romansen mellan guvernanten och 

hennes arbetsgivare (Holt, 2018). 

Läsaren får även följa Marthas utveckling genom verket, från att hon nyligen flyttat 

hemifrån till att hon ska ingå äktenskap med mannen hon håller kär. Denna resa sätter Martha 

på prov, då hon kontinuerligt brottas med sina inre demoner, av att vara kvinnan som följer 

mostern Adelaides värderingar eller kvinnan som utmanar dessa värderingar (Holt, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Analys 

Analysens struktur 
Den kommande analysen är uppbyggd genom att respektive karaktärsskildring av 

guvernanterna studeras: Jane Eyre (Brontë, 2014), Den okända kvinnan (James, 2013) och 

Martha Leigh (Holt, 2018). Analyserna av verken redogörs för under tre större indelade 

partier med tillhörande avsnitt döpta efter verkens titlar: Jane Eyre (Brontë, 2014), När 

skruven dras åt (James, 2013) och Guvernanten på Mellyn (Holt, 2018). Dessa är i sin tur 

indelade i ytterligare två underavsnitt: det första redogör för en analys av guvernanten i ett 

tidigt skede i verket medan det andra redogör för en analys av guvernanten i ett senare skede i 

verket. Specifikt studeras textpartier där guvernanten redogör för sitt psykiska och fysiska 

välmående. Inom respektive analys studeras citat ur respektive verk, framförallt med hjälp av 

begreppen direkt- och indirekt karakterisering samt dynamisk och statisk karaktär. Dessa 

begrepp är lånade från teorin epikanalys. I slutet av varje analys summeras även dess innehåll 

i en kortare sammanfattning. Dessutom finns ett ytterligare avsnitt med titeln ”Likheter och 

skillnader mellan de berörda litterära verken”, och här görs en jämförelse mellan de tre 

analyserade verken. Anledningen är att ge en mer ingående analys av de tre verkens likheter 

och skillnader, samt för att studera en eventuell utveckling hos guvernanterna. 

 

Jane Eyre 

Beskrivning av Jane Eyre tidigt i verket 

Tidigt i Jane Eyre (Brontë, 2014) möter läsaren en Jane som är tio år gammal, där hon i flera 

fall uttrycker sig känsloladdat (Brontë, 2014, s. 9, kap. I). I flera fall uttrycker hon sig genom 

direkta repliker till övriga karaktärer. Jane är tidigt i verket inte en guvernant men är ändå 

protagonisten i verket, då det är en jagberättelse berättad ur hennes perspektiv. Jane beskriver 

sällan hur hon uppfattar sig själv som person i sina tankar, däremot beskriver hon i flera fall 

för andra karaktärer genom direkta repliker hur hon uppfattar sig själv. I sådana repliker kan 

Jane förstås som en frispråkig och självmedveten individ eftersom hon upplevs ha bestämda 

åsikter. Hennes åsikter om sig själv kan vid flera tillfällen uppfattas om olyckliga, och det kan 

därmed förstås som att Jane har en olycklig syn på sig själv. Detta uppfattas tidigt, då 

anspelningar på olycka och elände görs: ”Jag gråter därför att jag är olycklig” (Brontë, 2014, 

s. 27, kap. III). I denna direkta replik kan det anas att Jane är olycklig i själen, då hon i detta 

scenario inför sin barnflicka Bessie fäller tårar, som Jane själv menar inte är vanligt 

förekommande för henne: ”Jag har aldrig gråtit för något sådant” (Brontë, 2014, s. 27, kap. 
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III). Ett sådant uttalande kan uppfattas komma från en självmedveten vuxen men Jane är 

enbart ett barn i detta fall, vilket medför att hon uppfattas som mogen för sin unga ålder 

(Brontë, 2014, s. 9, kap. I). Dock är verket skrivet ur ett retrospektivt perspektiv, vilket kan 

vara anledningen till en sådan uppfattning.  

Direkta repliker från Jane som de ovanstående är vanligt förekommande i Jane Eyre 

(Brontë, 2014), och om hon inte gör direkta anspelningar på olycka är det ändå enkelt att 

uppfatta henne som olycklig:  

 
Då jag tröttnat på detta drog jag mig tillbaka från trappuppgången till den tysta och ensliga 

barnkammaren. Där kände jag mig visserligen nedstämd men inte olycklig. Sanningen att säga hade jag 

inte den ringaste lust att vara med i sällskapet, ty på bjudningar togs det mycket sällan någon notis om 

mig (Brontë, 2014, s. 35, kap. IV).  

 

Här kan värdeladdade ord som ”tröttnat”, ”ensliga” och ”nedstämd” uppfattas som negativa. 

Trots att Jane själv inte beskriver sig som olycklig i klartext i denna replik, kan ändå en sådan 

slutsats dras utifrån de ordval som hon beskriver situationen med, särskilt med hänsyn till den 

sista bisatsen ” […] ty på bjudningar togs det mycket sällan någon notis om mig.” (Brontë, 

2014, s. 35, kap. IV). En av de mest positiva replikerna Jane uttalar om sig själv är efter en 

dag som hon spenderat med Bessie, då Janes slutsats om dagen är att det finns hopp även för 

henne: ”Även för mig hade livet sina solskensstunder” (Brontë, 2014, s. 50, kap. IV). Ett 

sådant uttalande kan lämna läsaren i ett mellanläge av att uppfatta Jane som olycklig och på 

samma gång lycklig eftersom Jane i fler fall poängterar att hon känner sig olycklig. Att 

”solskensstunder” förekommer ”även” för Jane, kan förstås som att det finns hopp för henne 

bland all hennes olycka. 

Tidigare har det konstaterats att Jane är en olycklig själ vid ett flertal tillfällen i Jane Eyre 

(Brontë, 2014). Dock är hon också en självmedveten individ med en hög moral. Hon har en 

tydlig gräns för vad som är moraliskt korrekt och mindre korrekt, och detta förespråkar hon 

genom att tala om för andra vad hon tycker och tänker om vissa mindre acceptabla beteenden. 

I sådana uttalanden tillägger Jane även hur hon tar avstånd från beteenden som hon inte 

upplever som moraliskt korrekta: ”Lögnaktigheter är ett fel som jag inte har, ropade jag vilt.” 

(Brontë, 2014, s. 46, kap. IV). Jane har alltså en tydlig uppfattning om vad som är rätt och fel. 

Samtidigt är hon inte försiktig med att uttala sig om andras beteenden som hon förstår som 

mindre acceptabla. Exempelvis säger Jane i en replik till Helen Burns, som precis blivit illa 

behandlad av en av lärarinnorna på deras flickskola, miss Scatcherd: ”Om jag vore i ditt ställe 
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skulle jag tycka illa om henne [miss Scatcherd]. Jag skulle svara henne, och om hon slog mig 

med det där riset, skulle jag rycka det ifrån henne och bryta sönder det mitt framför näsan på 

henne” (Brontë, 2014, s. 69, kap. VI). Det ges alltså förutsättningar för läsaren att sympatisera 

med Jane som barn, när läsaren följer hennes verklighet genom verket.  

Trots att Jane är ett barn tidigt i verket har hon ändå en självständig självmedvetenhet och 

uttrycker gärna dessa i klartext (Brontë, 2014, s. 9, kap. I). Anledningen till att hon talar i 

frispråkiga termer kan bero på att hon tidigt i verket är ett barn, och att hon även förstås 

återspegla ett barnperspektiv på de situationer som hon utsätts för. Exempelvis är Jane inte 

försiktig med att uttala sig om de orättvisor hon fått utstå hos sin morbrors fru, Mrs. Reed, 

som Jane ibland tilltalar som ”moster”. Vid ett scenario ska Jane precis lämna ”mostern” och 

delar med sig av några sista ord till henne:  

 
Jag är glad att du inte är släkt med mig. Jag skall aldrig kalla dig moster mer, inte så länge jag lever. Jag 

skall aldrig komma och hälsa på dig när jag blir stor, och om någon frågar mig vad jag tyckte om dig och 

hur du var mot mig, så skall jag säga att bara tanken på dig gör mig sjuk och att du var ohyggligt elak mot 

mig (Brontë, 2014, s. 45, kap. IV). 

 

Citatet visar samtidigt att Jane ’uppläxar’ sin egen moster, som är en äldre kvinna på 36–37 år 

medan Jane är en tioårig flicka. Detta uttalande förknippar Jane återigen med att vara en 

frispråkig och självständig individ i tidig ålder. 

Jane uttalar sig sällan om sina fysiska attribut, varken i direkta repliker eller i sina tankar. 

Med undantag för en gång längre fram i verket, då hon fortfarande är ett barn men har hunnit 

lämna Mrs. Reeds hushåll:  
 

Ja, kära läsare, jag både kände och förstod detta, och fastän jag är en skröplig varelse med många brister 

och få försonande drag, så blev jag aldrig trött på Helen Burns, och jag har aldrig känt en tillgivenhet som 

varit varmare, innerligare och vördnadsfullare än den jag kände för henne” (Brontë, 2014, s. 99, kap. IX). 
 

Det är ingen positiv bild Jane ger av sitt eget yttre, då hon beskriver sig själv som ”en skröplig 

varelse” med ” få försonande drag”. Samtidigt kan beskrivningen förstås som realistisk 

eftersom Jane inte romantiserar sitt utseende. Hon konstaterar även att hon inte är en felfri 

individ, då hon har ”många brister”. Däremot är det förekommande att Jane vid flera tillfällen 

återger positiva beskrivningar av en annan karaktärs yttre, beroende på hur god dennes 

relation är till Jane. I ovanstående citat visas det att Jane har en god relation till sin kompis 
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Helen Burns: ” […] så jag blev aldrig trött på Helen Burns, och jag har aldrig känt en 

tillgivenhet som varit varmare, innerligare och vördnadsfullare än den jag kände för henne”.  

Jane har en tendens att idealisera vissa drag hos kvinnliga utseenden: blek hy, mörka ögon 

och mörkt hår som ofta är lockigt. Det kan vara en slump att de individer med dessa drag som 

Jane beskriver råkar ha en god relation till Jane, vilket kan ha påverkat flickans omdöme. 

Dock är det samtidigt intressant att majoriteten av kvinnornas yttre som Jane beskriver i 

positiva termer, har något eller ibland alla dessa drag: blek hy, mörka ögon och mörkt hår 

som ofta är lockigt. Här är ett exempel där Jane beskriver sin barnflicka Bessie Lee:  

 
Bessie Lee måste efter vad jag tror ha varit en flicka med goda naturliga gåvor, ty allt som hon gjorde, det 

gjorde hon bra, och hon hade en anmärkningsvärd berättartalang, åtminstone att döma av det intryck 

hennes barnkammarberättelser gjorde på mig. Hon var söt också, om jag minns rätt. Som jag kommer 

ihåg henne var hon en smärt ung kvinna med svart hår, mörka ögon, fina drag och vacker och klar hy 

(Brontë, 2014, s. 36, kap. IV). 

 

Även här beskrivs Bessie först i positiva termer innan Jane beskriver hennes fysiska attribut, 

som även det förstås som positivt eftersom hennes drag beskrivs som ”fina” och hyn som 

”vacker”. Dessutom har det konstaterats tidigare att Jane kan förstås idealisera mörka drag 

hos kvinnor, vilket inte är ett undantag i detta citat när hon beskriver sin barnflicka: ” 

[…] svart hår, mörka ögon, fina drag och vacker och klar hy.”  

