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Abstract of Discourse and Dissonance. ”The Same” and 

”the Other” in Mary Shelley's Frankenstein; or, the 

Modern Prometheus 
This essay – Discourse and Dissonance – deals with Mary Shelley’s gothic novel 

Frankenstein; or, the Modern Prometheus (1818). The focal point is the construction of 

“Them and Us”, as defined by scholars such as Stuart Hall, viewed in terms of the 

following categories: race, gender and family, class, and sexuality. Rather than applying 

an outside perspective, e.g. a feminist or Marxist one, to the text, I use Cultural 

Criticism as described by Arthur Asa Berger in order to deconstruct and reconstruct the 

discourse, as explained by Michel Foucault, within Shelley’s work. In doing so, I view 

the hermeneutics of suspicion as the starting point due to its recognition of every text’s 

hidden truth. Stephen Greenblatt’s term dissonance is useful for the study’s aim of 

finding the differences and similarities in the voices of the novel’s characters. 

Intersectionality functions as the tool with which I intertwine the above categories in 

my analysis.  

   

In conclusion Frankenstein; or, the Modern Prometheus does not convey a message of 

conformity. Its class-, race- and gender-bound discourse is reproduced in the text, but 

simultaneously challenged. The dissonant voices of the novel show the discourse from 

different perspectives and make it obvious that there are cracks on the surface of the 

discourse, which Shelley deepens by putting it into writing – whether she was aware of 

it or not. 
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1. Inledning 
Denna magisteruppsats studerar och analyserar Mary Shelleys 

Frankenstein ; or, the Modern Prometheus (för enkelhets skull: Frankenstein) och 

fäster särskild vikt vid hur begreppen ”vi och den Andre” framställs i romanen. Jag 

betraktar dessa begrepp som sociala konstruktioner, alltså formade av ideologiska 

föreställningar som människan hyst i en specifik tid och ett specifikt rum. Anna 

Höglund har i sin Vampyrer En kulturkritisk studie av den västerländska 

vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet (2009) visat hur ”den Andre” 

förkroppsligats genom vampyrgestalten. Frankensteins ”monster” är visserligen inte en 

vampyrgestalt, men väl en från likdelar uppstånden varelse.1 Tillkomsten av verket 

sammanfaller också med Polidoris och Byrons The Vampyre i samband med den 

berömda spökhistoriepakten vid Genèvesjön sommaren 1816. Jag vill undersöka om det 

i Shelleys roman finns en likartad tematik där ”den Andre” befästs med avvikande 

normer från ”viet” - ”den Samme”.2 

1.1. Syfte, avgränsning och frågeställningar 

Om Frankenstein har det skrivits mycket och akademiskt varierat. Verket 

är exempelvis läst som den första science fiction-romanen, med ett om inte 

teknikfientligt så i alla fall restriktivt budskap.3 Det har tolkats som en symbol för det 

interna hotet i allmänhet och den franska revolutionens urartning i synnerhet.4 Vidare 

har det analyserats exempelvis ur ett kristet perspektiv, men också som en beskrivning 

av psykologiska reaktioner, där Joyce Carol Oates ”Frankenstein´s Fallen Angel” ger en 

balanserad bild av intertextualitet samt religiösa och psykologiska motiv.5 Den här 

studiens syfte är dock att studera huruvida det i boken gestaltas ett yttre hot konstruerat 

utifrån dominanta ideologiska föreställningar i den diskurs som verket författades i.  

Jag vill alltså applicera ”vi och den Andre”-konstruktionen på 

Frankenstein, vars komplexa berättarstruktur torde kunna utgöra något av en smältdegel 

                                                 
1 Shelley skriver uttryckligen att Frankenstein samlar sitt material för livskaparprojektet i gravvalv, 
dissektionsrum och bårhus. 
2 Genom uppsatsen används begreppen ”vi” och ”den Samme” som ett synonymt uttryck för den 
normativa majoriteten i en diskurs. 
3 John-Henri Holmberg, Inre landskap och yttre rymd Del 1 – Science Fictions historia från H. G. Wells till 
Brian W. Aldis,  Lund, 2004. s. 32f 
4 Lee Sterrenburg, ”Mary Shelley´s Monster: Politics and Psyche in Frankenstein”. I George Levine & U.C. 
Knoepfelmacher (Red.), The Endurance of Frankenstein: Essays on Mary Shelley´s Novel. Berkeley and 
Los Angeles 1979, s. 152f 
5 Joyce Carol Oates, ”Frankenstein´s Fallen Angel”. I Harold Bloom (Red.), Bloom´s Modern Critical 
Interpretations: Mary Shelley´s Frankenstein. New York 2007,  s. 29-41 
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där både ”den Samme” och ”den Andre” kommer till tals. Stephen Greenblatt talar i sin 

”Culture” i Critical terms for Literary Study (1990) om teorin att många olika röster ger 

dissonans till den diskursiva fasaden och därmed avslöja sprickor i densamma. 

I enlighet med denna dissonansidé och det i forskningsöversikten 

beskrivna dialogkonceptet är det lämpligt att fokusera på karaktärena och dess röster i 

allmänhet, samt Victor Frankenstein och den av honom skapade varelsen i synnerhet. 

Detta sker utifrån kategorierna kön och familj, klass, ras, samt sexualitet och med detta 

är också uppsatsens ramar givna, eftersom jag lämnar övriga vinklar på verket därhän.6 

Den huvudsakliga frågeställningen blir således följande: 

- Existerar det ett yttre hot mot den normativa diskursen i Mary Shelleys 

Frankenstein och hur, om så är fallet, gestaltas det? 

För att kunna finna svar på frågan ovan ställer jag mig också följande subfrågor:7 

- På vilken social förståelse grundar sig verket?  

- Vems frihet kan tänkas hämmas, underförstått eller uttalat, av verket?  

- Hur har det tidiga 1800-talets sociala strukturer påverkat synen på verket? 

- Hur framträder konstruktionerna ”den Samme” och ”den Andre” i verket? 

 

1.2. Synopsis 

Frankenstein reser till Ingolstadt för att studera och upptäcker där att han 

har förmågan att på vetenskaplig väg skapa liv. Han överger dock den varelse han har 

skapat, varför denne på egen hand tvingas hitta sin plats i ett samhälle där människorna 

skräms av hans ohyggighet. Varelsen hämnas Frankensteins svek genom att förgöra det 

som han förvägrat honom; familj och gemenskap.  

Frankenstein är uppbyggd av en ramberättelse där polarforskaren Walton 

skriver brev och berättar om sitt möte med Victor Frankenstein, vars historia han 

återger. Inom ramen för Frankensteins historia återger denne i sin tur berättelsen ur den 

av honom skapade varelsens perspektiv.  

                                                 
6 H.L. Malchow talar om ”a society that remained intensely patriarchal, class-bound and colour-

prejudiced” i sin studie av hur den den gotiska romanen speglar rastänkande, och med utgångspunkt i 

detta har jag funnit kategorierna kön och familj, sexualitet, klass och ras heltäckande för mitt analysfält. 

