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Inledning 

John Maxwell Coetzees roman Onåd (Original titel: Disgrace) har sedan den publicerades 

1999 bidragit till en stor samhällsdebatt i Sydafrika och fått mycket uppmärksamhet av 

litteraturkritiker. Bland andra nämner exempelvis Derek Attridge i ”J.M. Coetzee’s Disgrace” 

(2002) att romanen av många uppfattades som ett ”’brutal’ portrayal of white racist thinking” 

och många läsare och kritiker har av förståeliga skäl lagt mycket starkt fokus på hur 

förhållandet mellan raserna framställs samt hur maktrelationerna gestaltas och hanteras i 

romanen (Attridge 2002, s.317). Även Lucy Valerie Graham nämner i ”Reading the 

Unspeakable: Rape in J.M. Coetzee’s Disgrace” (2003) att romanen uppfattats som rasistisk 

då svarta läsare menar att våldtäkten på Lucy av tre svarta män kan ses som ett uttryck för 

”black peril” som är en vit, västerländsk fördom om att svarta män är farliga (Graham 2003, 

s.435). Större delen av forskningen kring Onåd fokuserar mest på etniska konflikter och 

relationen mellan svarta och vita samt på huvudkaraktären David Luries utveckling. 

Exempelvis tar Rosemarie Buikema i ”Literature and the production of ambiguous memory: 

confession and double thoughs in Coetzee’s Disgrace” (2006) upp hur svarta och vita läsare 

har tolkat romanen olika. Hon kopplar samman romanen med sin samhällskontext och menar 

att romanen inte kan ses som rasistisk då den förändring David genomgår efter våldtäkten på 

Lucy medför att han kan känna gärningsmännens hat och därmed kan föreställa sig de svartas 

hat (Buikema 2006). Utöver detta tar många av analyserna upp de olika intertextuella 

kopplingar romanen har. Exempelvis tar Michael Hollands ”Plink-Plunk’ Unforgetting the 

Present in Coetzee’s Disgrace” (2002) textens olika intertextuella referenser och kopplar även 

samman David Luries syn på tid och språk med den samhällskontext i vilken romanen är 

skriven.  

Eftersom makt är ett centralt tema i romanen och det har skrivits mycket om 

maktperspektivet ur etnicitetssynpunkt tycker jag att diskussionen kring maktrelationen 

mellan könen har hamnat i skymundan. Det vore därför intressant att titta närmare på hur 

kvinnorna framställs i romanen och hur deras relation till det motsatta könet skildras. Detta 

eftersom jag tycker att den tidigare forskningen har sett på maktrelationerna i romanen på ett 

ganska ensidigt sätt. Jag tycker mig ha saknat en diskussion kring kvinnobilderna som ges i 

romanen, om dessa är nya eller traditionella och stereotypa samt en diskussion kring hur 

kvinnans relation till mannen framställs ur maktsynpunkt. Jag har funnit en del analyser som 

på olika sätt berör relationen mellan kvinnor och män i romanen samt några analyser som 

diskuterar hur de olika kvinnliga karaktärerna framställs. Graham tar i sin artikel upp hur 

övergreppen skildras och kopplar detta till relationen mellan könen och till relationen mellan 



svarta och vita då Graham menar att parallellerna mellan övergreppen på Melanie och Lucy 

gör att romanen inte kan ses som rasistisk utan ska i första hand läsas som en protest mot det 

ökande antalet våldtäkter i det samtida samhället (Graham 2003, s.433). Även Gareth 

Cornwell tar upp våldtäkten på Lucy i sin artikel ”Realism, Rape, and J.M. Coetzee’s 

Disgrace” (2002) dock fokuserar han i första hand på realismen i romanen och undersöker hur 

detta stämmer överens med Coetzees ambivalenta inställning mot realism. Pamela Coopers 

artikel ”Metamorphosis and Sexuality: Reading the Strange Passions of Disgrace” (2005) 

fokuserar främst på Davids sexualitet men tar även upp hur kvinnorna framställs i romanen. 

Dock gör Cooper starka kopplingar mellan David och läget i Sydafrika genom att tolka 

romanen allegoriskt och då se David som en symbol för det gamla Sydafrika vilket medför att 

de delar som rör relationen mellan könen och hur kvinnorna beskrivs är ganska korta. En 

mera utförlig analys av maktrelationerna mellan könen återfinns i Anna Nybergs C-uppsats 

”Svartvit Fröken Julie” (2007) dock tar även denna uppsats upp relationen mellan svarta och 

vita vilket medför att relationen mellan könen främst diskuteras ur etnicitetssynpunkt.  

Jag vill därför i denna uppsats lägga ett större fokus på hur relationen mellan könen skildras 

och hur kvinnorna gestaltas då jag anser att detta tema inte har fått tillräckligt stor plats i 

forskningen kring Onåd. Det har varit svårt att finna några analyser kring hur just kvinnorna i 

romanen skildras och huruvida dessa kvinnobilder är nya eller traditionella och stereotypa. De 

flesta artiklar och uppsatser jag tagit del av har alla på ett eller annat sätt tagit upp kvinnorna i 

romanen men endast kortfattat och jag anser att en djupare analys av dessa karaktärer skulle 

vara ett bra komplement till det som många andra redan kort berört. Eftersom 

berättarperspektivet påverkar hur karaktärerna framställs och uppfattas har det i analyserna 

jag tagit del av skrivits en del om berättarperspektivet och jag kommer i denna uppsats knyta 

an till vad som tidigare skrivits om detta ämne då det är viktigt att ta hänsyn till när man 

analyserar karaktärer och relationerna mellan dem.  

Först presenteras uppsatsens syfte samt de frågeställningar jag utgått ifrån. Här ges även en 

kort beskrivning av den tidigare forskningen jag tagit del av och som varit relevant för min 

undersökning. Jag kommer i detta avsnitt även motivera avgränsningarna för uppsatsen. 

Sedan följer en beskrivning av de teoretiska utgångspunkterna för undersökningen. Dessa har 

sina grunder i narratologi och feministisk teori. Därefter kommer jag i analysavsnittet börja 

med att analysera berättarperspektivet i romanen och visa på hur detta påverkar läsarens bild 

av de kvinnliga karaktärerna. Sedan kommer jag att analysera de olika kvinnliga karaktärerna 

i tur och ordning och diskutera den bild jag får av karaktärerna i förhållande till hur andra 

forskare uppfattat dem. Jag kommer även försöka att koppla karaktärerna till de kvinnobilder 



som tas upp i teoriavsnittet för att se om kvinnobilderna i Onåd är nya eller traditionella och 

stereotypa. Jag kommer sedan i en slutdiskussion diskutera maktförhållandet mellan könen 

och koppla denna till maktrelationen mellan svarta och vita. 

Syfte, Frågeställningar, Forskningsöversikt samt avgränsningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kvinnorna framställs i romanen och sedan ställa 

dessa kvinnobilder i relation till hur manliga och kvinnliga författare tidigare framställt 

kvinnor. Jag vill alltså se om dessa kvinnobilder är ”nya” eller om de bygger på en traditionell 

eller stereotyp framställning av kvinnan. Jag kommer under avsnittet ”Feministisk teori och 

kvinnobildsforskning” ta upp dessa kvinnobilder närmare. Jag kommer även att titta på hur 

maktrelationen mellan kvinnor och män framställs. Frågorna som kommer att undersökas är: 

- Hur framställs kvinnorna i Onåd? Hur förhåller sig dessa kvinnobilder till de kvinnobilder 

som enligt feministisk teori är vanligast förekommande hos framförallt manliga men även 

kvinnliga författare och även kan ses som traditionella eller stereotypa? 

- Hur gestaltas maktrelationerna mellan könen i romanen och hur förhåller sig dessa i relation 

till de etniska maktrelationerna? 

Det har skrivits en hel del om J.M. Coetzee, hans författarskap och även om just Onåd och 

jag har bara tagit med de artiklar som på ett eller annat sätt rör relationen mellan könen 

och/eller framställningen av kvinnorna i romanen samt några som rör narratologi. En av dessa 

texter kommer från June Poyners J.M. Coetzee and the Idea of the Public Intellectual (2006) 

som är en samling analyser av flera av Coetzees verk. Dock passade endast en av dessa texter 

min undersökning. Det är Elleke Boehmers ”Sorry, Sorrier, Sorriest - The Gendering of 

Contrition in J.M. Coetzee’s Disgrace” där temat förlåtelse och botgöring diskuteras ur 

etnicitetssynpunkt med ett särskilt fokus på David och Lucy. 

Andra texter som har varit användbara till mitt syfte och som tar upp kvinnornas karaktär 

och situation är exempelvis Lucy Valerie Grahams ”Reading the Unspeakable: Rape in J.M. 

Coetzee’s Disgrace” där hon främst fokuserar på övergreppen på Melanie och Lucy och 

kopplar dessa till problemet med ökande våldtäkter i Sydafrika samt till hur romanen mottogs 

av den svarta befolkningen då den publicerades. Graham menar att våldtäkterna på Melanie 

och Lucy ska ses Coetzees försök att synliggöra ett samhällsproblem (våldtäkt) och inte som 

rasistisk då både svarta och vita spelar rollerna av både offer och förövare. Gareth Cornwells 

”Realism, Rape, and J.M. Coetzee’s Disgrace” fokuserar i främsta hand på realismen i 

romanen dock diskuteras våldtäkten på Lucy ganska ingående och har därför varit värdefull 

för min underökning. Pamela Coopers ”Metamorphosis and Sexuality: Reading the Strange 



Passions of Disgrace” är en allegorisk tolkning av romanen där Cooper menar att Davids 

förändring intimt hänger samman med hans sexualitet och syn på sex och kvinnor. Hon 

kopplar även samman David och den förändring han genomgår med läget i Sydafrika där 

Davids förändrade syn och status relateras till ett Sydafrika i förändring. Davids synsätt och 

motvilja mot förändring ses som en symbol för det gamla Sydafrika där vita normer och 

värden en gång var självklara och O-ifrågasatta. Även Anna Nybergs ”Svartvit Fröken Julie” 

har varit viktigt för analysen då hon tar upp relationen mellan könen och de etniska 

grupperna. Hon fokuserar främst på relationen mellan David och Melanie, David och Sorarya 

och David och Lucy samt mellan Lucy och Petrus då hon även fokuserar på hur relationen 

mellan kön och etnicitet samverkar. Nybergs analys visar att maktrelationen mellan könen 

verkar vara den som är mest ojämställda då relationen mellan Lucy och Petrus radikalt 

förändras i och med att Lucy blir våldtagen. Maktrelationen mellan könen verkar därmed 

svårare att förändra än den mellan raserna.  

Då det gäller romanens narratologi har Matt DelContes ”A Further Study of Present Tense 

Narration: The Absentee Narratee and Four-Wall Present Tense in Coetzee’s Waiting for the 

Barbarians and Disgrace” där Matt främst fokuserar på det tempus i vilken romanen är 

skriven och visar på hur detta påverkar läsarens förståelse och Paula Agnevalls “The 

Narrative Technique in J.M. Coetzee’s Disgrace” som lägger stort fokus på berättarperspektiv 

och fokalisering samt tempus och språk har varit användbara. Paula tar även upp termen 

”filter” för att beskriva olika faktorer som påverkar huvudkaraktären och därmed 

framställningen. 

Teoretisk bakgrund 

Narratologi  

Peter Barry tar i kapitlet ”Narratology” i Beginning Theory (2002) upp Gerard Genettes tankar 

kring berättandets konst och Barry uttrycker det som att Genetts intresse för berättandet inte 

fokuserar på själva berättelsens handling utan på ”how it is told, which is to say, the process 

of telling it self”(Barry 2002, s.231). De delar av berättandet som Genette tar upp i Narrative 

Discourse (1980) och är betydelsefull för denna undersökning rör berättare och fokalisation 

då detta kan påverka hur karaktärer framställs och uppfattas av läsaren. Genette nämner 

vikten av att göra skillnad mellan vem som ser och vem som berättar i en roman dvs. mellan 

fokalisator och berättare. Genette gör skillnad på två typer av berättare; de som inte deltar i 

berättelsen och händelserna som skildras och de som deltar i händelserna som skildras i form 



av en karaktär. Genette kallar den första typen för ”heterodiegetic” och den andra för 

”homodiegetic” (Genette 1980,s.245).  

Vidare kan en heterodiegetisk berättare använda sig av olika sätt att berätta och därigenom 

begränsa läsarens kunskap. De olika sätten en heterodiegetisk berättare kan berätta på 

benämner Genettes som ”narrative with omniscient narrator [...] Narrator > Character ” där 

berättaren vet mer än någon av karaktärerna och ”Narrator = Character [eller] narrative with 

point of view” där berättaren endast låter läsaren veta det som en viss karaktär tänker, känner 

och vet och till sist ” Narrator < Character [eller] the objective or behaviorist narrative” där 

berättaren berättar mindre än vad en viss karaktär vet eller där vi inte får veta någon av 

karaktärernas tankar utan händelserna endast visas upp för oss (Genette 1980, s.189). Genette 

benämner den första typen av berättare som ”nonfocalized narrative”, den andra typen för 

”narrative with internal focalization” och den sista som ”narrative with external focalization” 

(Genette 1980, s.189-190).  

