
KURS: Seminarieuppsats/Examensarbete med opposition, 15 hp 
PROGRAM: Ämneslärare gymnasiet, historia/religion 
FÖRFATTARE: Amanda Karlsson 
EXAMINATOR: Joakim Öberg 
TERMIN: HT16 
 

 

  

Historiskt perspektiv på 
genus i skönlitteratur 

GENUSSTRUKTURER I SKÖNLITTERÄRA KLASSIKER FRÅN 1850-
TALET 

AMANDA KARLSSON 



1 
 

Innehållsförteckning 

 

Sammanfattning ......................................................................................................................... 2 

Inledning ..................................................................................................................................... 3 

Syfte och frågeställningar ........................................................................................................... 4 

Tidigare forskning ...................................................................................................................... 5 

Teoretisk ansats .......................................................................................................................... 8 

Urval och diskussion av källmaterial ......................................................................................... 9 

Metod ....................................................................................................................................... 11 

Bakgrund .................................................................................................................................. 13 

Resultat ..................................................................................................................................... 15 

Den vita valen ....................................................................................................................... 15 

Ismael ................................................................................................................................ 16 

Queequeg .......................................................................................................................... 17 

Kapten Ahab ..................................................................................................................... 18 

Delanalys av Den vita valen.............................................................................................. 20 

David Copperfield ................................................................................................................ 22 

David Copperfield ............................................................................................................. 22 

Clara Copperfield/Murdstone ........................................................................................... 25 

Clara Peggotty ................................................................................................................... 27 

Uriah Heep ........................................................................................................................ 28 

Delanalys av David Copperfield ....................................................................................... 29 

Onkel toms stuga .................................................................................................................. 30 

Onkel Tom ........................................................................................................................ 31 

Eliza .................................................................................................................................. 33 

Augustine St. Clare ........................................................................................................... 34 

Delanalys av Onkel Toms stuga ....................................................................................... 36 

Analys och slutdiskussion ........................................................................................................ 38 

Käll- och litteraturlista ............................................................................................................. 42 

Källor .................................................................................................................................... 42 

Litteratur ............................................................................................................................... 42 

Bilagor ...................................................................................................................................... 44 

 

 



2 
 

Sammanfattning 

I uppsatsen görs en kvalitativ textanalys av tre böcker utgivna under 1850-talet. Studien har ett 

genushistoriskt perspektiv. I böckerna undersöks vilka bilder det finns av manligt och kvinnligt 

och relationen mellan dessa manligheter och kvinnligheter. Syftet med studien är att synliggöra 

dessa bilder och relationer. Skönlitteratur behandlar hur författaren tolkar sin egen samtid och 

de värden och strukturer som fanns. Därav analyseras genusstrukturerna i böckerna i denna 

uppsats.  

Undersökningen har baserats på Joan Scotts teori om att genus utspelas på flera nivåer i 

samhället och R. W. Connells teori och kategorisering av pluraliteten av maskuliniteter. Utefter 

Scotts och Connells teorier har ett analysschema skapats som använts i studien. 

Resultatet visar att bilderna av manligt och kvinnligt överlag liknar varandra i böckerna med 

några mindre variationer. Det finns både normbyggande och normbrytande karaktärer och 

relationer i böckerna. Det finns hegemonisk femininitet som står över underordnad maskulinitet 

samtidigt som det finns hegemoniska maskuliniteter som står över den hegemoniska 

femininiteten. Det finns även män som genom andra attribut eller tillvägagångssätt uppnår 

värdet av hegemonisk maskulinitet utan att vara hegemonisk maskulinitet och är då antingen 

marginaliserad eller delaktig. Det finns exempel på femininiteter som är både överordnad och 

underordnad samtidigt som det finns femininitet som är dubbelt underordnad. Även 

maskulinitet kan vara dubbelt underordnad, en underordnad maskulinitet som är underordnad 

både hegemonisk maskulinitet och hegemonisk femininitet. Därav kan det fastslås att kvinnan 

inte alltid är undertryckt av män och män är inte alltid den som undertrycker i dessa tre 

klassiker.  
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Inledning 

Under min uppväxt och utbildning har jag vid flertalet tillfällen läst så kallade klassiker inom 

den skönlitterära genren. Böckerna påverkade mig genom att skapa frågor och funderingar om 

strukturerna och karaktärerna. Dessa böcker lästes i skolan utan några problematiseringar om 

värden och maktstrukturer i dem och mina frågor blev utan svar. Skönlitteratur som sätts in i 

sin historiska kontext ger insikter om den sociala miljön författaren levde i1 och levandegör 

människors livsvillkor och förutsättningar.2 De skönlitterära böckerna kan ses som en 

presentation av vad författaren såg och tolkade tillvaron i sin samtid. Så länge samtidskriteriet 

uppfylls och berättelsen i boken berör den tid författaren levde i kan skönlitteratur användas 

som historisk källa.3 Skönlitteratur kan även lyfta kontraster i historien som andra historiska 

källor inte synliggör.4 I uppsatsen undersöks böckerna för att synliggöra genusstrukturer i 1850-

talets skönlitteratur. Karaktärerna i skönlitteraturen har förmodligen aldrig existerat, det är dock 

inte relevant för undersökningen då det är de egenskaper och värderingar som karaktärerna 

blivit tillskrivna som är intressant för undersökningen. Det är idealen och bilden av människan 

i böckerna som undersökningen vill åt.  

Samhällets värderingar har ändrats från 1850-talet till nutiden, samhället har demokratiserats 

vilket har gett flera rösträtt och att arbetsmarknaden har fyllts med kvinnor. I kursplanen för 

svenska i grundskolans senare del, uttrycks det att svenskundervisningen ska innehålla 

”Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga 

världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor”5. Även i 

ämnesplanen för Svenska 1 i gymnasiet uttrycker man liknande i det centrala innehållet: 

”Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer”6. Enligt 

värdegrunden i läroplanerna ska skolan främja ” alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män”7. När eleven läser böcker från till exempel 1850-talet kan genusstrukturer 

som inte främjar människors lika värde och jämställdhet läsas av eleven som sedan påverkas av 

böckernas värderingar. Därför måste böckerna problematiseras och analyseras utifrån sin 

                                                           
1 Tosh, John, Historisk teori och metod, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 s. 110–111  
2 Tosh, John, Historisk teori och metod, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 s. 34 
3 Ahlberger, Christer, Nilson, Tomas, Historikerns historier: Om den sköna litteraturen som källa till historien i 
Historier: arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa, Christer Ahlberger(red.), s. 11–15, 
2009, s. 13–15  
4 Bagerius, Henric, 'Snörda liv: ett skönlitterärt perspektiv på 1880-talets reformdräktsrörelse' i Historier: arton- 
och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa, Christer Ahlberger(red.), s. 33-43, 2009, s. 34 
5 Skolverket, Kursplan för Svenska, Läroplanen för grundskolan, 2011 
6 Skolverket, Läroplanen för gymnasieskolan, 2011, s. 162 
7 Skolverket, Läroplanen för gymnasieskolan, 2011, s. 5 
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historiska kontext och genusstrukturerna belysas för eleverna. Eleven måste göras medveten 

om dessa genusstrukturer och hur de skiljer sig från dagens strukturer.  

Studier som behandlar just de valda böckerna på samma sätt som föreliggande uppsats gör är 

få. Studier har tidigare gjorts med ett genusperspektiv på barnlitteratur, över tid och kvantitativa 

undersökningar. Det saknas dock studier som undersöker just dessa skönlitterära böcker ur ett 

genusperspektiv, speciellt ett genusperspektiv som tillåter flera maskuliniteter och 

femininiteter. De studier som har använt sig av ett genusperspektiv har antingen saknat 

pluraliteten i femininitet och maskulinitet eller endast tagit avstamp i maskuliniteter eller 

femininiteter.8 Genom att analysera skönlitteraturen utifrån både maskuliniteterna och 

femininiteterna och relationerna emellan dem, synliggörs genusstrukturer som inte undersökts 

i tidigare forskning av skönlitteratur från 1850-talet. Som ett första steg till att belysa dessa 

genusstrukturer görs denna studie av tre skönlitterära böcker från 1850-talet med ett 

genusperspektiv. De tre böckerna som undersökts är Moby Dick av Herman Melville, David 

Copperfield av Charles Dickens och Onkel Toms stuga av Harriet Beecher Stowe.  

 

Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka vilka strukturer och egenskaper som förmedlas från 1850-talets 

skönlitterära klassiker till dagens läsare. Genom att använda skönlitteraturen från 1850-talet 

som en historisk källa och analysera dem kan bilderna av manligt och kvinnligt och relationerna 

dem emellan under 1850-talet delvis synliggöras. Det är även möjligt att synliggöra vilka 

maktstrukturer och bilder eleven möjligtvis påverkas av när hen läser böckerna som en del av 

undervisningen.  

 Vilka kategorier av manligt/kvinnligt går att finna i böckerna?  

 Vilka attribut tillskrivs de olika kategorierna av manligt/kvinnligt? 

 Hur framställs relationerna mellan manligt och kvinnligt? 

 

 

                                                           
8 Kommer beskrivas noggrannare i avsnittet för Tidigare forskning. 
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Tidigare forskning 

Angerd Eilards avhandling Modern, svensk och jämställd: om barn, familj och omvärld i 

grundskolans läseböcker 1962-2007 har som syfte att synliggöra och utforska representationer 

av genus, etnicitet och generation i läseböcker, som används eller sedan år 1962 har använts, i 

den svenska grundskolan. Eilards avhandling omfattar flera perspektiv och analyserar även 

läseböcker över tid.9 Resultatet i Eilards avhandling visar att litteraturen har genomgått en 

förändring och att representationen av genus har ändrats över tid. Under 1960-talet syns den 

patriarkala strukturen genom hemmafruar, männen som försörjare och väluppfostrade lydiga 

barn. Under början av 2000-talet kan man se att rollerna både har ändrats men samtidigt inte 

har ändrats. Kvinnorna har nu flyttats från hemmet och är starka personligheter, männen har 

blivit känsligare. Det Eilard påpekar är att kvinnan fortfarande inte är en självständig karaktär 

utan oftast fungerar med en partner som är en man. Heteronormen finns kvar i barnlitteraturen 

under 2000-talet. Det som gör Eilards avhandling intressant för denna uppsats är behandlingen 

av begreppet intersektionalitet. Enligt Eilards diskussion kring begreppet så innebär 

intersektionalitet när flera olika faktorer påverkar maktstrukturerna och hierarkin i samhället, 

till exempel kan kön påverka men även etnicitet. Därav är det viktigt att se till fler faktorer när 

man analyserar maktstrukturer i samhället.10  

Avhandlingen Frigjord oskuld: heterosexuellt mognadsimperativ i svensk ungdomsroman, 

skriven av Mia Franck, undersöker flickors sexualitet i ungdomsböcker från 1960-talet fram till 

2000-talet. Avhandlingen fokuserar på hur heterosexualitet görs till norm och hur denna 

normering ständigt återskapas i ungdomsromanerna.11 Resultatet visar att synen på manlighet 

och kvinnlighet påverkar uppfattningen av sexualitet. När en karaktärs sexualitet avviker från 

normen måste karaktären dölja sin sexualitet för att leva upp till förväntningarna på könet. 

Karaktären gör sitt bästa för att gestalta heterosexualitet. Det kan genom detta resultat 

konstateras att sexualitet är ett hierarkiskt system där heterosexualitet är norm och överordnad. 

I avhandlingen för Franck en diskussion om hur sexualitet är konstruerat. Sexualitet är socialt 

konstruerat och påverkas av kön och av den samtida diskursen, denna diskurs kan synliggöras 

i skönlitteratur. Diskursen påverkar hur vi uppfattar vår egen kropp och sexualitet, till exempel 

                                                           
9 Eilard, Angerd, Modern, svensk och jämställd: om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962- 
2007, Lärarutbildningen, Malmö högskola, Diss. Lund : Lunds universitet, 2008, Malmö, 2008, s. 23 
10 Eilard, Angerd, Modern, svensk och jämställd: om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962- 
2007, Lärarutbildningen, Malmö högskola, Diss. Lund : Lunds universitet, 2008, Malmö, 2008, s. 29–33  
11 Franck, Mia, Frigjord oskuld: heterosexuellt mognadsimperativ i svensk ungdomsroman, Åbo akademi, Åbo, 
2009, s. 15–16  
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genom en heteronormativ diskurs skapas ett påbud för heterosexuella relationer där man ska 

attraheras av det motsatta könet.12 Francks studie blir aktuell för denna uppsats på grund av 

diskussionen om samtidens diskurs påverkan på hur vi uppfattar våra kroppar och sexualitet. 

Den samtida diskursen kan märkas i skönlitteratur, därav kan diskursen från 1850-talet märkas 

i skönlitteratur från 1850-talet. Det är dock inte sexualitetsdiskursen som undersöks i denna 

studie, utan det är genusstrukturerna som undersöks. Sexualiteten kommer vara en av faktorerna 

som anses påverka genus.  

William A. Cohen har skrivit artikeln Interiors: Sex and the Body in Dickens där han analyserar 

två av Charles Dickens böcker, varav en är David Copperfield . Analysen går ut på att undersöka 

om det finns sex i böckerna och även analysera sexualiteterna i böckerna. Efter att ha visat hur 

han tolkar vissa delar av böckerna fastslår han att det finns sex i Charles Dickens böcker men 

att de är gömda i andra kontexter och praktiker. Även sexualitet går att finna i böckerna men 

att även de är dolda bakom andra begrepp och egenskaper.13 Då uppsatsen ska undersöka både 

skrivna egenskaper och egenskaper som inte är skrivna har artikeln varit till hjälp med att förstå 

hur egenskaper och relationer kan vara gömda i text. Genom tolkning kan man även finna de 

strukturer som inte är direkt synliga.  