Se även avsnittet om intersektionalitet för teoribildning om hur dessa kategorier samexisterar och 

samverkar. 
7 Frågorna är inspirerade av Stephen Greenblatts frågor för förståelse. Se uppsatsens avsnitt 1.4. Dessa 

fungerar som arbetsverktyg för att kunna besvara den huvudsakliga frågeställningen. 
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1.3. Forskningsöversikt och uppsatsens bidrag till läsningen av verket 

Att i en uppsats av det här slaget göra en heltäckande redogörelse för 

forskningen kring romanen är en omöjlighet. Istället koncentrerar jag mig på de 

tydligaste tendenserna samt drag som har en direkt koppling till utgångspunkterna för 

min analys. Få studier av boken lämnar dock dess tillkomsthistoria från Genèvesjön 

därhän, och den biografiska vinkeln på Shelleys verk får trots allt sägas vara den 

dominerande.8 Här kan exempelvis Rickard Berghorns artikel ”Nätter med Frankenstein 

och Lord Ruthven Mary Shelley och John Polidori skriver litteraturhistoria” nämnas, i 

vilken han tecknar en bakgrund där han poängterar författarinnans sällskap med Percy 

Bysshe Shelley, Lord Byron och dennes livläkare John Polidori samt kvinnosällskap 

Claire Clairmont.9 Detta korsar Berghorn med tidens vetenskapliga framsteg och 

experiment för att hitta en utgångspunkt för förståelse av romanen. Däribland nämns 

Erasmus Darwins protoevolutionsteori och Luigi Galvanis experimentella 

elektrifierande av döda djurmuskler, vars spasmiska resultat tolkades som ett steg mot 

skapat liv.10  

Just vetenskapstematiken är också ett anslag där forskningen kring 

romanen ifråga är matnyttig. Mary Shelleys verk betraktas av John-Henri Holmberg 

som den tidigaste science fiction-romanen. Han argumenterar för vetenskapens 

väsentlighet i romanen genom att lyfta fram studenten Victor Frankensteins övergång 

från alkemi till modern forskning och hävdar att Frankenstein är ”den första betydande 

roman där berättelsens hela kärna inte bara helt och hållet är diktad och fantastisk utan 

görs trovärdig genom hänvisningar till naturvetenskapen och dess världsbild”. Romanen 

förutsätter att intellektet och vetenskapen har ersatt religionen som utforskare av 

skapelseprocessen.11 Berghorn påpekar dock att romanens fiktiva vetenskapliga försök 

är vagt beskrivna utan ingående detaljer.12 Vidare pekar Harold Bloom i sin 

introduktion till Bloom´s Modern Critical Interpretations: Mary Shelley´s Frankenstein 

                                                 
8 Radu Florescu hävdar till och med i sin In Search of Frankenstein: Exploring the Myths behind Mary 

Shelley´s Monster att berättelsen om Victor Frankenstein skulle bygga på en verklig person – Konrad 

Dippel, alkemist, boende på slottet Frankenstein. 
9 För att hålla isär Mary Shelley och Percy Bysshe Shelley omnämns den senare aldrig som bara 

”Shelley”. 
10 Rickard Berghorn, ”Nätter med Frankenstein och Lord Ruthven Mary Shelley och John Polidori skriver 

litteraturhistoria”, I Rickard Berghorn & Mattias Fyhr (Red.), I nattens korridorer Artiklar om skräck och 

mörk fantasy. Stockholm 2004. s. 56-66 
11 Holmberg,. Inre landskap och yttre rymd Del 1 – Science Fictions historia från H. G. Wells till Brian 

W. Aldiss s. 32f 
12 Rickard Berghorn, ”Gotik och romantik”, I Rickard Berghorn & Annika Johansson (Red.), Mörkrets 

mästare Skräcklitteraturen genom tiderna, Lund 2006 s. 38 
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på romanens många referenser till i första hand John Miltons Paradise Lost och hur 

förhållandet mellan Frankenstein och varelsen liknar det mellan de bibliska gestalterna 

Satan och Gud samt Adam hos Milton. Dubbelgångarmotivet hos Mary Shelley hittar 

Bloom också i Percy Bysshe Shelleys Prometheus Unbound.13 

En annan framträdande inriktning i forskningen kring verket är den 

feministiska, som ser berättelsen som en metafor för genuskonflikten.14 Det är varelsens 

ickefödsel som har varit det mest centrala för de feministiska läsningarna av romanen. 

Till detta kommer det ödesdigra resultatet av moderslösheten.15 Inte sällan anses Victor 

Frankenstein gestalta Mary Shelleys man Percy Bysshe Shelley och dennes 

tillkortakommanden. Bette London argumenterar för att den manliga kroppen många 

gånger i romanen intar en traditionellt kvinnlig livlös sexuell offerposition, och nämner 

särskilt varelsen i skapelseakten där Frankenstein hänger över honom samt det omvända 

förhållandet i dödsögonblicket där varelsen hänger över Frankensteins livlösa kropp. 

London argumenterar vidare för att de feministiska tolkningsförsök som istället pekar 

på de kvinnliga egenskaperna hos de manliga gestalterna, samtidigt som de accepterar 

bilden av Mary Shelley som ”skandalös” i sin välmening reproducerar en patriarkal 

norm.16 I förlängningen kan betraktandet av Mary Shelley som en skrivande gravid mor 

reducera hennes författarskap till en ambition att skapa myt av födelseakten som 

kvinnlig, ett monstruöst symptom på hennes psyke.17 Anne K. Mellor har däremot en 

annan syn på saken och argumenterar för att Shelley lyfter fram kvinnlig 

förlossningsoro på ett vis som tidigare inte skett i västerländsk, manligt dominerad, 

litteratur. Shelley försäkrar en kvinnlig publik om att dess oro är någonting den delar 

med andra kvinnor. När Frankenstein, en man, i ungefär nio månader – vinter, vår och 

sommar passerar – sliter för att skapa liv har denne inte kapaciteten att ta emot det nya 

livet med empati.18 I Anna Remmets nyskrivna essä ”Gotiken hemsöker ännu 

litteraturen” tecknar hon en rapsodi över den gotiska litteraturen som ”ett textuellt 

utrymme för reproducering, men också till viss del dekonstruktion av patriarkala 

maktstrukturer” och ser i Shelleys roman ett verk som kan beskrivas med den 

                                                 
13 Harold Bloom, ”Introduction”. I Harold Bloom (Red.), Bloom´s Modern Critical Interpretations: Mary 

Shelley´s Frankenstein, New York 2007, s. 1-12 
14 Lena Kjersén Edman,  Systrar 25 kvinnliga författare från dåtid till nutid. Lund 2001, s. 34 
15 Yousef, Nancy. ”The Monster in a Dark Room: Frankenstein, Feminism, and Philosophy”. I MLQ: 

Modern Language Quarterly. Vol. 63. #2, juni, 2002, s. 197-226 
16 Bette London,. ”Mary Shelley, Frankenstein, and the Spectacle of Masculinity”. I PMLA. Vol.108. 

Modern Language Association. #2, mars, 1993, s. 253-267 
17 Yousef 
18 Mellor, Anne K.. Mary Shelley Her Life Her Fiction Her Monsters. New York 2007, s. 41 
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freudianska termen unheimlich; ungefär o-hemlik, det otäcka i någonting skrämmande 

inom en annars välbekant sfär. I litteraturkronologisk mening är detta en fortsättning på 

gestaltningen av det patriarkala förtryck som bildar fonden hos Ann Radcliffes 

författarskap, även om genusmotsättningarna i hennes The Mysteries of Udolpho slutar i 

ett normativt äktenskap.19 Ytterligare en köns- och sexualvinkling i forskningen kring 

verket finns i artikeln ”Do you share my Madness? Frankenstein´s Queer Gothic” där 