Den information läsaren får ta del av bestäms alltså utifrån vilken typ av berättare och sätt 

att berätta det rör sig om, då en heterodiegetisk berättare med en ”narrative with ponit of 

view” eller ”narrative with internal focalization” är begränsad till en viss karaktärs 

medvetande medan en ”nonfocalized narrative” eller ”narrative with zerofocalization” inte har 

denna begränsning utan kan välja hur mycket information läsaren ska få ta del av och vilken 

av karaktärernas tankar vi får ta del av (Genette 1980, s.188-189). En heterodiegetisk 

berättare som är ”omnicient” har möjligheten att träda in i olika karaktärers medvetande och 

presentera detta för läsaren medan en heterodiegetisk berättare med ”internal focalization” 

endast kan återge sådant som fokalisatorn själv har kunskap om. 

När händelserna skildras ur en viss karaktärs synpunkt kallas detta alltså för intern 

fokalisering (Genette 1980, s.189). Den interna fokaliseringen kan antingen vara ”fixed” och 

innebär att den är begränsad till endast en karaktär eller så kan den vara ”variable” vilket 

innebär att fokaliseringen växlar mellan olika karaktärers perspektiv i olika delar av 

berättelsen, men den kan också vara ”multipel” vilket innebär att samma händelser skildras ur 

olika karaktärers perspektiv (Genette 1980, s.189-190). Förutom intern fokalisering tar 

Genette även upp extern fokalisering som innebär att läsaren ser händelserna utspela sig utan 

att få tillgång till någon av karaktärernas tankar och känslor. Vidare tar Genette även upp 

”zero focalisation” vilket är vanligt för det han kallar ”the classical narrative” (Genette 1980, 

s.189). Barry utvecklar detta något och menar att detta inträffar när en ”omnicient narrator ” 

träder in i flera karaktärers medvetande på samma gång eller vid ett visst tillfälle (Barry 2002, 

s.233). Det är viktigt att ta hänsyn till berättare och fokalisering då man analyserar 



karaktärerna i en roman då en intern fokalisering som är ”fixed” till en viss karaktär påverkar 

uppfattningen av händelserna och de övriga karaktärerna. Man måste i dessa fall ta hänsyn till 

berättandet och fokalisatorn och tänka på att hela framställningen är filtrerad genom denna 

karaktärs medvetande med dess begränsningar. Det är därför viktigt att vid karaktärsanalyser 

att inte bara se till den bild av karaktärerna som ges av fokalisatorn utan även se på vad 

karaktärerna säger, hur de handlar, samt vad andra karaktärer i romanen säger om dem.  

Angevall tar upp och analyserar romanens berättarperspektiv och fokalisering och hon 

använder sig av och utgår från en del av de termer jag har tagit upp. Dock benämner hon en 

heterodiegetisk berättare med intern fokalisation som ”covert narration” då berättaren själv 

inte deltar i händelserna eller är en av karaktärerna i romanen. Angevall menar att romanens 

berättarperspektiv och fokalisering gör det svårt för läsaren att avgöra huruvida det är 

berättaren eller fokalisatorn som tycker eller tänker något då det finns partier i romanen där 

dessa verkar sammanfalla. Jag kommer att återkomma till detta i analysen. Vidare menar 

Angevall att just sättet att berätta kan vara en av anledningarna till att romanen uppfattas som 

rasistisk då det inte alltid framgår vems syn eller attityd det är som presenteras (Angevall 

2005, s.15-16).  

Även DelConte tar upp romanens berättarperspektiv samt introducerar idén om vad 

mottagarens, publikens eller läsarens roll kan vara i en roman med en heterodiegetisk 

berättare som förmedlar händelserna i samma ögonblick som de äger rum. Han benämner 

denna läsarens roll som ”the absentee narratee” och menar på att detta förkommer i romaner 

som är skrivna i ”simultaneous present tense” (DelConte 2007, s.433). Jag kommer att 

återkomma till detta i analysavsnittet och visa varför detta är viktigt att ta hänsyn till vid en 

analys av de kvinnliga karaktärerna. 

Feministisk teori och kvinnobildsforskning 

Peter Barry beskriver i Beginning Theory feminismens olika faser där han menar att den 

feministiska forskningen i sin första, tidiga fas i första hand riktade in sig på att analysera 

manliga författares bilder av kvinnan: ”Critical attention was given to books by male writers 

in which influential or typical images of women were constructed” (Barry 2002, s.122). Detta 

eftersom att den feministiska forskningen ansåg att: “The representations of women in 

literature, […] was […] one of the most important forms of ´socialisation´, since it provided 

the role models which indicated to women, and men, what constituted acceptable versions of 

the ´feminine´ and legitimate feminine goals and aspirations” (Barry 2002, s.122). Barry 

skriver att den feministiska forskningen sedan kom att ändra fokus och istället inrikta sig på 



hur kvinnliga författares verk skiljer sig från manliga, vad som utmärker kvinnors texter samt 

att försöka skriva en kvinnlig litteraturhistoria eller tradition och skapa eller återupptäcka en 

kvinnlig litterär kanon (Barry 2002, s.122-124). Då denna uppsats fokuserar på kvinnobilder 

hos en manlig författare placerar sig mina teoretiska utgångspunkter för analysen av Onåd 

inom den feministiska litteraturforskningens tidiga fas eftersom jag kommer att försöka 

applicera de olika kvinnobilderna på de kvinnliga karaktärerna i Onåd. Jag kommer 

framförallt att ta upp de kvinnobilder som enligt feministiska läsningar främst har förekommit 

hos manliga författare men även en del kvinnliga.  

Pam Morris definierar i Literature and Feminism feminism som en politisk syn som grundar 

sig på två antaganden:”(1) that gender difference is the foundation of a structural inequality 

between women and men, by which women suffer systematic social injustice, and (2) that the 

inequality between the sexes is not the result of biological necessity but is produced by the 

cultural construction of gender differences” (Morris 1993, s.1). Detta innebär att kvinnans 

underordning under mannen inte är av naturen givet utan socialt och kulturellt skapat och 

denna struktur återskapas och upprätthålls av samhällets och kulturens könsroller som 

påtvingas individen. Vidare menar de feministiska forskarna att samhället är patriarkalt. 

Joanna Russ skriver i “What can a heroine do or why women can’t write” att “culture is male 

[---] [which means] that the society we live in, […] is a patriarchy. And patriarchies imagine 

or picture themselves from the male point of view” (Russ 1973, s.4). I ett patriarkalt samhälle 

är mannen nummer ett, den som besitter makt och kvinnan är den andra som är beroende av 

och definieras utifrån sin skillnad mot mannen och därmed även underordnad densamme. Då 

litteraturen kan ses som en återspegling av det sociala livet är den ett bra ställe att börja på då 

man vill studera hur denna patriarkala samhällsstruktur upprätthålls, exempelvis skriver 

Morris att: ”It has traditionally been belived that creative forms of writing can offer special 

insight into human experience and sharpen our perception of social reality” (Morris 1993, 

s.7). Det är därför viktigt att titta på de olika bilder vi har fått av kvinnan i litteraturen för att 

se vilka värderingar och attribut som tillskrivs henne då detta i sin tur säger något om 

kvinnans sociala verklighet och det sätt som kvinnor uppfattar sig själva på.  

En grundtanke inom feministisk litteraturkritik är att litteraturen är patriarkal då det vi 

definierar som ”god” litteratur bygger på ett patriarkalt samhälles värderingar och då större 

delen av vår västerländska litterära kanon skriven av män. Russ uttrycker det som att: ”Our 

literature is not about women. It is not about men and women equally. It is by and about men” 

(Russ 1972, s.5). Detta medför att de bilder vi får av kvinnan inom litteraturen är skapad av 

mäns syn på hur kvinnor är och bör vara. Bilden av kvinnan blir därför stereotyp och orättvis 



då mannen definierar kvinnan utifrån vad han själv inte är. Kvinnliga läsare har ingen att 

identifiera sig med då det inte är deras egna bilder av kvinnor. Stereotyp definierar Mary Ann 

Ferguson i ”Hur män skildrat kvinnor” som ”en abstrakt bild som uppstår genom att man gör 

ett mönster av vissa individers egenskaper och sedan tillämpar det mönstret på andra individer 

inom samma grupp, yrke, nationalitet, ras kön etc.” (Ferguson 1976, s.67). Siri Nylander 

skriver i ”Kvinnoperspektiv på litteraturen” att ”Vi ses med mäns ögon [---] Mäns bilder av 

oss liknar inte våra egna av oss själva” (Nylander 1976, s.128). Bilden av kvinnan anses vara 

falsk då den inte är den bild kvinnor har av sig själva utan är skapad av män. Vidare skriver 

Ferguson att ”kvinnan för mannen alltid tett sig som ´det andra könet´, det som är 

annorlunda” (Ferguson 1976, s.67). Detta medför att de egenskaper och värderingar som 

mannen tillskriver sig är positiva och eftersträvansvärda medan kvinnan ses som hans 

motsatts tillskrivs alla de negativa egenskaper och värden som mannen tar avstånd i från.  

Ferguson skriver: ”Kvinnan har [...] först och främst uppfattats i sin biologiska, ursprungliga 

roll, som livets källa. Kvinnan har betraktats som mor, hustru, älskarinna, sexobjekt – dvs. 

roller hon spelar i förhållande till mannen” (Ferguson 1976, s.70). Detta innebär att kvinnan 

definieras utifrån hennes skillnader mot mannen och utifrån hennes relation till honom i 

vilken hon är den undergivna, svagare eller beroende parten eftersom mannen inte i lika hög 

grad definieras utifrån sin biologiska roll utan snarare ”genom sitt förhållande till världen 

utanför [...] medan kvinnan definieras i förhållande till mannen” (Ferguson 1976, s.70). Russ 

drar detta till sin spets då hon hävdar att kvinnan inte skulle kunna existera inom litteraturen 

om det inte vore för hennes förhållanden till mannen; ”They exist only in relation to the 

protagonist (who is male)” (Russ 1972, s.5). Russ menar att de kvinnliga karaktärerna inte kan 

ses som karaktärer utan endast som bilder av kvinnoroller dvs. rollen av ”den andra” vilket 

innebär att hon inte kan uppfattas som en person då ”The Other” inte har ”the kind of inner 

life or conscioussness that you and I have [och detta medför att] The faithful wife, the 

beautiful temptress, the seductive destroyer, the devouring momma, the healing Madonna - 

none of these are persons in the sense that a novel’s protagonist must be a person” (Russ 

1972, s.6). Russ verkar mena att de kvinnliga karaktärerna endast besitter ett fåtal 

karaktärsdrag och existerar för att fylla en funktion för den manliga huvudkaraktären. 

Ferguson menar vidare att bilder av kvinnor inom litteraturen nästan alltid varit ambivalenta 

och att kvinnor nästan oavsett vilka roller de uppträder i vekar ha en dubbel natur. Exempelvis 

kan olika bilder av modern uppvisa en uppfattning om denna dubbla natur då modern kan ses 

både som givare (tröst) och berövare (förbud) (Ferguson 1970, s.73). När det gäller hur 

hustrurollen värderats inom litteraturen menar Ferguson att ”En undergiven hustru som nöjer 



sig med att allmänt stödja [mannen] och ”hålla sig till sitt” är idealet. [Och att] En 

dominerande hustru förlöjligas och hatas” (Ferguson 1976, s.73-74).  

Älskarinnan - fresterskan har enligt Ferguson alltid ”beundrats för sin makt, sin förmåga att 

förföra” och hon menar även att hennes uppträdande oftast får ”katastrofala följder” samtidigt 

som det är tydligt att mannen inte kan klandras eftersom hennes ”överväldigande attraktion 

ursäktar den man som faller för henne” (Ferguson 1976, s.74). Genom sin skönhet kan hon 

manipulera mannen och få det hon vill ha. Russ tar upp en liknande kvinnobild som hon 

funnit hos moderna amerikanska författare och som hon kallar ”the Bitch Goddess”. Hon 

beskriver henne som ”beautiful, irresistible, ruthless but fascinating, fascinating because she 

is somehow cheap or contemptible, who (in her most passive form) destroys men by her 

indifference and who (when the male author is more afraid of her) destroys men actively” 

(Russ 1972, s.5-6).  

I förhållande till älskarinnan – fresterskan har bilden av ”kvinnan som sexobjekt” däremot 

ingen makt över mannen utan ses som ”mannens byte” och i ”denna roll uppfattas hon som 

den som fyller mannens sexuella behov, mottagaren av hans passion”(Ferguson 1976, s.74). 