Ett annat tillfälle när Jane framhäver en annan kvinna med mörka drag är när hon första 

gången möter en dam vid namn Maria Temple:  

 
Ögonen var bruna med ett välvilligt skimmer över iris, och de långa, fint tecknade ögonbrynen bröt av 

mot den breda pannans blekhet. […] Damens klänning, även den högsta mode, var av purpurrött kläde 

och garnerad med svart sammet på spanskt vis. [….] Och, för att bilden skall bli fullständig, lägg därtill 

fina drag, klar om än blek hy och värdig min och hållning, så har läsaren åtminstone en bild, så riktig som 

ord kan måla den, av miss Temples yttre […] ” (Brontë, 2014, s. 60, kap. V). 

 

Citatet utvecklar Janes fascination för mörka drag genom att hänvisa till att detta beror på att 

hon beundrar ett spanskt utseende. Jane hänvisar direkt med ett spanskt utseende då färgerna 

som bärs av miss Temple är även av mörkare färger som förknippas till spanskt mode, som 

består av ”purpurrött kläde och garnerad med svart sammet på spanskt vis.” Det blir tydligare 

att Jane ser upp till individer som miss Temple, kanske inte enbart på grund av deras 

personlighet eller utseende men deras helhet som individer. Detta kan tolkas utifrån att Jane 
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beskriver sig själv som underlägsen, i jämförelse med individer som miss Temple: ”Jag måtte 

ha en särskild fallenhet för att känna vördnad, ty jag kan ännu minnas med vilken bävande 

beundran jag följde hennes steg med blicken.” (Brontë, 2014, s. 59, kap. V). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Jane uttrycker sig i direkt karakterisering om 

sina tankar och känslor. I flera fall beskriver hon sig själv som olycklig, vid exempelvis 

dialoger med andra karaktärer. Samtidigt beskriver hon även andra känslor, vilket får henne 

att framstå som en dynamisk karaktär. Hon kan genom sådana reflektioner upplevas som äldre 

och mognare för sin ålder tidigt i verket. Detta kan dock bero på att verket är skrivet ur ett 

retrospektivt perspektiv, alltså skrivet utifrån en tillbakablick. Jane förstås som en självsäker 

individ, något som blir tydligt när hon exempelvis uppläxar sin morbrors fru Mrs. Reed och 

lyfter ett felsteg av en lärarinna på flickskolan – miss Scatcherd. Däremot är Janes inställning 

till sitt yttre mindre positiv, då hon ofta jämför sig själv med andra flickors utseenden och 

idealiserar drag hon själv inte har. Exempel på sådana drag som återkommer: ljus hy, mörka 

ögon och mörkt hår som gärna är lockigt. 

 

Beskrivning av Jane Eyre senare i verket 

Längre fram i verket är Jane äldre och inte längre ett barn, hon är i nittonårsåldern (Brontë, 

2014, s. 532, kap. XXXIV). Dessutom har hon hunnit jobba som guvernant hos sin kärlek 

Rochester på Thornfield men intalar sig själv om att hon bör lämna sin tjänst och därmed 

även honom: ” ’Ge dig genast av från Thornfield’, kom så omedelbart och var så förfärligt att 

jag tillslöt mina öron […] Men att jag måste lämna honom slutgiltigt, ögonblickligen, helt – 

outhärdligt.” (Brontë, 2014, s. 387, kap. XXVII). I detta citat kan det anas att Jane fortfarande 

är självständig och oberoende, då hon kan ta ett aktivt beslut på egen hand som i detta fall 

innebär att lämna någon hon håller kär. Detta oberoende hos Jane kommer till uttryck även i 

andra delar av verket, där Jane framhäver värdet av att leva på sina egna villkor: ”Jag är 

beredd att resa till Indien om jag får göra det fri och obunden.” (Brontë, 2014, s. 527, kap. 

XXXIV). 

I takt med att Jane blir äldre behöver hon ta andra former av beslut, än att exempelvis bryta 

upp kontakten med sin morbrors fru, Mrs. Reed. Detta ställer högre krav på Janes 

självständighet. Dock håller Jane fast vid att hon inte vill kränka sina egna värderingar, och 

det liv hon vill leva, oavsett om det går emot samhällsnormer eller inte. I kommande citat 

diskuterar Jane med sin vän Diana, även kallad Die, angående en äktenskapsförfrågan av en 

annan man hon möter efter att ha lämnat Rochester – St. John. Jane diskuterar med Die om att 
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utgångspunkten av att äktenskap ska ske av rätt anledningar, och menar att ett äktenskap med 

St. John skulle vara av fel anledningar: 

 
Du skulle bara höra honom [St. John] yttra sig om ämnet. Han har gång på gång förklarat att det inte är 

för vår egen utan för sakens skull som han vill gifta sig. Han har upplyst mig om att jag är skapad för 

arbete – inte för kärlek, vilket säkert är riktigt. Men om jag inte är skapad för kärlek, är jag enligt min 

mening logiskt sett inte heller skapad för äktenskap. Skulle det inte kännas underligt, Die, att för hela 

livet vara kedjad vid en man som bara betraktade en som ett nyttigt redskap? (Brontë, 2014, s. 542, kap. 

XXXV). 

 

Återgivningen av St. Johns uttalande om att Jane är ”skapad för arbete – inte för kärlek” kan 

uppfattas som ett försök att vara kontrollerande genom manipulation för vad ett äktenskap för 

en kvinna innebär. Detta kan vara en tolkning även Jane gör, när hon refererar till ett 

äktenskap utan kärlek som att vara ”kedjad vid en man”, som endast ser henne som ett objekt, 

eller ett ”nyttigt redskap”. Denna tolkning kan även göras av Jane eftersom hon kommer från 

en bakgrund där hon brukar ta sina egna beslut, och när denna frihet utmanas, genom olika 

former av intalningar kan detta förstås som manipulativt. Däremot väljer Jane att kritisera St. 

Johns idé av vad ett äktenskap innebär, något som går emot St. Johns föreställning: ”Men om 

jag inte är skapad för kärlek, är jag enligt min mening logiskt sett inte heller skapad för 

äktenskap.” 

Vid ett flertal tillfällen lyfter Jane vikten av att vara oberoende som individ, detta gör hon 

både indirekt som i det tidigare citatet men även mer direkt i andra sammanhang: ”Nej, sir, 

jag är oberoende nu.” (Brontë, 2014, s. 566, kap. XXXVIII) och ”Jag sa att jag är oberoende, 

sir, både oberoende och rik. Jag rår mig själv.” (Brontë, 2014, s. 566, kap. XXXVIII). Jane 

lyfter alltså värdet av att vara oberoende av en annan människa, och en sådan individ kan 

samtidigt förstås som självgående. Hennes ständiga envishet om att gå sin egen väg resulterar 

i att Jane förenas med sin kärlek Rochester mot slutet av verket, och beskriver sig som ”den 

lyckligaste människan på jorden”. Hon upplever även sina känslor för honom som 

ömsesidiga, när hon uttalar sig om sin makes känslor för henne – ”jag är min makes hela 

värld”: 

 
Jag har nu varit gift i tio år. Jag vet vad det vill säga att leva helt för och med den som man älskar mest på 

jorden. Jag anser mig vara den lyckligaste människan på jorden, lyckligare än ord kan uttrycka, ty jag är 

min makes [Rochesters] hela värld i lika hög grad som han är min (Brontë, 2014, s. 587, kap. XXXVIII) 
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Jane är som tidigare nämnt nitton år gammal, och även här har Jane en olycklig syn på sina 

fysiska attribut, då hon kontinuerligt jämför sitt utseende med andra kvinnors. De tidigare 

dragen som Jane idealiserar hos kvinnor återkommer: blek hy, mörka ögon och mörkt hår som 

gärna är lockigt. Detta anas exempelvis när Jane beskriver kvinnorna Mary och Diana, som 

hon möter i St. Johns hushåll. Hon beskriver deras hy som ”ljusa”, Marys hår som 

”kastanjebrunt” och Dianas ”mörkare lockar”:  

 
Båda var ljusa i hyn och spensliga till växten. Bådas ansikten utstrålade stil och intelligens. Den ena hade 

förstås en aning mörkare hår än den andra och de hade inte samma frisyr. Marys ljusbruna hår var benat 

och hårt flätat, under det att Dianas mörkare hår föll i tjocka lockar kring nacken (Brontë, 2014, s. 435, 

kap. XXVIII). 

 

En liknande beskrivning som också framhäver kastanjebrunt hår, dock i lockar som bärs av en 

miss Oliver: ”Hennes enda prydnad var det kastanjebruna håret, som föll ned över skuldrorna 

med den naturliga lockighetens behag.” (Brontë, 2014, s. 481, kap. XXXII). Förutom dessa 

beskrivningar av det yttre är liknande beskrivningar generellt mindre förekommande hos den 

äldre Jane än hos den yngre. Dock när när det väl förekommer uppfattas det som att Jane ännu 

idealiserar specifika drag hos kvinnliga utseenden. Trots detta har Jane en högre självrespekt 

som äldre än som barn, då hon mer auktoritärt uttrycker att andra inte har rätt att behandla 

henne som mindre värd på grund av hur hon är eller ser ut. Detta blir tydligt i hennes monolog 

inför Rochester, där hon tror att han tänker välja någon annan kvinnas kärlek framför hennes: 

 
Jag säger att jag måste härifrån! svarade jag häftigt, nästan ursinnigt. Tror ni att jag kan stanna här då jag 

ingenting mer är för er? Tror ni att jag är en automat – en maskin utan känslor, att jag kan stå ut att se det 

stycke bröd som är mitt slitas från mina läppar och den droppe levande vatten som är min spillas ut? Tror 

ni att jag, därför att jag är fattig, obetydlig, enkel och ringa, är utan hjärta och själ? I så fall tror ni fel. Jag 

har mycket själ som ni – minst lika mycket hjärta! Och om Gud hade givit mig lite skönhet och stor 

förmögenhet skulle jag ha gjort det lika svårt för er att lämna mig som det är för mig att lämna er (Brontë, 

2014, s. 327, kap. XXXIII).  

 

Citatet visar på Janes starka självkänsla, då hon pedantiskt utmärker sina positiva men även 

mindre positiva egenskaper och drag. Hon uttalar sig bestämt om att hon ”måste härifrån!”, 

när hon upplever att hon inte har ett djupare romantiskt värde hos Rochester utan istället 

förstås som ”en automat – en maskin utan känslor”. Hon använder även beskrivningar av 

Rochester som hennes ”stycke bröd” och ”levande vatten”, som fungerar likt metaforer i 

denna kontext. Med andra ord uppfattas Rochesters som värdefull för Janes välmående. 
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Därefter blir Janes klass samt personliga egenskaper aktuella, när hon beskriver sig som 

”fattig, obetydlig, enkel och ringa” men lyfter samtidigt sitt likavärde. Detta gör hon 

oberoende av sin sociala ställning och sitt omdöme av sitt yttre, då hon beskriver sig inneha 

”mycket själ” och ”minst lika mycket hjärta”, som Rochester. Han är som tidigare nämnt från 

en högre samhällsklass, är man och kan anas ha en god yttre, då Jane upplever en smärre 

konkurrens om honom eftersom hon är övertygad i denna monolog om att han ska gifta sig 

med någon annan. Jane lyfter även att ”om Gud hade givit mig lite skönhet och stor 

förmögenhet”, skulle hon omtumlat Rochesters värld lika väl vid ett eventuellt avsked, som 

han gör med henne i detta tillfälle. I ett sådant citat blir det tydligare att Jane tycker att 

Rochester har en god yttre, som därmed även måste ha upptäckts av någon annan kvinna. 