Mair Rigby menar att Victor Frankensteins rädsla och skamkänslor gestaltas med ett 

språkbruk som avsevärt liknar skråkbruket som användes för att beskriva den vid tiden 

för romanens tillkomst tabubelagda och illegala homosexualitet.20 

H.L. Malchow har i sin Gothic Images of Race tecknat en övertygande 

förklaringsmodell för Frankenstein utifrån ett rasperspektiv.21 Malchow jämför oron 

inför vad Frankensteins ”monster” är i stånd att åstadkomma med oron inför vad det 

västindiska slaveriets avskaffande skulle kunna innebära. Tvivlet på vilka negativa 

konsekvenser ett totalt avskaffande skulle kunna få fanns även bland de som 

förespråkade slavarnas befrielse. På samma vis som slavarnas förtryckare avsade sig 

ansvar för den eventuellt kommande reaktionen, menar Malchow att Frankenstein flyr 

och förnekar sitt ansvar inför varelsens beteende. Den brist på guidning, utbildning och 

kärlek som Frankenstein visar sin varelse speglar, enligt Malchow, den undfallenhet 

som européerna visade Västindiens färgade befolkning. Malchow är fortsatt intressant 

då han beskriver Mary Shelleys sammanhang som präglat av konflikten mellan ansvar 

och disciplin. Samma evangelistiska krafter som framhärdade idéen om slaveriets 

avskaffande tryckte i Storbritannien på för disciplinär söndagsskoleundervisning. På 

samma sätt, fortsätter Malchow, fanns intressekonflikter kring utbildning av 

fabriksarbetarbarn, färgade och kvinnor. Vem ansvarade för vad som skulle läras ut, och 

i förlängningen; vilken social roll fanns för den utbildade färgade, kvinnan och/eller 

arbetaren? Malchow påpekar likheten med romanen och hur varelsens autodidaktik inte 

leder till social acceptans. ”Behind this lay the frustrations inherent in the formal 

                                                 
19 Remmets, Anna. ”Gotiken hemsöker ännu litteraturen”. Arbetaren #18/2014. s. 10f 
20 Mair Rigby, ”Do you share my Madness? Frankenstein´s Queer Gothic”. I William Hughes & Andrew 

Smith (Red.), Queering the Gothic. Manchester 2009, s. 36-54 
21 Den intresserade väljer med fördel det första kapitlet i boken; ”Was Frankenstein’s Monster ”A Man 

and a Brother”?” 
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education of subordinate persons in a society that remained intensely patriarchal, class-

bound and colour-prejudiced”, förklarar Malchow.22 

Det som den här uppsatsen ämnar åstadkomma är att vidga förståelsen av 

hur denna sammansatta diskurs reproduceras Shelleys verk, i första hand genom att 

anlägga ett ”den Samme och den Andre-perspektiv”. Någon motsats i uppsatsens 

resonemang och Malchows argumentation finns alltså inte. Det kulturkritiska 

förhållningssättet kontrasterar dock per definition mer biologistiskt inriktade tolkningar 

av den här lästa texten.23 Tolkningarna och analyserna av Frankenstein har varit många, 

men jag hoppas att med hjälp av kulturkritiken och intersektionaliteten kunna kliva in i 

texten och förstå den genom de diskurser som Shelley befann sig i istället för att 

anlägga ytterligare utifrånperspektiv eller endimensionella inifrånperspektiv på verket.24  

1.4. Disposition 

Uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsning, en kort synopsis samt 

en forskningsöversikt av studier i verket, med tillhörande ambition för vad studien skall 

tillföra denna, redogörs för i inledningens (1.) tre första avsnitt. Därefter beskriver jag 

hermeneutisk kulturkritik (1.5.1) och intersektionalitet (1.5.2.) som uppsatsens 

teoretiska och metodologiska utgångspunkter samt en förklaring av de för studien 

centrala begreppen ”vi; den Samme” och den Andre” (1.5.3.). Som förberedelse för 

analysen redogör jag för bakgrunden i form av den sociolitterära kontexten (2.).  

Analysen (3.) utifrån kategorierna kön och familj, klass, ras och sexualitet 

(3.1.-3.4.) utgör studiens kärna och följs av en slutdiskussion om det yttre hotet samt 

”den Samme” och ”den Andre” (4.). Avslutningsvis finns stycket ”Konklusioner och 

sammanfattning samt förslag till fortsatta studier” som i allt väsentligt 

innehållsdeklarerar sig självt i rubriken (5.), och till sist en litteraturlista över använda 

källor (6.). 

1.5. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter: hermeneutisk 

kulturkritik och intersektionalitet 

                                                 
22 H.L. Malchow,  ”Frankenstein´s Monster and Images of Race in Nineteenth-Century Britain”. I Harold 

Bloom (Red.), Bloom´s Modern Critical Interpretations: Mary Shelley´s Frankenstein. New York 2007, 

s. 79 
23 Ett exempel är Tina Heesels uppsats ”Frankenstein and the monster: Two independent characters or 

two souls in one body? The attempt of a psychoanalytical interpretation” utgiven på GRIN Verlag, 

Tyskland, 2005. 
24 Tom Geoghegan har för BBC News Magazine sammanställt en lättillgänglig lista över olika förståelser 

av Mary Shelleys roman; ”Frankenstein: 10 possible meanings”, BBC News Magazine, 2011-03-14.  
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1.5.1. Hermeneutisk kulturkritik 

Kulturkritik är ett sätt att förhålla sig till det av människor skapade, 

däribland litteratur. Det är en utgångspunkt för hur detta skall betraktas och analyseras. 

Genom att använda ett kulturkritiskt perspektiv är det möjligt att avslöja de ideologiska 

bakomliggande orsakerna till hur ett verk är kulturellt betingat på det vis det är – oavsett 

om dessa orsaker är uttalade eller ej.25 Den tradition jag baserar min kulturkritiska 

studie av Frankenstein på är hermeneutiken. Rent historiskt är inte hermeneutik något 

enhetligt begrepp.26 Väsentligt är dock att poängtera den textliga helheten och hur den 

förhåller sig till detaljerna. I början av 1800-talet beskriver Friedrich Ast detta som den 

hermeneutiska cirkeln. I korthet måste varje texts enskilda delar förstås genom helheten, 

samtidigt som helheten endast kan begripas med hjälp av detaljerna.27 Helheten ryms 

således i enskildheterna, såsom enskildheterna naturligtvis ryms i helheten. ”Det 

enskilda verket uttrycker hela sin författares tankegång, den enskilde författaren hela sin 

epoks”, skriver Kjørup.28 Här är det möjligt att återvända till Paul Ricceurs begrepp 

misstankens hermeneutik som tidigare talats om i metodavsnittet. Genom ”misstankens 

hermeneutik” förstår Ricceur tolkningsformer som ämnar avslöja textens dolda 

sanningar,29 såsom Marx idé om att den borgerliga liberalismen döljer utnyttjandet av 

arbetarklassen.30  

I detta sammanhang blir begreppet diskurs i Michel Foucaults mening 

relevant. Med ”diskursbegreppet” avser Foucault allt det som tillsammans leder till ett 

visst yttrande (”yttrande” förstått i vid mening). Detta är en stark kritik av ambitionen 

att förstå exempelvis en text som en total enhet (ofta formad av upphovsmannens/-

kvinnans personlighet). Istället menar Foucault att det är tidsandans definierande 

idéinnehåll – diskursen - som formar yttrandena, exempelvis litteraturen.31 Tiden och 

rummet begränsar människans tankar och tyckande. Det mångfacetterade system som 

sätter ramarna för vad som är möjligt att formulera är alltså det som av Michel Foucault 

                                                 
25 Anna Höglund, Vampyrer En kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-

talet till 2000-talet. Växjö 2009, s. 13f 
26 Søren Kjørup ger i sin Människovetenskaperna Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori 

en lätthanterlig översikt av hermeneutikens utveckling. 
27 Søren Kjørup, Människovetenskaperna Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori. Lund 