Ferguson skriver att det är ”svårt för en kvinna att uppfattas i denna roll under någon längre 

tid” eftersom hon med tiden antingen blir hustru och ”antar den sammansatta rollen av 

vårdare, [...] barnens mor och sexuellt objekt” eller så blir hon en ”fallen” kvinna som 

”förpassas [...] kallt till samhällets botten” (Ferguson 1976, s.74-75). Vidare menar Ferguson 

att det är ”omöjligt att skriva om kvinnor i denna sexuella roll utan att komma in på det som 

Kate Millet kallar sexualpolitiken: det system med vars hjälp som männen har hållit 

kvinnorna underordnade. Det är kvinnornas nytta för männen som bestämmer deras värde i 

samhället” (Ferguson 1976, s.75). Ferguson menar vidare att oskulder värderats högt för att de 

”kunde bli hustrur och mödrar till barn vars legitimitet inte kunde ifrågasättas medan denna 

äktenskapets väg stängdes för kvinnor som förlorade sin oskuld” och att deras ”vanära 

tvingade dem att leva i samhällets utkanter” (Ferguson 1976, s.75).  

Förutom rollerna mor, hustru, älskarinna, sexobjekt tar Ferguson även upp ”den gamla 

nuckan”. Bilden av kvinnan som ”den gamla nuckan” eller ”den ensamma kvinnan” har till 

skillnad från de andra ”inte varit det minsta ambivalent” utan med få undantag ”antingen 

ömkats eller förlöjligats i litteraturen” (Ferguson 1976, s.75). Den ensamma kvinnan har 

framställts som ”underlig, pryd, ytterst konventionell, oerhört nyfiken och grälsjuk” och ofta 

förkommer ”i någon underordnad roll som avspeglar hennes marginella position i samhället” 

(Ferguson 1976, s.76). Madonna Marsden tar i ”Gentle truths for gentle readers: the fiction of 

Elizabeth Goudge” upp en liknande bild som hon kallar ”the Spinster” (Marsden 1972, s.76). 



Hon beskrivs som en kvinna som av olika skäl lever ensam (Marsden nämner t.ex. barnavård) 

och istället för kärlek och äktenskap på ett eller annat sätt finner ett substitut för familjelivet 

och därmed kan uthärda ensamheten. Marsden skriver: ”[Spinters] are lost until they find new 

substitute families in which their female biology automatically ascribes to them the nurturing 

function of mothers” vilket kan ses som ytterligare en kvinnobild som visar kvinnans 

beroende till hennes biologiska funktion (Marsden 1972, s.76).  

Susan Gorsky skriver i ”The gentle doubters: images of women in Englishwomen’s novels, 

1840-1920” att kvinnliga författare ofta använder sig av manliga kvinnobilder och att “the 

woman sees herself as subordinate to man” (Gorsky 1972, s.30). Detta medför att kvinnor är 

så påverkande av det manliga perspektivet att de har svårt att se kvinnan utanför hennes 

relation till mannen och har svårt att skapa nya roller för och bilder av kvinnor. Därför kan 

dessa stereotypa kvinnobilder förekomma hos såväl manliga som kvinnliga författare. Även 

Russ berör detta förhållande: ”Both men and women in our culture conceive the culture from 

a single point of view- the male” (Russ 1972, s.4). Några av de stereotypa kvinnobilder som 

Gorsky har funnit är: ”the Independent Woman”, ”the Martyr”, ”the Angel” och ”the 

Ingenue”. Dock menar hon att dessa stereotyper ändras i takt med samhället vilket leder till att 

de ser lite olika ut i olika tider (Gorsky 1972, s.30-31).  

När det gäller ”The Angel” skriver Gorsky att hennes ålder inte spelar någon större roll, 

eller huruvida hon är gift eller vacker. ”The Angel” är ”above earthly concerns, generous to 

the point of self-sacrifice, quiet, forgiving, and capable of absolutely self-less love”, och hon 

blir ofta belönad för sitt handlande genom att bli gift i slutet av romanen (Gorsky 1972, s.34). 

Gorsky menar att även om några av ”the saintly women [...] vary the stereotype by containing 

contradictory feelings and unsaintly emotions” är de flesta änglar trots allt “monotonously and 

unbelievably good” (Gorsky 1972, s.35). 

“The Martyr” menar Gorsky kan ses som en underkategori till “The Angel”. Vidare finns 

det två typer av martyrer. Den första av dessa kallar Gorsky den traditionella martyren som: 

”bears the indignities and tortures of her life with the self-sacrificing grace and patient 

fortitude of a Griselda, and whose life ends in pain or early death” (Gorsky 1972, s.36). Den 

andra typen kan vi kalla martyren som gör motstånd då Gorsky beskriver henne som: ”[she] 

attempts to fight back against the circumstances or people that have trampled on her [and] 

refuses to destroy herself voluntarily and is sometimes rewarded at the novel’s end with a 

happy marriage” (Gorsky 1972, s.36). Dock har dessa martyrer det gemensamt att: “The cause 

of martyrdom […] is a man” (Gorsky 1972, s.36).  



”The Ingenue” beskrivs som ”innocent, beautiful, delicate and frequently bland” och även 

som ”half doll, half angel” (Gorsky 1972, s.32-33). ”The Ingenue” är ofta en ung kvinna i 

övre tonåren, ibland till och med yngre som enligt Gorsky inte utvecklas särskilt mycket 

under romanens gång, utan hon: ”sweetly exchanges her father’s arm for her husband’s with 

no perceptible change in herself” (Gorsky 1972, s.38). Vidare är hon: ”Innocent, unformed, 

and naive, often self-effacing and unsure [and also] at the mercy of the adults - especially the 

men - who enter her life” (Gorsky 1972, s.38). Gorsky menar att denna karaktärs enorma 

naivitet gör att hon ofta blir lurad och bedragen av män samt att denna häpnadsväckande 

naivitet kan verka överdriven och orealistisk. Gorsky skriver att: “the Ingenue”, tackvare sin 

oskuldfullhet ”makes a perfect wife, according to many heroes” (Gorsky 1972, s.39). Gorsky 

menar att denna karaktärs oskuldsfullhet gränsar till barnslighet och kallar “the Ingenue” för 

”child-woman” då det ofta handlar om en kvinnlig karaktär som fortfarande på många sätt är 

ett barn (Gorsky 1972, s.39-40).  

När det gäller ”the Independent Woman” menar Gorsky att dessa kvinnor är de som arbetar 

och försörjer sig själva (Gorsky 1972, s.40). Dock menar Gorsky att det gemensamma för 

dessa självständiga kvinnor är att de erkänner äktenskapet som kvinnans normala öde och ser 

självständigheten som ett andra alternativ då deras makar avlidit eller övergett dem (Gorsky 

1972, s.41). Vidare offrar många av dessa kvinnor karriären för familjen. Gorsky skriver: 

”Still, the independent woman of the early twentieth century, the career woman who either 

remains single or tries to combine her work with marriage, is seen as an anomaly, with 

minimal success and only a limited chance for happiness” (Gorsky 1972, s.42).  

Sammanfattningsvis kan det sägas att kvinnor i 1800 och 1900–talets litteratur så gott som 

alltid är låsta till sin biologiska funktion och nästan alltid beskrivs utifrån förhållandet till 

mannen och den funktion hon fyller för honom. Kvinnor har beskrivits utifrån oppositionerna 

ond/god, madonna/hora, hustru/fallen kvinna. Även Russ anknyter till denna opposition 

mellan helgonlika och demonlika bilder av kvinnan då hon sammanfattar de roller hon anser 

kvinnan vara begränsad till som ”Devourer/Bitches or Maiden/Victims” (Russ 1972, s.8). 

Idealkvinnorna är de som är undergivna, beroende, stödjande, varma, känsliga, kärleksfulla 

men främst av allt kyska, trogna och självuppoffrande. De kvinnor som bryter mot normen för 

kvinnligt uppförande enligt det partriarkala samhället straffas genom utfrysning, hån, 

ensamhet, eller ett i allmänhet olyckligt öde som ofta slutar med självmord eller död. De 

ensamma kvinnorna inom litteraturen har ömkats och förlöjligats och deras ensamhet har 

antingen framstått som påtvingat, exempelvis genom att maken avlidit. eller så har kvinnor 



som väljer att avstå män beskrivits som i behov av ett substitut, exempelvis ett behov av att ta 

hand om andra och därigenom ta på sig en form av modersroll.  

Metod 

Jag kommer att analysera fyra av romanens kvinnliga karaktärer genom att titta närmare på 

berättarperspektivet då detta påverkar framställningen. Jag kommer att använda mig av 

Genetts tankar kring berättare och fokalisering och applicera dessa på romanen samt visa på 

de konsekvenser detta får för framställningen av karaktärerna.  

Dessutom kommer jag även att ha ett feministiskt perspektiv när jag analyserar de kvinnliga 

karaktärerna då jag kommer att försöka se om några av de vanligast förekommande 

kvinnobilderna och stereotyperna går att applicera på de bilder vi får av de kvinnliga 

karaktärerna i romanen. Detta är enligt mig både viktigt att ta hänsyn till och mycket 

intressant vid en analys av de kvinnliga karaktärerna eftersom både romanens författare samt 

dess huvudkaraktär båda är män och då bilden av kvinnan ges ur manlig synvinkel. Jag 

kommer även vid min analys av de kvinnliga karaktärerna väva in hur andra forskare har 

uppfattat dessa karaktärer och var de har lagt tungpunkten i sina analyser av dem.  

Analys 

Romanens berättarperspektiv 

Redan genom att närmare analysera det inledande avsnittet i Onåd kan vi ta fasta på en del 

punkter rörande berättare och fokalisering:  

 

För att vara femtiotvå år och frånskild har han enligt vad han själv tycker, 

sitt sexbehov rätt väl tillgodosett. På torsdagseftermiddagarna kör han till 

Green Point. Punktligt klockan två ringer han på ringknappen vid entrén 

till Windsor Mansions, säger sitt namn och stiger in. I dörren till lägenhet 

113 väntar Soraya på honom.[---] Soraya är högväxt och slank och har 

långt svart hår och mörka, blanka ögon. Praktiskt sett är han tillräckligt 

gammal för att vara far till henne, men praktiskt sett kan man ju bli far vid 

tolv års ålder. Han har hört till hennes kundkrets i över ett år; han tycker 

hon är ytterst tillfredställande. I veckans öken har torsdagen blivit en oas 

av lyx och vällust. (Coetzee 2003 s. 5. Fortsättningsvis kommer 

referenser till Onåd endast anges med sidnummer)  
 

Då huvudkaraktären beskrivs i tredje person är det tydligt att det finns en berättarröst i texten 

och att denna berättare inte är huvudkaraktären själv då händelserna i detta fall skulle vara 

beskriva ur jagform. Berättaren är inte heller en av karaktärerna i romanen utan är en 

”heterodiegetic” berättare (Genette 1980, s.245). Det är även tydligt att berättaren använder 

sig av en ”narration with internal focalization” då vi får veta vad David tycker och tänker 

(Genette 1980, s.189-190). I detta fallet kan berättaren som tidigare nämnts välja hur mycket 

läsaren ska få ta del av. Det är genomgående huvudkaraktären David Luries tankar och åsikter 



som står i fokus och vi får inget veta om vad Sorarya eller någon av de andra karaktärerna 

tycker och tänker om de inte säger detta till David vilket innebär att David är fokalisatorn. 

Även Angevall tar upp detta då hon skriver: ”David Lurie is an internal focalizer as defined 

by Genette” (Angevall 2005, s.3). Fokaliseringen är därmed ”fixed” vilket innebär att den är 

begränsad till endast en karaktär (Genette 1980, s.189-190). Angevall uttrycker det som att: 

”we never get to know the thoughts and feelings of the other characters ’from the inside’” 

(Angevall 2005, s.3). Vi får endast ta del av Davids syn på de andra karaktärerna vilket gör 

det viktigt att ifrågasätta Davids åsikter, attityder och värderingar då den bild som David har 

av de andra karaktärerna inte kan ses som den enda rätta eller sanna bilden då den är stark 

knuten till och begränsad av Davids medvetande. Det är alltså viktigt att ta hänsyn till hur 

David uppfattar världen runt honom, vilka attityder och värderingar han har samt 

anledningarna till denna syn då allt detta påverkar den bild som läsaren får av de andra 

karaktärerna. Även Angevall tar upp vikten av detta då hon använder sig av termen ”filter” för 

att beskriva ”how a character percieves the world” (Angevall 2005, s.7). Filter kan definieras 

som det sätt på vilket en karaktär uppfattar världen och har att göra med karaktärens 

medvetande, förståelse, känslor, attityd osv.(Angevall 2005, s.7). Man skulle kunna säga att 

”filter” har att göra med att upptäcka vilka påverkansfaktorer som får en karaktär att resonera 

på ett visst sätt. Några av de filter Angevall nämner är exempelvis ”a white middle-aged 

male” och  ”a scholar [...] used to filter the world through the words of Romantic poets”, samt 

“language” (Angevall 2005, s.8-9).  

Det filter som enligt mig är viktigast att ta hänsyn till vid en analys av de kvinnliga 

karaktärerna är just “white middle-aged man” då jag anser att detta filter starkast hänger 

samman med och påverkar Davids kvinnosyn och bilden vi får av de kvinnliga karaktärerna. 

Angevall tar även upp och problematiserar svårigheten med en som hon kallar ”covert 

narrator” och en stark fokalisering av en bestämd karaktär då hon menar att det i vissa partier 

kan vara svårt att veta huruvida det är David eller berättaren som tycker eller tänker något. 