Andra tillfällen där Jane anmärker på sitt yttre är när hon ber sin vän att sluta övertala 

henne till att inleda en romantisk relation med St. John. Janes anledning till detta är som 

tidigare nämnt på grund av att de inte delar samma värderingar om äktenskap. Dessutom 

beror detta på att de enligt Jane estetiskt inte passar som ett par: ”Och jag är så ful, Die. Vi 

skulle inte passa ihop.” (Brontë, 2014, s. 541, kap. XXXV). Samtidigt som Jane förstås ha en 

negativ syn på sitt yttre upplevs hon även som en sansad och samlad individ, då hon även vid 

mer romantiska möten inte vill att hon ska påverkas av mannens närvaro: ”När han hade givit 

mig kyssen såg han på mig som för att konstatera resultatet. […] Jag är säker på att jag inte 

rodnade. Kanske jag blev lite blek, ty jag kände det som om kyssen var ett insegel på mina 

bojor.” (Brontë, 2014, s. 519, kap. XXXIV). Att kyssen ”var ett insegel” på Janes ”bojor” kan 

tolkas som att hon blir påverkad av denna fysiska kontakt, då hon till viss mån tycker om 

denna närhet. Dock upplever Jane samtidigt att hon kan bli beroende av denna närhet kan 

bekräfta för henne att hon vill och uppleva kärlek. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Jane uttalar sig om sin kropp och själ genom 

direkt karakterisering, vilket medför att läsaren inte behöver analysera hur Jane eventuellt 

tycker och känner. Till största delen beskriver Jane sina känslor genom väl utvecklade 

resonemang, vilket bidrar till att hon uppfattas som en dynamisk karaktär. Exempelvis görs 

detta när Jane i en monolog inför Rochester förklarar sina känslor för honom. Jane beskriver 

sig själv i positiv bemärkelse, och värdesätter sina egna värderingar högre än andras, detta 

visar hon på när hon exempelvis vågar ifrågasätta kvinnonormer. Däremot har Jane en mindre 

positiv syn på sina fysiska attribut, med hänsyn till att hon beskriver sig själv som ful. 

Orsaken till detta kan vara att hon indirekt jämför sig själv med andra kvinnliga utseenden, 

som hon förstås idealiserar: ljus hy, mörka ögon, mörkt hår som gärna är lockigt. Dessa 
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fysiska drag förstås som idealiserande även tidigt i verket. Att Jane jämför sig själv med andra 

kvinnor kan även anas i sin monolog inför Rochester.  
 

När skruven dras åt 

Beskrivning av Den okända kvinnan tidigt i verket 

Den okända kvinnan i När skruven dras åt (James, 2013) beskriver sällan sig själv i klartext. 

Utifrån de få gånger som detta görs, kan en god självkänsla anas både när det gäller hennes 

personlighet och yttre. Den okända kvinnan framstår som en självsäker kvinna, då hon sällan 

bibehåller eventuella tvivel under en längre tid. Ett tvivel som förekommer tidigt är 

exempelvis när hon börjar ifrågasätta sitt beslut att ha tagit sig an tjänsten som guvernant i det 

rådande hushållet i Bly, Storbritannien: ”Efter att ha beslutat mig för att hörsamma hans 

[husbondens] vädjan i staden genomled jag ett par kvalfyllda dagar – alla mina tvivel kom 

tillbaka, jag blev faktiskt övertygad om att jag hade begått ett misstag.” (James, 2013, s. 25 

kap. 1). Den okända kvinnan återger i detta skeende om en beslutsångest hon tidigare har haft 

om sitt anställningsbeslut, något som kan påverka läsarens uppfattning om henne som 

självsäker. Dock kan hon samtidigt förstås som en väl genomtänkande individ, då hon inte tar 

förhastade beslut, även om hon kan ifrågasätta dem efter att besluten tagits som citatet visar. 

Samtidigt kan det tidigare citatet även uppfattas som att hon är nervös inför sitt första möte 

med hushållet, och behöver inte innebära att hon nödvändigtvis är en osäker individ. 

I andra textpartier där Den okända kvinnan upplevs som självsäker är exempelvis när hon 

möter flickan Flora, som är ett av de två barnen som hon ska uppfostra under sin 

guvernanttjänst. Vid deras första möte är Flora något tillbakadragen men detta förhindrar inte 

hennes självuppfattning av att flickan möjligtvis ogillar henne, istället drar hon denna slutsats: 

”Trots hennes [Floras] blygsel var jag helt säker på att hon snart skulle tycka om mig.” 

(James, 2013, s. 27 kap. 1). Det intressanta i denna tanke är att hon inte reflekterar kring 

möjliga anledningar till varför Flora undviker henne under deras första möte, istället menar 

hon att detta beror på Floras ”blygsel”. Utifrån detta ställningstagande utesluter hon sig själv 

från en möjlig ekvation kring orsakerna som kan ha påverkat Floras skygghet vid deras första 

möte.  

Det finns textpartier i När skruven dras åt (James, 2013), när Den okända kvinnan börjar 

lägga märke till människor som övriga karaktärer inte visar att de lägger märke till. Med 

andra ord kan detta tolkas att Den okända kvinnan ser i syne. Dock är hon övertygad om att 

samtliga människor uppenbarar sig för henne, även när övriga karaktärer menar att en av 
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dessa människor är död sedan länge. Sådana textinslag sätter läsarens uppfattning på prov om 

hon hallucinerar fram samtliga individer eller om de övriga karaktärerna försöker konstruera 

upp en konspiration, för att driva henne till vansinne: ”Det som fick mig att stanna upp – med 

en bestörtning som var mycket större än anblicken i sig föranlät – var känslan av att min 

fantasi hade blivit verklig. Han [Mr. Quint] stod ju där!” (James, 2013, s. 40, kap. III). Mr. 

Quint är en av de två karaktärerna som hon hävdar att hon ser och som enligt övriga 

karaktärer är död. Det tidigare citatet visar att hon försökt ta till sig av att hon kan ha sett i 

syne: ” […] min fantasi hade blivit verklig.” Däremot när Mr. Quint uppenbarar sig ännu en 

gång för henne, då det tidigare citatet skildrar deras andra möte, då blir hon självsäker på att 

han fysiskt står framför henne, då hon intalar sig själv om att ”han stod ju där!”. 

Beskrivningar av fysiska attribut är sällsynta i När skruven dras åt (James, 2013, och de få 

gånger som detta sker på är i flera fall genom sakliga och neutrala beskrivningar. Däremot 

kan andra karaktärer beskriva henne genom direkta repliker. Exempelvis beskriver 

hushållerskan Mrs. Grose hur en tidigare guvernant, som varit anställd i hushållet såg ut och 

menar att det finns likheter mellan denne och den nuvarande guvernanten – Den okända 

kvinnan: ”>>Den förra guvernanten? Hon var också ung och vacker – nästan lika ung och 

nästan lika vacker som ni. <<” (James, 2013, s. 34, kap. II). Mrs. Grose jämför här olika 

kännetecken mellan guvernanterna som hon menar att de har gemensamt, med undantag för 

att guvernanten är yngre och vackrare än den tidigare guvernanten. Den okända kvinnans 

reaktion på detta uttalande ger en uppfattning av att hon håller med Mrs. Groses uttalande: om 

att hon är både ung och vacker. Detta förstås på grund av hur Den okända kvinnan reagerar 

till detta på följande vis: ”>>Å, då hoppas jag att hon hade glädje av sin ungdom och skönhet! 

[…] Han [husbonden] verkar föredra oss unga och vackra! <<” (James, 2013, s. 34, kap. II). 

Utifrån föregående uttalande kan det även förstås att hon gör en distinktion mellan sig själv 

och den tidigare hon genom att nyttja ordet ”oss”, vid beskrivningen ”Han verkar föredra oss 

unga och vackra!”. Med detta i åtanke kan det därmed anas att Mrs. Grose inte räknas in till 

denna provisoriska gemenskap av att vara ung och vacker, något som utmärker de två 

guvernanterna – både den tidigare och den nuvarande. 

Vid andra tillfällen är det mer tydligt vilken självuppfattning Den okända kvinnan har 

beträffande sitt yttre, då hon ibland genom direkta repliker uttalar sig om sitt yttre. Däremot 

skildrar hon inte några längre resonemang snarare konstateranden, då hon i flera fall fokuserar 

på sina unga år, genom att betona ordet ”ung”. Exempelvis förekommer detta när hon 

insisterar på Mrs. Grose om att få veta mer om den tidigare guvernanten och om varför hon 

inte är i tjänst längre. Den okända kvinnan lyfter exempelvis vikten av denna kunskap: ” […] 
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jag tyckte att jag faktiskt hade rätt att veta vad som förväntades av unga kvinnor anställda vid 

Bly.” (James, 2013, s. 34, kap. II). Ordet ”ung” kan utifrån en indirekt karakterisering förstås 

som en identifiering av henne själv, då det återkommer även i en annan tankereflektion, där 

hon redogör för sin underordnade position gentemot en ”okänd man”: ”Det är ju inte konstigt 

att en ung kvinna som uppfostras i avskildhet blir uppskrämd när hon möter en okänd man på 

en enslig plats […] ” (James, 2013, s. 41 kap. III). Utöver att ordet ”ung” betonas i verket kan 

även ordet ”kvinna” här förstås som betonat, med tanke på att genusaspekten får en central 

funktion. Alltså kan det tolkas att hon upplever sig i underläge gentemot ”en okänd man”, då 

hon är en ”ung kvinna”. 

Sammanfattningsvis uttalar sig sällan Den okända kvinnan om sina tankar och känslor i 

direkt karakterisering, och de få gånger detta görs skildras en neutral och ibland en positiv 

inställning till sin kropp och sitt psyke. Alltså kan hon förstås som en statisk karaktär, då hon 

sällan beskriver sina känslor och tankar. Med undantag för ett scenario där Den okända 

kvinnan visar på en positiv inställning, och det är hon möter ett av barnen i hushållet första 

gången – Flora. I scenariot försöker Flora avvika från henne men då intalar hon sig om att 

detta enbart beror på att flickan är blyg, istället för att börja tvivla på sitt första intryck på 

flickan. Uttalanden om sitt yttre förekommer också sällan men de få gånger detta görs skildrar 

hon sin kropp i positiva termer, vilket återigen ger en tolkning av henne som en statisk 

karaktär eftersom hon inte ger uttryck för något tvivel. Dock är hon inte alltid positiv och 

neutral med hänsyn till ett annat scenario, när hon är på väg till hushållet TreMellyn. I detta 

scenario tvivlar hon på sitt beslut om att ha tagit tjänsten som guvernant. Däremot varar inte 

detta tvivel länge förrän hon kommer på andra tankar. Samtidigt behöver inte detta innebära 

att hon är en osäker individ, utan att hon istället är konsekvenstänkande eller enbart nervös 

inför den första dagen på jobbet. 