2009, s. 237 
28 Ibid., s. 238 
29 Den intresserade läser med fördel också om Foucaults maktteorier då de i mångt och mycket ligger till 

grund för misstankens hermeneutik, även om han inte använde termen ifråga. 
30 Kjörup s. 247 
31 Michel Foucault, Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 

1970. Stockholm/Stehag 1993, s. 12ff 
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kallas för diskurs. I en specifik tid i ett specifikt rum kan det existera flera olika 

diskurser, men det som är möjligt att uttrycka skapas alltid i sociala relationer. Dock är 

det inte nödvändigtvis så att den som uttalar sig eller författar en text är explicit 

medveten om diskursen den verkar i, vilket däremot inte innebär att han eller hon kan 

verka vid sidan av den. Tvärtom reproducerar det som sägs inom en diskurs diskursen i 

sig, oavsett om avsikten är att kritisera den eller det som befinner sig i 

dominansställning. Den språkliga och sociala värld som utgör en diskurs är således det 

som avgör vad som sägs eller skrivs i ett särskilt spatiotemporalt sammanhang. Det 

samma gäller förstås också för det som inte uttrycks i samma spatiotemporala 

sammanhang.32 Som en konsekvens av detta sker också någonting som kan beskriva 

som normalisering.33  

De politiska och ideologiska diskurser som står att finna bakom det 

uttalade kan läggas i dagen om man utgår från att det som direkt går att få syn på inte är 

det enda som existerar.  I vetenskaplig idétradition benämns detta med Paul Ricceurs 

ord som ”misstankens hermeneutik”.34 För att på bästa sätt förklara ”det 

människogjorda” är det för kulturkritikern viktigt att använda ett för studien passande 

verktyg, varför kulturkritiken ofta är interdisciplinär. Detta står i motsats till perspektiv 

som exempelvis det psykoanalytiska och marxistiska eftersom de per definition söker 

tolka det undersökta utifrån en given mall som inte är särskilt föränderlig. Därmed inte 

sagt att kulturkritiken inte kan inlemma dessa teorier i sitt förhållningssätt om de är 

funktionella verktyg att i sammanhanget söka förståelse genom.35 Den hermeneutiska 

kulturkritikern går in i textens eget universum för att därigenom upptäcka dess mening. 

Ambitionen är att göra om undersökningens objekt till dess subjekt. Underförstått är att 

ingen text har en enda möjlig tolkning. Även kulturkritiker påverkas av omvärldens 

sociala och politiska diskurser och bär själva på en viss livsåskådningsfilosofi 

(feministisk, marxistisk, freudiansk etc.).36 

I sitt kapitel ”Literary Theory and Cultural Criticism” inleder Arthur Asa 

Berger med att kritisera idéen att en text endast existerar i kraft av recipienten, men med 

att tillskriva litteraturteorin basen för kulturanalys.37 Istället presenterar Berger en 

                                                 
32 Nilsson, Roddy, En välbyggd maskin, en mardröm för själen. Lund 1999, s. 35 
33 Ibid., s. 29 
34 Stewart, David, ”The Hermeneutics of Suspicion”. Journal of Literature & Theology Vol. 3 #3. Oxford  

November, 1989. 
35 Arthur Asa Berger, Cultural Criticism A Primer of Key Concepts, Thousand Oaks 1995, s. 2f 
36 Ibid., s. 21f 
37 Ibid.,, s. 11 
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modell där texten – i vid mening - bör diskuteras utifrån dess skapare, mediet som 

förmedlar den, mottagarna och samhället i stort.38 Berger ser texten som ett fenomen 

vars karaktär påverkas av andra texter (intertextualitet) samt av sändare och mottagares 

förväntningar där likformigheten inom genrer påverkar särskilt.39 Hermeneutiken ställs 

hos Berger som ett möjligt alternativ till den textfixerade nykritiken och till tolkningar 

byggda på specifika ideologiska teorier, såsom marxism eller feminism40. Snarare än 

analyserar eller tolkar återuppbygger hermeneutiken texten så till vida att ambitionen är 

att se texten inifrån och således begripa dess omständigheter.41 

Våra åsikter och uttalanden är alltid knutna till idéer som har 

kommunicerats tidigare, skriver Berger och hänvisar till den ryske litteraturteoretikern 

Mikhail Bakhtin. Kommunikationen är hos denne per definition dialogisk, varför just 

dialogkonceptet är viktigt för förståelse. Där en monolog endast uttrycker ensidighet, 

kan nyttjandet av flera röster – dissonans – ge en vidgad förståelseram för ett verk. Det 

förflutna är i dialogteorin väsentligt eftersom det påverkar nuets idéer och vårt 

skapande. Dessutom spelar det framtida roll eftersom uttalandena i nuet görs med 

förväntade receptioner. Dialogismen blir sålunda nyckeln till förståelsen av texter som 

per definition existerar i luckan mellan preteritum och futurum. Detta bevisar även, 

skriver Berger, den sociala och kulturella miljöns samt tidigare texters påverkan på 

författarens (under)medvetna.42 

Greenblatt föreslår i ”Culture” ett antal frågor som kan vägleda läsaren i 

en kulturkritisk analys av ett verk, däribland följande:43 

Vilket slags beteende kan verket sägas förorda? Är det skillnad på mina värderingar och 

de som är underförstådda i verket? På vilken social förståelse grundar sig verket? Vems 

frihet kan tänkas hämmas, underförstått eller uttalat, av verket? Hur har varande sociala 

strukturer påverkat synen på verket? 

Frågor som dessa kan förflytta läsarens fokus till drag i verket som annars 

hade gått honom eller henne förbi. En fullgod kulturkritisk analys kräver att läsaren 

                                                 
38 Berger., s. 14 
39 Ibid., s. 15ff 
40 Berger skriver matnyttigt om feministisk kritik på sidorna 29-30 i Cultural Criticism A Primer of Key 

Concepts 
41 Berger s. 18ff 
42 Ibid., s. 35f 
43 Harvardprofessorn Greenblatt är en av nyhistoricismens frontfigurer. Denna inriktning kan i korthet 

sägas behandla kulturhistoria utifrån historiska texter via den studerade individens livsposition. Jag har 

för den här studien valt att anamma Greenblatts sätt att studera text och samhälle. 
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lyfter blicken från texten och istället försöker se kopplingarna mellan just texten och de 

värderingar, institutioner och vanor som kulturen den är producerad i består eller bestod 

av, menar Greenblatt.44 Däremot innebär inte detta att närläsningens betydelse kan 

devalveras. Tvärtom hittar närläsaren kulturen absorberad av texten och målet blir 

istället att hitta en komplex helhet mellan textens egenheter och det som ligger utanför 

texten i dess omkringliggande kultur.45 

Greenblatt exemplifierar gärna med Shakespeare och poängen är att 

litterära verk inte bara speglar kulturen, utan också (åter)skapar kulturen – eller om man 

vill; formar kulturen. 46 Vidare talar han om betydelsen av en kulturs 

”släktskapssystem” (familjeförhållanden, äktenskapsregler etc.) och dess berättelser. 

Shakespeare ses av Greenblatt som en expert på att utnyttja kulturens symbolkapital och 

på att placera dem på ”fel” plats i dess sociala struktur. Ett exempel på detta är hur 

Shakespeare i King Lear lånar en pseudohistorisk kungaberättelse och för in skepticism 

och religiös förväntan, för tiden oanständiga familjeband samt samhälleliga konflikter i 

pjäsen. Kulturkritikern kan genom att läsa verket få syn på Shakespeares samtids 

värderingar, menar Greenblatt.47 Däremot poängterar, som sagt, Greenblatt också att ett 

verk inte nödvändigtvis bara gestaltar den dominerande majoritetens värderingar utan 

också kan ge uttryck för motståndets. Det uppstår då sprickor i den diskursiva fasaden. 