Hon uppfattar det som att ”it is as if the narrator is hiding behind David Lurie, letting him do 

the introductions” (Angevall 2005, s.10). Vidare menar Angevall att denna osäkerhet kring 

berättaren och fokalisatorn beror på att: ”They share the same time, the same space and the 

same language. Indeed, the use of the present tense makes if feel like the narrator is in the 

story, in the same place, almost as if he or she is sitting on the protagonist’s shoulder. [---] It 

is as if the narrator is not focalizing on the character; he is him” (Angevall 2005, s.11). 

Angevall menar att meningen med en intern fokalisering i kombination med en “covert 



narrator” är att: ”attract the attention away from the narrator’s mediation and closer to the 

focalizing character” (Angevall 2005, s.11).  

Vidare menar Angevall att användningen av “free indirect discourse” bidrar till osäkerheten 

kring huruvida det är berättarens tankar eller David Luries tankar (Angevall 2005, s.12). ”Free 

indirect discourse” beskriver hon som att en karaktärs tankar eller tal presenteras för oss utan 

användningen av citationstecken och utan att direkt referera till talarens eller tänkarens 

identitet” (Angevall 2005, s.12). Som exempel på denna osäkerhet kring vem som talar eller 

tänker tar hon upp meningen ”Inte våldtäkt, inte riktigt, men ändå något oönskat, ända in i 

märgen oönskat” (s.31) då hon menar att det är svårt att avgöra om det är berättaren eller 

David som utrycker dessa tankar (Angevall 2005, s.13). Dock menar Angevall att det 

fortfarande är Davids tankar och tal som det här är fråga och jag håller med. Men det är enligt 

mig en tolkningsfråga och oavsett vem man väljer att tillskriva dessa tankar så går det inte att 

finna några ”bevis” då texten i sig inte talar om vem tankarna tillhör och det omvända skulle 

kunna vara mycket möjligt. Även Angevall tar upp detta då hon skriver att: ”Leaving the 

narrator indistinct also gives the impression that everything is shown like in a movie, that 

there is almost no narration” (Angevall 2005, s.13). Dock finns ju berättaren alltid där i 

bakgrunden och detta är viktigt att komma ihåg för som Angevall skriver är det fortfarande 

berättaren som bestämmer vad och hur mycket han/hon vill berätta (Angevall 2005, s.14). 

Dock ger berättaren oss ingen alternativ bild av händelserna eller övriga karaktärer utan vi får 

endast Davids perspektiv. Detta medför enligt Angevall att ett ansvar läggs på läsaren att se 

igenom eller bortom den interna fokaliseringen för att kunna se helheten (Angevall 2005, 

s.16). 

Även DelConte tar upp en liknande tankegång då han menar att det finns en ”absentee 

narratee” i simulanteous present tense narration (när texten är skriven i presens) (DelConte 

2007, s.433). Med begreppet ”absentee narratee” menar DelConte: ”I term this phenomenon 

particular to simultaneous present tense narration the absentee narrate: the illusion 

(maintained by both narrator and author) that someone within the story world is listening to 

the narrative even though the narrative structure does not accommodate that someone” 

(DelConte 2007, s.433). Vidare menar DelConte att: “The absentee narrate, then, seems to 

invite the reader to enter into the fiction more readily than might occur with narrative modes 

containing a determinate narrate because with an absentee narrate, the narrator has no narratee 

within the fiction nor one accounted for outside of the fiction [---] thus our […] role as 

audience becomes much more immediate than in other works that can accommodate a 

narrate” (DelConte 2007, s.433-434). Detta innebär att vi som läsare får känslan av att 



berättaren kommunicerar direkt med oss, trots att vi befinner oss utanför fiktionens värld och 

inte har någon möjlighet att påverka händelserna. Dock är det viktigt att, som DelConte 

påpekar, komma ihåg att: ”Both the narrator’s and narratee’s function in simultaneous present 

tense narration are highly artificial” (DelConte 2007, s.433). 

Då läsaren är låst till Davids syn på de kvinnliga karaktärerna är det därför viktigt att ta 

hänsyn till hur de kvinnliga karaktärerna handlar och vad de säger samt hur andra karaktärer 

talar om dem. Även Angevall tar upp detta då hon skriver:” The reader, being locked into the 

protagonist’s focalization and with no apparent guidance from the narrator, has finally no 

other choice than looking for alternative perspectives, and it is quite natural to turn to the 

other characters in the novel to create meaning” (Angevall 2005, s.14). Jag ska därför i 

analysen förutom att titta på hur David ser på de kvinnliga karaktärerna även ta hänsyn till hur 

andra karaktärer ser på dem samt till hur de kvinnliga karaktärerna handlar och vad de säger.  

Soraya 

Soraya är den första kvinnliga karaktären vi möter i romanen. Redan i den ovan citerade 

passagen kan vi se att Sorayas utseende och kropp är i fokus och anledningen till detta är att 

Davids relation till henne endast är sexuell och han har inget annat intresse för henne mer än 

att hon fyller hans sexuella behov. Soraya är prostituerad och hon och David har träffats i över 

ett års tid. Han finner henne ”ytterst tillfredställande” (s.5). Utseendemässigt beskrivs hon 

som: ”högväxt och slank och har långt svart hår och mörka, blanka ögon” och vi får även veta 

att hennes hud är ”honungsbrun [och] omärkt av solen” vilket medför att vi uppfattar henne 

som svart eller mulatt (s.5). Hon stod även i förmedlingens register under titeln ”Exotiska 

värdinnor” (s.12). Vi får även veta att hon är betydligt yngre än David. Vidare beskriver 

David henne sexuellt med dessa ord: ”I sägen är Soraya inte lidelsefull. Hennes läggning är 

ganska stillsam, faktiskt, stillsam och undergiven” (s.5).   

När det gäller Sorayas personlighet finner David henne ”överraskande moralisk” i sina 

allmänna åsikter eftersom hon exempelvis tar ”anstöt av turister som blottar brösten [...] på 

offentliga badstränder” och då ”hon anser att lösdrivare borde samlas ihop och sättas i arbete 

med att städa gatorna” vilket David inte riktigt får ihop med hur hon rättfärdigar sitt eget yrke 

(s.5-6). Vi får veta att David, trots att han anser henne vara ”lösaktig till yrket” ändå litar 

mycket på Soraya och att hon har stor insikt i hans liv och känner till hans åsikter (s.7). 

Däremot vet David väldigt lite om Soraya då hon inte berättar något om sitt privata liv. David 

vet inte ens hennes riktiga namn eller hur många dagar hon jobbar åt förmedlingen. Dock ser 

han på hennes kropp att hon har fött barn. Han misstänker att hon kanske bara jobbar några 



dagar i veckan och därutöver ”lever ett respektabelt liv i en villaförort” men finner detta 

”ovanligt för en muslim” (s.7-8). Vidare får vi veta att David anser henne vara ”Läraktig, 

foglig, flexibel” eftersom hon går med på att ta av sig sminket första gången hon och David 

träffas och aldrig har använt det sen dess (s.10). 

Efter det att David råkar stöta på Soraya på när hon är ute och handlar med sina två söner 

förändras hon och David tycker sig uppleva en ”tilltagande svalhet” hos henne och sedan går 

det inte lång tid innan hon meddelar honom att de inte kan ses mer (s.13). Soraya säger att 

hennes mor är sjuk och att hon måste ta hand om henne. Hon säger till honom att kontakta 

henne genom förmedlingen som det senare visar sig att hon har sagt upp sig från. Pamela 

Cooper verkar dock mena att David inte längre dras till Soraya och att detta är anledningen till 

att David slutar träffa henne: ”Soraya, recontextualized as a busy mother through Lurie’s 

chance sighting of her, ceases to be an essence of feminine desirability” (Cooper 2005, s.24). 

Det är enligt mig tydligt både för David och läsaren att Soraya undviker honom. Exempelvis 

kan Davids samtal till henne ses som ett tecken på detta då hon i en skarp ton svarar: ”Jag vet 

inte vem ni är. Ni ofredar mig i mitt eget hem. Jag fordrar att ni aldrig mer ringer mig här, 

aldrig nånsin” (s.15). Detta visar på hur viktigt det är för Soraya att kunna hålla isär sitt 

privatliv från tjänsterna hon utför genom förmedlingen. Detta medför att vi genom att se till 

Sorayas handlingar delar Davids syn att Soraya måste leva ”ett vanskligt dubbelliv”(s.11). 

Dock framstår Soraya även som stark då hon har förmågan att verkligen säga ifrån åt David 

på skarpen.  

Det är nästan genomgående genom Davids perspektiv som Soraya skildras och den interna 

fokaliseringen styr bilden som ges av henne starkt. Soraya själv får endast komma till tals vid 

tre tillfällen och vid det första tillfället har hon endast en replik ”Har du saknat mig?”(s.5). De 

följande två tillfällena är då hon meddelar David att hon inte kan träffa honom mer och då de 

talar i telefon. Trots att hon tilldelas så få repliker kan vi ändå utifrån dessa dra några 

slutsatser kring David och Sorayas relation och maktbalansen mellan dem. Soraya är inte alls 

så tillgiven David som han kanske tror och hon blir dessutom kylig och avfärdande mot 

honom. Hon verkar inte ta någon som helst hänsyn till Davids känslor och vädjande utan 

avslutar relationen på ett kyligt och abrupt sätt. Soraya må ha varit undergiven i sängen men 

då hon känner sig hotad kan hon slåss för sin sak.  

Maktförhållandet mellan David och Soraya kan därmed ses som ganska jämställt då David 

behöver henne för att fylla sina sexuella behov och Soraya behöver honom för att fylla sina 

ekonomiska behov. Nyberg menar att David endast ser Soraya som en prostituerad: ”I Davids 

ögon är Soraya enbart prostituerad – det är den stereotypkategori som han har placerat henne i 



” (Nyberg 2007, s.17). Dock visar det sig att David trots allt verkar behöva Soraya mer än hon 

behöver hans pengar vilket medför att David hamnar i en beroendeposition. Detta kan ses som 

ironiskt då man alltid sett den prostituterade kvinnan som beroende av mannen och inte 

tvärtom. Det faktum att David behöver henne mer än hon behöver honom och det faktum att 

ingen annan prostituerad duger kan ses som att Soraya trots allt är mer för David än endast en 

prostituerad som Nyberg hävdar. Davids beroende av Sorayas tjänster medför att hennes makt 

ökar. Det är även det faktum att Soraya slutar på förmedlingen som driver David till att söka 

kontakt med Melanie. 

Den stereotypa kvinnobild som Soraya bäst passar in i är älskarinnan – fresterskan eller 

”The Bitch Goddess”. Trots att Soraya inte aktivt förför David kan hon ändå ses som den som 

har makten då hon ”destroys [him] by her indifference” dessutom är Soraya ”beautiful, 

irresistible […] fascinating because she is somehow cheap or contemptible” då hon är 

prostituerad (Russ 1972, s.5-6). Det är ganska tydligt att David ser henne som en slags ”Bitch 

Goddess” eller fresterska då han känner att hon genom sin kropp och sexualitet har makt över 

honom. David känner sig övergiven då Soraya meddelar att de inte kan ses mer. Hon har gjort 

honom olycklig och driver honom till att söka kontakt med Melanie. Detta kan ses som att 

Soraya har makten att förstöra David genom sin likgiltighet och därmed kan hon trots sin 

passiva personlighet ses som en älskarinna-fresterska eller en ”Bitch Goddess”. 

Melanie 

Det första vi får veta om Melanie är att hon deltar i Davids romantikkurs och att hon inte är 

”bäst av hans elever men inte heller sämst: rätt begåvad men oengagerad” (s.16). 

Utseendemässigt beskrivs hon som ”liten och smal och har snaggat svart hår, breda, nästan 

kinesiska kindben och stora, mörka ögon” (s.16). Vidare får vi veta att hennes klädsel alltid är 

effektfull (s.16). Melanie framstår som ganska blyg då hon följer med David hem första 

gången och han på ett tydligt sätt stirrar på henne: ”Hon slår ner blicken med samma 

undanglidande och kanske till och med koketta leende som förut” (s.17). David brukar ofta 

beskriva hennes klädsel ingående och de gånger han minns tillbaka på tiden med Melanie är 

det främst hennes kropp han minns och fokuserar på, exempelvis då han flyttat hem till Lucy 

och ett minne plötsligt dyker upp: ”ett minne av hennes små välformade bröst med de 

upprättstående bröstvårtorna, av hennes släta platta mage” (s.75). Även Nyberg tar upp David 

syn på Melanie då hon nämner att David ”anser sig ha rätt till, Melanies kropp” (Nyberg 

2007, s.11).  



Vidare får vi veta att hon gillar Blake men inte är så väldigt förtjust i Wordsworth och att 

hon skrev dikter när hon var yngre. Hon gillar att spela teater och spelar i en pjäs som heter 

Solnedgång på Globe Salon där hon spelar en ung tjej som kommer in och söker jobb på en 

frisörsalong (s.29). Dock får vi inte vet huruvida David ser henne som en bra skådespelerska. 