I studien Män och Beowulf av Clare A. Lees lägger Lees ett genusperspektiv på Beowulf. Lees 

syfte är att förstå hur man använder litteraturen om maskuliniteten i Beowulf som en början till 

tolkning och hur diktens maskulinitet kan förstås.14 Resultatet visade att tidigare tolkningar av 

Beowulf kan leda till en tolkning av Beowulf som naturaliserar kön och då främjar 

maskulinismen. Maskuliniteten i Beowulf är självklar men inte hur den konstrueras. Den 

konstrueras genom att man utelämnar kvinnor, män och vidunder för att fokusera på en snäv 

krigarklass. Beowulf hyllar inte manligt våld utan har en mångtydig och ambivalent bild av 

män.15 Lees undersökning belyser behovet av att undersöka litteratur ur ett genusperspektiv 

som använder sig av mångfald av maskulinitet och femininitet. Det är mångfald som denna 

uppsats strävar efter.  

                                                           
12 Franck, Mia, Frigjord oskuld: heterosexuellt mognadsimperativ i svensk ungdomsroman, Åbo akademi, Åbo, 
2009, s. 19–23  
13 Cohen, William A., Interiors: Sex and the Body in Dickens, Critical Survey, Vol. 17, Issue 2, 2005, s. 5–19  
14 Lees, Clare A., 'Män och "Beowulf"' i Genusperspektiv på västerländska klassiker, Maria Andersson & Anna 
Cavallin(red.), s. 37-58, 2013, s. 37 
15 Lees, Clare A., 'Män och "Beowulf"' i Genusperspektiv på västerländska klassiker, Maria Andersson & Anna 
Cavallin(red.), s. 37-58, 2013, s. 56 



7 
 

Nina Pelikan Straus artikel Brott och straff: ”Varför sa jag det där om fruntimmer?” behandlar 

femininitet och maskulinitet i Dostojevskijs bok Brott och straff. Syftet är att visa hur stereotypa 

könsföreställningar har strukturerat tidigare läsningar av det heroiska i romanen och hur dessa 

föreställningar ifrågasattes av Dostojevskij.16 Resultatet visar att Brott och straff inte har någon 

autentisk manlig heroism utan kvinnor och kvinnliga drag är närvarande. Dostojevskijs manliga 

karaktärer införlivar socialt konstruerade feminina drag. Mannen har en dialogisk relation och 

identifikation med femininiteten och ger feministiskt framtidshopp för båda könen.17 Straus 

visar här att männen har feminina karaktärsdrag och att kvinnorna är relevanta för männens liv, 

vilket kan tyda på att Dostojevskij demonstrerade mot de feminina och maskulina idealen som 

fanns. Straus rör både maskulinitet och femininitet i sin artikel och även relationen mellan dem. 

Det Straus saknar är att maskulinitet och femininitet finns i plural. Det finns flera maskuliniteter 

och femininiteter och relationerna mellan dem uppmärksammas inte i undersökningen.  

Inger Sigrun Brodeys artikel Maskulinitet, sensibilitet och ”känslomannen”: Den könade etiken 

i Goethes Werther behandlar just relationen mellan maskulinitet och sensibilitet i Goethes 

karaktär Werther. Syftet är att undersöka de två maskulina normerna, den hårda mannen och 

känslomannen, och relationen mellan dem.18 Resultatet visar att Werther är en känsloman som 

är passiv och hjälplös. Han behöver en stark och förnuftig karaktär som skyddar och hjälper 

honom. Vid flera tillfällen har det då varit en kvinna som har tagit rollen som beskyddare för 

Werther. Denna passiva och hjälplösa karaktär är oförmögen att handla, vilket skapar problem 

för politisk och moralisk makt. Känslomannens karaktär tillskrivs även en slags sterilitet. 

Känslomannen blir omanlig och kan beskrivas som androgyn. Mycket av de karaktärsdrag som 

känslomannen tillskrivs anses vara feminina.19 Resultatet kan tolkas som att det finns en manlig 

man som är den som har makten och känslomannen saknar makt på grund av sin 

handlingsförlamning och passivitet. Undersökningen använder sig av flera maskuliniteter och 

att det finns en hierarkisk relation mellan dem, dock saknas kvinnorna i undersökningen. 

 

                                                           
16 Pelikan Straus, Nina, '"Brott och straff": "varför sa jag det om fruntimmer?"' i Genusperspektiv på 
västerländska klassiker, Maria Andersson & Anna Cavallin(red.), s. 165-185, 2013, s. 165 
17 Pelikan Straus, Nina, '"Brott och straff": "varför sa jag det om fruntimmer?"' i Genusperspektiv på 
västerländska klassiker, Maria Andersson & Anna Cavallin(red.), s. 165-185, 2013, s. 184 
18 Brodey, Inger Sigrun, 'Maskulinitet, sensibilitet och "känslomannen": den könade etiken i Goethes "Werther"' 
i Genusperspektiv på västerländska klassiker, Maria Andersson & Anna Cavallin(red.), s. 71-90, 2013, s. 71–72  
19 Brodey, Inger Sigrun, 'Maskulinitet, sensibilitet och "känslomannen": den könade etiken i Goethes "Werther"' 
i Genusperspektiv på västerländska klassiker, Maria Andersson & Anna Cavallin(red.), s. 71-90, 2013, s. 86–87  
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Teoretisk ansats 

Jag har sökt mig till genushistorisk forskning för min teoretiska ansats, vilket motiveras av 

syftet att synliggöra genus i skönlitteratur. Jag kommer till största del ta avstamp i Joan Scotts 

teori om genus och R. W. Connells teori om maskulinitet. Enligt Joan Scott är genus delvis det 

som bestämmer de sociala relationerna och bygger på uppfattade skillnader mellan könen. Scott 

anser även att genus är väsentligt för att ge maktförhållandena betydelse.20 Delvis är genus de 

egenskaper och attribut hos en person som avgör maktstrukturerna i samhället och personens 

möjligheter och begränsningar. Scott uttrycker även att genus byggs på flera olika nivåer, från 

sociala institutioner och organisationer till den subjektiva identiteten. Även kulturella symboler 

påverkar genus.21 Därför kan man inte bara undersöka genus på individnivå utan måste även 

undersökas på institutionsnivå för att få en helhetsbild av maktrelationerna i samhället. 

Undersökningen studerar därför både de relationer som är mellan karaktärerna men även de 

maktrelationer som synliggörs genom yrken och institutioner i böckerna. Egenskaper och 

maktrelationer kan även gömma sig bakom kulturella symboler och kan då vara svåra att 

upptäcka, men även de undersöks i uppsatsen. Dock har källmaterialet sina begränsningar 

eftersom alla analysnivåer inte finns presenterade i böckerna som analyseras.  

Genus bygger först och främst på kön, men genus påverkas av mer än bara kön. Klass, sexualitet 

och etnicitet påverkar maktstrukturer och påverkar då även genus eftersom genus och 

maktstrukturer är tätt sammankopplade. Eftersom genus påverkas av mer än bara kön öppnar 

det för att det finns mer än bara en manlighet eller kvinnlighet, det kan finnas pluraliteter av 

dem båda. Som ett exempel på mångfalden av manligt och kvinnligt har R. W. Connell en teori 

om maskuliniteter. Connell anser att det finns flera olika maskuliniteter som påverkas av 

sexualitet, etnicitet och klass. Connell lyfter en hegemonisk maskulinitet som är idealet av 

maskulinitet, men även delaktiga, marginaliserade och underordnade maskuliniteter. Den 

hegemoniska maskuliniteten är föränderlig och anpassas efter samtiden, vilket även innebär att 

relationerna mellan maskuliniteterna ändras. Den underordnade kategorin är vad den låter som, 

underordnad den hegemoniska maskuliniteten. Den delaktiga maskuliniteten är den som är 

tillräckligt lik den hegemoniska maskuliniteten för att åtnjuta dess fördelar men inte behöva stå 

i frontlinjen. Marginaliserade maskuliniteter är från början underordnad men har genom 

                                                           
20 Scott, Joan, Genus – en användbar kategori i historisk analys i Genushistoria: en historiografisk exposé, 
Christina Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter(red.), s. 81–112, 2004, s. 98  
21 Scott, Joan, Genus – en användbar kategori i historisk analys i Genushistoria: en historiografisk exposé, 
Christina Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter(red.), s. 81–112, 2004, s. 98–99  
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framgång fått åtnjuta den hegemoniska maskulinitetens fördelar, framgångar kan till exempel 

vara inom idrott, det finns dock ingen nedsipprande effekt så resterande i samma underordnade 

maskulinitet påverkas inte av en individs framgång.22  

Genom Connell kan det konstateras att det finns överordnade och underordnade maskuliniteter 

och har i denna uppsats även tolkats som att det finns överordnade femininiteter och 

underordnade femininiteter. Paulina de los Reyes är ett exempel på forskare som 

problematiserar begreppet kvinna och Reyes problematiserar utefter etnisk tillhörighet. Reyes 

uttrycker att om man tar sig bortom den vita medelklasskvinnan kan man synliggöra 

maktrelationer mellan män och kvinnor men även konflikter mellan kvinnor och kvinnor. Reyes 

lyfter specifikt invandrarkvinnan som upplever ett ”dubbelt förtryck” då de förtrycks av både 

män och av andra kvinnor. Det finns ingen universell kvinna.23  

Studien tar till vara på synsättet att det finns flera maskuliniteter och femininiteter som påverkas 

av bland annat etnicitet, klass och sexualitet. Även Connells benämningar på relationerna 

hegemonisk, delaktiga, marginaliserade och underordnade tillvaratas i undersökning även om 

största avstampet för undersökning görs i Scotts teori. Det är pluraliteten av femininiteter och 

maskuliniteter och maktrelationerna mellan män/män, kvinnor/kvinnor och män/kvinnor som 

undersöks i uppsatsen. 

 

Urval och diskussion av källmaterial 

Böckerna som kommer behandlas i uppsatsen är Den vita valen (1851) av Herman Melville, 

David Copperfield (1850) av Charles Dickens och Onkel Toms stuga (1852) av Harriet Beecher 

Stowe. Böckerna har översatts till svenska flera gånger, de versioner som har valts att 

undersökas är Moby Dick eller valen som är översatt av Per-Erik Wahlund år 199424, David 

Copperfield är översatt av Hans-Jacob Nilsson år 199425 och Onkel toms stuga som är översatt 

av Harry Lundin år 199026. En kort sammanfattning av vad böckerna handlar om finns i 

samband med varje boks presentation av resultatet. Just dessa böcker har valts då de 

                                                           
22 Connell, R. W., Maskuliniteter, 2. uppl, Daidalos, Göteborg, 2008, s. 114–119  
23 De los Reyes, Paulina, 'Det problematiska systerskapet: om "svenskhet" och "invandrarskap" inom svensk 
genushistorisk forskning' i Genushistoria: en historiografisk exposé, Christina Carlsson Wetterberg & Anna 
Jansdotter(red.), s. 189-207, 2004, s. 189–191  
24 Melville, Herman, Moby Dick eller Valen, Studentlitteratur, Lund, 1994 
25 Dickens, Charles, David Copperfield, Studentlitteratur, Lund, 1994 
26 Stowe, Harriet Beecher, Onkel Toms stuga, [Ny utg.], Niloé, Uddevalla, 1990 
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förekommer i det svenska skolsystemet och att människor läser dem än idag. Det finns inget i 

kursplanen som säger att dessa böcker måste vara del av undervisningen, men böckerna är 

favoriter bland lärarna, vilket har märkts av egen erfarenhet. Böckerna har även valts då de är 

skrivna och översatta ungefär samtidigt, vilket gör att de representerar samma epok både 

gällande när de författades och översattes. Böckerna har olika typer av innehåll och berättelser, 

det är mångfalden av maskuliniteter och femininiteter under 1850-talet som ska undersökas och 

därav har materialet valts på grund av sina olikheter. Det finns självklart fler böcker som skulle 

passa in i kategorin men för omfånget av uppsatsen valdes endast tre böcker. Val av andra 

böcker hade eventuellt förmedlat en delvis annan föreställning om maskulinitet och femininitet.  