Sådan dissonans där för majoriteten olustiga röster kommer till tals finner han i 

Shakespeares The Tempest där kolonisatörernas röst kompletteras av den förtryckte 

slavens.48 Greenblatts resonemang avslutas med det tydliga ställningstagandet att det är 

kulturkritikerns uppgift att avtäcka inte bara de dominerande diskursiva rösterna i 

verket, utan också just de åsidosatta, förtryckta rösterna.49 Att uppfatta den dissonans 

som ljuder inom litterära verk. 

1.5.2. Intersektionalitet 

Den här studien grundar sig på kategorierna kön, klass, ras, familj samt 

sexualitet, varför den också tar avstamp i intersektionaliteten. Detta teoretiska 

                                                 
44 Stephen Greenblatt, ”Culture”. I Frank Lentricchia & Thomas McLaughlin (Red.), Critical Terms for 

Literary Study,.Chicago 2010, s. 226 
45 Ibid., s. 227 
46 As You Like It, King Lear och The Tempest 
47 Greenblatt s. 230 
48 Envåldshärskaren Prosperos långa utläggningar kompletteras av den ende urinvånaren, Caliban, på ön 

där The Tempest utspelas, som också äger sin röst trots att han är förtryckt och av de andra gestalterna i 

verket kallas för ”monster”. 
49 Greenblatt s. 232 
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perspektiv har som utgångspunkt att makten måste förstås som sammansatt, instabil och 

kontextbaserad. Förekomsten av normer som verkar uteslutande och stigmatiserande är 

centralt för maktutövande som naturaliserar underordning. Paula de los Reyes menar att 

det är nödvändigt att belysa de ”exploateringsrelationer” som har samlat såväl 

materiella som symboliska resurser hos en priviligierad grupp, och således också 

förvägrat andra dessa. Stigmatiseringen av grupper och individer är nödvändig för 

ojämlikhetens normalisering. Intersektionaliteten erkänner komplexiteten i 

maktrelationer i motsats till idéer som ser ojämlikhet som genererade utifrån en 

maktordning. Skilda historiska kontexter och institutionella sammanhang har för den 

kulturkritiske intersektionalisten olika förklaringar, varför maktrelationerna för denne 

inte är ”ensidiga, determinera(n)de och monolitiska” skriver de los Reyes. 

Maktdiskurser är inte eteriska utan samverkar. Ett resultat av detta skulle kunna vara att 

en amerikansk vit kvinna kan ha högre status än en färgad medelklasskvinna på grund 

av etnisk härkomst.50 

1.5.3. Begreppen ”vi; den Samme” och ”den Andre” 

Endast i förhållande till varandra kan begreppen ”vi” och ”den Andre” 

existera. På samma sätt som en gräns bara finns till på grund av områdena på bägge 

sidor av den är det endast möjligt att uppfatta ett ”vi” i förhållande till en motpart. Då 

”viet” äger tolkningsföreträde tillåts majoriteten beskriva ”den Andre”, varför subjektet 

tillmäts en dominansställning och objektet marginaliseras. Identiteter skapas då subjekt 

skiljs åt eftersom även dessa existerar i relation till någon annan.51 Genom berättandet – 

narratologin – ställs ofta ”den Samme och den Andre”-relationen på sin spets, dock inte 

nödvändigtvis så att ”den Andre” ställs i sämre dager. En möjlighet är istället att denne 

uppfattas som positivt exotisk, vilket trots allt ofta innebär att ”vi och den Andre-

konstruktionen” stärks på ett icke explicit plan.52 

Stuart Hall resonerar med stöd av Foucaults idéer kring identitetens 

varande och menar att subjektets plats inom den rådande diskursen måste återskapas och 

åter erkännas. Det är i samband med just diskurspraktik som frågan om identiteter är 

relevant och kommer åter, skriver Hall, och avfärdar dess roll som postmodernistisk, 

psykoanalytisk individualitet. Viktigast i sammanhanget är dock slutsatsen att 

                                                 
50 Paula De los Reyes, ”Intersektionalitet, makt och strukturell diskriminering”. I Paula De los Reyes & 

Masoud Kamali (Red.), Bortom vi och dom Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell 

diskriminering. Statens offentliga utredningar 2005:41. Stockholm. 2005. 
51 Stuart Hall, ”Introduction: Who Needs ’Identity’?”. I Stuart Hall,  & Paul Du Gay (Red.). Questions of 

Cultural Identity. London 1996. s. 2 
52 André Jansson, Mediekultur och samhälle. Lund 2002, s. 68 
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identiteter inte är statiska. Istället är identifieringsprocessen ständigt i rörelse. Hall 

skriver att ”In common sense language, identification is constructed on the back of a 

recognition of some common origin or shared characteristics with another person or 

group, or with an ideal, and with the natural closure of solidarity and allegiance 

established on this foundation”.53
 Hall menar vidare att en sådan konstruerad identitet är 

i behov av samhörighetsmarkörer för att kunna existera, men att det är en omöjlighet att 

bli totalt anpassad till identiteten ifråga. Det som lämnas utanför denna kulturella 

identitet är också nödvändigt eftersom det bestämmer vad som kan rymmas i just 

identiteten.54 Vi behöver, fortsätter Hall, förstå identiteter som producerade inom 

specifika diskurser i specifika rum och tider. I olika historiska och institutionella 

maktförhållanden är det olika saker som är annorlunda, vilket styr 

normaliseringsprocessen som styrs av det avvikande snarare än det förenande. Detta – 

”the other” – kallar Hall för ”the constitutive outside”. I en viss spatiotemporal 

narratologi reproduceras förhållandet mellan ”den Andre” och normen samtidigt som 

just dessa i sammanhanget diskursiva begrepp styr narratologin.55  

2. Bakgrund: Mary Shelley i den litteraturhistoriska 

kontexten 

Författaren till Frankenstein befann sig inom ett speciellt 

litteraturhistoriskt sammanhang, för vilket jag här redogör. Mary Shelley var ett 

upplysningstidens barn. Hennes båda föräldrar – William Godwin och Mary 

Wollstonecraft56 – var liberaler, radikala sådana, precis som hennes partner Percy 

Bysshe Shelley. Individens rättigheter tillsammans med demokrati och jämställdhet 

könen emellan var idéer som de framhärdade på bekostnad av tidigare självklarheter och 

förklaringsmodeller byggda på kungamakt, vidskepelse och religion. USA och 

Frankrike hade båda genomgått revolutionära skeenden. För upplysningsfilosoferna var 

människan styrd av tänkande och sinnesintryck. Således förkastade de idéen att en 

specifik auktoritet (vanligtvis en kung, präst eller adelsman – eller för all del en skrift) 

förvaltade och uttryckte den absoluta sanningen. I början av 1800-talet hade detta 

paradigmskifte, som innebar att den i västvärlden sedan romerska imperiet dominerande 

                                                 
53 Hall s. 2 
54 Ibid., 3 
55 Ibid., s. 4 
56 För enkelhets skull kring efternamnen i uppsatsen; Godwin står för William Godwin, Wollstonecraft 
står för Mary Wollstonecraft (Mary Shelleys mor) och Shelley står för Mary Shelley. Percy Bysshe Shelley 
omnämns som tidigare nämnts med fullständigt namn. 
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samhällsordningen kullkastades, på så gott som alla plan ägt rum. Yttermera gick den 

naturvetenskapliga och tekniska utvecklingen framåt under upplysningstiden. Ett 

exempel är Erasmus Darwins nya naturfilosofi som i förlängningen blev till sonsonen 