 

Beskrivning av Den okända kvinnan senare i verket 

Längre fram i verket blir Den okända kvinnan något mer självsäker som karaktär, då hon i 

början kan uppfattas som bli påverkad av andras synpunkter men längre fram blir mer 

obunden till andras ställningstaganden. Exempelvis är hon till en början osäker på om hon 

verkligen ser samtliga individer som Mrs. Grose och barnen i hushållet inte lägger märke till: 

Mr. Quint och miss Jessel. Den okända kvinnan blir inte enbart mer säker på att hon ser 

samtliga individer men börjar även dra slutsatser om att övriga karaktärer i hushållet försöker 

konspirera mot henne genom att förneka eller inte reagera vid Mr. Quint och miss Jessels 
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närvaro. Hon menar att Mrs. Grose och barnen samarbetar med individerna, för att hon ska 

förlora sin anställning: 

 
[…] omständigheterna förvärrades och nya undertoner började höras […] nämligen mina elevers ironiska 

medvetenhet om vad som pågick. Det var inte bara ett påfund av min infernaliska fantasi, det är jag lika 

säker på nu som då; att de var medvetna om mitt predikament kunde beläggas med fullständig säkerhet, 

och detta låg till grund för stämningen mellan oss (James, 2013, s. 95, kap. XIII). 

 

De elever som Den okända kvinnan refererar till är alltså barnen i hushållet, som hon 

uppfostrar och utbildar. I citatet ovan reflekterar hon över de olika möten hon tidigare haft 

med Mr. Quint och miss Jessel som hon beskriver som ”vad som pågick”, och lyfter här att 

barnen är medvetna om att hon ser de döda individerna. Hon ifrågasätter att synen av dem 

skulle vara en hallucination, då hon menar att barnen har en ”ironisk medvetenhet om vad 

som pågick”. Barnens medvetenhet är ”ironisk”, då de precis som andra karaktärer inte 

reagerar vid Mr. Quint och miss Jessels närvaro. Hon avslutar i det ovanstående citatet med 

att denna medvetenhet påverkar hennes relation till barnen, då hon menar att de försöker 

provocera hennes ”infernaliska fantasi”.  

Det eventuella sambandet mellan barnen samt Mr. Quint och miss Jessel blir mer explicit 

uttryckt av Den okända kvinnan i följande uttalande till Mrs. Grose: ”Ni tampas med den 

mest förslagna person man kan tänka sig. De [Mr. Quint och miss Jessel] har gjort dem 

[barnen] – deras två vänner […] ” (James, 2013, s. 134, kap. XXI). Citatet visar på en stark 

självkänsla hos Den okända kvinnan eftersom hon beskriver sig själv som den ”mest 

föreslagna person”. I ett sådant uttalande gör hon en distinktion mellan sig själv och övriga 

karaktärer, då hon förstås som självsäker utifrån hennes beskrivning. Detta gör hon genom att 

beskriva sig själv vara smart eller som hon väljer att uttrycka det – ”förslagen”. Miss Jessel 

beskrivs här explicit som barnens ”två vänner”. 

Tidigare har Den okända kvinnan uppfattats som osäker vid anblicken av ett av ’spökena’ 

Mr. Quint, och nästintill försökt övertyga Mrs. Grose om deras närvaro. Däremot gör hon inte 

det längre fram i verket, utan snarare mer frekvent konstaterar saker. Detta kan tolkas i 

exempelvis följande citat när hon ser miss Jessel: ”Jag tog min kollega [Mrs. Grose] i armen. 

>> Där är hon, där är hon! <<” (James, 2013, s. 127, kap. XX). Detta uttalande kan tolkas 

som ett mer självsäkert konstaterande än Den okända kvinnans tidigare tankegång, som 

uppfattas som ett försökt till övertygelse: ”Han [Mr. Quint] stod ju där!” (James, 2013, s. 40, 

kap. III). 
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Stundom i När skruven dras åt (James, 2013) blir genus aktuellt, då det kommer på tal i 

flera textpartier. Exempelvis förespråkar Den okända kvinnan att kvinnor är det svagare könet 

i jämförelse med män. Vad denna slutsats beror på förklaras inte, och den uppfattas därmed 

som en fördom som hon har. Vid ett annat tillfälle kan även en förvåning anas hos henne när 

en maskulin individ ger tid åt en av det motsatta ”svagare könet”: ”Det som däremot var 

obegripligt var att en liten pojke kunde visa en yngre och mindre intelligent varelse av det 

svagare könet så stor omtänksamhet.” (James, 2013, s. 77, kap. IX). Den okända kvinnan kan 

uppfattas som positivt överraskad över sin egen slutsats, när ”en liten pojke” visar ”det 

svagare könet så stor uppmärksamhet”. Hon menar att detta beror på att flickor som hon själv 

brukade som barn se upp till pojkar eftersom hon såg dem som mer intelligenta än flickor 

(James, 2013, s. 77, kap. IX). 

Ytterligare reflektioner kring kön blir centrala i andra textpartier, exempelvis vid 

redogörelsen för Floras bror Miles fysiska utstrålning: ”Miles söndagskostym hade satts 

samman av farbroderns skräddare […] Sålunda uppklädd utstrålade Miles så påtagligt sin rätt 

till självständighet och till de privilegier som tillkom hans kön och hans ställning […] ” 

(James, 2013, s. 101, kap. XIV). Genus blir aktuellt här då det görs anspråk på Miles kön, 

samt ”hans ställning”. Det kan tolkas att Den okända kvinnan följer normer över vad som ses 

som anständigt för en kvinna i hennes position att tycka, tänka och känna. Detta med 

utgångspunkt från hennes reflektion över att Miles har mer rätt ”till självständighet”, då han 

är av det manliga könet samt tillhör en familj från en högre samhällsklass.  

Det kan finnas underliggande restriktioner kring ett ojämlikt genusperspektiv, då även Mrs. 

Grose uttrycker sig om att det finns gränser för vad en flicka eller kvinna får säga. Ett 

exempel på detta är när Mrs. Grose berättar för Den okända kvinnan vad Flora tycker om Den 

okända kvinnan, vilket visar sig vara mindre positiva åsikter. Mrs. Grose tillägger då att Flora 

beskrivit Den okända kvinnan med ”Fruktansvärda saker för en ung fröken att säga, och jag 

förstår inte var i all världen hon kan ha lärt sig…” (James, 2013, s. 137, kap. XXI). Utifrån 

detta uttalande kan en indirekt karakterisering förstås över att det finns en distinktion av vad 

unga flickor får uttala sig om, i relation till pojkar. Den negativa respons Flora ger Den 

okända kvinnan anses mer oacceptabel, än om någon av det manliga könet som exempelvis 

Miles hade uttryckt sig med liknande ordval. Flora beskrivs som ”en ung fröken” som därmed 

kan anses inte ha samma rättigheter om att uttala sig om ”fruktansvärda saker,” på grund av 

sitt kön samt sin unga ålder.  

Sammanfattningsvis blir Den okända kvinnan mer självsäker på att hon ser Mr. Quint och 

även den tidigare guvernanten miss Jessel, trots att övriga karaktärer: Mrs. Grose samt barnen 
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Flora och Miles inte reagerar vid deras närvaro. Den okända kvinnan kan fortfarande förstås 

som en statisk karaktär, eftersom hon sällan ger uttryck för känslor och tankar men samtidigt 

kan hon även uppfattas bli något mer självsäker. Dock kan hon inte förstås som en dynamisk 

karaktär på grund av detta, då hon inte kan sägas genomgå en utveckling från början till slutet 

av intrigen. Anledningen till hennes självsäkerhet kring synen på Mr. Quint och miss Jessel är 

att hon tror att övriga karaktärer försöker göra upp en konspiration mot henne, för att hon ska 

drivas till vansinne och bli av med jobbet. Detta tolkas utifrån en direkt karakterisering, som 

Den okända kvinnan uttrycker i en tankegång. Utifrån en indirekt karakterisering kan det även 

tolkas att hon har en nedvärderande syn på sitt eget kön, då hon framhäver att det manliga är 

förknippat med makt och styrka medan det kvinnliga är ”det svagare”. Därmed kan det anas 

att hon tycker att det finns restriktioner kring vad flickor och kvinnor får uttrycka sig om 

eftersom de är underlägsna pojkar och män. Utöver detta anas ingen ytterligare åsikt om 

hennes yttre. Hon kan alltså förstås som en statisk karaktär, då hon ständigt upplevs som 

sansad och säker i sig själv. 

 

Guvernanten på Mellyn 

Beskrivning av Martha Leigh tidigt i verket 

Tidigt i Guvernanten på Mellyn (Holt, 2018) beskriver sällan Martha Leigh sig själv, och de 

få gånger hon gör det framgår av att hon inte har en positiv bild av sig själv. Redan i de första 

raderna av det första kapitlet förklarar Martha varför hon befinner sig på ett tåg mot sin 

nyfunna tjänst som guvernant. Hennes anledning kan tolkas vara beroende av hennes 

begränsade självkänsla, då hon beskriver att hon inte hade något annat val:  
 

Det fanns bara två utvägar att ta för en flicka av fin familj i små omständigheter, hade moster Adelaide 

sagt. Antingen gifter hon sig, eller också måste hon hitta en anställning som anstår henne. Jag hade slagit 

in på den sistnämnda vägen, förmodligen främst därför att jag aldrig blivit i tillfälle att pröva det första. 

(Holt, 2018, kap. 1). 

 

Vid en första anblick av detta citat kan den upplevas som neutral och saklig, när Martha 

beskriver sin situation. Med tanke på att hon undviker värdeladdade ord i beskrivningen som 

hade kunnat ge en negativ förståelse av situationen, vilket hade kunnat gjort den subjektiv och 

vinklad. Dock förekommer det en osäkerhet i den sista bisatsen, som inleds med det osäkra 

ordet ”förmodligen”. Till följd av detta ord beskriver Martha att hon sökt anställningen som 

guvernant, då hon ”förmodligen” inte blivit tillfrågad om ett giftermål. Det låter som att 
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Martha själv inte är säker på om det funnits någon som varit intresserad av ett giftermål med 

henne, och vad detta beror på får läsaren inte veta. Denna ovisshet lämnar två möjliga 

tolkningar av bisatsen, antingen att Martha har en god självkänsla men inte fått information 

om att någon varit intresserad av ett äktenskap med henne. Möjligtvis på grund av att hon 

blivit tillfrågad om äktenskap av personer som inte levt upp till hennes familjs förväntningar. 

Exempelvis av släktingar som Adelaide, då hon upplevs som en individ med bestämda 

värderingar när hon beskriver Martha som ”en flicka av fin familj i små omständigheter”, och 

menar att sådana flickor har ett ultimatum: ”Antingen gifter hon sig, eller också måste hon 

hitta en anställning som anstår henne.”  

Det finns ett annat textparti i Guvernanten på Mellyn (Holt, 2018), där Martha reflekterar 

kring hur hon uppfattar sig själv beroende på hur motparten tilltalar henne. Specifikt resonerar 

hon kring hur hennes framtida hushåll – familjen TreMellyn, kommer att tilltala henne. 

Martha resonerar fram att detta kommer vara avgörande för hur hon kommer uppfatta sig 

själv i sin tjänst hos dem:  
 

Kanske de [familjen TreMellyn] i sin tur skulle komma att tycka att mitt namn, Martha Leigh, lät 

konstigt. Martha! Jag ryckte alltid till när någon kallade mig för det. […] Jag kunde inte hjälpa att jag 

tyckte att Marty var en bra mycket rarare flicka än Martha någonsin kunde hoppas bli, och nu satt jag där 

och kände mig både litet nedslagen och rädd för att floden Tamar för en lång tid framåt skulle avskära 

mig ifrån Marty (Holt, 2018, kap. 1).  
 