Romaner kan givetvis inte behandlas som en faktarapport, och historiska romaner har ingen 

auktoritet som historisk källa om den period de behandlar. Men romanen ger insikter om den 

sociala miljön författaren levde i och ger även beskrivningar om miljön som påminner om den 

författaren levde i.27 Skönlitteraturen levandegör människors livsvillkor och förutsättningar, 

man kan märka paradoxer och kontraster som andra historiska källor inte synliggör.28 Romanen 

innehåller värderingar och strukturer från den tid de skrevs i. Genom skönlitteraturen kan de 

begränsningar och maktstrukturer som styrde människors livsvillkor och förutsättningar 

synliggöras, skönlitteraturen kan även skildra olika människors livsöden. Böckerna är 

skönlitterära och har därför inget krav på sig att vara historiskt korrekta. Personerna som 

beskrivs i böckerna har förmodligen aldrig existerat i verkligheten men det är inte relevant för 

studien, utan det är de egenskaper och värderingar författaren har tillskrivit dessa karaktärer 

som är intressant för studien. Det är själva bilden av människorna, vilka ideal som kan utläsas 

ur böckerna, som studien vill åt. För att en skönlitterär bok ska kunna agera som en historisk 

källa anser forskare att tiden som rörs i boken måste stämma överens med tiden som författaren 

levde i, ett samtidskriterie och helst ska berättelsen bygga på egna erfarenheter.29 Samtliga 

böcker som valts berör den tid de skrevs i, dock är det inte bekräftat att allt som skrevs om var 

självupplevt. Trots det anses de skönlitterära böckerna kapabla till att presentera sina författares 

                                                           
27 Tosh, John, Historisk teori och metod, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 s. 110–111  
28 Bagerius, Henric, 'Snörda liv: ett skönlitterärt perspektiv på 1880-talets reformdräktsrörelse' i Historier: 
arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa, Christer Ahlberger(red.), s. 33–43, 2009, s. 34 
29 Ahlberger, Christer, Nilson, Tomas, Historikerns historier: Om den sköna litteraturen som källa till historien i 
Historier: arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa, Christer Ahlberger(red.), s. 11–15, 
2009, s. 13–14  
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syn och bedömning av vad som skedde och varför det skedde.30 Det är även viktigt att se 

skönlitteratur som en historisk kvarleva och inte en berättande källa.31 

Huvudsaken i uppsatsen är att undersöka vilka maktstrukturer och värderingar beroende av 

genus från 1850-talet som kan märkas i böckerna, vilket hade varit mer framgångsrikt att 

undersöka böckerna på originalspråket istället för översättningen. Det finns dock ett mindre 

syfte med uppsatsen. Då böckerna är kopplade till skolämnet svenska ska uppsatsen 

uppmärksamma vilka maktstrukturer och värderingar som eleverna i den svenska skolan kan 

påverkas av, därav analyseras den översatta versionen av böckerna.  

 

Metod 

Metoden som har använts för undersökningen är en kvalitativ textanalys. Textanalys är det 

lämpligaste sättet för att bearbeta materialet och kvalitativ blir undersökningen då det kommer 

ske en djupare tolkning av materialet.32 Metoden har ett externalistiskt perspektiv, vilket 

innebär att för att förstå författarens tolkning av sin samtid bör den sättas in i sin historiska 

kontexts.33 Därav kommer föreliggande uppsats göra en kort redogörelse för böckernas samtida 

miljö och situation. Detta görs för att förankra undersökningen och analysen i böckernas 

historiska kontext. 

Analysen kommer att ske med fokus på de egenskaper som personerna tillskrivs och även de 

egenskaper som kan urskiljas mellan raderna. Studien kommer innebära en analys av de 

relationer som finns mellan de olika karaktärerna, hur de beter sig mot varandra, vem som är 

överordnad/underordnad och vilka yrken karaktärerna innehar. Undertexten i böckerna kommer 

undersökas, vilket innebär att en djupare tolkning av texten kommer göras, inte bara de skrivna 

                                                           
30 Ahlberger, Christer, Nilson, Tomas, Historikerns historier: Om den sköna litteraturen som källa till historien i 
Historier: arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa, Christer Ahlberger(red.), s. 11–15, s. 
14 
31 Gedin, David, Att berätta historien i Historier: arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk 
källa, Christer Ahlberger(red.), s. 86–93, 2009, s. 88–89  
32 Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 55–56  
33 Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 52 
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och tydliga orden som analyseras. Det är motiven bakom karaktärernas handlingar och ord som 

kommer undersökas och analyseras.34 

Analysen kommer att utgå ifrån karaktärerna i böckerna och skapa kategorier utefter dem och 

deras egenskaper efter att böckerna har lästs. Alla karaktärer kommer inte att analyseras utan 

endast huvudkaraktären plus några av de mest framträdande karaktärerna. De övriga 

karaktärerna kommer endast analyseras i relation till de ovan nämnda karaktärerna. Analysen 

kan försvåras av att böckerna är översatta och att orden därav kan ha fått andra betydelser än 

författarens intentioner, den som översatt böckerna har redan gjort en tolkning.35 Böckerna är 

över 150 år gamla vilket kan innebära att ord som används kan ha fått en ny betydelse eller 

värdering som kan försvåra analysen. Analysen är ämnar till att undersöka vilka strukturer och 

egenskaper som förmedlas från 1850-talet till dagens läsare.  

Mycket av den tidigare forskningen använder sig av ett motsatsschema för att göra sin analys. 

Föreliggande undersökning använder sig inte av ett sådant eftersom undersökningen vill 

undvika att endast skapa två genus, ett manligt och ett kvinnligt. Ett sådant schema skulle även 

bygga på egenskaper som sammankopplats med begreppen ”man” och ”kvinna” i nutiden vilket 

hade påverkat undersökningen. Denna uppsats har inte delat in egenskaper och dylikt i 

kategorier av man och kvinna innan undersökningen, kategorierna skapas istället efter 

läsningen. Detta görs då undersökningen vill ha ett öppet sinne för skapandet av olika genus. 

Därför har uppsatsen en fri analys där ramverket kommer skapas i takt med undersökningen. 

Studien undersöker maktrelationerna på olika nivåer i samhället och relationerna mellan olika 

femininiteter och maskuliniteter. Uppsatsen tar tillvara på Joan Scotts syn på att genus 

struktureras på flera nivåer, samt Connells benämningar på relationerna mellan dessa olika 

genusstrukturer och Reyes perspektiv på att etnicitet, klass osv. påverkar genus. Scotts och 

Connells teorier ligger till grund för det analysschema som används i undersökningen. För att 

se analysschemats uppbyggnad hänvisas läsaren till Bilaga 1. 

 

 

                                                           
34 Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 52–53  
35 Alvstad, Cecilia, Översatt skönlitteratur som historisk källa i Historier: arton- och nittonhundratalens 
skönlitteratur som historisk källa, Christer Ahlberger(red.), s. 16–23, 2009, s. 16–17  
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Bakgrund 

I bakgrunden görs en kort redogörelse av kvinnor och mäns situation i 1800-talets England och 

Amerika. Område har valts då det är där böckernas berättelser utspelas. Bakgrundens avsikt är 

att skapa förståelse för de skönlitterära böckerna och deras karaktärer i deras historiska kontext. 

1800-talet var en tid för förändring i hela Europa. Industriella revolutionen spred sig genom 

Europa och nya tankar om medborgarskap och rättigheter började få genomslag hos 

befolkningen. Industrialiseringen omformade familjelivet och arbetsfördelningen, stora 

fabriker byggdes vilket ledde till att männen arbetade utanför hemmet. Medan männen jobbade 

i fabrikerna fick kvinnorna hålla sig till hemmet och ta hand om familjen. Då arbetsdagarna i 

fabrikerna var långa och hårda var det svårt för kvinnorna att passa ihop ett arbetsliv med 

familjeansvaret. Kvinnornas möjligheter på arbetsmarknaden reglerades hårt av fackföreningar, 

socialistgrupper och yrkesförbund, de försökte utesluta kvinnor från vissa yrken och 

medlemmarna i föreningarna var nästan uteslutande män. Dessa föreningar fanns för att 

förbättra arbetarens arbetsvillkor och arbetssituation, men arbetaren ansågs endast vara av 

manligt kön. De separata sfärerna passade perfekt till synen på könsskillnaderna som 

dominerade under denna tid. Det hårda arbetet ansågs passa den starka och rationella mannen 

och familjeansvaret passade kvinnans känslor och temperament. I Europa sågs separationen av 

män och kvinnor som en nödvändighet för den sociala, samhälleliga och moraliska ordningen. 

Kvinnan hade då väldigt få arbetstillfällen och deras lön speglade deras ställning som sekundära 

och tillfälliga inkomsttagare.36 På grund av urbaniseringen blev det svårare och dyrare att få tag 

på mat och boende i staden vilket gjorde att människorna fick jobba mer timmar i fabrikerna 

och att även kvinnorna och barnen var tvungna att arbeta för att tjäna ihop tillräckligt för att 

överleva.37 Idealet att endast mannen skulle arbeta var svårt att upprätthålla i arbetarklassen. 

Efter 1830 började barnarbete få restriktioner och man ändrade attityd. Barn och kvinnor fick 

mindre plats i fabrikerna, man delade upp arbetet så mannen försörjde familjen och kvinnan 

skötte hushållsarbetet. Det var bara i de fattigaste familjerna som kvinnorna fortsatte att jobba.38 

                                                           
36 Caine, Barbara & Sluga, Glenda, Europas historia 1780-1920: ett genusperspektiv, Natur och kultur, 
Stockholm, 2003, s. 57–60  
37 McKay, John P., A history of world societies, 9. ed., comb. ed., Bedford / St. Martinʼs, Boston, 2012, s.653 
38 McKay, John P., A history of world societies, 9. ed., comb. ed., Bedford / St. Martinʼs, Boston, 2012, s. 705–
707  



14 
 

Bilden av kvinnan under denna tid, var att hon var ömtålig och behövde extra vård och 

omsorg,39 vilket senare ledde till att speciella läkarvetenskapliga områden uppkom, som 

fokuserade endast på kvinnans kropp.40 Männen sågs istället som starka och skickliga, de var 

de enda som var anpassade för att klara av den påfrestning som arbetet utgjorde. Att mannen 

skulle vara i den offentliga sfären och kvinnan endast i den privata sfären var ett ideal som till 

största del levdes upp till av medel- och överklass. Arbetarklassen kunde inte leva upp till de 

idealen.41 Det är inte bara arbetet som räknas som offentlig sfär, även det politiska tillräknas 

den offentliga sfären. Under 1800-talet förändrades denna sfär genom att det bildades 

föreningar och sammanslutningar för att man kollektivt skulle kunna påverka politiskt. Dock 

var även denna offentliga sfär nästintill helt stängd för kvinnor. Barbara Caine och Glenda 

Sluga uttryckte utestängningen av kvinnor från den offentliga sfären som att: ”En ”offentlig 

man” var någon som förtjänade respekt, men en ”offentlig kvinna” kunde bara tolkas som 

prostituerad”42. Liberalismen spred sig och ett folkligt styre blev debatterat och även accepterat 

på många håll, detta gällde dock inte för alla. Det var männen som skulle styra men inte heller 

vilka män som helst utan endast män med rätt religion och nationalitet.43  

Amerika var redan på 1800-talet ett mångkulturellt land då emigrationen till Amerika var stor. 

Det var bland annat folk från Europa och Asien samt slavar från Afrika och man får inte glömma 

Amerikas ursprungsbefolkning indianerna. Alla dessa mer eller mindre levde och beblandades 

med varandra i Amerika.44 Efter att Amerika slagit sig fria från kolonialmakten blev det The 

United States of America och samtidigt en demokrati, dock var det endast vita män som ägde 

egendom och betalade skatt som fick rösta. Detta började ändras efter 1860-talet då de flesta 

vita män fick rösta oavsett tillgångar. Amerika var uppdelat i nord och syd, där nord var 

beroende av industrin och syd var beroende av jordbruk.45 I Amerika fanns till viss del en 

starkare bild av kvinnan då kvinnorna vid tillfällen fick sköta hushållet i primitiva förhållanden 

där de var tvungna att laga mat över öppen eld osv. Kvinnor var del i att försvara sina hem från 

                                                           
39 Caine, Barbara & Sluga, Glenda, Europas historia 1780-1920: ett genusperspektiv, Natur och kultur, 
Stockholm, 2003, s. 63 
40 Caine, Barbara & Sluga, Glenda, Europas historia 1780-1920: ett genusperspektiv, Natur och kultur, 
Stockholm, 2003, s. 68 
41 Caine, Barbara & Sluga, Glenda, Europas historia 1780-1920: ett genusperspektiv, Natur och kultur, 
Stockholm, 2003, s. 70–73 
42 Caine, Barbara & Sluga, Glenda, Europas historia 1780-1920: ett genusperspektiv, Natur och kultur, 
Stockholm, 2003, s. 89–90  
43 Caine, Barbara & Sluga, Glenda, Europas historia 1780-1920: ett genusperspektiv, Natur och kultur, 
Stockholm, 2003, s. 97–98  
44 McKay, John P., A history of world societies, 9. ed., comb. ed., Bedford / St. Martinʼs, Boston, 2012, s. 813 
45 McKay, John P., A history of world societies, 9. ed., comb. ed., Bedford / St. Martinʼs, Boston, 2012, s. 824–
825  
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attacker av indianer och från bränder. Kvinnan ansågs vara en kulturbärare och organiserade de 

religiösa och musikaliska aktiviteter som gick att organisera. Det ansågs även att kvinnan var 

den som ansvarade över utbildning och undervisning. Dock var kvinnans rättigheter begränsade 

då de inte hade rösträtt eller tillgång till högre utbildning.46  

En annan grupp av människor som var uteslutna från högre utbildning och rösträtt var de 

mörkhyade. Mörkhyade saknade även andra rättigheter, till exempel frihet. Länge hade man 

forslat mörkhyade slavar från Afrika till Amerika, till sist blev de mörkhyade fler än de vita 

vilket skrämde de vita. Därav använde man sig av rasistiska argument för att få igenom lagar 

som berövade de mörkhyade på deras frihet. De svarta reducerades till att endast vara en 

egendom för den vita mannen. Från 1809 var det förbjudet att importera fler slavar till Amerika 

och den nordliga delen av Amerika började argumentera mot slaveriet, dock var den sydliga 

delen ivrig till att behålla slaveriet då de stora plantagerna tjänade på att ha slavar som billig 

arbetskraft. Slavägarna uppmanade sina slavar att gifta sig med varandra och skapa familjer 

med många barn, vilket oftast blev fallet, med följd att slavägarna fick nya slavar. Dock blev 

många sådana familjer splittrade genom slavhandel och familjer kunde spendera år efter att de 

frigivits för att hitta varandra. Efter det Amerikanska inbördeskriget blev slaveriet förbjudet 

men mörkhyade var länge utan rösträtt och det uppstod segregation.47  

 

Resultat 

Resultatet presenteras kategoriserat utifrån respektive bok och karaktärerna i böckerna. Först 

redogörs en kort sammanfattning av boken och sedan presenteras resultatet utifrån de olika 

karaktärernas utveckling. Efter resultatredovisningen av respektive bok följer en 

sammanfattning och delanalys. 