David ser henne inte som en lidelsefull person och hon verkar själv inte se sig som det (s.18). 

Hon avskyr att laga mat men säger att hon förmodligen borde lära sig det (s.19). David 

noterar att hon har en ”Frisk aptit för en så spenslig person” (s.19). Melanie verkar också vara 

ganska nyfiken av sig då hon går runt och tittar på David personliga tillhörigheter och undrar 

om fotografier och Davids intressen (s.19-20). Melanie verkar vara intresserad av David men 

håller ändå igen lite då vi får veta att hon inte drar sig undan när Davis smeker hennes kind 

men inte heller besvarar smekningen. David anser henne vara osäker och för ung och omogen 

för att klara av ett förhållande med honom (s.23). Även Cornwell tar upp detta då han skriver: 

”Yet he [David] persists in his pursuit of her, knowing also that she is too immature to deal 

with the situations that is developing” (Cornwell 2002, s.315). Då David ringer henne och 

säger att han kommer och hämtar henne leker han med tanken att hon kanske hade haft någon 

undanflykt att komma med om han bara hade gett henne en chans (s.23). Dagen då hon och 

David ligger med varandra verkar hon dyster och frånvarande (s.24). Så här beskrivs deras 

första samlag:  

 

Hennes kropp är ren, okomplicerad, på sitt sätt fulländad; fastän hon hela 

tiden är passiv njuter han av könsakten, njuter så starkt att han från dess 

klimax störtar ner i trans. När han återvänder har det slutat regna. Flickan 

ligger under honom med slutna ögon, händerna slappt vilande bakom 

huvudet och svagt rynkad panna.[---] Med bortvänt ansikte gör hon sig fri, 

samlar ihop sina plagg och går från rummet. Efter ett par minuter kommer 

hon tillbaka påklädd. ”Jag måste gå”, viskar hon. (s.25) 

 

Det framgår tydligt att det är något som inte stämmer med Melanie och det verkar som att hon 

skäms över det hon har gjort och ångrar sig eftersom hon försvinner så snabbt och har svårt att 

se David i ögonen. Dock gjorde hon inget motstånd och David antar att hon bara är blyg och 

omogen. Efter detta verkar Melanie bli mer tystlåten och drar sig undan David exempelvis så 

skyller hon på att hennes rumskompis är hemma för att slippa träffa honom och hon sitter med 

näsan i böckerna på lektionerna för att slippa möta hans blick, dessutom skyndar hon iväg vid 

lektionens slut för att inte behöva tala med honom. Hennes undvikande sätt under lektionen 

driver David till att dagen efter söka upp henne hemma. Melanie blir mycket överraskad. Hon 

blir så pass ”överraskad att hon inte kan värja sig mot inkräktaren som kastar sig över henne 

[utan] blir slapp i armar och ben som en marionettdocka” (s.30). Hon säger nej och stretar emot 



men David lyfter upp henne och bär henne till sovrummet där han klär av henne. Vidare får vi 

veta:  

 

Hon gör inte motstånd. Det enda hon gör är att vända sig bort: vända bort 

läpparna, vända bort ögonen. Hon låter honom lägga henne på sängen och 

klä av henne. Hon hjälper honom till och med genom att lyfta på armarna 

och sedan höfterna. Små köldrysningar löper genom henne; så snart hon är 

naken kryper hon under det vaddstickade sängöverkastet som en mullvad och 

vänder ryggen mot honom. Inte våldtäkt, inte riktigt, men ändå något 

oönskat, ända in i märgen oönskat. Som om hon hade bestämt sig för att bli 

alldeles slapp och död invärtes så länge det pågick, som en kanin när rävens 

käftar sluter sig om dess hals. Så att allt som görs med henne liksom görs på 

långt avstånd. ”Pauline kommer hem vilket ögonblick som helst”, säger hon 

när det är över. ”Snälla du. Nu måste du gå”. (s.30-31) 

 

Det verkar som att Melanie inte vet vad hon vill utan undviker David för att sedan bara ge med 

sig då hon märker att David vill ha sex med henne. Jag tolkar det som att Melanie är nyfiken på 

David men drar sig undan då hon behöver tid och utrymme att tänka igenom saker och ting, 

något som David inte ger henne. Det kan finnas flera skäl till varför Melanie inte gör motstånd 

mot David. En anledning kan vara att hon faktiskt vill ha sex med honom men inte vågar vara 

den som tar initiativet. Hon kanske vill ha en relation till David men egentligen inte vill att det 

ska vara en sexuell relation och kanske ställer upp på sex då hon är rädd för att förlora honom. 

Eller så kanske hon helt enkelt inte vet vad hon vill. Kanske vågar hon inte säga nej då hon är 

rädd för att David ska bli våldsam. Vi kan inte riktigt veta hur det verkligen förhåller sig då vi 

inte får veta vad Melanie tänker och då hon inte säger något om detta till David. Många andra 

forskare har sett detta som en våldtäkt eller sexuellt övergrepp, exempelvis beskriver Nyberg 

det som ett sexuellt övergrepp men påpekar samtidigt att Melanie passar väl in i vad hon kallar 

ett kvinnligt ”till synes självval[t] passitivitetsideal” (Nyberg 2007, s.9). Även Graham väljer 

att se det som att Melanie blir våldtagen av David då hon menar på att han var medveten om 

hennes ovilja och ändå hade sex med vilket medför ”an abuse on her self” (Graham 2003, 

s.438). Vidare skriver Graham: ”Melanie protests when he grabs her, she struggles against him 

as he pick her up and carries her to the bedroom, and there is an acknowledgement that for her, 

their intercourse is ´undesired to the core´”(Graham 2003, s.443). Personligen kan jag trots allt 

inte se det som en våldtäkt eftersom Melanie trots allt aldrig gjorde motstånd. Då vi aldrig kan 

veta hur hon tänkte tvingas vi se till hennes handlande och att inte göra motstånd kan ses som 

detsamma som att ha gett sitt medgivande. 

Efter detta motvilliga samlag är Melanie frånvarande från skolan en hel vecka och hon svarar 

inte på Davids samtal. Dock dyker hon upp hos honom på söndagskvällen och ber att få sova 

över hos honom. Hon är mycket tystlåten och nedstämd då hon kommer dit och David undrar 

om något hänt men Melanie vill inte berätta och på morgonen är hon lika tyst och nedstämd. 



Hon börjar gråta då David frågar henne om vad som hänt men hon berättar inget för honom 

utan frågar bara om hon skulle kunna få bo där några dagar vilket David går med på. Vi får 

veta att Melanie nu börjar ta sig friheten att beete sig hur hon vill och utnyttjar David: ”Hon 

uppför sig illa och kommer undan med för mycket; hon har börjat lära sig utnyttja honom och 

kommer antagligen att utnyttja honom ännu mer” (s.34). Vi får också höra att hon blir alltmer 

självsäker och ogenerad då hon naken ”går runt i rummet och plockar ihop sina kläder, lika 

obesvärad som om hon vore ensam” och verkar vara mycket medveten om sin skönhet och 

åtråvärdhet (s.36).  Efter det att Melanies pojkvän hotat David håller hon sig återigen borta från 

honom. Dock dyker hon upp till nästa lektion och har sin pojkvän med sig och David noterar 

att hon ser ”mager och slutkörd ut” (s.38). David tar in henne på sitt rum för att tala med henne 

om pojkvännen och studierna och då han säger till henne att hon måste göra provet hon 

missade får vi veta att ”Hon möter hans blick förbryllat, rent av förnärmat. [---] När hon till 

slut svarar är rösten så dämpad att han knappt hör vad hon säger: ”Jag kan inte göra provet, jag 

har inte pluggat tillräckligt” och att hon sedan inte säger mer utan möter hans blick trotsigt och 

går därifrån (s.41). Senare får David en lapp i sitt fack om att Melanie har hoppat av hans kurs. 

Då Melanie hoppat av David kurs tar hennes far kontakt med David för att få honom att 

övertala Melanie att gå tillbaka till skolan. Vi får då veta att Melanie alltid varit duktigt i 

skolan och att hennes beslut har chockat hennes föräldrar. Hennes far menar på att Melanie har 

varit mycket engagerad i skolpjäsen hon är med i och att hon kanske bara är överansträngd då 

hon alltid ”går in med hela sin själ för saker” och han vill att David ska försöka tala henne till 

rätta då han vet att Melanie har ”väldigt djup respekt” för David (s.44). Dock vill hon inte tala 

med honom och några dagar senare kommer Melanies far på besök och det visar sig att han vet 

om Davids och Melanie relation. Strax efter denna incident får David besked om att Melanie 

har anmält honom för sexuellt ofredande. Han är övertygad om att henne föräldrar måste ha 

tvingat eller övertalat henne till att anmäla då han inte tror hon att skulle göra något sådant på 

eget bevåg eftersom han anser henne vara för ung och omedveten om sin makt för att göra det 

(s.46). När David talar om Melanie med sin f.d. fru Rosalinda framkommer det att det gick 

rykten om att Melanie tog sömnpiller men vi får inte veta huruvida detta stämmer eller inte. 

David vill inte tro på det för detta skulle medföra att hon gjorde det för att slippa vara 

”närvarande” under samlagen och det även medföra att David skulle bli en förövare och 

Melanie hans offer. Bilden som vi får av Melanie är starkt präglad av Davids syn på henne, 

dock får vi även genom Melanies far en inblick i en del av Melanies liv som David inte känner 

till. Dock är Davids perspektiv även i detta fall mycket dominerade vilket medför att bilden 

som ges av Melanie är stark begränsad till och präglad av Davids medvetande. 



När det gäller maktförhållandet mellan David och Melanie har David en institutionaliserad 

makt över Melanie då han är hennes lärare och bedömer och betygsätter hennes prestationer, 

något som även Nyberg tar upp (Nyberg 2007, s.9). Melanies betyg och framtid ligger i Davids 

händer. David är mycket äldre än Melanie vilket också medför makt då de yngre alltid 

förväntas respektera de äldre. Även när det gäller ren fysik har David ett övertag då vi får veta 

att Melanie knappt ”når honom till axeln” (s.62). Det faktum att David är vit och Melanie är 

svart medför att han även genom sin hudfärg besitter en viss makt över henne då 

apartheidssystemet har varit så dominerade i Sydafrika och fortfarande präglar folks 

medvetande och relationen mellan svarta och vita. Nyberg menar att ”Relationen mellan David 

och Melanie är i högsta grad en maktförbindelse där både genusmakt och etniska faktorer 

integrerar med varandra” (Nyberg 2007, s.19). Även Graham tar i sin artikel upp detta då hon 

skriver: ”Lurie’s misuse of Melanie exposes powers operating at the level of gender and at an 

insititutional level” (Graham 2003, s.438). Cooper menar att Davids handlande och förhållande 

till Melanie ska ses som ett försök av honom att behålla sitt eurocenterade synsätt då hon 

skriver: ”Lurie’s seduction of Melanie is an attempt not only to reclaim sexual privilege, but to 

emphasize the traditional patriarchal procedures of the European culture in which such 

privilege, like Lurie himself, is embedded” (Cooper 2005, s.25). Även Cornwell tar upp 

maktförhållandet: ”Lurie’s seigniorial assertiveness and Melanie’s unresistingness can now be 

seen to be informed not only by the power relations of patriarchy and the academy but also by 

those of race; their encounter is contextualized within the several centuries of colonial history 

in which white men debauched black women with impunity” (Cornwell 2002, s.315).  

David ser fram emot slutet av romanen Melanie som mer självsäker när han några månader 

senare ser henne i pjäsen och han tycker att hon verkar ha mognat och funnit sig själv: ”Hon är 

över huvud taget säkrare på sig själv än förut – faktiskt bra i rollen, riktigt begåvad. Är det 

möjligt att hon under de månader han varit borta har mognat, funnit sig själv? Allt som inte tar 

livet av mig gör mig starkare. Kanske blev rättegången en rättegång för henne också; kanske 

har även hon lidit, och klarat sig igenom prövningen” (s.215). Melanie verkar starkare i Davids 

ögon men vi kan inte riktigt veta om Melanie själv känner sig starkare eller om David bara ser 

henne som starkare för att han ser sig själv som svagare nu än vad han var innan Lucy 

våldtogs. 

När det kommer till att sätta Melanie i relation till de stereotypa kvinnobilderna är det 

tydligt att Melanie kan ses ”kvinnan som sexobjekt” då hon inte har någon som helst makt 

över David. Hon kan lätt ses som ”mannens byte” och ”den som fyller mannens sexuella 

behov, [och är] mottagaren av hans passion” (Ferguson 1976, s.74). Hon skulle även kunna 



ses som ”The Ingenue” då bilden vi får av Melanie är att hon ”innocent, beautiful, delicate” 

(Gorsky 1972, s.32-33). Vidare är Melanie likt ”The Ingenue” en ung kvinna i övre tonåren 

och är ”unformed, and naive, often self-effacing and unsure [and also] at the mercy of the 

adults - especially the men - who enter her life” (Gorsky 1972, s.38). Detta är särskilt tydligt i 

hennes relation till David där hon underkastar sig hans vilja. Vidare kan Melanie genom sin 

ålder och sitt omogna handlande i relationen till David ses som en ”child-woman” då det är 

tydligt att Melanie på många sätt fortfarande är ett barn (Gorsky 1972, s.39-40). 