Charles teori om det naturliga urvalet (1838), vilken beskrev människoartens plats i det 

biologiska systemet.57 

Den amerikanska revolutionen och den franska revolutionen påverkade 

också Storbritannien så till vida att inte heller i öriket kunde den absoluta kungamakten 

tas för given, varför det politiska klimatet i landet försköts i konservativ riktning.58 Rent 

litterärt välkomnades dock händelserna i Frankrike till en början. Den nya optimismen, i 

bjärt kontrast till den pessimistiska synen på 1700-talets sociala förändringar, märks till 

exempel hos poeterna Thomas Gray, William Wordsworth och Samuel Taylor 

Coleridge. Denna motreaktion underblåstes av Jean-Jacques Rousseaus filosofi samt 

Mary Shelleys far William Godwins reformistiska sociala teori.59 En av romantikens 

poeter som föraktade stadens fulhet och industrialismens brutalitet var William 

Wordsworth som dessutom hade befunnit sig i Paris tiden mellan stormningen av 

Bastiljen till avrättningen av Ludvig XIV. Wordsworth var på många vis en för sin 

samtid avvikande individ. Han sympatiserade med politiskt våld i den mån det riktade 

sig mot förtryckarregimer och besatt en tro på republiken som statsskick. Detta 

alienerade honom från det brittiska samhällets norm, samtidigt som han inte fann sig till 

rätta i ett samhälle som han menade obstruerade individualismen.60
 

Wordsworth hade i sin tur en meningsfrände i Samuel Taylor Coleridge 

som dock intresserade sig mer för den övernaturliga tematiken än, som Wordsworth, det 

naturliga, vilket är tydligt i hans poesi. Det mest berömda exemplet är förstås ”The 

Rime of the Ancient Mariner” i vilken Coleridge låter en sjökapten ta livet av en 

albatross, varpå hans skepp och hans besättning drabbas av Naturens hämnd. Vidare 

sökte Coleridge att upplyfta människans fantasi men också lägga dess begränsning i 

dagen i ”Kubla Khan” vars undertitel lyder ”A Vision in a Dream. A Fragment.”61 

När Wordsworhs och Coleridges radikalitet avtog, bland annat av skälet 

att det vid sekelskiftet 1800 var besvärligt att upprätthålla den hållning i England, kom 

                                                 
57 John-Henri Holmberg, ”Efterord”, I Shelley, Mary. Frankenstein eller den moderne Prometheus, Lund 

2008, s. 217ff 
58 Alastair Henry & Catharine Walker Bergström, Texts and Events Cultural Narratives of Britain and the 

United States. Lund 2001, s. 111ff 
59 Enligt Holmberg anarkistisk-individualistisk 
60 Henry & Walker Bergström s. 117f 
61 Ibid., s. 119ff 
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den andra generationens romantiska poeter ta över den radikala stafettpinnen genom i 

första hand Percy Bysshe Shelley, John Keats och Lord Byron (George Gordon). Precis 

som Coleridge och Wordsworth ville de utmana poetiska konventioner, de delade 

samma revolutionära ideal och kände sig främmande i och inför sin samtids 

sammanhang. Alla tre lämnade England som en konsekvens av denna alienation, men 

blev också ett slags ”kultfigurer”; hjältegestalter som fördömda av samhället tvingades 

till egensinnig mental och fysisk exil. I mångt och mycket skapades den romantiska 

bilden av en ”outsider” här.62 Inte minst genom Lord Byron som efter anklagelser om 

incest utfrystes ur den engelska societeten och valde Villa Diodati vid Genèvesjön som 

tillflyktsort. Han kom att personifiera det utstötta geniet, vars konstnärlighet inte gick 

att bestrida medan personen inte passade in i den engelska romantikens överklass.63 Det 

faktum att de alla dog på mer eller mindre dramatiska vis i ung ålder skulle komma att 

stärka bilden av dem som kultprofiler ytterligare.64 

Den engelska romantikens manliga författare levde tämligen omtumlande 

liv, men inte heller Mary Shelley kan påstås ha levt varken enkelt eller särskilt stillsamt. 

Modern Mary Wollstonecraft – tongivande liberalfeminist – dog elva dagar efter 

dotterns födelse, varför Mary Shelley uppfostrades av sin far och dennes nya fru.65 Av 

fadern fick Mary Shelley en bred utbildning och utöver både privatlärare och guvernant 

satt Mary Shelley med då fadern träffade och samtalade med Coleridge. Troligtvis som 

femtonåring träffade hon Percy Bysshe Shelley, med vilken hon – till faderns förtret - 

ett år senare rymde till Tyskland, och senare Frankrike och Schweiz. Till England 

återvände de först när pengarna hade tagit slut, varpå det också avslöjades att hon var 

gravid. Shelley var ruinerad men William Godwin var kallsinnig och han gav inte sin 

dotter något ekonomiskt stöd. Mary Shelley födde en dotter som inte överlevde mer än 

knappa tre veckor. I januari 1816 födde hon dock en son och det var alltså den 

sommaren som tillbringades vid Genévesjön.66 Därefter hade Mary Shelley och Percy 

Bysshe Shelley sexuella relationer med både varandra och med andra. Innan Mary 

Shelley dog 1851 överlevde hon också ett missfall trots kraftig blodförlust, skrev såväl 

                                                 
62 Henry & Walker Bergström., s. 121 
63 Höglund s. 79 
64 Henry & Walker Bergström s. 122 
65 Holmberg. ”Efterord”. s. 210 
66 Ibid., s. 212f 



  
 

XV 

romaner, levnadsteckningar och reseskildringar, fick fem barn samt verkade i sin tids 

mest skandalomsusade och troligtvis också mest betydande krets intellektuella.67  

Percy Bysshe Shelley antog innan begreppet var uppfunnet en närmast 

marxistisk inställning till religion samtidigt som han tillsammans med Mary Shelleys far 

William Godwin till och med försökte upprätta en mindre kommun.68 Percy Bysshe 

Shelley betraktade poetens uppgift som varandet av en påtryckningsfaktor för sociala 

framsteg. Orättvisa, förtryck och revolution är återkommande inslag i såväl hans poesi 

som hans prosa.69 Till skillnad från Percy Bysshe Shelley var Lord Byron, framför allt 

Childe Harold, läst av många. Den typiske byronske hjälten var en fiktiv man vars 

destruktivitet leder till att han förgör vad han håller kärt.70 Typexemplet var Don Juan 

från dikten med samma namn i vilken Byron satiriskt förlöjligade the Duke of 

Wellington, dåtidens engelska nationalhjälte.71 Lord Byron bevittnade på en resa till 

Grekland hur grekerna hade en stark tro på vampyrism, men ansåg att det största hotet 

mot antikens vagga kom från albaner och turkar. De, enligt Lord Byron, ”avskyvärda 

folkslagen”, och dess närvaro menade han ledde till det stolta Greklands degenerering.72 

Lord Byron dog, passande kan tyckas, i strid för Grekland mot turkarna 1824.73 

Intresset för det grekiska sammanföll med Storbritanniens väg mot att bli en faktiskt 

enad nation och föreställningen om den grekiska folksjälen bidrog till britternas 

skapande av en nationalidentitet.74 Lord Byron blir dock i sammanhanget än mer 

intressant eftersom han sympatiserade med grekerna samtidigt som han i allt väsentligt 

odlade en ”outsiderbild” av poeten i allmänhet och sig själv i synnerhet. Poeten hade för 