”Marty” är alltså ett positivare tilltalsnamn än ”Martha” menar hon. Hon lyfter detta genom 

att redogöra för att det sistnämnda namnet kan upplevas tillhöra en otrevlig person, medan 

”Marty” låter som det tillhör en ”mycket rarare flicka”, vilket är positivt. Till följd av denna 

beskrivning resonerar Martha kring sin ängslighet genom en metafor inför hur familjen 

TreMellyn kommer att tilltala henne: ” […] och nu satt jag där och kände mig både litet 

nedslagen och rädd för att floden Tamar för en lång tid framåt skulle avskära mig ifrån 

Marty.” 

Utifrån en indirekt karakterisering kan det tolkas att Martha är en plikttrogen guvernant, då 

hon värdesätter moral högt. Detta med tanke på hänvisningen till moster Adelaide i det första 

citatet i detta underavsnitt, som anger att mosterns ultimatum är anledningen till varför 

Martha är på väg mot en guvernanttjänst. Moster Adelaide och hennes värderingar 

återkommer i Guvernanten på Mellyn (Holt, 2018). Exempelvis blir detta tydligt i Marthas 

reflektion på tåget om huruvida hon ska ta i en främmande mans hand, då den potentiella 

fysiska kontakten kan ses som opassande utifrån mosterns värderingar: 
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Jag tvekade och såg misstänksamt på honom [främlingen]. Kunde jag räcka fram handen så där till en 

främmande herre? Moster Adelaide skulle absolut ha tagit det som ett försök till opassande närmanden, 

och på sätt och vis skulle jag ha förstås henne i det här fallet. När allt kom omkring höll han ju tillgodo 

med mitt sällskap bara därför att det inte fanns någon annan (Holt, 2018, kap. 1). 

 

Liksom i det första citatet i detta underavsnitt, återger Martha för sin moster Adelaides 

värderingar kring vad som anses som ett passande beteende för en ung flicka. Det är intressant 

att Martha i första hand reflekterar över vad hennes moster hade antytt om hon tagit en 

främmande mans hand, istället för att följa sina egna instinkter: ”Moster Adelaide skulle 

absolut ha tagit det som ett försökt till opassande närmanden”. En modern läsare kan tycka att 

Martha borde kunna ta egna beslut vid sin ålder, då hon är 24 år gammal vid detta skeende 

(Holt, 2018, kap. 1). Samtidigt menar Martha att hon håller med sin moster om att en kvinna 

ska distansera sig till främmande män med argumentet: ”När allt kom omkring höll han ju 

tillgodo med mitt sällskap bara därför att det inte fanns någon annan.” Med andra ord förstår 

Martha att främlingen närmar sig just henne eftersom det inte finns någon annan i hennes 

sällskap, vilket kan tyckas vara en aning misstänksamt. I slutändan är Martha en ung ensam 

kvinna på ett tåg mot en ny destination, något som är en sårbar sits att vara i, än att 

exempelvis möta en främling tillsammans med ett sällskap på en välkänd plats. 

Martha beskriver i flera fall sitt fysiska attribut i klartext, även här när hon beskriver 

moster Adelaides tankar om klädmode: 

 
[…] en ung dam av medellängd och med den allra första ungdomen bakom sig – tjugofyra år – klädd i en 

brun ylleklänning med cremefärgad spetskrage och likadana manschetter. Moster Adelaide påpekade 

alltid hur mycket mer praktiskt det var med cremefärgat än med vitt! (Holt, 2018, kap. 1). 

 

Martha beskriver sig själv som en ung dam, vilket kan förstås som ett positivt påpekande 

beträffande sitt yttre men även mindre positiva påpekanden kan tolkas, utifrån indirekta 

karakteriseringar i citatet. Exempelvis hänvisar Martha till att hon har lämnat efter sig sin 

tonårstid utifrån ”den allra första ungdomen bakom sig.” Med detta i åtanke och de tidigare 

citaten där moster Adelaide spelar en central roll, kan det tolkas att Martha i detta stadium av 

livet inte tar impulsiva beslut som förekomma i tonåren. Inför flera beslut visar Martha på att 

hon har en hög moral, innan hon fattar olika beslut. Exempelvis väljer Martha att bära 

”praktiska färger” framför ’opraktiska’, utifrån mosterns färgpreferenser på klädesplagg 
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eftersom mostern förespråkar för ”hur mycket mer praktiskt” det är ”med cremefärgat än med 

vitt!”.  

En mer negativ självbeskrivning som görs i klartext är när Martha börjar jämföra sig själv 

med andra kvinnors utseenden. I vissa fall drar hon generella distinktioner, mellan sig själv 

och andra kvinnor. En mer tydlig jämförelse görs när Martha gör en återblick på sin systers 

yttre: 

 
Flickor med kvinnligt utseende, som min syster Phillida, tog sig alltid förtjusande ut i bahytt, men mitt 

huvud var inte skapat för dylika små tingestar. Mitt hår var tjockt med dragning åt kopparrör och benat i 

mitten, nerkammat åt sidorna kring mitt litet för långa ansikte och sedan infångat i en besvärlig knut, som 

stack fram i nacken under bahyttkanten (Holt, 2018, kap 1). 

 

Indirekt kan ovanstående citat visa att Martha anser sig vara en kvinna med ett okvinnligt 

utseende eftersom hon i sin reflektion distanserar sitt yttre från andra kvinnors som hennes 

systers, som hon menar har ett kvinnligt utseende. Argumenten för detta menar Martha beror 

på att hon själv bär på okvinnliga drag: ”mitt huvud var inte skapat för dylika små tingestar 

[bahytter]”, som Martha menar bärs bättre av kvinnor med ”kvinnligt utseende”. Hon 

utvecklar sitt ’okvinnliga’ utseende genom att påpeka sin hårfärg, som hon menar drar åt en 

nyans av ”kopparrör” stylat i ”en besvärlig knut” och beskriver sin ansiktsform som ”för” 

lång. Dessa ordval och uttryck ger en negativ förståelse av Marthas yttre, då hon indirekt 

tycks vilja ha ett ”kvinnligt utseende” eftersom hon framhäver det i en positiv bemärkelse: ” 

[…] min syster Phillida, tog sig alltid förtjusande ut i bahytt […] ”.  

Moster Adelaide har tidigare i detta underavsnitt återkommit i flera citat, där det är tydligt 

att Martha gör påpekanden om sin personliga karaktär utifrån mosterns värderingar. Till 

exempel i hennes värderingar om sitt utseende blir mosterns värderingar återigen aktuella. 

Trots att Martha gör försök till att beskriva delar av sin kropp i positiva termer blir hon 

samtidigt påmind om mosterns annorlunda uppfattning: 

 
Min bästa tillgång var mina ögon, som var mycket stora och i vissa dagrar liknande bärnsten, men moster 

Adelaide påstod alltid att de var alldeles för djärva, vilket betydde att de inte hade tillägnat sig något av 

det ljuva koketteri, som var så klädsamt för en ung dam (Holt, 2018, kap. 1). 

 

Här lyfter Martha sina ögon som sin ”bästa tillgång”, då hon beskriver dem som ”stora”, 

vilket i denna kontext förstås som positivt eftersom stora ögon kan förknippas med en ung 

och frisk person. Ögonen har även en färgnyans vilket beskrivs som ”bärnsten”, som är ännu 
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en positiv skildring av färgen som även går under namnet Östersjöns guld. Dessa 

beskrivningar av hennes ögon uppfattas som positiva utifrån de positiva värdeladdade orden: 

”tillgång”, ”stora” och ”bärnsten”. En ”tillgång” är något som ägs till ens fördel. ”Stora” i 

denna kontext uppfattas som positivt, då det beskriver storleken på ett par ögon. Ett par större 

ögon kan även förstås som mer åtråvärda än ett par små. En färg av nyansen ”bärnsten” kan 

även beskrivas som gul-orange-brun eller kåda. Dock hade en sådan beskrivning framstått 

som alltför saklig. Däremot till följd av den positiva beskrivningen av Marthas ögon, blir 

mosterns mindre positiva åsikt om dem synlig, som menar är de ”alldeles för djärva”. Det har 

tidigare nämnts att mostern har värderingar som kan förstås som fördomar över vad som 

anses som ”klädsamt” för en ung dam. Det senaste citatet visar även att moster Adelaide har 

en liknande norm för om vad som anses vara ett passande yttre. Just Marthas ögon anses 

opassande eftersom ”de inte hade tillägnat sig något av det ljuva koketteri”, alltså att ögonen 

inte framhävs på ett passande sätt, och är istället för ”djärva”. Detta avslutar Martha med i sin 

reflektion om sina ögon, dock lämnas läsaren ovetandes om Martha håller med mosterns 

åsikt. Dock med tanke på tidigare citat där mosterns åsikter centraliseras som en referensram 

över Marthas åsikter, vore det inte oväntat om hon höll med mosterns påpekande om hennes 

ögon.  

Martha nedvärderar sitt eget yttre tydligt i vissa sammanhang, dock kan även dessa åsikter 

antas vara färgade av mosterns tidigare påpekanden. Således tas bland annat Marthas 

kroppsdelar upp som exempelvis hennes näsa och mun, som hon beskriver som osymmetriska 

i förhållande till resten av sitt ansikte: ”Det ena passade inte ihop med det andra”. Dessutom 

beskriver hon vilken konsekvens ett sådant otillfredsställande yttre kan innebära för henne: 

 
Min näsa var alldeles för kort och munnen för bred. Det ena passade bestämt inte ihop med det andra, 

men det var ju ingenting att göra något åt […] och det första av moster Adelaides alternativ aldrig 

kommer att yppe sig för mig – nämligen en äkta man (Holt, 2018, kap. 1).  

 

Marthas slutsats om att hennes korta näsa och breda mun kan leda till att hon förblir en 

ungmö, dras utifrån mosterns ultimatum: antingen gifter en ung dam sig eller finner ett 

lämpligt arbete. Det kan även anas att denna slutsats beror på de negativa påpekanden 

mostern bidragit med, exempelvis att Marthas ögon är för ”djärva”. Med andra ord kan det 

tolkas att mostern manipulerar Martha både psykiskt och fysiskt, då hon medvetet implanterar 

värderingar inom henne. 
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Sammanfattningsvis har Martha en negativ syn på sig själv tidigt i verket. Hennes 

självkänsla framstår som svag, då hon vid de få tillfällen som hon beskriver sig själv gör det 

med negativt värdeladdade ord. Detta förstås utifrån en indirekt karakterisering, då Martha 

inte uttryckligen beskriver sig ha en dålig självkänsla. Däremot har Martha en något 

positivare bild på sitt yttre, då hon framhäver sina ögon som något att vara stolt över. Även 

om hon strax därefter ändrar sin uppfattning efter moster Adelaides tidigare negativa 

påpekanden på exempelvis Marthas ögon. Dessa resonemang förstås utifrån en direkt 

karakterisering, och får Martha att framstå som en dynamisk karaktär eftersom hon tycks 

befinna sig i olika känslostadier genom verket. Mostern kan förstås ha lagt en grund till 

Marthas negativa självuppfattning, både psykiskt och fysiskt eftersom mosterns värderingar 

ständigt återkommer i Marthas reflektioner kring både sin kropp och själ.  