Lucy 

Då David får sparken från universitet efter affären med Melanie flyttar han ut till sin dotter 

Lucy på landet där hon driver en lantgård. Hon försörjer sig på ”inackordering av hundar och 

försäljning av blommor och trädgårdsprodukter” (s.72). När vi möter henne första gången 

presenteras hon med följande ord: ”Från skuggan på verandan stiger Lucy ut i solskenet. För 

ett ögonblick känner han inte igen henne. Ett år har gått, och hon har lagt på hullet. Höfterna 

och brösten är nu (han söker efter det rätta ordet) yppiga. Bekvämt barfota kommer hon för att 

ta emot honom, breder ut armarna stort, kramar honom, kysser honom på kinden” (s.69). 

Fastän Lucy är Davids dotter kan han inte låta bli att titta på och bedöma hennes kropp. Då 

David främst ser kvinnor som kroppar som eventuellt ska tillfredställa hans sexuella behov har 

han svårt att se på Lucy på ett annorlunda sätt. Han ser henne främst som en kvinnokropp 

istället för att se till hennes personlighet och betrakta henne på ett faderligt sätt. På flera ställen 

i romanen är det tydligt hur David fokuserar på Lucys kropp och utseende. Ett tydligt exempel 

finns på sidan 76: ”Yppig är en snäll beskrivning av Lucy. Snart kommer hon att vara riktigt 

tjock och fet. Hon har börjat slarva med utseendet, så som det brukar bli när man drar sig 

tillbaka från kärlekens fält” (s.76). Vid ett annat tillfälle ser han henne som tilldragande: ”En 

fin fot, snygg. Hon är välskapt, som sin mamma. En kvinna i sina bästa år, tilldragande trots att 

hon börjar bli kraftig, trots att kläderna döljer hennes företräden” (s.88).  

David har även en hel del tankar kring Lucys sexualitet: ”Han undrar hur det är för Lucy 

tillsammans med hennes älskarinnor, hur det är för dem tillsammans med henne. Han har 

aldrig varit rädd för att följa en tanke längs hela dess vindlande spår, och han är inte rädd för 

det nu. Har han gett upphov till en passionerad kvinna? Vilka känslomässiga tillgångar har hon 

och vilka saknar hon?” (s.88). Vid ett annat tillfälle funderar han kring hur det skulle vara om 

Helen kom tillbaka:  

 

Skulle de våga dela säng medan han fanns i huset? Skulle de bli 

generade om sängen gnisslade på natten? Tillräckligt generade för att 



sluta? Men vad vet han om hur kvinnor gör med varandra? Kvinnor 

behöver kanske inte göra sådant som får sängar att gnissla. Och vad vet 

han om just de här båda, Lucy och Helen? Kanske sover de bara 

tillsammans på samma sätt som barn, kryper tätt ihop, kramas, fnittrar, 

återupplever barndomen – systrar mer än älskarinnor. (s.99-100)  

 

Dock förändras Davids syn på och tankar kring Lucys sexualitet efter våldtäkten. Han tänker: 

”Det är kanske fel av honom att tänka på Lucy som homosexuell. Hon föredrar kanske helt 

enkelt kvinnligt umgänge. Eller kanske är de lesbiska bara kvinnor som inte har något behov 

av män. Inte underligt att de är så intensivt hatiska mot våldtäkt, hon och Helen. Våldtäkt, 

kaosets och korsningens gud, kränkare av det avskilda livet. Att våldta en lesbisk är värre än att 

våldta en oskuld: ett hårdare slag” (s.120). Dock förekommer även avsnitt där David betraktar 

Lucy på ett mer faderligt sätt. Exempelvis då Lucy dagen efter hans ankomst till gården tar 

med honom till markanden för att sälja blommor får vi veta att David tänker: ”Hans dotter, som 

han en gång i tiden brukade köra till skolan och balettkursen, till cirkusen och till 

skridskobanan, tar nu honom med på en utflykt och visar honom livet, visar honom den här 

andra, obekanta världen” (s.82). Om Lucys barndom får vi inte veta mycket men vi får veta att 

hon och David kommit allt längre ifrån varandra:  

 

Som barn hade Lucy varit tyst och självutplånande. Hon hade iakttagit 

honom men såvitt han visste aldrig kritiserat honom. Nu i 

tjugofemårsåldern har hon börjat avskilja sig. Hundarna, 

trädgårdsodlingen, astrologiböckerna, de könlösa kläderna: i var och en av 

de sakerna uppfattar han en självständighetsförklaring, genomtänkt, 

målmedveten. Samma sak med avståndstagandet från män. Hon skapar sig 

ett eget liv. Kommer ut hans skugga. Bra! Han applåderar det! (s.103) 

 

Även Nyberg tar i sin analys upp att Davids syn på Lucy förändras efter våldtäkten då hon 

skriver att David innan våldtäkten främst ser Lucy som en kropp och att han efter våldtäkten 

sedan ser henne som ”hans lilla flicka och hans barn igen” (Nyberg 2007, s.12). Nyberg menar 

att ”Han slutar tvärt med att granska hennes utseende” (Nyberg 2007, s.12). Dock finns en del 

avsnitt framåt slutet av romanen där David trots allt inte kan låta bli att fokusera på Lucys 

kropp. Exempelvis då David skrämt upp Pollux när han smygtittar på Lucy får vi veta: ”Lucy 

har bara en tunn morgonrock på sig. När hon reser sig går skärpknuten upp och brösten blottas. 

Senast David såg sin dotters bröst var de en sexårings blygsamma rosenknoppar. Nu är de 

tunga, runda, nästa mjölkvita” (s.232). Detta kan ses som att David syn på Lucy trots allt inte 

förändras så radikalt som Nyberg menar (Nyberg 2007, s.12).  

Lucy älskar sitt liv på landet fast det innebär att leva fattigt och arbeta hårt. Hon har bott på 

gården i sex års tid. Den var först ett kollektiv som sedan köpets upp av henne och större delen 

av tiden levde Lucy tillsammans med sin väninna Helen som även var hennes flickvän. Lucy är 



lesbisk och verkar inte ha det lätt med att finna likasinnade då hon inte har funnit en ny kvinna 

att dela sitt liv med efter att Helen lämnat henne. David ser Lucy som en ”robust bondkvinna” 

och anser att hon gör ett bra jobb med att sköta det slitsamma och hårda arbetet på en gård 

(s.70). Dock är Lucy inte helt ensam på gården hon har en ”hjälpreda”, som hon kallar honom, 

som heter Petrus och brukar hjälpa henne och så har hon hundpensionatet i anslutning till huset 

vilket bidrar till att Lucy kan känna sig ganska trygg som ensam kvinna på den sydafrikanska 

landsbygden (s.70). Hon verkar inte vara lika besvärad av sin utsatta position som David, hon 

säger; ”Jag har hundarna. Hundar betyder fortfarande nånting. Ju fler hundar, desto starkare 

avskräckning. Förresten kan jag inte se att två personer skulle göra nån skillnad mot att vara 

en, om det blev inbrott [---] Jag har ett gevär. Jag ska visa dig. Jag köpte det av en granne. Jag 

har aldrig använt det, men jag har det” (s.70-71).  David är stolt över Lucy då han tänker: ”Om 

det är detta han kommer att lämna efter sig – denna dotter, denna kvinna – har han ingen 

anledning att skämmas” (s.73). Även när han följer med till marknaden för första gången talar 

han med folk och säger att han är mycket stolt över Lucy (s.83). Dock får vi veta att David 

trots allt hoppas att det bara är en fas och att Lucy inte kommer att leva här resten av sitt liv 

(s.75).  

Lucy är inte lika dramatiskt som David utan verkar vara rationell och logisk snarare än 

känslomässig. Exempelvis svarar hon David så här då han överdramatiserar sin situation: 

”Skjuten? För att du har haft ihop det med en studentska? Det är väl att gå lite för långt, David? 

Sånt måste försiggå ständigt. Det gjorde det absolut när jag var student. Om de drog alla såna 

historier inför rätta skulle den akademiska lärarkåren decimeras” (s.77). Lucy verkar inte ha 

några stora drömmar eller ens direkta förhoppningar om framtiden. Då David för detta på tal 

och frågar henne om detta är vad hon önskar sig i livet och viftar med handen mot trädgården, 

svarar Lucy med att lågt säga: ” Det duger” (s.81).  

Lucy älskar djur och ser upp till Bev Shaw då hon anser att visa ödmjukhet mot djur är något 

föredömligt och det enda rätta sättet att leva är att respektera djuren och naturen. Exempelvis 

säger hon så här om sin livssyn:  

 

Det här är det enda liv som finns. Ett liv som vi har gemensamt med 

djuren. Det är i det avseendet människor som Bev försöker vara ett 

föredöme. Det är det föredömet jag försöker följa [---] Jag vill inte behöva 

komma tillbaka till ett nytt liv som hund eller gris och vara tvungen att 

leva på det sätt som hundar och grisar lever under vårt herravälde. (s.86)  

 

Lucy visar genom sin kärlek till djuren en stor ödmjukhet och stark moraluppfattning. 

Exempelvis säger hon om hundarna: ”De gör oss äran att behandla oss som gudar, och vi 

gengäldar det genom att behandla dem som föremål” (s.90). Lucy beskrivs även som skämtsam 



och slagfärdig: ”Hon retar honom på samma sätt som hennes mamma brukade göra. Hennes 

slagfärdighet är rent av ännu skarpare” (s.90).  

Efter våldtäkten blir Lucy mycket tystlåten och tillbakadragen. Vi får veta att hon beter sig 

väldigt kyligt direkt efter våldtäkten och försöker genast ta tag i saker och ting och för att skapa 

ordning i kaoset:  

 
Lucy har kommit och ställt sig bakom honom. Nu har hon på sig 

långbyxor och en regnkappa; håret är bakåtkammat, ansiktet rent och 

fullständigt uttryckslöst [---] ”De har släppt ut luften ur däcken på 

bussen”, säger hon. ”Jag ska gå över till Ettingers. Jag blir inte borta 

länge.” Hon tiger ett ögonblick. ”David, när folk frågar, vill du vara snäll 

och bara berätta vad som hände dig själv? (s.113-114) 

 

Vidare verkar Lucy försöka ta hand om David kanske för att förtränga det hon själv har utsatts 

för. Hon tar med honom till sjukhuset och vi får veta att: ”Hon utstrålar kraft och 

målmedvetenhet, medan hans darrande verkar ha spritt sig till hela kroppen” (s.116). Lucy 

verkar tycka att David efter våldtäkten har blivit jobbigt och nästan löjligt överbeskyddande då 

vi får veta att: ”det undgår honom inte att hon för andra gången den dagen hade talat till honom 

som till ett barn – ett barn eller en gammal gubbe” (s.119). Lucy drar sig så småningom undan 

och isolerar sig, hon vägrar tala om våldtäkten, vägrar anmäla den och orkar inte sköta gården 

längre, vilket leder till att David får ta ansvaret för gården. Vi får veta att: ”Han kan inte 

förvänta sig nån hjälp av Lucy. Tålmodigt och tyst måste Lucy själv bana sig tillbaka från 

mörkret till ljuset. Tills hon har funnit sig själv igen vilar bördan att sköta deras vardagsliv på 

honom” (s.123). Lucy ljuger i sin polisanmälan och David låter henne göra detta. Han pressar 

Lucy till att ge honom en anledning till varför hon inte ville anmäla våldtäkten och på detta 

svarar hon att det är för att ”det som hände mig är en ren privatsak. I en annan tid och på en 

annan plats skulle det kanske kunnat anses vara en sak av allmän betydelse, men på den här 

platsen, vid den här tiden, är det inte det. Det är min sak, enbart min” (s.128). Graham menar 

att Lucys tystnad kring våldtäkten och det faktum att vi inte får vet exakt vad som hände 

medför att vi som läsare måste läsa på ett speciellt sätt för att förstå hädelsen genom ”listening 

not ony to who speaks and in what circumstances, but who does not speak and why” (Graham 

2003, s.434). Graham menar att anledningen till Lucys vägran att tala om eller anmäla 

våldtäkten beror på: ”her refusal to report the crime may represent a rather extreme refusal to 

play a part a history of oppression” men menar vidare att det trots allt inte förklarar varför vi 

inte får höra hennes berättelse (Graham 2003, s.439). Anledningen till att vi inte får veta exakt 

vad som hände menar Graham beror på att skildringen av våld är ”deeply anti-classical” 

(Graham 2003, s.440). Dessutom har våldtäkt inom den västerländska litterära kanon skildrats 



som ”unspeakable” som något som inte kan skildras i detalj och som anses skamligt (Graham 

2003, s.439). Graham menar att tystnaden eller frånvaron av representation är en strategi att 

skildra våld genom att låta läsaren fylla i denna lucka och därmed överförs ett visst ansvar på 

läsaren (Graham 2003, s.444). Cooper är inne på liknande tankegångar då hon om våldtäkten 

skriver: ”Lucy’s rape occurs under the obscure, cryptic sing of hunting. Not narrated in the 

text, the incident is everywhere and nowhere; it signals a moment of aesthetic crisis, of 

representational breakdown, where familiar forms of language collapses and new figurations 

hover” (Cooper 2005, s.26).   