 

Den vita valen 

Boken handlar om Ismael och hans bravader på valfångstskeppet Pequod. Han är en man som 

arbetat på havet och älskar havet men som nu söker nya äventyr. Först berättar boken om hur 

Ismael blir vän med Queequeg och hur de hamnar på Pequod. Skeppet lägger ut från Nantucket 

                                                           
46 McKay, John P., A history of world societies, 9. ed., comb. ed., Bedford / St. Martinʼs, Boston, 2012, s. 827 
47 McKay, John P., A history of world societies, 9. ed., comb. ed., Bedford / St. Martinʼs, Boston, 2012, s. 827–
830 
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i Amerika och därefter berättas det om händelserna på havet och den hätska jakten efter den 

vita valen Moby Dick. Jakten leder till att hela skeppet sjunker med sin besättning och den enda 

överlevande är Ismael. I boken finns det gott om beskrivningar av män och deras karaktärer, 

det finns dock en avsaknad av kvinnor. Fåtalet kvinnor nämns men får inga beskrivningar och 

de nämns i relation till en man i form av någons hustru eller syster.  

 

Ismael 

Ismael är ingen karriärsambitiös man. Han strävar inte efter att bli kapten eller kock, han bryr 

sig inte om sådana titlar, han nöjer sig med att vara en vanlig matros. Ismael har heller inga 

problem med att bli hunsad av en annan man, låta en man med högre ställning bestämma över 

honom. Han anser att det är så det ska vara och att den mannen säkert blivit kommenderad av 

någon annan.48 

Ismael tar illa vid sig när någon skämtar med honom. Han känner att man gör narr av honom 

och han brusar upp och blir arg. Direkt börjar hoten om våld att hagla från honom. Eventuellt 

kan det vara så att Ismael brusar upp så fort då han redan är i en känslig situation. Han ska 

nämligen dela säng med en annan man vilket han inte gillar. Ismael beskriver akten att dela 

säng med någon som det intimaste och förtroligaste man kan göra med någon, han våndas över 

att behöva dela denna upplevelse med en man.49  

Ismael blir först rädd när han inser att det är en kannibal, även kallad vilde, han ska sova med 

men ändrar sig sedan när kannibalen visar vara trevlig och vänlig. Ismael konstaterar då 

”Mannen är ju en människa likväl som jag” och ”Bättre att sova tillsammans med en nykter 

kannibal än med en berusad kristen”.50 Detta visar att Ismael är en man som värderar en 

människas personlighet högre än etnicitet och religion. Ismael själv är en man av kristen tro, 

han går till exempel till ett kapell för valfångare på en söndag.51 Ismael drar även liknelser till 

bibeln och den kristna tron ett flertal gånger igenom boken.  

Vid ett tillfälle sitter Ismael och iakttar Queequeg på värdshuset Spruthålet. Efter ett tags 

iakttagande börjar han uppleva underliga känslor. Han känner sig dragen till Queequeg av hans 

hedniska drag. Queequegs lugna natur fick Ismaels vredgade sinne att lugna sig. Han beslöt 

                                                           
48 Melville, Herman, Moby Dick eller Valen, Studentlitteratur, Lund, 1851/1994, s. 25 
49 Melville, Herman, 1851/1994, s. 36 
50 Melville, Herman, 1851/1994, s. 41 
51 Melville, Herman, 1851/1994, s. 50 
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sedan för att pröva en hednisk vän, eftersom den kristna vänskapen visat sig vara innehållslös 

artighet. Han gör vänliga närmanden till Queequeg och de spenderar tid tillsammans genom att 

prata och röka. De blir väldigt goda vänner, Queequeg uttrycker det som att de är gifta vilket 

för en hedning betyder att de är bästa vänner. De lär sig om varandras religioner och Ismael 

deltar i Queequegs hedniska dyrkan. Sedan klär de av sig och lägger sig sängen där de pratar 

hela natten. Ismael beskriver det som deras hjärtans smekmånad, att de är ett gemytligt älskande 

par.52  

 

Queequeg 

Första mötet med Queequeg är när Ismael ska dela säng med honom. I början får man inte veta 

hans namn utan han kallas Harpunerarn. Han beskrivs som mörkhyad och att han endast äter 

kött.53 Ismael kikar från sängen på Queequeg och beskriver honom då som en underlig man 

med underliga riter. Han beskriver även hans hud som underlig då den skiftar i färg och är en 

blandning mellan röd och gul, samtidigt som han har fullt med svarta tatueringar över kroppen. 

Han är i övrigt rakad förutom en hårtofs på huvudet.54 Det visar sig sedan att Queequeg är både 

artig och trevlig.55  

Ismael iakttar Queequeg när de befinner sig ensamma i värdshuset Spruthålet. Han beskriver 

där Queequeg som vanställd i ansiktet men att hans själ ändå lyser igenom och han känns inte 

obehaglig. Bakom Queequegs alla tatueringar döljer sig ett hjärta som är enkelt och ärligt, och 

hans stora, djupt liggande ögon verkar eldigt svarta och orädda och man kan urskilja en ande 

som ”kunde trotsa tusen djävlar”.56 Det visar sig att Queequeg har en hednisk tillbedjan till en 

svart trägud. Detta får man veta när Queequegs och Ismaels relation blir djupare och Ismael 

deltar i den hedniska ritualen.57  

Queequeg berättar sin livshistoria för Ismael. Där framgår det att Queequeg är av fint blod, hans 

far är hednisk kung på den ö där han kommer ifrån och hans farbror är överpräst. Han har även 

många utomordentliga krigare i familjen. Han har dock alltid känt att han ville resa och 

upptäcka kristendomen för att kunna förbättra för sitt eget folk. Vilket gjorde att han genom 

                                                           
52 Melville, Herman, 1851/1994, s. 63–67 
53 Melville, Herman, 1851/1994, s. 33 
54 Melville, Herman, 1851/1994, s. 39 
55 Melville, Herman, 1851/1994, s. 41 
56 Melville, Herman, 1851/1994, s. 62 
57 Melville, Herman, 1851/1994, s. 64 
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stort mod och envishet lyckades ta sig ombord på ett fartyg och övertala dem att ta honom med. 

När han sedan kom fram upptäckte han att kristendomen inte var så lycklig som han först trott 

och blev besviken, Queequeg blev då valfångare. Han är en trogen person så när Ismael berättar 

att han har planer på att fånga val väljer Queequeg att följa med honom vart han än ska.58 

Queequegs karaktär är en välvillig sådan, även när människor gör narr av honom och hans 

nyfunna vän Ismael så gör han inget förhastat. Vid ett tillfälle gör en herre gör narr av dem och 

Queequeg kastar upp honom i luften men gör ingen bestående skada på honom, utan endast 

skrämmer honom. Sedan när det uppstår en situation på skeppet de åker med och samma herre 

som innan åker överbord är det Queequeg som räddar situationen.59 Så även om herren gjort 

narr av Queequeg så väljer Queequeg att rädda honom, vilket visar på hjältemod och storsinthet.   

Genom sin ramadan kan man se att Queequeg är beslutsam och även religiöst beslutsam. Han 

sitter på huk i ett dygn utan mat och vatten i ett kallt rum, han säger inte ett ord. Han är fast 

besluten att slutföra sin ramadan även om Ismael försöker få honom att avbryta den.60 

Religionen visar sig vara en viktig faktor då Queequeg ska mönstra på samma fartyg som 

Ismael. Kaptenen tar då nämligen inte emot kannibaler som inte har papper på att de tillhör ett 

kristet samfund. Genom en predikning från Ismael och att Queequeg visar sin duglighet får 

Queequeg mönstra på skeppet i alla fall.61  

Vid ett tillfälle blir Queequeg mycket sjuk, så allvarligt sjuk att hela besättningen tror att han 

ska dö. I vanliga fall om någon dog på ett skepp slängdes kroppen överbord men Queequeg 

önskade sig en kista som han kunde flyta iväg i när han dog, vilket besättningen på skeppet såg 

till att han fick. Queequeg blev sedan mirakulöst frisk vilket han själv sa var för att han kom på 

att han hade något ogjort i land och bestämde sig för att han inte ville dö.62 

 

Kapten Ahab 

Första gången Kapten Ahab omnämns är när Ismael ska mönstra på skeppet Pequod. Då 

beskrivs Ahab som en ståtlig, ogudaktig och gudomlig man som inte säger så mycket, men när 

han säger något är det värt att lyssna på. Han har både läst på högskolor och levt med kannibaler, 
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han är underlig men en hedersam man. Han blev dock av med sitt ben på förra resan och har 

sedan dess blivit vresig.63 

När Ismael första gången ser Ahab beskriver han honom som en bredaxlad och reslig karl med 

grått hår. Ahab har även ett vitt ärr som går från hårlinjen och ner på kroppen. Ismael ryser av 

obehag första gången han ser Ahab och hans dystra uppsyn och anlete präglat av lidande. Ahab 

har en valbensprotes då en val ätit upp hans ena ben. I Ahabs blick kunde man utläsa obegränsad 

själastyrka, beslutsamhet, oeftergivlig självrådighet, oförskräckthet och orubblighet. Först 

visade sig inte Ahab så mycket men allt eftersom de nådde sydligare breddgrader visade han 

sig mer och hans humör lättade lite.64  

En natt när Ahab går över däcket med sin benprotes kommer andra styrmannen Stubbs fram för 

att prata med Ahab. Stubbs tycker att Ahabs ben låter så mycket när han går på nätterna att 

mannarna inte kan sova så han ber honom att lägga något mjukt runt benet. Detta var dock ett 

misstag och Ahab blir mycket arg och skäller ut Stubbs. Stubbs blir förvånad och förskräckt, 

och går länge och funderar på vad som hände. Varje gång Stubbs har blivit behandlad på det 

viset brukar han svara med att slå till, men denna gången var hans första tanke att be på sina 

bara knän, så förskräckt blev han av Ahab.65 Detta är ett exempel på hur Ahab är som person 

och hur hans relation med mannarna är. 

På ett skepp kan man märka graden av makt genom vart på skeppet man sover. De som har 

mest makt sover längst akterut på skeppet. Kaptenen sover längst akterut och styrmännen sover 

nära kaptenen. Det gäller även kapten Ahab. Kaptenen är diktator över skeppet och kräver direkt 

lydnad, även i vissa privata ärenden. Kaptenstiteln jämförs med titlar som kung och sultan.66 

Vid ett tillfälle samlar Ahab all besättning på båten för att hålla ett tal. Han meddelar där att 

resan de gör inte är för att jaga vilken val som helst utan för att jaga den vita valen, Moby Dick, 

som slukade hans eget ben. Många på skeppet blir exalterade och anser att det är spännande, 

men vissa av dem är motvilliga och anser inte att det är rätt. Ahab håller då ett brandtal och 

hotar dem att det är myteri de håller på med, till sist går alla med på att jaga Moby Dick.67  

Vid ett tillfälle börjar det läcka olja i lastrummet på skeppet. Styrmannen Starbuck pratar då 

med Ahab om vad de bör göra. Starbuck anser att de ska utrymma lastrummet, sätta upp taljor 
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och gå i land för att laga läckan. Ahab håller först inte med och de bråkar till den grad att Ahab 

hotar Starbuck med en musköt. Starbuck lämnar då Ahab och Ahab funderar och beslutar sedan 

för att göra som Starbuck ville.68 Detta visar på en inre konflikt hos Ahab där han inte vet om 

han ska rädda den befintliga lasten eller fortsätta efter Moby Dick. 