 

Beskrivning av Martha Leigh senare i verket 

Längre fram i Guvernanten på Mellyn (Holt, 2018) skildras en självsäkrare bild av Martha, 

vilket kan bero på att hon utvecklas under sin anställning hos familjen TreMellyn. Innan 

anställningen kan det misstänkas att Martha var oftare med sin familj och släkt, vilket kan 

vara en av anledningarna till varför moster Adelaides värderingar spelade en större roll. 

Martha utvecklar en självkänsla och ett självförtroende under sin tid som guvernant, då denna 

tid överraskar henne själv på olika plan:  

 
Från den stund då jag satte min fot på Penlandstow Manor blev jag behandlad inte som en guvernant utan 

som en ärad gäst. På några dagar hade min guvernantkänslighet gått av mig, och jag kunde vara samma 

glada och obundna flicka […] (Holt, 2018, kap. 7). 

 

Citatet visar att Martha tror att hon kommer att bli illa behandlad hos familjen TreMellyn. 

Martha uttrycker denna ängslan som en ”guvernantkänslighet”, något som kan förstås som ett 

fenomen bland guvernanter, då det har ett givet uttryck. Däremot blir Martha istället bemött 

positivt av familjen, då hon inte blir behandlad ”som en guvernant utan som en ärad gäst.” 

Martha beskriver detta som en fördel, då hon kan fortsätta vara ”glad” och ”obunden”. 

Däremot kan Marthas lycka och obundenhet ifrågasättas, när hon ibland kan uppfattas som 

bunden till familj och släktingars värderingar, vilket gör att hon tvärtemot uppfattas som 

olycklig och bunden. Det är alltså inte förrän längre fram i Guvernanten på Mellyn (Holt, 

2018), som hon kan börja uppfattas som mer av en egen individ. 
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Trots att Martha upplevs som mer självsäker och självgående längre fram i verket, är 

hennes värderingar fortfarande något färgade av andras värderingar. Dock inte nödvändigtvis 

vid sin moster Adelaides värderingar utan vid sin nyfunna kärlek och arbetsgivare – Connan 

TreMellyn: ”Jag glömde allting för att Connan hade skickat bud efter mig, att jag var här och 

att han föreföll förtjust över att ha mig hos sig.” (Holt, 2018, kap. 7). Citatet antyder Marthas 

bundenhet till känslan av att vara kär, och därmed även personen hon håller kär – Connan. 

Detta förstås utifrån beskrivningen hon ger: om att hon glömmer allt när han investerar i deras 

relation, då han ”skickat bud” efter henne. En sådan gest kan tolkas som att personen ifråga 

bryr sig om sin partner, då Connan i detta fall förstås investera i sin relation med Martha. 

Genom att skicka bud efter Martha visar Connan på att han haft henne i åtanke när han fattade 

beslut om att skicka bud efter henne. Samtidigt behöver inte stadiet av att vara kär 

nödvändigtvis innebära att individen är bunden till sin kärlek, istället kan det betyda att 

personen en håller kär kan få en central betydelse i ens vardag. 

En individ kan genom olika ageranden göra uppoffringar inom sin sfär av att både ge och 

få känna kärlek, något som inte är ett undantag för Martha: ”Han [Connan] log emot mig, och 

jag hade en känsla av att hans ögon sög åt sig varenda detalj av min yttre människa på ett sätt 

som jag skulle ha funnit förolämpande hos någon annan.” (Holt, 2018, kap. 7). Här är Martha 

medveten om sin påverkan på Connan, när hon beskriver att han ”sög åt sig varenda detalj” av 

hennes kropp. En sådan självmedvetenhet kan förstås komma från en god självkänsla, då hon 

inte tillägger någon ursäkt som kan bortförklara varför Connan oavbrutet betraktar henne. Det 

Martha offrar som citatet visar är hennes bekvämlighetszon, då hon tillåter just Connan att få 

betrakta henne, trots att hon finner detta obekvämt. 

Även vid beskrivningar av Marthas yttre tycks hon ha en stabilare självrespekt. En 

beskrivning som uttrycks i klartext finns i kommande citat, dock kan citatet skildra både 

positiva och negativa perceptioner av Marthas yttre: 

 
Så tog jag även fram den gröna sidenklänningen, som jag hade haft på julmiddagen. Skulle jag ta med 

den också? Ja, varför inte. Jag hade sällan ägt något som klädde mig så bra, och vem visste, om det inte 

skulle yppa sig ett tillfälle att bära den igen (Holt, 2018, kap. 7). 

 

Citatet visar på en positiv perception av Marthas yttre, när hon bär ”den gröna 

sidenklänningen”, då hon beskriver att den framhäver hennes kroppsliga tillgångar. Detta 

tolkas eftersom klänningen beskrivs som ett ovanligt plagg – Martha beskriver: ”sällan ägt 

något som klädde mig så bra”. Samtidigt kan en sådan förståelse tolkas som mindre positiv 
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eftersom Martha inte finner fler plagg som lika passande för hennes figur men detta kan även 

enbart vara ett konstaterande. 

Trots att Martha är kär i Connan, har hon förmågan att undvika att bli allt för romantiskt 

nedsjunken i sina känslor för honom, och förmår göra realistiska bedömningar av olika 

situationer. Exempelvis kan hon ge uttryck för sin besvikelse inför sitt frieri. Beskrivningen 

av besvikelsen kan anas genom en indirekt karakterisering, då läsaren inte ges lika tydliga 

förutsättningar för att kunna tolka hennes känslor i detta scenario. Istället blir det mer aktuellt 

av att vara mer uppmärksam på miljöbeskrivningen, för att förstå hennes besvikelse – Martha 

beskriver scenen på följande vis: 

 
Ändå hade jag föreställt mig ett frieri litet annorlunda. Han [Connan] tog inte min hand, han snuddade 

inte vid mig, han bara satt där vid bordet och iakttog mig på ett nästan kallt och betraktande sätt (Holt, 

2018, kap. 7). 

 

Yttringen ”Ändå hade jag föreställt mig ett frieri litet annorlunda” ger en bild av att Martha 

hade andra förväntningar på sitt frieri av mannen hon håller kär. Hon beskriver honom som 

”kall” och distanserad under deras frieri, när han exempelvis inte tar i hennes hand eller inte 

gör något annat fysiskt närmande. Detta kan innebära att Martha själv uppfattar sig 

manifestera för värme och närhet till skillnad från Connan. Till följd av detta beskriver 

Martha att Connan ”bara” betraktade henne från andra sidan bordet, ett ordval som är negativt 

värdeladdat i denna kontext, med tanke på att det kan antas att Martha förväntar sig värme 

och närhet och inte enbart ögonkontakt över ett bord under sitt frieri. 

Vid ett annat tillfälle kan det iakttas att Martha är mån om att behålla en god figur, något 

som blir aktuellt i kommande citat om mat. Till en början kan citatet tolkas som att hon inte 

vill äta eller inte är intresserad av mat, på grund av att hon möjligtvis vill behålla sin figur 

eller gå ned i vikt. Dock beställer hon sedan en ”rostbiff” som gör ett sådant resonemang 

motsägelsefullt:  
 

Värdinnan ville att vi [Martha och fröken Jansen] skulle äta något riktigt gott och talade sig varm för sin 

anka med gröna äter, men ingen av oss var hungrig eller särskilt intresserad av mat, och beställde därför 

rätt och slätt rostbiff (Holt, 2018, kap. 8).  

 

Anledningen till varför Martha väljer att beställa mat, trots att hon i början av citatet påstår att 

hon varken är hungrig eller intresserad av mat, kan bero på att hon inte vill äta just ”anka med 

gröna ärter”. Rätten kan varit främmande för henne, samt hur den kommer att påverka hennes 
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kropp men hon beställer ändå en annan kaloririk rätt men som är bekant. Den välbekanta 

rätten beskriver hon som ”rätt och slätt rostbiff”. Citatet kan förstås som att Martha vill 

behålla en god figur utifrån sin selektion av maträtter.  Dock beställer hon samtidigt kort 

därefter en annan kaloririk rätt: rostbiff, vilket därmed även kan skapa en klasscentralisering i 

citatet. Det kan därmed även tolkas att Martha inte nödvändigtvis är intresserad av kalorisnål 

mat men av välbekanta rätter, och eftersom en ”rätt och slätt rostbiff” låter som en standard 

maträtt för Martha oavsett klasstillhörighet väljer hon att beställa denna. 

Sammanfattningsvis är Martha en självsäkrare individ längre fram i verket, då hon 

utvecklas under sin tjänst som guvernant hos familjen TreMellyn, vilket får henne att framstå 

som en dynamisk karaktär. Familjen behandlar Martha väl, då hon inte särbehandlas på grund 

av sin yrkesroll, utan hon välkomnas in i familjen med en öppen famn. Martha börjar även 

genom indirekt karakterisering beskriva sin kropp i positiva termer, exempelvis ger Martha 

uttryck för att hon uppskattar sitt yttre i sin gröna sidenklänning. Hon blir även kär i sin 

arbetsgivare Connan TreMellyn, vilket sätter hennes självkänsla på prov när Connan 

exempelvis inte gör de större romantiska gester som Martha förväntar sig. Detta anas även 

genom indirekt karakterisering. 

  

Likheter och skillnader mellan de berörda litterära verken 
De likheter som råder mellan de tre guvernanterna: Jane i Jane Eyre (Brontë, 2014), Den 

okända kvinnan i När skruven dras åt (James, 2013) och Martha i Guvernanten på Mellyn 

(Holt, 2018) är att alla är mer eller mindre självständiga kvinnor, från början till slutet av 

verken. Alla tre har tagit tjänst som guvernant på eget initiativ. Guvernanterna beger sig även 

av utan sällskap till deras kommande arbetsplats, något som ytterligare tyder på självständiga 

kvinnor. 

Guvernanterna Jane i Jane Eyre (Brontë, 2014) och Martha i Guvernanten på Mellyn 

(Holt, 2018) genomgår båda en utveckling genom respektive intrig, vilket innebär att de kan 

förstås som dynamiska karaktärer. Med tanke på att deras självuppfattningar om deras 

psykiska och fysiska välmående, förändras under verkens gång. I dessa fall till en mer positiv 

inställning om sig själva. Denna slutsats dras utifrån de berättartekniker som verken nyttjar. I 

till exempel Jane Eyre (Brontë, 2014) skildras Janes tankar och känslor genom direkt 

karakterisering medan övriga verk nyttjar en mer indirekt karakterisering. Direkt 

karakterisering medför en tydligare konkretisering av tankar och känslor. Alltså förstås Janes 

utveckling tydligare i jämförelse med Den okända kvinnan i När skruven dras åt (James, 
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2013) och Martha i Guvernanten på Mellyn (Holt, 2018). Detta kan bero på att indirekt 

karakterisering är en modernare form av berättarteknik, och därmed nyttjas mer i de 

modernare texterna. Den okända kvinnan genomgår inte någon förändring, något som istället 

får hennes karaktär att framstå som statisk och platt eftersom hon inte ger uttryck för att hon 

resonerar kring sina känslor (Holmberg & Ohlsson, 1999, s. 61–67). Hon blir dock något 

säkrare på sin ståndpunkt om att hon ser Mr. Quint och miss Jessel, som de övriga 

karaktärerna inte ger något uttryck för att de också ser. Dock behöver inte detta betyda att 

Den okända kvinnan förändras eller utvecklas från början till slutet av intrigen. En förändring 

kan tyckas innefatta att en karaktär utvecklas i flera avseenden, exempelvis i denna studies 

fall som studerar om karaktärernas självbild vad gäller deras kropp och själv ändras. Den 

okända kvinnan resonerar inte kring sådana aspekter, vilket bidrar till att hon blir svår att 

bedöma som en karaktär som genomgår en förändring. 