Angående Lucys isolation och depression efter våldtäkten får vi veta att: ”Lucy håller sig för 

sig själv, uttrycker inga känslor, visar inget intresse för något omkring henne” (s.131). Istället 

ligger hon ”timme efter timme på sängen och ser ut i luften eller tittar i gamla veckotidningar, 

av vilka hon tycks ha ett outtömligt förråd. Hon bläddrar otåligt igenom dem, som om hon letar 

efter något hon inte hittar” (s.131). Vidare får vi veta att: ”Lucy blir inte bättre. Hon är uppe 

hela nätterna och påstår att hon inte kan sova; på eftermiddagarna hittar han henne sedan 

sovande i soffan med tummen i munnen som ett barn. Hon har tappat intresset för mat: han är 

den som måste locka henne att äta, och han lagar obekanta rätter, därför att hon vägrar äta kött” 

(s.139). Lucy beskriver sig själv i sitt brev till David som ”en död person” (s.182). David 

beskriver även hur Lucy efter våldtäkten även fått en snäsigare ton (s.142).  

Lucy går på Petrus fest och klär upp sig i klänning och låtsas som att inget har hänt samt vill 

genast gå för att inte väcka uppståndelse när hon får syn på en av männen som överföll henne. 

Detta kan ses som att Lucy verkar vara villiga att gå hur långt som helst för att bevara ”freden”. 

David ser Lucys framtid som hopplös efter våldtäkten och tycker att hon borde lämna gården 

men Lucy är fast besluten om att stanna och hon vägrar ge upp, hon säger: ”David, om jag 

reser min väg nu kommer jag inte tillbaka. Tack för efterbjudandet, men det kommer inte att 

fungera” (s.178). David nämner även i ett samtal med Rosalinda att det blivit en ”hederssak” 

för Lucy att stanna kvar på gården (s.212). När Lucy sen talar ut om våldtäkten får vi veta att 

hon tog det mycket personligt då det utfördes med ett, enligt henne, personligt hat (s.180). 

Lucys syn på män verkar vara att de är våldsamma och hon gör en jämförelse mellan sex och 

mord då hon talar med David om våldtäkten. Om detta beror på våldtäkten eller huruvida hon 

hade denna manssyn innan är svårt att dra några slutsatser kring. När David sen flyttar ut från 

Lucy verkar hon återhämta sig ganska bra och gården och försäljningen har kommit igång i 

ordentligt när David besöker henne igen. Lucy väljer att behålla barnet efter våldtäkten och 

uppger att hon fullständigt struntar i Davids åsikter och markerar tydligt att han inte kan styra 

och kommentera hennes liv (s.222). Detta medför att hon framstår som mycket stark och 



självständig. Även Nyberg beskriver Lucy som ”den självständiga och starka kvinnan som gått 

sin egen väg” (Nyberg 2007, s.12). Nyberg beskriver vidare Lucy som ”självförsörjande, 

öppen med sin lesbiska läggning och politiskt medveten och aktiv” (Nyberg 2007, s.13). Lucy 

är villig att gifta sig med Petrus för att få behålla sitt hus och marken och för att få skydd av 

Petrus vilket kan tyda på att hon inser sin utsatta position men är för envis för att ge upp sitt liv 

på gården. David kan inte förstå hennes beslut och anser att hennes situation är förödmjukande, 

något som även Lucy själv håller med om men accepterar för att få fortsätta leva som hon 

hittills gjort (s.230). David har sen våldtäkten svårare att förstå sig på Lucy och de val hon gör 

och stämningen mellan dem är mycket spänd. Lucy skickar än en gång bort David från gården 

då hon säger att hon inte klarar av att ha både honom och Petrus samt Pollux där samtidigt. 

Lucy säger att hon är fast besluten att bli en god människa och en god mor samt att hon tycker 

att David också borde försöka bli en bättre människa (s.241). Lucy verkar genom sina 

handlingar vara den klassiska martyren som accepterar vad som helst för att göra andra nöjda 

och för att behålla freden och den hon verkar tänka på i sista hand är sig själv. Även Boehmer 

tar upp en liknande syn då hon menar att Lucys val att stanna kvar på gården och underkasta 

sig Petrus är för att hon trots att hon själv hävdar motsatsen verkar sona för de brott de vita 

genom historien har utsatt de svarta för. Boehmer skriver: “She takes on the role of the victim 

of a history of violence and deprivation: this, she suggests her attackers believe, is the price for 

staying on” (Boehmer 2006, s.144). Vidare skriver Boehmer: “In effect, Lucy embeds in 

herself, her person, her body, the stereotypes  not only of the wronged woman bur also the 

sacrificial victim of history, the lamb, the scapegoat” (Boehmer 2006, s.144). Lucy kan alltså 

ses som ett offer eller till och med martyr då hon väljer att stanna kvar och ”frivilligt” 

underkasta sig Petrus istället för att flytta och lämna allt bakom sig. Cornwell menar att det 

finns två sätt att förstå Lucys handlande; allegoriskt och realistiskt (Cornwell 2002, s.316). 

Cornwell menar att Davids sätt att resonera är det realistiska då han uppmanar henne att lämna 

gården och bryta den onda cirkeln dock kan man genom en allegorisk läsning komma 

tillslutsatsen att Lucy försöker bryta den onda cirkeln just genom att stanna. Lucys tystnad ser 

Cornwell som ett tecken på att en allegorisk läsning är möjlig då man kan tolka det som att 

Lucy genom sin tystnad tar på sig ett lidande och underkastar sig Petrus för att undvika 

fortsatta motsättningar mellan svarta och vita (Cornwell 2002, s.317-318). 

När det gäller bilden vi får av Lucy så är den inte lika låst till Davids perspektiv då vi får 

mycket information om Lucy av de andra karaktärerna samt genom att Lucy själv talar ganska 

mycket i romanen. Lucys synsätt och Davids skiljer sig ganska mycket åt, och genom att vi får 

se hur Lucy resonerar så får vi ett alternativ till Davids perspektiv särskilt när det gäller frågan 



om huruvida Lucy bör stanna eller flytta. Berättaren är i detta fall inte lika nära David då vi ges 

en alternativ synvinkel som markerar att Davids perspektiv kanske inte alltid är det rätta. Lucy 

är den kvinnliga karaktär som framställs med en större distans mellan berättare och fokalisator 

än de andra kvinnliga karaktärerna då bilden av dem är stark präglad av Davids syn.  

Petrus ser Lucy främst som en kvinna, vilket medför att hon för honom blir någon som han 

har makt över. Speciellt tydligt blir detta då Petrus talar med David om Lucys situation och 

erbjuder sig att gifta sig med henne. Petrus poängterar för David hur farligt det är för Lucy att 

leva som ensam kvinna på en gård, han säger: ”Men här är det farligt [...] för farligt. En kvinna 

måste vara gift” (s.227). Petrus ser Lucy som någon som behöver hans beskydd och det verkar 

som att Lucy i hans ögon blir ett offer, någon vars rädsla han kan utnyttja för egna syften. 

Lucys behov av hans beskydd medför mer land och egendom för Petrus och han kallar henne 

på festen för sin ”välgörerska” (s.148). Även Nyberg tar upp maktrelationen mellan Petrus och 

Lucy då hon menar att våldtäkten innebär en förskjutning av makten. Nyberg menar att Lucy i 

egenskap av vit har ett övertag mot Petrus, dock medför våldtäkten att relationen förändras då 

Lucys utsatthet som gravid kvinna tydligare framträder för både henne och Petrus (Nyberg 

2007 s.23). Cooper uttrycker det med orden. ”Under Petrus’s guidance, Lucy has been placed 

through the act of rape; she has been rebuked, disgraced and ´put in her place´: the 

conventional place of wife and mother – albeit in a reshaped system” (Cooper 2005, s.31). 

Nyberg skriver vidare: ”När Lucy blir våldtagen kastas maktordningen om och Petrus får 

övertaget i egenskap av man. Lucy blir genom den fysiska upplevelsen av våldtäkten samt den 

efterföljande graviditeten socialt också en kvinna och därmed hamnar hon i ett underläge mot 

Petrus” (Nyberg 2007, s.25). Även Graham tar upp detta då hon menar på romanen pekar på en 

samhällskontext där kvinnor betraktas som ”fair game” och ”huntable creatures” vilket medför 

att Lucy då hon är lesbisk ses som ”unowned” vilket medför att hon ses som tillgänglig för 

vilken man som helst (Graham 2003, s.439). Efter våldtäkten inser Lucy sin utsatta position 

vilket medför att hon går med på att ge upp sin mark och gifta sig för att få beskydd och 

därmed inte längre ses som ”oägd”.   

Lucys vän Bev verkar däremot inte henne som ett offer utan ser henne som en stark och 

självständigt kvinna. Hon säger aldrig detta rakt ut med det verkar som att Bev anser att Lucy 

klarar sig bra själv då hon inte lägger sig i Lucys liv eller ”tar hand om” henne, dvs. tvingar 

henne att bli omhändertagen, efter våldtäkten. Bev låter Lucy sköta sig själv och finns till 

hands om Lucy behöver henne, något som Bev verkar räkna med inte kommer att hända så 

ofta. 



Lucy kan sägas passa in i den stereotypa bilden av ”den gamla nuckan”, ”den ensamma 

kvinnan” eller ”the Spinster” då hon är lesbisk och har valt ett liv utan män. Vi får veta att 

Lucys gård tidigare varit ett kollektiv som Lucy bodde i och att hon och hennes flickvän 

Helen sedan stannade kvar. Kollektivet och livet med Helen skulle därmed kunna ses som de 

familjesubstitut som ”the Spinster” skaffar sig för att därmed kunna leva ut en saknad 

modersroll (Marsden 1972, s.76). Dock kan Lucy ses som en ”Spinster” som tvingas in i en 

oönskad modersroll och hustruroll då hon blir våldtagen och sedan beslutar sig för att behålla 

barnet och gifta sig med Petrus. Lucy kan även ses som ”The Angel” då hon är ”generous to 

the point of self-sacrifice, quiet, forgiving, and capable of absolutely self-less love” (Gorsky 

1972, s.34). Men denna godhet kan dras ännu längre och Lucy kan ses om en martyr då hon 

likt Gorskys första typ av martyrer, den traditionella, ”bears the indignities and tortures of her 

life with the self-sacrificing grace and patient fortitude of a Griselda” (Gorsky 1972, s.36). 

Dessutom är Lucys ”cause of martyrdom […] a man” eftersom det är våldtäkten som medför 

att hon hamnat i ett underläge i förhållande till Petrus (Gorsky 1972, s.36).  

Bev 

Första gången vi få möta Bev Shaw får vi veta att David har ganska svårt för henne: ”Han har 

inte fattat sympati för Bev Shaw, en rultig, energisk liten kvinna med små svarta prickar i hyn, 

kortsnaggat stripigt hår och ingen hals. Han tycker inte om kvinnor som inte lägger sig vinn 

om sitt utseende” (s.83). David tycker alltså inte om Bev för att han finner henne oattraktiv 

och Bevs utseende beskrivs vid flera tillfällen. Vid ett annat tillfälle fokuserar han på hennes 

hår och huvud: ”Hennes hår är en matta av små lockar [---] Lockarna måste vara självfall. 

Han har aldrig förut sett en sådan hårväv på nära håll. Ådrorna på öronen framträder som ett 

filigransmönster i rött och violett. Likaså ådrorna på näsan. Och sedan en haka som sticker 

fram rakt ur bröstet, som på en krävduva. Helhetsintrycket är påfallande oskönt” (s.95). David 

se henne liksom de flesta kvinnor främst som en kropp som är föremål för hans begär. Då han 

inte direkt dras till Bev verkar hon inte ha något större värde för honom, exempelvis tänker 

han: ”Hans principer: vilka är de? Att små rultiga tanter med fula röster inte är värda någon 

uppmärksamhet?” (s.91). David tycker även att hennes namn är löjligt och påminner honom 

om ett djur: ”Det är ett löjligt namn att bära. Det får mig att tänka på kreatur” (s.92).  

David verkar tycka att hon är konstigt och patetisk som väljer det arbete hon utför och tror 

att hon kan hjälpa djuren. Bev är veterinär men hennes främsta uppgift är att avliva djur då 

djuren ofta är i så dåligt skick när de kommer till henne att det är den enda utvägen. David 

tänker så här om Bevs arbete: ”Bev Shaw är inte veterinär utan en prästinna, som uppfylld av 



New Age-gallimatias narraktigt försöker lindra de afrikanska djurens lidande” (s.97). Det 

framgår väldigt tydligt att Bev är en människa med stort hjärta och mycket medlidande, 

exempelvis säger hon så här om sitt arbete: ”Jo, verkligen. Det berör mig väldigt illa. Jag 

skulle själv inte vilja bli avlivad av nån som inte blev illa berörd av det. Skulle ni det?” (s.99). 