Det blåser upp till ett riktigt åskväder. Besättningen vill sätta upp åskledare men Ahab säger 

nej. Det resulterar i att skeppet börjar brinna. Branden en av flera saker på skeppet som 

besättningen läser som tecken på att Gud är emot Ahab. Styrmännen ber att de ska vända om 

hem så att de överlever men Ahab säger även nej till detta. Ahab håller då ett tal om att alla 

lovade att finna Moby Dick och att de inte ska vara rädda. Sedan släckte Ahab lågorna med ett 

andetag vilket fick besättningen att bli förskräckt.69 Åskan har slagit ut kompasserna vilket 

Ahab märker och han skapar då en ny som fungerar. Ahab har då återvunnit en del av den 

respekt han tidigare mist genom sina galna beslut. Dock kan man i Ahabs ögon utläsa hån, 

triumf och ett ödesdigert högmod.70  

 

Delanalys av Den vita valen 

Ismael är huvudpersonen i boken och tolkas som en vit man. Ismael kan tolkas på flera sätt. Om 

man ser det ur ett samhällsperspektiv är han en del av de delaktiga maskuliniteterna, han är vit 

och får det förtroendet som en vit man får i samhället, han har dock inte alla karaktärsdrag som 

en hegemonisk maskulinitet har. Symboliskt i samhället som vit man är han en delaktig 

maskulinitet, däremot organisatoriskt i sitt yrke är han underordnad.  Om man tolkar Ismael ur 

ett valfångstperspektiv är han däremot en underordnad maskulinitet, han blir kommenderad och 

hunsad samtidigt som han inte har mycket att säga till om på skeppet. Detta kan bero på att på 

land är valfångstkunskaperna inte lika högt uppskattade som de är på ett valfångstskepp, därav 

är det andra egenskaper som avgör vilken position man har i samhället. Ismael har vana att vara 

på ett skepp men inga kunskaper om valfångst vilket ger honom en lägre position på skeppet 

även om han är en vit man. Ismael är en man som respekterar andra och som är van att vara 

underordnad andra. Han är även van vid att resa och möta andra kulturer, vilket gör att han är 

öppen för personer med annan etnicitet och religion. Först kan man märka av en slags homofobi 

när han känner ångest över att behöva dela säng med en annan man men det går sedan över när 
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han lär känna Queequeg och deras relation blir intim. Relationen benämns aldrig som en 

kärleksrelation men en del av orden som beskriver relationen brukar användas för att beskriva 

just kärleksrelationer, till exempel ett älskande par. Även om det skulle vara en kärleksrelation 

är det inget som påpekas eller märks av den övriga besättningen på skeppet.  

Queequeg är en mörkhyad kannibal med en hednisk religion som är väldigt bra på att fånga val. 

Queequeg beskrivs först som underlig men sedan kommer det fram att han är både artig och 

trevlig. Folk tolkar honom som annorlunda och hednisk på grund av hans utseende men 

Queequeg visar dem att även en hednisk person kan vara artig och trevlig. Queequeg tolkas 

som en självsäker person som inte är van vid att vara underordnad någon annan, eventuellt kan 

det vara för att han härstammar från en släkt av kungar, men samtidigt kan det vara för att han 

är händig och har kunskap som gör att andra respekterar honom. Första tolkningen av en 

hednisk man är att han är våldsam och oberäknelig men Queequeg är istället lugn och använder 

helst inte våld. Han är välvillig, inte hämndlysten och han vill ingen något ont. Queequeg väljer 

att följa Ismael vart han än ska, dock tolkas inte det som att han gör sig underordnad Ismael 

utan snarare att han gör det av välvilja. Religionen är viktig för hur man tolkar en person, till 

exempel vill kaptenen först inte låta Queequeg mönstra på skeppet då han var kannibal, men 

genom Ismaels predikan och Queequegs kunskap om valfångst går de med på att han mönstrar 

på Pequod. Många av besättningen verkar tolka Queequeg som en hedning som inte vet 

någonting om något förutom om valfångst, men samtidigt är alla mycket förtjusta i honom 

vilket märks när han blir sjuk och alla tror att han ska dö, då gör man en kista åt honom trots att 

de inte brukar göra det när en i besättningen dör. Tolkningen av Queequeg är att han är en 

marginaliserad maskulinitet, han har både sin hudfärg och sin hedniska tro emot sig men lyckas 

genom sina färdigheter inom valfångstyrket göra sig respekterad och han åtnjuter en del fördelar 

av det. Det är dock endast på valfångstskeppet som Queequeg är marginaliserad, i övriga 

samhället är han fortfarande underordnad. Symboliskt i samhället, som kannibal och mörkhyad, 

ses Queequeg som underordnad men organisatoriskt på valfångstskeppet ses han som 

marginaliserad.  

Kapten Ahab är den hegemoniska maskuliniteten i boken. Det är han som bestämmer på skeppet 

och alla lyssnar på honom. Han är en vit man som har många års erfarenhet av valfångst. Ingen 

vågar sätta sig upp mot honom och hans beslut även om besluten verkar totalt galna. Kapten 

Ahab är en ståtlig man som för med sig mycket respekt, han är hederlig samtidigt som han är 

berest och påläst. Dock verkar hans humör ändrats sedan han blev av med sitt ben. Ismael ryser 

första gången han ser Kapten Ahab och känner ett starkt obehag, vilket kan vara en av 
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anledningarna till att alla lyder honom. Kapten Ahab är även orädd och beslutsam. Många av 

de egenskaper Kapten Ahab har är sådant som anses vara bra hos en kapten. Relationen mellan 

Kapten Ahab och övriga besättningen är mycket kylig och besättningen är rädd för honom, de 

vill inte irritera honom och dra hans vrede över sig. Det är genom hotelser som Ahab får igenom 

sin jakt på Moby Dick. Kapten Ahab fungerar som en diktator på skeppet. Kapten Ahab har ett 

par styrmän som fungerar som kapten när Ahab är oträffbar. Dessa kan tolkas som delaktiga 

maskuliniteter, de åtnjuter fördelar som en kapten har men behöver inte ta de viktigaste och 

svåraste besluten. Övrig besättning lyssnar och lyder dem så länge Ahab inte säger något annat. 

Relationen mellan styrmännen och Ahab är för det mesta kylig och även styrmännen är rädda 

för Ahab. Dock är relationen mellan Ahab och en av styrmännen bättre vilket man kan urskilja 

i slutet när Ahab ber honom stanna på skeppet så att han inte dödas av valen. Kapten Ahab byter 

aldrig maskulinitet och är en hegemonisk maskulinitet symboliskt och organisatoriskt.  

Genusstrukturerna på den individuella nivån har inte varit möjlig att undersöka då 

informationen på den individuella nivån inte varit tillräcklig. För att se karaktärernas 

kategorisering i analysschemat hänvisas läsaren till Bilaga 2. 

 

David Copperfield 

Som titeln avslöjar handlar boken om David Copperfield. I början av boken är David mycket 

liten och det berättas om hans tillvaro med hans mamma Clara Copperfield och deras tjänare 

Clara Peggotty. Peggotty har en mycket nära relation till både David och mamman. När Clara 

Copperfield gifter sig med en ny man ändras Davids liv drastiskt. David möter Uriah Heep som 

visar sig vara en skurk och hemsk människa. Davids liv innefattar både mycket sorg och glädje, 

slit och nöjen. Boken berättar om Davids liv ända tills han är äldre och både har gift sig lyckligt 

och gjort karriär som författare.  

 

David Copperfield 

David beskrivs redan vid mycket tidig ålder, han framstår som intelligent då han lär sig läsa 

tidigt men samtidigt är han lekfull.71 David följer med Peggotty till hennes bror, Mr Peggotty, 

där han träffar Emily, en liten föräldralös flicka. De bekantar sig med varandra och blir goda 
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vänner under de dagarna han är där. David beskriver henne som blyg men samtidigt mycket 

djärv. De delar en kyss och David blir förälskad i Emily, han beskriver henne då som älsklig, 

blåögd och en ängel.72  

David tycker först om att lära sig nya saker men när syskonen Murdstone kommer in i bilden 

dödas all lust till att lära sig. Han får svårt att lära sig genom deras hårda metoder som innebar 

att han blev utan mat och fick örfilar.73 David skickas bort till internatskola, han gråter och 

känner sig mycket ledsen. När han åker med forkarlen på väg till skolan kommer Peggotty 

utspringande från en häck för att få en sista kram och ge David kakor och pengar.74 

Första kvällen David har tillsammans med de övriga elever är trevlig. Några få retar honom för 

att han har ett plakat på ryggen men inte så många som han trodde. En elev, Steerforth, är äldre 

och fungerar även som ledare över eleverna. Steerforth är även den enda eleven som mr 

Creakles inte vågar röra och Steerforth får röra sig fritt. Davids första möte med Steerforth är 

trevligt och han får veta många hemligheter om skolan. Kvällen avslutas med att Steerforth 

lovar att han ska ta hand om David, vilket David är tacksam för.75 Steerforth får mycket respekt 

av övriga elever, inte genom att skrämma dem utan genom att vara trevlig och respektfull. Han 

uppmuntrar de yngre eleverna när de blivit pryglade och hjälpte David med läxorna.76  

David själv beskriver sig som kvick, ivrig, känslig, lättsårad och med stor iakttagelseförmåga. 

Nu hade David blivit ivägskickad för att jobba trots att han endast var ett barn. David själv 

grämde sig över detta öde då alla förhoppningar på att bli en lärd och respektfull man försvann. 

Allt han lärt sig skulle tyna bort och gå till spillo. David anser att han har blivit en arbetsträl 

redan vid åldern tio.77 

David rymmer från sitt arbete och finner sin väg till sin gammelmoster Betsey Trotwood. Hon 

är en barsk och sträng kvinna som ändå anses vara vacker. Hon är gammal och stel i sin kropp 

men ögonen är livliga. Betsey är inte gift och hon lever tillsammans med sin jungfru och Mr 

Dick, en smått galen man. Trots Betseys motvilja mot det manliga könet bestämde hon sig för 

att ta hand om den slitne och unge David.78  
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Vid ett tillfälle möts syskonen Murdstone och Betsey för att tala om Davids framtid. Det hela 

resulterar i att Betsey skäller ut båda syskonen och visar sin auktoritet mot dem, och syskonen 

beger sig därifrån mycket arga. Betsey är noga med att tala om hur illa Mr Murdstone behandlat 

Davids mor och vilken olycka det var för henne att träffa honom, även att hans 

uppfostringsmetoder är dåliga. På det viset blir Betsey Davids nya förmyndare.79 David trivs 

hos Betsey och hans utbildning återupptas.80 

David blir äldre och hans skolgång blir lyckad. Han är en så duktig elev att han blir utsedd till 

primus, vilket är en fin titel på skolan. David har växt till sig och börjar använda frack och 

smycken.81  

David möter Steerforth och blir bjuden hem till honom. Där har de mycket trevligt och David 

bjuder med Steerforth på sin resa till Peggotty och Mr Peggotty. Steerforth tackar ja med orden 

”att få se den sortens människor”. Steerforth anser att de skiljer sig från dem själva, de är inte 

lika känsliga, även om de är ärliga och duktiga, blir de inte upprörda och ledsna lika lätt. De 

saknar ett finare väsen och de har tjockare hud.82  

David beslutar sedan att bli prokurator, en form av advokat, vilket är ett passande yrke för 

Davids ställning i samhället.83 

David möter den vackra Dora som är hans chef Spenlows dotter. David blir ögonblickligen 

förälskad i Dora och han beskriver det som att han är fångad av Dora. Dora beskrivs som 

flickaktig, klarögd och ljuvlig, enligt David är hon allt man kan önska sig. David beskriver 

henne som liten, med hennes lilla skratt och lilla röst, vilket enligt David bara gör henne mer 

dyrbar.84 

Emily och Steerforth blir förälskade i varandra, men känner att de inte kan gifta sig med 

varandra eller älska varandra öppet, speciellt då Emily redan är förlovad med en annan man. 

Därför rymmer Emily och Steerforth tillsammans. David och Mr Peggotty anser nu att 

Steerforth är en skurk och att han är hemsk. David blir förkrossad då hans bild av Steerforth 
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ändras. David och Mr Peggotty kände en stor sorg över Emilys försvinnande men även en sorg 

över att hon nu var syndig.85 

David och Dora har förlovat sig i hemlighet, dock blir Davids gammelmoster ruinerad vilket 

innebär att han själv är fattig. David har inte tillräckligt hög ställning för att gifta sig med Dora. 

Genom hårt kontorsarbete lyckas David tjäna ihop tillräckligt för att han och hans 

gammelmoster ska kunna överleva. David försöker prata med Dora om det, men hon saknar all 

praktisk läggning och förstår inte varför David måste arbeta, och hon kan definitivt inte tänka 

sig göra något hushållsarbete. Hon reagerar barnslig genom att bli mycket upprörd och rädd. 

Dora lovar dock att hon fortfarande älskar David, men hon kommer aldrig att kunna lära sig 

något hushållsarbete.86 

Doras pappa dör vilket gör att Doras ställning ändras, speciellt då det visar sig att pappans 

tillgångar bestod av skulder. Dora flyttar till två fastrar som bedömer situationen på det viset 

att Dora och David är i samma ställning och kan umgås med varandra. Dock vill fastrarna iaktta 

dem för att avgöra om deras kärlek är äkta innan de lovar för mycket.87 David fyller tjugoett år 

och blir vuxen i lagens mening. David lyckas bemästra stenografin vilket ger honom en 

respektabel försörjning och ett högt anseende. Detta medför att David har råd att köpa sig ett 

hus och Doras fastrar har gett sitt samtyckte till att de gifter sig.88  

 

Clara Copperfield/Murdstone 

David Copperfields mor var ung och även inte så kry vid det första tillfället vi möter henne. 

Betsey Trotwood var David Copperfields gammelmoster och hon kom till Davids mor samma 

kväll som hon skulle föda. Hon var en auktoritär kvinna och ansågs vara släktens överhuvud. 