Byron en särställning i såväl samhälle som kultur. Geografiska avstånd och gränser var 

oväsentliga för poeten som istället var en försvarare av de givet goda värdena inom 

kulturen. Lord Byron lyckades förkroppsliga och dra fördel av författarens samhälleliga 

och kulturella utanförskap.75  

Det är i detta sammanhang – såväl de stora diskursiva kontexterna, som 

Shelleys egen specifika situation - som tillkomsten av Mary Shelleys Frankenstein skall 

förstås. Sommaren 1816 befann sig Mary Shelley (då Godwin) med sin älskare Percy 

                                                 
67 Holmberg. ”Efterord”. s. 214 
68 Henry & Walker Bergström s. 122 
69 Ibid., s. 123ff 
70 Höglund s. 81 
71 Henry & Walker Bergström s. 123ff 
72 Höglund s. 63 
73 Henry & Walker Bergström s. 125 
74 Höglund s. 64 
75 Ibid., s. 65 
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Bysshe Shelley, dennes andra älskarinna tillika Marys syster Claire Clairmont samt 

Lord Byron och dennes livläkare John William Polidori i Lord Byrons gods Villa 

Diodati vid Genévesjön i Schweiz. Då det vackra vädret inte stod sällskapet bi läste de 

tre kvällar skräckhistorier ur den tyska antologin Fantasmagoriana för varandra. Av 

detta beslöt de sig för att skriva var sin egen skräckhistoria. Lord Byron åstadkom ett 

fragment som inspirerade Polidori att sedermera skriva novellen ”The Vampyre” 

(1819), i vilken vampyren för första gången framställs som aristokrat istället för som ett 

ondskefullt naturväsen. Mary Shelley skrev däremot en novell som under året som 

följde växte till romanen Frankenstein. 76  Den gotiska romanen fyllde en likartad 

funktion som den romantiska poesin hade gjort i ett samhälle vars hörnstenar var 

naturvetenskapens omutlighet, pragmatism och förhärskande förnuftsideal, i det att den 

istället vände sig i riktning mot övernaturlighet, känsla och tvivel på vetenskapens 

absoluta förklaringsmodeller.77 Skräckromantiska författare påverkades med all 

sannolikhet av Joseph Pitton de Tournefort som i sin A Voyage to the Levant redogör för 

en resa till grekiska Mykonos där ett ”utbrott av masshysteri” är konsekvensen av en 

vampyrs framfart samt öbefolkningens behandling av denna. Redogörelsen för den 

makabra slakten av vampyren samt skildringen av de psykologiska och sociala 

processer som exkommuniceringen78 eldar under var rimligtvis en stor inspiration för 

gotikens författare. Tournefort ser sig som överlägsen lokalbefolkningen och blottlägger 

därmed, som Anna Höglund uttrycker det, ”det västerländska moderniseringsprojektets 

skuggsida”.79  

3. Analys 

Genom att beskriva den diskursiva kontexten och därpå studera om och i 

så fall hur den framträder i Shelleys Frankenstein redogör jag för min kulturkritiska 

läsning av verket. Detta sker med utgångspunkt i kategorierna ras, klass, kön och familj 

samt sexualitet. 

3.1. Om föreställningar kring etnicitet vid sekelskiftet 1800 och om 

romanens rastematik 

                                                 
76 Holmberg. ”Efterord”. s. 210ff 
77 Henry & Walker Bergström s. 126 
78 I korthet kan exkommunicering beskrivas som att den dödes hjärta avlägsnas från resten av liket under 

en religiös ceremoni i syfte att ta vampyrismen ur den framlidne. 
79 Höglund s. 61f 
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Etnicitetstematiken introducerades redan i denna studies 

forskningsöversikt genom H.L. Malchow och där tar också detta stycke vid. 

Frankenstein kan läsas som om Frankensteins monster symboliserar de hämndlystna 

krafter som skulle kunna släppas lösa vid befriandet av slavarna. I boken Gothic Images 

of Race in Nineteenth-Century Britain hävdar Howard L. Malchow att det inte finns 

några direkta bevis för att Mary Shelley skulle ha skrivit romanen med anledningen av 

det nära förestående borttagandet av den västindiska slavhandeln, men att man inte 

heller kan utesluta det. Malchow ger dock en övertygande bakgrund kring synen på 

utomeuropeiska människor under upplysningen och det tidiga 1800-talet i 

Storbritannien. I korthet menar Malchow att 1700-talets kunskapstörst och vilja att 

systematisera vetskap cementerade det europacentrerade synsättet på människan. 

Människor och raser – inte bara kulturer – inlemmades i biologiska fack på samma sätt 

som Carl von Linné hade kategoriserat växtriket, vilket speglar den europeiska 

aristokratins hierarkiska traditioner. Rousseaus idé om ”naturmänniskan”, eller den 

noble vilden, fortsätter Malchow, byggde på europeiskt tankegods om en europeisk 

urmänniska och firade snarare det nobla idealet än det vilda. För att kunna producera en 

borgerlig humanism fick det vilda flytta ut från den europeiska, aristokratiska 

gemenskapen och bli till ett yttre hot att förstärka ”viet” genom.80 Denna föreställning 

avspeglas i romanens slutskede, i Waltons sista brev till sin syster, träffar varelsen 

Walton vid Frankensteins döda kropp. Varelsen redogör då för sin ensamhet och 

utsatthet och säger att han genom sina brott har skuld till sin egen olycka. ”Now vice 

has degraded me beneath the meanest animal” 81 säger varelsen och ger uttryck för 

omöjligheten att avkasta sig sitt biologiska arv i en darwinistisk miljö. Han fortsätter 

med ”I, the miserable and the abandoned, am an abortion, to be spurned at, and kicked, 

and trampled on”,82 och visar således att den slutliga insikten är att till och med den 

avvikande anser att dess värde är lägre än majoritetens. Varelsen bär också drag av 

Rousseaus ”naturmänniska” i det att hans välbefinnande präglas av årstider och klimat. 

Efter att i ensamhet ha uthärdat en svår vinter stiger förbättras humöret i takt med att 

våren närmar sig.83 Däremot finns en greenblattsk dissonansspricka närvarande i det att 

Frankenstein också söker sig till ett mer välgörande klimat i bergen för att mildra sina 

                                                 
80 H.L. Malchow, Gothic Images of Race in Nineteenth-Century Britain. Stanford 1996, s. 10f 
81 Shelley s. 190 
82 Ibid., s. 190 
83 Ibid., s. 96 
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skuldkänslor.84 I ett språkligt och socialt definierat spatiotemporalt sammanhang är, 

enligt Foucault, det som inte yttras också det som till sist avgränsar diskursen. Något 

utrymme för varelsen att uttrycka en avvikande uppfattning om sitt egenvärde existerar 

inte. Visst finns här för läsaren utrymme för medkänsla och förståelse för varelsen som 

ett omständigheternas offer, men denna eventuella läsarinställning undanröjer ändå inte 

faktumet att varelsen är att betrakta som hierarkiskt lägre ställd. Dessutom är det så att 

det inte är varelsen som får bokens sista ord, utan istället Walton. Denne har lyssnat till 

varelsens berättelse, men undlåter sig trots detta att uttrycka någon som helst sympati 

för honom. Istället konstaterar han krasst på bokens sista rader att varelsen hoppade ut 

genom ett hyttfönster och ”was soon borne away by the waves, and lost in darkness and 

distance”.85  

Just ordet ”darkness” är för mig ett betydelsebärande sådant. Godwin, 

Mary Shelleys far, var principiellt för slaveriets avskaffande, vilket dock inte hindrade 

honom från att vara del av samtidens uppfattning om ”negern” som tidigt sexuellt 

mogen, temperamentsfull och en som på ett spontant vis fortplantar sig. Detta berodde 

inte minst på det tropiska klimat som var just ”negerns” naturliga hemvist86. ”Negerns” 

fysiska företräden var inte bara föremål för ”vetenskapliga” slutsatser likt Godwins, 

utan också för populärkulturell sensationslystnad och satir. Tydliga exempel är 

lyteskarikatyrer i tidningar av den erkänt duktige amerikanske boxaren Thomas 

Molineaux och utställandet av ”the hottentot Venus”, en storväxt svart kvinna – Saartjie 