Vid ett annat tillfälle får vi veta att: ”Bev ägnar var och en av dem hela sin uppmärksamhet 

under det som ska bli djurets sista minuter, smeker det, pratar med det och underlättar dess 

hädangång” (s.162). Bev är väldigt godhjärtad, ödmjuk och hjälpsam. Hon tar god hand om 

både Lucy och David då de sover över hos dem efter överfallet, exempelvis hon ger Lucy 

mediciner och utrymme att vara ensam och hon tappar upp ett bad åt David (s.118).  

David syn på Bev förändras efter det att Lucy blir våldtagen. David börjar fokusera mer och 

mer på Bevs personlighet istället för utseende och störst fokus lägger han på Bevs ödmjukhet 

och kärlek till djuren. Exempelvis får vi veta att: ”Han kommer ihåg när Bev Shaw kelade 

med den gamle getabocken med den söndertrasade pungen, hur hon smekte den, lugnade den, 

trängde in i dess liv. Hur lyckas hon göra det rätt och nå den gemenskapen med djur? Det är 

något knep som han inte kan. Man måste kanske vara funtad på ett speciellt sätt, mindre 

komplicerad” (s.144). Bev har även stort medlidande med Lucy. Bev verkar vara en 

intelligent och rationell kvinna, exempelvis försöker hon övertyga David om att han inte kan 

ta hand om Lucy hela livet utan måste låta henne leva sitt eget liv och hon försöker även 

övertyga honom om att Petrus kommer att ta god hand om Lucy (s.159). Davids syn på Bev 

förändras som sagt men det verkar som att han fortfarande anser henne vara oattraktiv då han 

tänker så här om henne första gången de ligger med varandra: ”Han försöker förställa sig 

henne tjugo år yngre, när det uppåtvända ansiktet på den korta halsen måste ha gjort ett käckt 

intryck och den fräkniga hyn verkat naturlig och sund” (s.168). Vidare beskriver David 

hennes kropp och själva samlaget med orden: ”Hon har inga bröst att tala om. Stabbig, nästan 

utan midja, som en liten tunna [---] Om deras samlag kan han åtminstone säga att han gör sin 

plikt, utan passion men också utan avsmak, så att Bev till slut kan känna sig nöjd med sig 

själv” (s.170). David kallar henne även för ”den arma Bev Shaw” men inser att han måste 

sluta med detta eftersom ”Om hon är arm, så är han totalt utfattig” (s.171). Då David börjar se 

sig själv mer kritiskt och jämför sig själv med Bev blir bilden vi får av henne mer positiv. Då 

David inser sina egna brister framträder Bevs styrkor. Vi får även veta att Davids möten med 

Bev inte är enbart för att få utlopp för sexuella behov utan för att hon verkar ge David något 

annat, som exempelvis kärlek, värme och vänskap (s.184).  

Bev är även en person som kan hålla hemligheter och sviker inte ett förtroende, exempelvis 

frågar David henne en hel del saker om Lucy men hon hänvisar till Lucy själv och pratar inte 



om henne bakom hennes rygg (s.220). Dock verkar David inte vet huruvida han kan lita på 

henne eller inte: ”Borde han lita på henne, på att hon kan ge honom en lärdom, eftersom djur 

hyser tillit till henne? Den tilliten begagnar hon sig av för att avliva dem. Vad ligger det för 

lärdom i det?” (s.235). Davids tanke är värd att övervägas då han har en poäng i det han säger 

men Bev går trots allt att lita på om man är god vän med henne, som i Lucys fall. Att Bev 

kelar lite med djuren innan hon avlivar dem har inget med tillit att göra utan har att göra med 

ödmjukhet och empati, något som även David senare verkar inse då han kan kalla det vid dess 

rätta namn, vilket är att hon ger dem kärlek. Så här beskriver David sitt och Bevs arbete 

framåt slutet av romanen:  

 

En efter en smeker Bev dem, talar till dem, lugnar dem och avlivar dem, 

reser sig sedan och ser på medan han knyter in kvarlevorna i en svart 

plastsvepning. Han och Bev talar inte med varandra. Vid det här laget har 

han lärt sig (av henne) att koncentrera hela sin uppmärksamhet på djuret de 

är i färd med att döda, för att ge det vad han inte längre har svårt att kalla vid 

dess rätta namn: kärlek. (s.244)  

 

Att Bev genom sitt arbete med djuren och den respekt med vilket hon utför sitt arbete med 

dem kommer att förändra och betyda så mycket för David visar att Bev trots allt kom att ge 

honom en lärdom och visade sig vara en människa han kan lita på. Bev framstår därmed 

nästan som en genomgod, idealkvinna. Dock ifrågasätts denna bild av ”godheten själv” av att 

Bev faktiskt har en relation med David trots att hon är gift. Vi får ingen inblick i Bevs 

äktenskap men det finns inte heller något som tyder på att hon skulle ha några äktenskapliga 

problem. Hon verkar inte vara kär i David utan snarare smått attraherad och deras relation 

kom att handla om vänskap mer än sex, något som även det bidrar till att man kan ifrågasätta 

Bevs val att påbörja en relation med David. Det enda vi får veta om Bevs känslor för David är 

av Lucy som säger att Bev känner ”vördnad” för David (s.105). Bilden vi får av Bev är starkt 

präglad av Davids syn särskilt gäller detta hur vi uppfattar Bevs utseende, dock får vi även 

genom Lucy en annan bild av Bev som god och varmhjärtad. Bev beskrivs nästan 

genomgående genom David eller så motarbetas Davids bild av Lucys då hon försöker övertala 

David att ge Bev en chans och påpekar för honom att han underskattar Bev. 

Anledningen till varför den annars genomgoda Bev är otrogen mot sin man med David 

förblir ett mysterium, något som bidrar till att det är svårt att veta huruvida man kan se Bev 

som en genomgod person, vilket åtminstone verkar vara Lucys uppfattning. Lucy ser upp till 

Bev och på flera ställen i romanen försöker hon övertyga David om vilken god människa Bev 

är och vilket beundransvärt arbete hon utför. Exempelvis säger Lucy till David: ”Underskatta 

inte Bev. Hon är ingen dumbom. Hon uträttar en kolossal massa gott” (s.85). Lucy ser henne 



som ett föredöme när det gäller hennes arbete med djuren, vilket är det föredöme hon försöker 

följa (s.86). Lucy menar även att Bevs arbete verkligen tär på henne och detta är vad hon 

säger till David: ”Det är en uppgift som ingen annan vill utföra, så hon har åtagit sig den. Det 

tär hårt på henne. Du underskattar henne. Hon är en intressantare människa än du tror” (s.91). 

Det enda som egentligen får läsaren att ifrågasätta Bevs totala godhet är det faktum att hon 

har en relation med David. Bevs otrohet är det enda som gör att bilden av henne inte uppfattas 

som idealiserad och stereotyp. Bev framstår därmed som en komplex karaktär vars handlingar 

inte alltid är förutsägbara eller ens alltid framstår som motiverade.  

Pamela Cooper menar att vi ska se Bev som ”the shadowy side of the woman – as- goddess 

archetype” då hon ser henne som en symbol för döden eftersom Bev är den kvinna som får 

David att inse sin egen ålderdom och dödlighet (Cooper 2005, s.36). Cooper skriver: ”By 

having sex with Bev, in the operating room where she destroys animals, Lurie seals his 

movement from desire to dissolution” (Cooper 2005, s.36). Bevs arbete med att avliva djur 

bidrar till kopplingen mellan henne och döden. 

Det är inte lätt att placera in Bev i någon av de stereotypa kvinnobilderna då hon framstår 

som en god hustru och en mycket god människa. Bev skulle kunna ses som ”the Angel” då 

hennes godhet och medkänsla ofta får stå i fokus. Dock rubbas denna bild av ”godheten själv” 

av att Bev har ett förhållande med David. Det är inte helt lätt att bort se från hennes otrohet 

och se henne som en ängel. Läsaren får aldrig veta anledningarna till Bevs förhållande med 

David och vi får heller inget veta om Bevs äktenskap. Kanske har de ett öppet förhållande där 

Bill Shaw vet om Bevs relation och Bev faktiskt är den genomgoda ängeln som hon för övrigt 

framstår som? För hon framstår onekligen som en ängel om man bortser från relationen till 

David.  

Slutdiskussion 

Kvinnorna i romanen beskrivs främst genom Davids ögon och i deras relation till honom. De 

tillfällen då berättaren inte är lika låst till Davids syn är när andra karaktärer tillåts uttrycka 

sina åsikter kring de kvinnliga karaktärerna. Exempelvis kan Melanies far komplettera bilden 

vi får av Melanie. Dock är det tydligaste exemplet Lucy där både Petrus, Bev och Lucy själv 

ger oss en bild av henne som inte alltid stämmer överens med Davids syn. I detta fall är 

berättaren inte lika låst till den interna fokaliseringen utan låter andra karaktärer komma till 

tals i större utsträckning än med övriga karaktärer.  

Ett genomgående drag i skildringen av de kvinnliga karaktärerna är ett starkt fokus på deras 

kroppar och sexualitet. Deras funktion eller relation till mannen är sexuell eller biologisk då 



tre av kvinnorna har en sexuell relation till David och då Lucy är hans dotter. Detta är något 

som är typiskt för de roller i vilka kvinnor traditionellt gestaltats inom litteraturen. De 

kvinnliga karaktärerna har inte alltid varit helt enkla att placera in i någon stereotyp 

kvinnobild då vi på grund av Davids begränsade kunskap inte får veta tillräckligt mycket om 

dem eller då Davids egna uppfattning är det enda vi har att förlita oss på. Dock kan de 

kvinnliga karaktärerna placeras in i någon av stereotyp kvinnobild då de alla besitter vissa 

drag eller egenskaper som passar in i den stereotypa kvinnobilden men karaktärerna i Onåd 

framstår som mer komplexa än beskrivningarna av stereotyperna då de besitter andra och 

ibland motsägelsefulla karaktärsdrag. Exempelvis är Bev en ”ängel” som bedrar sin man. De 

kvinnliga karaktärerna är inte alltid så lätta att få ett grepp om då läsaren är begränsad av 

Davids perspektiv som läsaren vet är opålitligt och subjektivt och därför inte godtar det. Dock 

har läsaren ofta ingen alternativ syn vilket medför ytterligare svårigheter då de kvinnliga 

karaktärerna väljer att inte tala eller inte får möjlighet till det.  

Analysen har visat att Soraya kan ses som en variant av den stereotypa bilden av 

älskarinnan – fresterskan då hon genom sin likgiltighet och rent av fientlighet mot David när 

han vill återuppta relationen kan ses som passande i denna kategori. Melanie passade in i både 

bilden av kvinnan som sexobjekt och ”the Ingenue” då hon totalt saknar makt i förhållande till 

David och då hon är ung, naiv, och i de vuxnas våld likt ”the Ingenue”. Lucy kan ses som den 

stereotypa bilden av ”den ensamma kvinnan” eller ”the Spinster” då hon genom sin läggning 

har valt ett liv utan män. Men hon kan även ses som ”the Angel” då hon är självuppoffrande 

och förlåtande. Hon kan till och med ses som en martyr som tar på sig och uthärdar sitt 

lidande. Bev kan även hon ses som en ängel om man kan bortse från hennes otrohet. 

Då det gäller relationen mellan könen har männen ett tydligt övertag över kvinnorna 

tydligast är detta i relationen mellan David och Melanie och mellan Petrus och Lucy. Davids 

makt över Melanie är verksam både på det sexuella, institutionella, etniska och åldersmässiga 

planet, något som även många andra forskare har påpekat. Relationen mellan Lucy och Petrus 

är mer komplex då Lucy i början av romanen har ett maktövertag då hon är vit och ägare av 

gården. Lucys makt eller övertag över Petrus i form av vit och land ägare försvinner i samma 

ögonblick som Lucy blir våldtagen och därmed bli ett offer och en kvinna som går att 

kontrollera för Petrus. Petrus makt över Lucy som man har ersatt Lucys övertag. 

Om man kopplar maktrelationen mellan könen till relationen mellan svarta och vita är det 

tydligt att kvinnorna oavsett om de är svarta eller vita är i underläge där männen besitter all 

makten. David har makt över Melanie och Petrus får makt över Lucy. Skillnaden är att David 

förlorar sin makt över Melanie och Melanie går som segare ur ”kampen” medan Petrus just 



erhållit makt över Lucy och hon onekligen står som förlorare. Därmed kan sägas att den vita 

kvinnan till och med besitter mindre makt än den svarta kvinnan och är mer utsatt. Detta 

medför att situationen under kolonialismen nu är omvänd. Förut var svarta kvinnor de mest 

utsatta och maktlösa i samhället och nu är det istället vita kvinnor. Vita män har även de 

förlorat mycket makt men de besitter trots allt makt över kvinnor. Det verkar som att oavsett 

om det är ett ”svart” eller ”vitt” samhälles värderingar som gäller är det trots allt manliga 

värderingar och ett mansdominerat samhälle där kvinnan alltid framstår som underordnad, 

oavsett hudfärg.  
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