Hon hade gift sig men var nu skild och levde ensam med en tjänarinna. Hon beskrevs som en 

sträng och barsk kvinna som var van att få som hon ville. Hon var så sträng och barsk att hon 

skrämde Davids unga och ömtåliga mor.89 Betsey förhör Davids mor om hur man tar hand om 

ett hushåll och det visar sig att flickan inte kunde mycket men att maken hade försökt lära henne 
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hur man sköter ett hushåll och håller koll på räkenskaperna.90 När Betsey fick veta att det blev 

en pojke och inte en flicka försvann hon ut genom dörren och kom inte tillbaka.91 

Davids mor beskrivs som vacker med vackert hår och en ungdomlig figur.92 Hon är stolt över 

att vara fin och vacker, samtidigt som hon leker med lille David tills hon blir andfådd av 

lekandet.93 

David är mycket upprörd över att hans mor, Clara, har gift om sig med mr Murdstone, vilket 

gör Clara arg. Hon skäller på David och Peggotty för att de inte unnar henne någon glädje i 

livet, speciellt på hennes egen smekmånad. Hon säger att Peggotty är ett odjur som vänt hennes 

egen son emot henne, vilket gör att Peggotty blir upprörd då hon inte gjort något för att David 

skulle vända sig mot Clara. Edward Murdstone, får veta om dramat och är vänlig mot Clara 

men otrevlig mot Peggotty, han påpekar att det är han som är herre i huset nu. När det är David 

och Edward kvar blir David hotad med att Edward ska piska honom om han inte lyder och 

David tvekar inte en sekund på att Edward talar sanning.94 

Edwards syster flyttade in hos familjen för att hjälpa den söta och tanklösa Clara med 

hushållsarbetet. Miss Murdstone var sträng och inte så vacker. David beskriver henne som 

metallisk och han gillar henne inte. Miss Murdstone övertar nycklarna till huset och börjar 

planera hushållet. På detta vis tar syskonen Murdstone över hushållet och styr med fasthet och 

varken Clara eller David har något att säga till om.95  

Clara säger att Mr Murdstone är mycket mer kapabel till att avgöra vad som är deras eget bästa 

än vad hon själv är, och hon bör vara undergiven sin make i tankarna och även tacksam.96 Denna 

undergivenhet märks tydlig vid ett annat tillfälle när syskonen Murdstone tänker ge sig på David 

och Clara försöker säga emot. Genom diverse härskartekniker får de Clara att känna sig korkad, 

dum och oförmögen att ta hand om sin egen son.97  
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Clara Peggotty 

Peggotty är Copperfields tjänare. Hon är en bastant kvinna utan figur. Hennes kinder och armar 

var hårda och röda och hennes fingrar var hårda och grova av sömnad. Peggotty är en stor del i 

Davids uppväxt och hon är delar av de första minnena han har, han beskriver även husets kök 

som Peggottys kök.98 Lille David spenderar en kväll själv med Peggotty då hans mor är på en 

bjudning hos grannarna. I sitt tröttaste tillstånd sitter han och iakttar Peggotty och fastslår att 

även hon är mycket vacker, dock är hon vacker på ett annat sätt än hans mor. Han ansåg att för 

hennes skönhetstyp var hon fulländad. Peggotty själv ansåg att hon inte var vacker och hade 

inga förhoppningar på att någonsin bli gift. Peggotty beskrivs som mycket rund, så rund att 

knappar emellanåt lossnade från kläderna.99 Peggottys relation till David är mer som en moders 

än som en tjänares. Det är hon som får ge David den tunga nyheten att han har fått en ny 

pappa.100 

Efter Davids mors död blir Peggotty avskedad och bestämmer sig för att flytta till sin bror och 

David följer med henne dit. Peggotty avslöjar då för David att hon funderar på att gifta sig, men 

frågar först David om lov. När David ger klartecken säger hon även att hon ska diskutera det 

med sin bror också. Sättet Peggotty beskriver giftermålet låter det mer som en affär än en 

relation, då hon tänker på ekonomiska fördelar i första hand.101 Peggotty blir uppvaktad av mr 

Barkis som är kusk. Han kommer varje kväll för att besöka Peggotty och uppvakta henne. Han 

tar med sig presenter i form av äpplen, lökar, dominospel, nåldynor och apelsiner för att visa 

sin uppvaktning.102 Till sist gifter sig Peggotty och mr Barkis och de skaffar sig ett eget litet 

hem som Peggotty sköter om och där det alltid kommer finnas ett rum redo för David om han 

skulle komma.103 

Det antyds på flera ställen att Mr Barkis inte är fattig men att han är väldigt snål. Det är även 

Mr Barkis som har hand om hushållets ekonomi och Peggotty har svårt att få ur honom några 

pengar, men hon har sina sätt att lyckas med det. David ber Peggotty om att få låna pengar, till 

när han ska rymma. Peggotty lyckas få fram pengarna men David vågar inte tänka på vad hon 

behövde göra för det.104 
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Peggottys make dör och hon fortsätter sitt liv i sitt egna hushåll ett tag till. Sedan flyttar Peggotty 

till Davids gammelmoster för att vara hushållerska åt henne.105 

 

Uriah Heep 

Uriah beskrivs som mager, blek och rödhårig, hans kropp och händer liknas vid ett benrangel. 

Även om hans hår är rött så har han inte mycket hår. Han saknar både ögonfransar och ögonbryn 

och det hår han har på huvudet är mycket kortklippt. David gissar på att Uriah är femton år även 

om han ser äldre ut. Uriah arbetar hos en advokat, Mr Wickfield.106 Vid ett tillfälle skakar David 

hand med Uriah och David känner ett stort obehag. Uriahs hand är mycket kall och fuktig och 

efteråt gnider David sin hand för att värma den och gnida bort känslan av Uriahs hand. Uriah 

lämnar ett obehagligt minne i Davids tankar.107 David beskriver det som att han har en 

dragningskraft till Uriah, han kan inte låta bli att iaktta honom och undersöka honom. Det finns 

många beskrivningar av Uriah men ingen av dem är av en positiv karaktär, till exempel används 

ord som ormlik. Det mesta beskriver Uriah som en obehaglig och ful person, däremot verkar 

han intelligent men samtidigt mycket slug.108 

Uriah påpekar ofta att han och hans mor är ringa och att deras ställning är låg. Han fjäskar 

mycket för de av högre ställning och vill inte förarga någon. Det är dock något med Uriah som 

gör att hans trevliga sätt känns falskt. Uriah fiskar efter information från David, både om hans 

liv och om de personer som finns i hans liv.109 

Vid ett tillfälle diskuterar Agnes, Mr Wickfields dotter, och David hennes pappas firma. Agnes 

säger då att Uriah har tvingat sig till att bli kompanjon i firman. Uriah har nästlat sig in och 

utnyttjat Agnes pappas svagheter, han har även använt sig av utpressning. Det är med förakt 

och hat som David reagerar på dessa nyheter och kallar Uriah för kräk. Agnes ber dock David 

att vara trevlig mot Uriah då han just nu hade en maktposition över Agnes och hennes pappa.110  

Till sist kommer tillfället då flera personer fått nog av Uriah och de gör en sammansvärjning 

för att bli av med honom. De får genom ett juridiskt ombud övertaget över Uriah vilket får 

Uriah att tappa sin mask gjord av ödmjukhet. David beskriver nu Uriah som hånfull, elak, hatisk 
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och fräck. Det visar sig att Uriah har varit mycket sniken och förfalskat Mr Wickfields 

namnteckning och lurat åt sig pengar och makt. Det finns starka bevis mot Uriah. Uriah tappar 

allt anseende han haft och blir en brottsling.111 

 

Delanalys av David Copperfield 

Davids karaktär byter maskulinitet under berättelsens gång. David är född som en hegemonisk 

maskulinitet då det är en familj med resurser och ett ansenligt namn. Dock sker det en ändring 

när han kommer under Murdstones våld och David blir fattig och hans namn förlorar sitt 

anseende, vilket gör David till en delaktig maskulinitet. David byter maskulinitet igen efter att 

han genom sin gammelmoster lyckats få medel för att kunna öka sitt anseende. David sliter hårt 

och lyckas få ett arbete som gör att han tjänar tillräckligt för att återigen bli klassad som en 

hegemonisk manlighet. Förändringen av Davids maskulinitet gäller endast på den institutionella 

nivån och inte på den symboliska nivån. Den institutionella nivån märks speciellt när David 

först inte har tillräckligt högt anseende för att få gifta sig med Dora, vilket sedan ändras. På den 

symboliska nivån märks det genom hela boken att David tillhör en finare maskulinitet som står 

över många maskuliniteter. Clara Copperfield och Dora Spenlow går att klassa under samma 

femininitetstyper. De är båda mycket vackra, små, flickaktiga, barnsliga och älskliga, men 

saknar förnuft och klokhet. De klassas därför som hegemoniska femininiteter på en symbolisk 

nivå. De är högt eftertraktade hos männen och många är förtjusta i dem, de har dock ingen 

auktoritet och är mer som ett vackert objekt, därav anses de vara delaktiga femininiteter på den 

institutionella nivån. Betsey Trotwood däremot är en hegemonisk femininitet på den 

institutionella nivån då hon bestämmer över sig själv och sin ekonomi och även utövar 

auktoritet över andra personer, till exempel när syskonen Murdstone besöker henne för att 

diskutera Davids framtid. Hon är dock inte så eftertraktad och är symboliskt endast en delaktig 

femininitet.  

Clara Peggotty är familjen Copperfields tjänare, en kvinna av arbetarklass och ogift. Peggotty 

är till största delen av boken en underordnad femininitet, dock medan hon är gift med mr Barkis 

är hon en marginaliserad femininitet. Peggotty behöver inte arbeta medan hon är gift med mr 

Barkis och har då höjt sin ställning. Dock går hon tillbaka och börjar arbeta efter mr Barkis 

bortgång och blir då en underordnad femininitet igen. Denna ändring sker endast på 

institutionell nivå och inte på symbolisk nivå. På den symboliska nivån är Peggotty en 

                                                           
111 Dickens, Charles, 1850/1994, s. 770–783  



30 
 

underordnad femininitet genom hela boken. Även karaktären Emily är en underordnad 

femininitet trots att hon är mycket vacker. Emily lyckas genom sin skönhet fånga intresset hos 

den högt ansedde mannen Steerforth, men då hon är en underordnad femininitet har hon inte 

tillräckligt hög ställning för att hon ska kunna gifta sig med en hegemonisk maskulinitet. 

Eventuellt skulle Emily blivit en marginaliserad femininitet symboliskt då hon var mycket 

vacker, men då hon rymde med Steerforth blev hon en syndig flicka och är därför även en 

underordnad femininitet på symbolisk nivå. Hur Steerforths anseende påverkades av rymningen 

är svårt att undersöka i materialet, därav är Steerforth klassad som en hegemonisk maskulinitet 

genom hela boken.  

Uriah är, som han själv påpekar, av ringa karaktär. Han kommer från arbetarklassen och har 

inget högt ansett namn. Hans egenskaper och drag beskrivs även som negativa. Han är därför 

en underordnad maskulinitet men genom hårt arbete och mycket fjäsk lyckas han klättra uppåt 

i samhället och även hans maskulinitet. Han blev då en marginaliserad maskulinitet. Han 

förlorar dock sin ställning när det visar sig att han är en ond person och blir då en underordnad 

maskulinitet igen. Det är endast på den institutionella nivån som maskuliniteten ändras, på den 

symboliska nivån är Uriah en underordnad maskulinitet genom hela boken.  

Den individuella nivån utelämnades i analysen då materialet inte erbjöd tillräckligt med 

information. I Bilaga 3 kategoriseras karaktärerna i analysschemat.  

 

Onkel toms stuga 

Boken handlar till största del om slaven Tom och hans öde, men den handlar till viss del om 

slaven Eliza och hennes son Harrys öde. Slavarna jobbar först på samma gård men har i övrigt 

ingen relation till varandra. De blir sålda vilket gör att Eliza rymmer med Harry och Tom flyttar 

från gården. Efter mycket trubbel och smärta lyckas Eliza ta sig till Canada med sin son och 

även hennes make George, som möter upp dem på vägen, tar sig till Canada. I Canada blir de 

fria människor. Tom säljs först till en man i Louisiana, Augustine St. Clare. som är god och tar 

väl hand om honom, men när mannen dör säljs Tom till en bomullsplantage med en grym ägare. 

På plantagen sliter Tom tills han dör.  
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Onkel Tom 

Första mötet med Tom sker genom en förhandling mellan två slavhandlare, Shelby och Haley, 

där Tom är föremålet för handeln. Tom beskrivs som en ovanlig människa som är plikttrogen, 

ärlig, duktig, pålitlig, förståndig och gudfruktig, vilket man av samtalet kan förstå är ovanligt 

bland mörkhyade. I samtalet kan man utläsa att religionen är viktig vid avgörandet om en nigger 

är bra eller inte, är han äkta kristen går han att lita på. Under samtalet beskrivs tillfällen då 

Shelby har sänt Tom till att göra affärer åt honom och Tom har alltid gjort som ägaren sagt. 

Under samtalet framgår det att slavar måste ha tillåtelse av sin ägare för att få resa från 

gården.112  

Tom anses vara Shelbys bästa arbetare. Tom var lång, bredaxlad, kraftigt byggd och kolsvart, 

hans ansikte hade äkta afrikanska drag med uttryck av allvar, klokhet, vänlighet och godhet. 

Han utstrålade respekt, värdighet, förtroende och ödmjukhet, dock kan Tom inte läsa och skriva. 