Inför flytten till de nya arbetsplatserna har guvernanterna olika inställningar till deras 

kommande nya liv som guvernanter. Jane är den som är mest positivt inställd, då hon 

uttrycker att hon ser fram emot att flytta närmare storstaden London. Den okända kvinnan 

däremot befinner sig istället i ett visst tvivel om hon gör rätt vägval i livet. Samtidigt som 

Martha är guvernanten som kan tolkas vara mest negativ inställd inför flytten eftersom hon 

väljer att beskriva att hon under resan har en ”guvernantkänslighet”. Begreppet kan innebära 

en ängslan som guvernanter har vid inflytten till sina nya arbetsplatser eftersom de just då inte 

vet om huruvida de kommer att trivas. Anledningen kan vara att guvernanter vid inflytten 

befinner sig i en slags oro om exempelvis hur det nya hushållet kommer att ta emot en väl, 

och om de kommer att tilltala dem som en familjemedlem eller som en anställd. 

Både Jane och Den okända kvinnan har en positiv syn på sina psyken redan tidigt, och 

dessa utvecklas ännu mer positivt under intrigens gång. Dessa guvernanter är självständiga i 

den mån att de inte tillåter sig själva påverkas av andra individers negativa påpekanden, utan 

de följer sina egna värderingar. Framförallt har Jane en stabil moral, vilket kan anas när hon 

uttrycker sig i klartext om sina tankar och känslor. Den okända kvinnan är också en självsäker 

karaktär. Dock ger hon inte uttryck för sina tankar tydligt som exempelvis Jane, vilket gör 

Den okända kvinnan svårtolkad. Även Martha är svårtolkad men inte i lika hög grad som Den 

okända kvinnan eftersom det inte tydligt framgår vilken självuppfattning Den okända kvinnan 

har på sig själv. I Marthas fall har hon tydligt en negativ syn på sin personlighet i början men 

detta förändras längre fram till det positiva. 

Jane har en tendens att jämföra sitt yttre med andra kvinnor, samtidigt som hon har en god 

inställning till sin kropp, vilket medför att hennes syn på sin kropp inte påverkas negativt av 



 43 

detta. Det kan konstateras att Jane idealiserar mörka drag hos kvinnor, som mörkt lockigt hår 

och mörka ögon men hon ger samtidigt inget uttryck för att hon ser sig själv som mindre värd 

på grund av sitt eget yttre. Även Martha jämför sig själv med andra kvinnor men mer specifikt 

jämför hon drag i ansikten. Till skillnad från Jane påverkas Marthas inställning till sitt yttre 

negativt av sina jämförelser. Detta ger Martha uttryck för när hon exempelvis beskriver sitt 

eget ansikte som ’okvinnligt’, vid jämförelser med andra kvinnors. Den okända kvinnan gör 

inte en sådan jämförelse. Dock visar hon ett intresse för sin företrädare miss Jessel men ger 

inte nödvändigtvis några tecken på att hon är intresserad av varken miss Jessels personlighet 

eller yttre. Intresset för miss Jessel kan vara på grund av att Den okända kvinnan enbart vill ha 

kännedom om varför företrädaren avslutade sin tjänst, för att själv inte hamna i en liknande 

sits. Varför Den okända kvinnan inte gör någon direkt jämförelse med någon annan kvinna 

som Jane och Martha, kan bero på att hon inte är bland fler kvinnor som de är, eller har några 

kvinnor i sitt liv vars utseenden hon idealiserar. Det finns en bättre inställning hos Jane och 

Den okända kvinnan till deras yttre attribut, än hos Martha. Detta kan bero på att de inte 

påverkas lika mycket av någon annans påpekanden på deras personligheter och kroppar som 

Martha. Även när Martha försöker ge en positiv beskrivning av sin kropp blir hon samtidigt 

påmind om sin moster Adelaides negativa påpekanden. Dock utvecklas Martha ifrån detta, 

och blir mindre bunden till sin mosters synsätt på vad som definierar ett kvinnligt väsen och 

en feminin kropp. 

Både Jane och Martha är de två guvernanter som blir kära i sina respektive manliga 

arbetsgivare: Rochester och Connan. Skillnaden mellan guvernanterna är att Jane beskriver 

sina känslor för Rochester direkt medan Martha uttrycker sig mer indirekt, vilket medför att 

det blir mindre tydligt hur pass mycket Martha känner för Connan. Trots att Marthas känslor 

är svårare att tolka, i jämförelse med Janes, kan det ändå konstateras att hon har romantiska 

känslor för Connan. Janes känslor är inte svårtolkade, och det blir tydligt när hon genomför 

sin monolog, där hon förklarar sina romantiska känslor till Rochester. Till skillnad från 

Martha som är något mer svårtolkad eftersom hon inte förklarar sina känslor utan snarare ger 

uttryck dem. Exempelvis genom att beskriva dem i metaforer, istället för att tydligt beskriva 

dem som Jane. Detta innebär att läsaren behöver tolka hur Martha känner genom att tolka 

metaforerna, istället för att få det explicit uttryckt. En sådan tolkning är mindre hållbar än 

beskrivningar i klartext, då metaforer kan tolkas olika beroende på läsaren och dennes tidigare 

erfarenheter. Anledningen till varför Den okända kvinnan inte blir romantiskt involverad med 

någon, kan bero på att ironiskt nog är hennes arbetsgivare inte närvarande i hushållet som 

Rochester och Connan är, vilket ger ett mindre utrymme för en eventuell romans mellan dem. 
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Samtidigt reflekterar inte heller Den okända kvinnan tillbaka på någon som hon hyser erotiska 

känslor för, något som kan bero på att författaren är mer intresserad av att lyfta den 

psykologiska aspekten i intrigen än en eventuell romans. 

 

Slutsatser 
Denna studie kommer fram till att guvernanterna Jane i Jane Eyre (Brontë, 2014), Den 

okända kvinnan i När skruven dras åt (James, 2013) och Martha Leigh i Guvernanten på 

Mellyn (Holt, 2018) kan förstås som självständiga kvinnor. Detta med tanke på att de själva 

valt att arbeta som guvernanter, de beger sig av till sina kommande arbetsplatser själva samt 

att de i olika former utmanar samhällsnormer. Utifrån ett psykiskt perspektiv kan Jane förstås 

som mest stabil följd av Den okända kvinnan och Martha. Från ett fysiskt perspektiv har både 

Jane och Martha en negativ syn på sitt yttre, vilket kan vara ett resultat av att de kontinuerligt 

jämför sig med andra kvinnors utseenden. Till skillnad från Jane och Martha uttrycker sig 

sällan Den okända kvinnans om sitt yttre, och de få gånger detta sker framgår det att hon har 

en positiv självbild. Med utgångspunkt från detta genomgår både Jane och Martha en 

utveckling, då deras självuppfattningar uttrycks mer i klartext, i jämförelse med Den okända 

kvinnan.  

Denna studie kan nyttjas i svenskundervisning för att uppnå ett av målen i läroplanen för 

den svenska gymnasieskolan, som manar till att alla elever ska kunna söka sig till samt även 

få kännedom om en annan verklighet utöver deras egen (Skolverket, 2019). Skönlitteratur har 

även visats kunna ge individer en inblick i en annan individs verklighet och därmed ges goda 

förutsättningar för att få en mer vidgad förståelse av sin omvärld (Hjort, 2015). 
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Diskussion  

Reflektioner kring analysen med anknytning till tidigare forskning 
Hur kan urvalet av tidigare forskning stödja de analyser som görs i Analys-kapitlet? Två av 

tre analyserade guvernanter har mer eller mindre en negativ syn på sig själva. Detta uppfattas 

hos Jane i Jane Eyre (Brontë, 2014) och Martha i Guvernanten på Mellyn (Holt, 2018) 

eftersom de beskriver sig själva med negativt värdeladdade ord. Lecaros menar att negativa 

självuppfattningar är förekommande i guvernantromaner, och kan indirekt förstås vara på 

grund av deras lägre sociala status (2001, s. 29–42). Den tredje guvernanten, Den okända 

kvinnan i När skruven dras åt (James, 2013) beskriver sällan sina känslor och tankar, vilket 

gör henne svårtolkad i jämförelse med Jane och Martha. Det kan uppfattas som positivt att 

Den okända kvinnan väljer att inte beskriva sina känslor, då hon därmed inte riskerar att ge 

uttryck för en negativ självuppfattning men samtidigt får man ingen klar uppfattning av henne 

alls. Dessutom kan Den okända kvinnan indirekt uppfattas ha en negativ syn på sig själv 

eftersom hon i en jämförelse mellan män och kvinnor framställer män som det ’bättre’ könet. 

Varför enbart Den okända kvinnan väljer att nedvärdera sitt eget kön kan bero på att verket är 

det enda som är skrivet av en manlig författare, till skillnad från de övriga två. Detta innebär 

att verket med hög sannolikhet kan ha påverkats av ett manligt perspektiv på kvinnas sociala 

status. 

Jane ger inget tydligt uttryck för någon form av ångest över att vara guvernant, vilket kan 

förstås som motsägelsefullt då Lecaros lyfter Brontë som en milstolpe bland 

guvernantromaner (2001, s. 31–42). Däremot ger Den okända kvinnan och Martha uttryck för 

en form av ångest över att de är guvernanter. Framförallt kan Martha förstås som sådan 

eftersom hon väljer att beskriva sin ängslan som en form av ”guvernantkänslighet”, vilket ger 

en aning om att det finns ett visst fenomen om att guvernanter är sårbara individer. Samtidigt 

behöver inte detta innebära att Martha har ångest på grund av sin kommande roll som 

guvernant, utan kan enbart innebära att hon är nervös inför första dagen på sitt jobb. Den 

okända kvinnan beskriver också en slags kluvenhet vid sin flytt till sitt jobb men även detta 

kan vara på grund av att hon är nervös. Lecaros menar att det är vanligt förekommande inom 

viktorianska guvernantromaner att guvernanter skildrar en slags ångest över att vara 

guvernanter eftersom de trots sin yrkesroll inte vill förknippas med arbetarklassen (2001, s. 13 

& 29–42). Det är oklart om detta stöds av denna studie, med tanke på att den ångest som 

uppmärksammats hos Den okända kvinnan och Martha inte nödvändigtvis behöver vara just 

ångest utan kan även vara nervositet. 
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Både Jane och Martha utvecklar en romans med deras respektive arbetsgivare: Rochester 

och Connan, något som Lecaros menar är ett annat typiskt drag för viktorianska 

guvernantromaner (2001, s. 29–42). Varför Den okända kvinnan inte utvecklar någon romans 

med sin arbetsgivare kan bero på att han inte är fysiskt närvarande i hushållet som Rochester 

och Connan är. En annan anledning kan vara tyngdpunkterna här ligger på de psykologiska 

aspekterna i verket. 

Lecaros lyfter även att guvernanter i den viktorianska guvernantgenren har radikala åsikter 

(2001, s. 13–14 & 31). Detta kan framförallt märkas hos Jane, då hennes åsikter sticker ut från 

det viktorianska samhället när hon exempelvis uppmärksammar klass- och genus. Övriga 

guvernanter som Den okända kvinnan och Martha kan inte förstås som normbrytande. 