Tom har både fru, Chloe, och flera barn som bor på gården och jobbar tillsammans med 

honom.113 Tom beskrivs som religiös. I trakten ansågs han vara en religiös patriark som fick 

mycket respekt. Vidare beskrivs Tom som en av de bästa på att be, hans böner var enkla och 

känslosamma och fick många av åhörarna att stämma in i bönen.114  

I femte kapitlet finns en diskussion mellan mr och mrs Shelby som handlar om försäljningen 

av Elizas son Harry och Tom. Mrs Shelby blir ledsen och det märks även att mr Shelby lider av 

det han gjort. Relationen påminner mer om en relation mellan familjemedlemmar än relationen 

mellan slav och slavägare. Det finns respekt och tillgivenhet i relationerna på Shelbys gård. Det 

var med stor sorg mr Shelby var tvungen att sälja de båda slavarna på grund av ekonomiska 

problem.115 

George som är Shelbys son som lärt Tom läsa kommer sedan ridande efter Tom för att säga 

farväl och det blir ett känslosamt sådant. George är mycket arg och besviken och tycker det är 

skamligt. George lovar Tom att han ska komma och hämta honom så fort han kan. George sa 

att när han blir vuxen ska han varken sälja eller köpa slavar för det är fel. Tom beundrar pojken 

för sitt mod och känner tillgivenhet till honom.116 
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Medan Tom är på skeppet och fraktas söderut av en slavhandlare bekantar han sig med en liten 

flicka som heter Eva och som tillhör en fin familj. Flickan tycker så mycket om Tom så hon 

tänker be sin pappa köpa honom så han får det bra. En dag trillar flickan överbord och då räddar 

Tom henne.117 Detta resulterar i att flickans pappa mr St. Clare köper Tom. Mr St. Clare är en 

ung man som är skämtsam och trevlig. Vad man förstår från Eva så behandlar hennes pappa 

sina slavar bra och Tom blir väldigt tacksam.118 

Tom blev mycket glad när han fick veta att han skulle bli frigiven. Augustine frågade varför 

han blev så glad, hade han inte haft det bra hos honom. Tom försäkrade att han hade haft det 

mycket bra hos Augustine och att han hade varit allt för snäll mot honom, men han skulle nu 

bli en fri man, oavsett om han kommer ha sämre kläder och sämre boende så är det hans egna. 

Människan vill ha sitt egna och äga sig själv, det är så människan är.119 

Toms öde blev sådant att han på en slavauktion blev såld till en Simon Legree som ägde en 

bomullsplantage. Han är grym och stenhård, han sliter ut sina slavar och bryr sig inte om dem. 

När de dör köper han bara nya, han ser ”niggers” som en förbrukningsvara. Simon får Tom att 

klä av sig alla hans fina kläder och byta till sämre kläder, sedan säljer Simon Toms kläder. När 

Simon hittar Toms metodistsångbok säger han att han ska sluta vara kristen för det tjänar 

ingenting till, den enda guden han ska tro på är Simon Legree. Tom säger inget till Simon men 

han vägrar sluta tro på Gud.120  

Trots att slavarna på plantagen lider fortsätter Tom att vara vänlig vilket stör ägaren som ansåg 

att det var dags att tvinga vänligheten ur Tom. Simon planerar att Tom ska piska en kvinna men 

Tom vägrar. Simon säger då att han äger honom till kropp och själ men Tom säger att det är fel 

utan det är Gud som äger hans själ och den kan ingen köpa. Därefter beordrar Simon att Tom 

ska få ett kok stryk som han sent kommer glömma.121  

Det blev en långsam död för Tom, när unge George Shelby kom till plantagen för att köpa 

tillbaka Tom var han fortfarande vid liv, men dog under Georges vistelse på plantagen. Även 

på dödsbädden förlät Tom sina plågoandar, han hoppades att Gud skulle förlåta Simon. Enligt 

Tom hade Simon inte gjort honom något ont, bara öppnat porten till himmelriket. George blev 
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mycket upprörd av Toms död, vilket fick honom att slå Simon och lova till Gud att han ska göra 

allt han kan för att avskaffa slaveriet.122 

 

Eliza 

Elizas personlighet beskrivs inte först utan det är hennes utseende som är i fokus. Hon beskrivs 

som en person med mörka ögon och långa ögonfransar, svart, lockigt och silkeslent hår, brun 

hy med en lätt rodnad. Hennes figur är fulländad med utsökta händer och nätta fötter, hon 

beskrivs helt enkelt som mycket vacker.123 Eliza är mor till en pojk som är fyra år som herrarna 

Shelby och Haley pratar om att sälja. Haley påpekar flera gånger att mörkhyade inte är som 

vita. Eliza hör korta stycken av samtalet och uppfattar att hennes pojk eventuellt ska säljas, 

vilket hon nämner för sin matmor. Då kallar hennes matmor henne för dum och tror inte på 

henne. Matmodern beskrivs som förståndig, vänlig, storsint, generös och religiös. Hon tar även 

väl hand om sina slavar och ger dem undervisning, vilket gör att Eliza känner sig trygg.124  

Eliza blev uppfostrad och undervisad av sin matmor hela sin uppväxt. När Eliza blev mogen 

giftes hon bort med George, en slav på granngården. George var stilig och smart och hade jobbat 

i en fabrik där han hade uppfunnit maskiner som förenklat arbetet. När Georges ägare fick höra 

om framgången blev han avundsjuk och tog hem honom från arbetet i fabriken för att 

demonstrera sin makt över George. Ägaren kunde inte ha en slav som presterade bättre än han 

själv.125 En dag lyckas George ta sig till gården där Eliza jobbar och prata med henne om 

situationen som blivit så hård att George bestämt sig för att rymma till Canada.126 När Eliza får 

reda på att mr Shelby verkligen har sålt hennes son Harry bestämmer hon sig för att rymma 

med Harry. Hon plockar ihop kläder och går till Tom för att berätta nyheten för att sedan 

rymma.127 Under Elizas flykt får man veta att hon är relativt ljus i hyn och kan tas för en vit 

person.128  

Eliza hamnar på en gård som är full med kväkare som är vänliga och de tar hand om henne och 

Harry. Där är de trygga och bättre blir det när hennes make George kommer till gården. De blir 

väl omhändertagna och anses vara jämlikar. Kväkarna hjälper dem då de anser att det är för 
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Gud och för människornas bästa. Kväkarna hjälper dem även vidare på deras resa mot 

Canada.129 

Under flykten blir de jagade av män som resulterar i pistolskott och våld. En man blir lämnad 

kvar att dö av sina vänner och Eliza och de andra slavarna tycker synd om honom och beslutar 

sig för att ta hand om mannen även om han har gjort ont mot dem innan. De är förlåtande och 

vänliga. Mannen överlever vilket gläder George som var den som sköt, han hade annars haft en 

mans död på sitt samvete även om det var i självförsvar.130 

Det är endast en etapp kvar på deras flykt, de ska med båt fara över en sjö för att komma till 

Canada. De har klippt av Elizas hår och klätt henne som en man och klätt Harry i flickkläder 

för att de inte ska bli igenkända. George är orolig för att de nu på sista etappen blir upptäckta 

men Eliza lugnar honom med att påpeka att Gud inte skulle låtit dem komma så här långt för 

att sedan bli tillfångatagna. Resan går för övrigt bra och de når Canada där de ses som fria 

människor.131 

 

Augustine St. Clare 

Augustine hade varit sjuk och ömklig som barn och hade då fått bo norrut i USA, även om han 

är född i Louisiana och senare levde i Louisiana. Han har ärvt en plantage i Louisiana och är 

rik. Han gifte sig med en kvinna som är kall och inte bryr sig så mycket om sin man. När de 

tillsammans får en flicka visar Augustine ömhet och tillgivenhet till sin dotter och ger henne 

allt hon vill ha, vilket sticker i moderns ögon. Moderns hälsa blir sämre allt eftersom flickan 

växer och den en gång vackra kvinnan blir en gulblek sjuklig kvinna som stänger in sig med 

både äkta och inbillade krämpor. Skötseln på gården blir sämre då husmodern inte orkar med 

hushållet, vilket gör att tjänstefolket får sköta det mesta. Även dottern verkar bli lidande av 

moderns bristfälliga omvårdnad och blir klen, därav har Augustine rest till Vermont för att be 

sin kusin Ophelia att följa med till Louisiana och ta hand om dottern. Augustine och Ophelia är 

mycket olika varandra, han är pratsam, lättsinnig, opraktisk och vårdslös medan hon är bestämd, 

praktisk och tystlåten.132 
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När Augustine kommer hem till gården kommer alla slavar på gården springande för att hälsa 

på honom, de är glada för att deras husbonde har kommit hem. Detta är ett tydligt tecken på att 

de blir behandlade väl och är nöjda med sin tillvaro. Augustine hälsar på och pratar med sina 

slavar familjärt och är trevlig mot dem, han skämtar även med dem. Eva blir ännu lyckligare av 

att se slavarna på gården och springer runt och kramas och kysser på dem. Ophelia uttrycker då 

lite avsky mot Evas beteende, även om hon anser att man ska vara trevlig mot alla och ta väl 

hand om sina slavar så är det lite väl magstarkt att kyssa på mörkhyade. Vid mötet med Marie 

St. Clare blir det inte samma glädje, Eva vill kramas men blir iväg schasad för hennes mamma 

vill inte få huvudvärk, maken får en lätt kram och Ophelia får en avmätt hälsning, Augustine 

försöker blidka henne med gåvor och vänligt prat men Marie fortsatte att vara butter.133 

En dag vid frukosten är det dags för Ophelia att ta över hussysslorna från Marie. Marie blir 

belåten att höra att hon ska slippa sysslorna och börjar berätta vad som ska göras. Marie berättar 

flera gånger att slavar är lata, olydiga, själviska och elaka, man måste sätta dem på plats och 

hon tycker att hennes man skämmer bort deras slavar. Det är hon ensam om att tycka på den 

gården. Augustine, Eva och Ophelia anser att de är jämlikar, speciellt jämlikar inför Gud, och 

bör därför behandlas respektfullt.134 

Augustin är ung och slösar med sina pengar, han oroar sig inte över mycket. Han festar mycket 

och dricker en hel del. Han ber inte till Gud och besöker inte kyrkan. Han är helt enkelt ingen 

kristen man. Detta leder till att Tom, som är mer sparsam, får ta över ekonomin på gården. 

Augustines festande oroar Tom vilket han uttrycker till Augustin vid ett tillfälle. Då lovar 

Augustine att han inte ska festa mer och han tänker faktiskt hålla löftet till Tom.135 

Ophelia uttrycker en önskan att han ska skriva ett testamente som säkrar slavarnas öden om han 

skulle dö, hon vill att de ska bli fria när han dör. Han sa att han ska göra det, men han hinner 

inte för samma kväll dör han i ett slagsmål där han går emellan för att stoppa men får en kniv i 

sidan. Augustine säger på sin dödsbädd att hans sinne äntligen fått ro.136 Slavarna sörjer sin 

gode husbondes död och det sprider sig en fasa då de nu inte vet vad som ska hända med dem. 

Nu finns inte husbonden där för att skydda dem från deras mer våldsamma och illasinnade 

matmoder.137 

                                                           
133 Stowe, Harriet Beecher, 1852/1990, s. 137–140 
134 Stowe, Harriet Beecher, 1852/1990, s. 141–147  
135 Stowe, Harriet Beecher, 1852/1990, s. 161–162  
136 Stowe, Harriet Beecher, 1852/1990, s. 226–229  
137 Stowe, Harriet Beecher, 1852/1990, s. 230–232  
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Delanalys av Onkel Toms stuga 

Tom beskrivs som en ärlig och pålitlig person som är stark i sin tro. Dock är han mörkhyad och 

slav vilket gör att många inte har förtroende för honom. Många anser att alla slavar är snikna, 

lata och onda. Deras liv är kraftigt begränsade då de kan bli sålda när och var som helst, de får 

inte lämna gården de tillhör utan tillåtelse osv. Tom bevisar dock motsatsen genom att vara 

vänlig, ärlig, en god kristen och ekonomisk. Många av de egenskaperna tillskrivs en 

hegemonisk maskulinitet om man ska tolka bland annat Toms första ägare mr Shelby. Trots 

detta blir Tom ingen marginaliserad maskulinitet utan fortsätter vara en underordnad 

maskulinitet. Han har stor frihet men är fortfarande en slav som inte får bestämma över sig själv 

till fullo.  Därför kan Tom bli såld som en slav, men känslan hos ägarna är mer som att förlora 

en familjemedlem än en slav. Här kan man märka att relationerna mellan den mörkhyade 

mannen och kvinnan inte är samma som mellan den vita mannen och kvinnan. Ett giftermål 

mellan en vit man och en vit kvinna är ett starkt band som inte går att bryta. Ett giftermål mellan 

en mörkhyad man och en mörkhyad kvinna räknas dock som ogiltigt och en svart person kan 

gifta sig flera gånger. Slaven bestämmer inte själv vem hen ska gifta sig med utan det gör 

husbonden. Detta uttrycks flera gånger i boken och exemplet när Tom flyttar och får 

kommentaren om att skaffa sig en ny hustru är bara ett exempel. 

Tom bygger starka relationer till de som tillhör den hegemoniska maskuliniteten. Relationer 

som bygger på kärlek och tillgivenhet, relationer som gör att efter flera år ifrån familjen försöker 

den unge George Shelby köpa hem Tom igen. Tom har till och med så stark påverkan att den 

unge George Shelby anser att slavhandel är fel och att han aldrig ska syssla med något sådant. 

Trots att Tom bygger starka relationer med de som bestämmer så fortsätter han att vara en 

underordnad maskulinitet. Det är inte bara husbonden som bestämmer över Tom utan även 

matmodern, mrs Shelby som kan kategoriseras som en hegemonisk femininitet. Den vita 

kvinnan är underordnad den vita mannen men samtidigt överordnad den svarta mannen. Toms 

underordnade maskulinitet märks tydligt när han blir såld till en grym slavägare som sliter ut 

sina slavar och göra vad han vill med dem, för honom är slavarna bara djur. Inte ens Toms 

ärlighet och hedersamhet får slavägaren att bli vänligare utan får dessvärre motsatt effekt.  

Eliza beskrivs som mycket vacker och är så ljus i hyn att hon skulle kunna tas för en vit kvinna. 

Eliza har uppfostrats av sin matmoder och har fått undervisning och haft en bra uppväxt. 

Matmodern ser Eliza som en av sina egna döttrar och behandlar henne mycket väl. Trots det är 

Eliza fortfarande en underordnad femininitet. Matmodern skulle aldrig själv få för sig att sälja 

Elizas son men hon är underordnad sin make och måste följa hans vilja.  
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Eliza är gift med George, en slav på granngården som länge jobbat i en fabrik där han haft stora 

framgångar och kan nästan ses som en marginaliserad maskulinitet, dock kan man inte det fullt 

ut då hans husbonde fortfarande har rätt att bestämma över honom vilket han gjorde. Husbonden 

tog tillbaka George till gården för att visa att han fortfarande tillhör den underordnade 

maskuliniteten och att han inte ska ta sig friheter han egentligen inte får. När deras frihet håller 

på att tas ifrån dem bestämmer de sig för att rymma och ta sig till Canada där slaveriet är 

förbjudet. Där blir de båda fria och de blir marginaliserade femininiteter och maskuliniteter 

eftersom de båda är intelligenta och innehar attribut som tillskrivs en hegemonisk femininitet 

eller maskulinitet. De är fria och kan bestämma över sig själva, men folk kommer fortfarande 

se dem som svarta och de kommer av rasistiska skäl inte ses som hegemoniska. Man kan dock 

se att femininiteten i detta fall är underordnad maskuliniteten då originaltanken var att George 

skulle rymma först för att sedan komma och hämta Eliza, det är även Eliza som har hand om 

barnet. 

Augustine St. Clare är rik men han har inte tjänat ihop sin rikedom själv. Han har ärvt sin 

rikedom och själv är han slösaktig och inte ekonomisk. En hegemonisk maskulinitet ansågs 

vara ekonomisk och kunna hantera sina affärer, vilket Augustine inte gör, därav tolkas 

Augustine som en delaktig maskulinitet. Han är tillräckligt lik den hegemoniska maskuliniteten 

för att åtnjuta dess fördelar samtidigt som han inte innehar alla egenskaper som den 

hegemoniska maskuliniteten har. Augustine tar väl hand om sina slavar och anser att man inte 

ska prygla dem och tack vare hans dotter Eva är hans mål att släppa sina slavar fria, vilket han 

dock inte hinner innan han plötsligt dör. Augustine är vänlig mot sina slavar medan hans fru 

Marie anser att slavarna är onda, lata och förtjänar att bli pryglade. Marie gör dock inte det 

medan Augustine lever eftersom Marie är underordnad sin make. När Augustine dör kan han 

dock inte skydda sina slavar och frun pryglar dem och sedan säljer dem utan en tanke på vart 

de hamnar eller på sin makes sista önskan. Efter makens död blir alltså frun överordnad slavarna 

då det inte finns någon annan arvtagare. Marie själv skulle kategoriseras som en delaktig 

femininitet då hon har en del egenskaper som en hegemonisk femininitet har, till exempel 

ömtålighet och skönhet, men hon saknar en del attribut som intelligens och hon är inte i 

släktskap med en hegemonisk maskulinitet.  

Den individuella nivån utelämnades i analysen då materialet inte erbjöd tillräckligt information 

för att undersökas. För att se karaktärernas kategorisering i analysschemat hänvisas läsaren till 

Bilaga 4. 
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Analys och slutdiskussion 

I detta avsnitt kommer böckernas innehåll analyseras och diskuteras utefter frågeställningarna 

och även den historiska kontext som presenterades i bakgrunden. Diskussionen kommer även 

kopplas till den teoretiska ansatsen och tidigare forskning.  

Något som märkts i resultatet är att det inte bara är genusstrukturerna mellan man och kvinna 

som är intressanta att undersöka, utan även genusstrukturerna mellan olika femininiteter och 

maskuliniteter. Därav har det i delanalyserna varit möjligt att se karaktärer ur alla Connells 

kategorier av maskuliniteter och femininiteter.  I övrigt märktes även att karaktärerna kan ingå 

i flera kategorier av maskulinitet och femininitet beroende på sammanhanget. Till exempel 

gjorde både Ismael och Queequeg det i boken Den vita valen beroende på sammanhang och 

vilken av Scotts olika nivåer som undersöktes. Det vanligaste var att en mörkhyad person som 

från början är underordnad lyckas byta kategori till marginaliserad genom tro, färdigheter och 

gott uppförande, till exempel Queequeg. Detta är inte förvånande då det i Amerika fortfarande 

var tillåtet med slavar och att det under tiden fanns en stark rasism. För att bli klassad som en 

hegemonisk manlighet var man tvungen att vara vit, kristen, ekonomisk, hederlig, driven och 

intelligent och av hög klass, till exempel Kapten Ahab, Mr Shelby, David Copperfield och 

Steerforth. För att vara en delaktig maskulinitet var man tvungen att vara vit, i övrigt räckte det 

med några andra attribut som tillskrevs den hegemoniska maskuliniteten, återigen kan David 

Copperfield användas som exempel då han under ett tillfälle i berättelsen är en delaktig 

maskulinitet, men även Ismael och Augustine St. Clare är exempel på delaktiga maskuliniteter. 

Den marginaliserade maskuliniteten var tvungen att vara intelligent, driven, hederlig och gärna 

kristen, men samtidigt ha attribut som var motsatsen till den hegemoniska maskuliniteten, till 

exempel mörkhyad eller arbetarklass. Queequeg, Uriah och George är exempel på 

marginaliserade maskuliniteter. De är dock endast marginaliserade på en nivå eller under en 

viss del av berättelsen. Den underordnade maskuliniteten var oftast en mörkhyad man eller en 

man av låg klass, som inte var ekonomisk, intelligent, hederlig, kristen osv., till exempel 

George, Tom, Uriah, Ismael och Queequeg. Även femininiteterna har en hegemonisk kategori, 

den är dock inte överordnad eller jämställd med den hegemoniska maskuliniteten, utan den är 

underordnad den hegemoniska maskuliniteten. Den hegemoniska femininiteten är överordnad 

de lägre stående maskuliniteterna. Tydliga exempel går att finna i både David Copperfield och 

Onkel Toms stuga till exempel Mrs Shelby som är överordnad slavarna men inte sin egen make. 

För att vara en hegemonisk femininitet var man tvungen att tillhöra ett släkte av hegemoniska 

män, vacker, ömtålig, huslig, kristen och vit, till exempel Betsey Trotwood och Mrs Shelby, 
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samt Dora Spenlow och Clara Copperfield på en symbolisk nivå. En delaktig femininitet är en 

kvinna som är vit och även har några fler attribut som den hegemoniska femininiteten har, till 

exempel Dora Spenlow och Clara Copperfield på en institutionell nivå. Den marginaliserade 

femininiteten är oftast vacker eller intelligent, men har flera attribut som är motsats till den 

hegemoniska femininiteten, även här kan det vara mörkhyad eller låg klass, till exempel är 

Peggotty och Eliza i delar av sina berättelser marginaliserade femininiteter. Den underordnade 

femininiteten är oftast mörkhyad eller av låg klass, inte intelligent, vacker osv. till exempel 

Peggotty, Emily och Eliza. Dessa attribut som har funnits i böckerna är inte förvånande då de 

stämmer överens med den historiska kontexten som beskrivits i bakgrunden.  

Genom resultatet och analysen har fördelen med ett intersektionellt perspektiv synts, för även 

om begreppet intersektionalitet inte behandlats i uppsatsen så är det just ett sådant perspektiv 

som bland annat använts. Eilard använde sig av ett intersektionellt perspektiv och lyfte 

fördelarna och vikten med ett sådant perspektiv. Genom denna uppsats resultat har det 

synliggjorts hur etnicitet, kön, religion osv har påverkat de genusstrukturer som undersökts i 

böckerna vilket även belyst vikten av ett intersektionellt synsätt på genusstrukturer. Francks 

avhandling visar ett resultat av heteronorm i ungdomsböcker, vilket kan kopplas till resultatet i 

denna uppsats. Det synliggörs inga homosexuella relationer utan det är endast heterosexuella 

relationer som finns. Eventuellt kan det vara en homosexuell relation mellan Ismael och 

Queequeg, men tecknen för detta är få och subtila, vilket gör det svårt att fastslå en homosexuell 

relation mellan karaktärerna. Därav kan här fastslås att det finns en heteronorm i de undersökta 

böckerna. Enligt Cohens artikel finns det sex och sexualitet bakom andra kontexter och 

praktiker. Till exempel finner han sexuella anspelningar i David Copperfield. Ismael och 

Queequegs relation kan eventuellt vara en sådan gömd relation. Deras relation beskrivs som 

intim och vid flertal tillfällen beskrivs de som ett par eller gifta. Dock finns det ingen direkt 

bekräftelse för detta och det kan inte heller fastslås. Lees studie av Beowulf visar resultatet att 

bara för att ett litterärt verk har en tydlig manlighet betyder det inte att bilden av manlighet är 

enhällig. Likaså visar resultatet för denna uppsats att det finns en mångtydig bild av 

maskulinitet men även att det finns en mångtydig bild av femininiteter. Brodeys artikel visar på 

en mångfald av maskuliniteter men den visar även att det finns en hierarkisk relation dem 

emellan. Denna studies resultat visar på att det finns hierarkiska relationer mellan 

maskuliniteterna, dock skiljer sig resultatet något. Brodeys resultat bygger på att den 

underordnade maskuliniteten tillskrivs egenskaper som anses vara feminina och görs androgyn. 

Denna studies resultat visar dock att det finns flera faktorer som gör en maskulinitet 
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underordnad, till exempel etnicitet och religion. Straus artikel berör femininitet och 

maskulinitet i Brott och straff. Resultatet visar att män har feminina drag och att kvinnorna är 

högst relevanta för männens liv, vilket kan tolkas som en demonstration mot dåtidens ideal. 

Liknande resultat har funnits i denna studie dock för ett annat perspektiv. I denna studie är det 

de etniska idealen som demonstrerats till exempel då Onkel Tom är hjälten och 

huvudkaraktären i Onkel Toms stuga, han motsätter sig de ideal som fanns för mörkhyade 

slavar. Även Queequeg beskrivs på ett hjälteliknande sätt och skiljer sig från den ideala bilden 

av mörkhyade kannibaler. Det var just dessa skillnader mellan idealen och deras karaktärer som 

gjorde att de rörde sig mellan de olika kategorierna av maskulinitet. 

Några sista reflektioner om resultatet är att Amerika var mångkulturellt redan på 1800-talet och 

att mångkulturalitet inte är ett nytt fenomen. Exempel finns både i Den vita valen och Onkel 

Toms stuga där människor av olika etnicitet och religion beblandas med varandra, till exempel 

Queequeg och Ismael, men även slavarna med sina slavägare. Detta gör även böckerna högst 

aktuella även idag då de strukturer och tankar om rasism och könsdiskriminering som finns i 

böckerna även kan ses i dagens samhälle. Detta gör det ännu viktigare att lyfta just dessa 

strukturer och göra eleverna medvetna om dem. Strukturer som eventuellt skulle kunna lyftas i 

ett skolsammanhang är att mörkhyade personer är underordnade vita, vilket märks tydligt i 

böckernas olika karaktärer som exempel Tom och hans slavägare. Det är även viktigt att belysa 

strukturer som att överklassen förtryckte arbetarklassen och att det fanns motsättningar dem 

emellan, till exempel att det ansågs fel att gifta sig med någon av en annan klass. Många av de 

kvinnliga karaktärerna framställs som ömtåliga, vackra, underordnade, oförnuftiga och även 

korkade, till exempel Dora Spenlow, Clara Copperfield och Marie St. Clare, därav är det viktigt 

att lyfta dessa ideal och synliggöra dem och problematisera hur de påverkar dagens bild av 

kvinnor. En annan struktur att lyfta fram är den att underordnade femininiteter har ett dubbelt 

förtryck, de är underställda både maskuliniteterna och den hegemoniska femininiteten, till 

exempel blir Eliza både förtryckt av männen men även av den hegemoniska femininiteten Mrs 

Shelby.  

Studien har visat att mångfalden av maskulinitet och femininitet är en verklighet och att 

mångfalden har funnits länge. Därav skulle det vara fördelaktigt att göra liknande studier dock 

med smalare avgränsning som ger mer utrymme för jämförelser. Till exempel kan man rikta in 

sig på genusstrukturer i svensk litteratur från överklass och arbetarklass. Det skulle även gå att 

göra en större studie där man jämför förändring och kontinuitet i genusstrukturer över tid. 

Studierna skulle även kunna ta ett didaktiskt perspektiv där man undersöker möjligheten att 
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använda skönlitteratur i undervisningen för att bredda elevernas kunskaper om en tidsperiod 

och strukturerna i tidperioden. Något som den här studien visar är att historien inte bara innebär 

förändring utan även kontinuitet. Många av strukturerna som lyfts i studien är sådant som även 

i nutid är aktuellt. Trots sociala förändringar är strukturer som rasism och könsdiskriminering 

efter lång tid fortfarande aktuella.  
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