Anledningen är att de inte uttrycker sig om upplevda orättvisor och hellre väljer att rätta sig 

efter samhällsnormer. Den okända kvinnan sticker ut i viss mån, dock inte för att hon 

uttrycker sig om orättvisor i det rådande samhället utan för att hon är övertygad om att hon ser 

individer som ingen annan karaktär gör – Mr. Quint och miss Jessel. Eller när hon exempelvis 

är övertygad om att barnen Miles och Flora leder en konspiration mot henne genom att inte 

reagera på Mr. Quint och miss Jessels närvaro. Dessa övertygelser kan förstås som avvikande 

för en individ som rättar sig efter samhällsnormer men de kan samtidigt inte förstås som 

radikala. Med tanke på att Den okända kvinnan inte avviker genom att uttrycka åsikter som 

ifrågasätter samhället, utan avviker genom att se individer som ingen annan i verket gör. 

Hennes avvikande beteende kan samtidigt förstås som att hon ser i syne mer än att hon har 

radikala åsikter. Martha å andra sidan sticker inte ut eller är avvikande alls eftersom hon är en 

individ som rättar sig efter samhällsnormer, speciellt tidigt i verket där hon ständigt rättar sig 

efter sin moster Adelaides värderingar.  

I alla tre verken: Jane Eyre (Brontë, 2014), När skruven dras åt (James, 2013) och 

Guvernanten på Mellyn (2018) blir klass- och genusperspektiv aktuellt utifrån guvernanternas 

skildringar av sig själva i relation till andra karaktärer. Trots att alla tre intriger inte kan 

beskrivas som normbrytande framhäver de mer eller mindre tydligt att det finns normer att 

rätta sig efter. Godfrey (2005, s. 853) framhäver att sådana skildringar är förekommande inom 

viktorianska guvernantromaner som Jane Eyre (Brontë, 2014). Jane är en speciell karaktär 

eftersom hon är den enda som tydligt väljer att utmana kvinnonormerna genom att vara både 

radikal och frispråkig kring sina åsikter om de konstanta försöken att begränsa kvinnor. Klass 

och genus blir även aktuellt vid Janes återkommande jämförelser med sig själv och andra 

kvinnor från högre samhällsklasser. Jane kan sägas idealisera samtliga kvinnor med mörkare 

drag: mörkt lockigt hår och mörka ögon. Dessutom jämför Jane sig med sin kärlek Rochester, 
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vilket ytterligare centraliserar klass och genus med tanke på att han är både man och från en 

högre samhällsklass.  

Den okända kvinnan i När skruven dras åt (James, 2013) framhåller också klass och 

genus, dock lyfter hon även att klass och genus är beroende av varandra. Exempelvis blir 

detta tydligt när hon i klartext förklarar att pojken Miles har en högre social ställning än 

henne, på grund av hans klasstillhörighet och sitt kön. Utifrån detta kan det tolkas att Den 

okända kvinnan förknippar klass och genus som beroende av varandra, med tanke på att hon 

inte beskriver Miles syster Flora tillhöra någon högre samhällsställning. Anledningen kan 

vara att Den okända kvinnan ser brodern Miles tillhöra en ännu högre samhällsställning än 

systern på grund av att deras kön värderas olika av henne. Utöver detta återkommer inte klass 

och kön lika tydligt i När skruven dras åt (James, 2013) som i  Jane Eyre (Brontë, 2014), 

vilket kan vara på grund av att Den okända kvinnan sällan jämför sig med andra.  

Martha i Guvernanten på Mellyn (Holt, 2018) framhäver också klass och genus i sina 

reflektioner och uttalanden. Hennes åsikter kan antas vara färgade av samhällsnormer, 

framförallt från hennes moster Adelaides värderingar eftersom hon har en hel del synpunkter 

på sig själv med utgångspunkt från hennes klass och kön. Framförallt blir genusperspektivet 

aktuellt när Martha jämför sig med andra kvinnor precis som Jane. Martha idealiserar också 

samtliga kvinnliga drag som exempelvis hennes syster Phillidas eftersom systern kan bära 

upp en bahytt på ett vackert sätt. Martha själv menar att hon inte kan bära upp bahytt på grund 

av att sitt ’okvinnliga’ ansikte. Även klassperspektivet blir aktuellt vid enstaka scenarion, 

exempelvis under tågresan vid flytten till familjen TreMellyn. Martha beskriver att hon har en 

”guvernantkänslighet”, vilket får resan men även hennes kommande position som guvernant 

att framstå som ett förekommande fenomen bland guvernanter vid deras flytt till det nya 

jobbet. Ett annat tillfälle när klass blir aktuellt är när Martha ska beställa en maträtt, där hon 

väljer den välbekanta rostbiffen framför den främmande ankan. Detta kan förstås som en 

indirekt förståelse av en klasskillnad mellan Martha och övriga karaktärer i hushållet 

TreMellyn, med tanke på att övriga karaktärer är av en annan klass än henne och därmed har 

en annan relation till en ovanlig och dyr maträtt som anka kan vara. 

Att dra slutsatsen att Jane kan uppfattas som androgyn som Godfrey (2005, s. 853–854) 

gör är problematiskt eftersom Jane inte visar avvikelser från att identifiera sig som kvinna. 

Definitionen av en androgyn person innebär att personen avviker från att identifiera sig med 

ett specifikt kön, det vill säga man eller kvinna. Att Jane avviker från kvinnonormerna och 

därmed utmanar dem behöver inte innebära att hon inte identifierar sig som kvinna. Däremot 

kan det innebära att hon inte håller med de restriktioner som finns kring kvinnor. Jane 
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uppfattas identifiera sig som kvinna, särskilt med tanke på att hon blir förälskad i Rochester, 

idealiserar samtliga kvinnor i sin närhet samt inte visar några spår av på att hon är förvirrad i 

sin könstillhörighet. En slutsats om att Jane skulle vara androgyn på grund av sin radikala 

frispråkighet skulle även innebära att flera moderna kvinnor med feministiska inställningar 

borde ses som androgyna, detta eftersom de också strävar mot restriktioner och begränsningar 

på grund av sin könstillhörighet. Generaliseringar som dessa kan upplevas som 

problematiska, då de snarare begränsar kvinnor än identifierar. 

Precis som Bell (1996, s. 263) beskriver kan Jane i Jane Eyre (Brontë, 2014) förstås som 

”blek”, ”ynklig” och ha ”osymmetriska drag” utifrån hennes egna självuppfattningar. 

Exempelvis blir detta tydligt i monologen hon framför till Rochester, där Jane använder sig 

just av termerna ”blek” och ”ynklig”. Den okända kvinnan i När skruven dras åt (James, 

2013) nyttjar däremot inte dessa termer men samtidigt beskriver hon sig inte i klartext heller, 

vilket gör en tolkning av hennes självuppfattning som svårtolkad. Och de få gånger hon 

indirekt ge uttryck för en självuppfattning ges bilden av att hon har en neutral inställning till 

sig själv samt uppfattar sig som en ung och vacker kvinna. Martha i Guvernanten på Mellyn 

(Holt, 2018) kan däremot sägas återge en negativ självuppfattning liksom Jane, särskilt när 

hon beskriver sig ha just ”osymmetriska drag”. Detta görs när hon beskriver sitt ansikte som 

”för långt” för att kunna räknas som ett typiskt vackert kvinnligt ansikte, med tanke på att 

sådana ansikten kan bära upp en bahytt. Martha gör alltså anspelningar på att hon har en 

negativ självuppfattning kring just sitt yttre, dock görs inga kopplingar till att hon uppfattar 

sig som just ”blek” eller ”ynklig” som Bell (1996) menar att en guvernant kan göra. 
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En didaktisk anknytning till analysen  
För att diskutera kring de didaktiska frågorna: ”vad?”, ”hur?” och ”varför?” denna studie kan 

appliceras i svenskundervisning för gymnasieskolan beskrivs härmed några reflektioner. 

Analysen av det empiriska materialet kan användas i svenskundervisningen med 

utgångspunkt från hur individer läser och tar emot texter enligt Hjort (2015). Utifrån analysen 

i denna studie kan elever enligt Hjort (2015, s. 7–11), få insikter i fiktiva karaktärers 

verklighet genom en komparation, detta för att få en vidgad förståelse av sin omvärld. Att 

elever får insikter om en annan verklighet innebär att det ges goda förutsättningar för att syftet 

med svenskundervisningen i gymnasieskolan ska uppfyllas, att eleven ”med hjälp av 

skönlitteratur […] lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.” (Skolverket, 

2019). Även om karaktärerna är fiktiva och skönlitteratur är skrivet för en läsare av estetiska 

skäl, det vill säga är utformat för att till viss del underhålla läsaren, vilket medför att 

skönlitteratur inte alltid skildrar exakta historiska händelser som skett i verkligheten. Detta 

medför att skönlitteratur inte ska betraktas eller läsas som ett historiskt arkiv, utan snarare 

som en text vars funktion är att erbjuda läsaren en estetisk läsning, med syfte att läsaren får en 

inblick i andra kontexter. När elever tar del av andra kontexter ges elever bättre 

förutsättningar till att få en större förståelse för att få en bredare syn på andra individers 

verklighet oberoende av tid och rum. Skönlitterära texter är en bra ingång i att förstå en annan 

individs verklighet eftersom sådana texter kan föra individen mellan olika tidsepoker samt 

geografiska placeringar i världen där andra kulturer och normer är aktuella.  

Jämförelserna mellan Jane i Jane Eyre (Brontë, 2014), Den okända kvinnan i När skruven 

dras åt (James, 2013) och Martha Leigh i Guvernanten på Mellyn (Holt, 2018), kan nyttjas 

vid en introduktion av momentet analys av karaktärer på svensklektioner. I en sådan 

undervisning kan eleverna exempelvis studera huvudkaraktären i en skönlitterär text och 

jämföra den med en karaktär i en annan skönlitterär text, för att finna likheter och skillnader 

precis som denna studie gör. Detta besvarar den didaktiska frågan ”vad?” eftersom det 

beskriver vad som kan beröras i undervisningen. Analysens redogörelser kan användas av en 

lärare som mall och exempel för eleverna över hur analysering av karaktärer går till samt hur 

de kan jämföras med andra karaktärer i andra verk. Elevernas uppgift behöver inte vara att 

göra en analys identiskt med denna studie, istället kan eleverna jämföra karaktärer över olika 

genrer, olika tidsperioder samt av olika språk. Detta besvarar den didaktiska frågan ”hur?”. 

Denna studie kan vara en god referensram för lärare att återkomma till vid utformningen av 

sina svensklektioner när ämnesområdet skönlitteratur ska genomföras. Det kan vara värdefullt 
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att presentera analyser av karaktärer genom en komparation, för att skapa goda förutsättningar 

för eleverna att studera likheter och skillnader över olika verk. Varför detta är värdefullt är på 

grund av det möjliga synliggörandet av ”dominansförhållanden”, som Hjort (2015, s. 9) 

refererar till. Alltså de möjliga maktförhållanden som påverkar det samhälle som verket 

utspelas i, och hur dessa eventuellt kan ha påverkat verkets innehåll. Utöver detta får även 

elever en insyn i hur en annan form av text som skönlitteratur kan läsas, något som besvarar 

frågan ”varför?” 
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