Baartman – vars kropp efter döden också plockades isär för att bevisa ”negerns” 

abnormitet.87 Den uppmärksamme noterar från citatet ovan romanens nästan sista ord 

”darkness”. Romanen igenom har Shelley använt ljuset som symbol för vetskap, 

upptäckter och upplysning, men kontrasterar detta avslutningsvis med att låta varelsen 

kliva in i det motsatta. När varelsen gör detta har han också ett yttre som påminner om 

sekelskiftets nidbild av den mörkhyade vilden. Walton beskriver varelsens gestalt som 

                                                 
84 Shelley., s. 78 
85 Ibid., s. 192 
86 Malchow s. 12 
87 Molineux var en amerikansk slav som boxades på plantager i Virginia som underhållning. Han vann sin 

frihet genom att vinna vadslagningar åt sin ägare och åkte till England för att försörja sig som boxare. 

Hans matcher var brutala (inga handskar användes) och trots en uppenbar boxningsförmåga dog han 

utfattig och alkoholiserad på Irland 34 år gammal. 

 

Baartman var en slavinna från nuvarande Sydafrika, vars stora bakdel och genitalier i Europa togs som 

bevis för afrikanens underlägsenhet och översexualitet. Hon ställdes ut i Paris och London i 

freakshowliknande sammanhang och efter hennes död obducerades kroppen. Skelettet ställdes ut på ett 

franskt museum. Nelson Mandela föreslog 1994 att kvarlevorna skulle återföras till Sydafrika och 2002 

begravdes hon i landet.  
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obeskrivlig och ”gigantic in stature” med ”uncouth and distorted” proportioner samt ett 

ansikte dolt av ”long locks of ragged hair”.88 Tanken på raser och arter som ojämlika 

blir tydlig när Frankenstein funderar över sitt projekt med orden ”a new species would 

bless me as its creator and source; many happy and excellent natures would owe their 

being to me”.89 Frankenstein ser sig alltså som en framtida ledare för en överlägsen art. 

Trots detta beskriver han sin roll i processen att ge liv åt död materia som ”the Arabian 

who had been buried with the dead, and found a pasage to life aided only by one 

glimmering, and seemingly ineffectual, light”.90 Att hans egna utgör 

mönstermänniskorna råder inga tvivel om när han beskriver sin kusin och tilltänkta 

livskamrat Elizabeths yttre med beskrivningen ”an open and capacious forehead gave 

indications of a good understanding, joined to great frankness of disposition”.9192 

I Storbritannien kring sekelskiftet 1800 fanns också fria människor med 

västindiskt eller afrikanskt ursprung som mer eller mindre bara dumpats av 

inkommande fartyg (uttjänta för redarna) och därför i stor utsträckning levde i fattigdom 

och prostitution.93 Genom Mary Shelleys dagböcker från tiden innan, under och efter 

vistelsen vid Genévesjön 1816 finns tydliga bevis för att hon tagit del av föreställningar 

om jamaicanska slavar som varit såväl villiga att vara till lags som hämndlystna.94 Det 

var dock inte omöjligt för dessa icke-européer att hantera frihet, vilket dock krävde 

långtgående utbildningsinsatser. Regeringar ansvarade, menade Godwin, för sitt folks 

karaktär och blandade därmed ihop begreppen ras och nation, påpekar Malchow.95 

Victor blir dock överraskad när han faktiskt möter sin varelse på en isig glaciär. På 

avstånd har han bara sett en varelse med djuriskt rörelsemönster, men på nära håll inser 

han att varelsen är vältalig. Hotet mot Victors ordnade värld har tidigare varit varelsens 

fysiska styrka och biologiska ondska, men övergår till att vara hans intellekt. Faktum är 

att beskrivningen av varelsen som en ”demon” med ohyggliga fysiska företräden är 

Victors och läsarens perception av varelsen som ändras till sympatiserande i och med 

det att han befästs med mänskliga egenskaper, väl medveten om sin hierarkiska 

                                                 
88 Shelley s. 188 
89 Ibid., s. 37 
90 Ibid., s. 36 
91 Ibid., s. 60 
92 Den tyske läkaren Franz Joseph Galls (1758-1828) anatomiska och fysiologiska forskningar kring 

hjärnan hade resulterat i idéen – frenologin – att ett välutvecklat intellekt också gjorde avtryck i 

huvudskålens form.”Kriminologins fader” Cesare Lombroso (1835-1909) vidareutvecklade teorin med 

tanken att brottslingar ofta hade ett mer aplikt kranium. 
93 Malchow s. 12f 
94 Ibid s. 16f 
95 Ibid s. 12 
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position. Det besinningslösa raseriet är istället Victors och bilden av vilden som den 

enda med en inneboende rovdrift ställs här på ända av Shelley – ett tydligt exempel på 

det Greenblatt kallar för dissonans. Den naturliga fiendskapen upprätthålls uteslutande 

av Frankenstein, medan varelsen försöker uppnå ett fredsfördrag dem emellan.96 Till sist 

väljer Frankenstein att förvägra varelsen avkomma genom att förstöra varelsehonan han 

arbetar på med motiveringen att ”a race of devils would be propagated upon the 

earth”.97 

Varelsens historia förtäljs visserligen genom både Frankenstein och 

Walton, men det är ändå uppenbart hur lika varelsen och Frankenstein är i sitt sätt att 

berätta. Naturens närvaro, känsla och oro för vetskapens konsekvenser präglar båda 

figurernas narratologi. Här finns alltså i den språkliga strukturen tecken på likheter 

mellan majoritetens och minoritetens representanter. Innehållet i varelsens berättelse är 

dock det av en underutvecklad ras. Där den sociokulturella tillhörigheten är en 

självklarhet hos Frankenstein, beskriver varelsen i det närmaste hur han genomgår 

människosläktets utveckling. Han lever inledningsvis som samlare på nötter, bär och 

rötter för att sedan upptäcka elden och lära sig kontrollera den.98 Det innebär att han 

också lär sig att tillaga sin föda. De människor han närmar sig jagar dock bort honom 

och misshandlar honom, då de skräms av hans uppenbarelse.99 Genom att tjuvlyssna på 

människorna i en stuga tillägnar han sig till sist också språket,100 och varelsen blir 

nästan mänsklig.101 Han lider då han hör om Amerikas urinvånares öde och 

solidariserar sig på det viset med vad som kan betraktas som underutvecklade 

naturfolk.102 Likaledes är det till Sydamerikas vildmarker han tänker dra sig tillbaka till 

då han blivit vid sin hona.103 Då varelsen läser John Miltons Paradise Lost identifierar 

han sig både med Satan och Adam, vilket också visar den tudelade självuppfattningen 

som demonisk och/eller mänsklig.104 

En annan intressant karaktär i sammanhanget är Safie som besöker 

familjen i stugan. Denna turkiska upplever sig förtryckt av den islamska kvinnosynen 

                                                 
96 Shelley s. 80f 
97 Ibid., s. 142 
98 Ibid., s. 85f 
99 Ibid.; s. 86f 
100 Ibid., s. 92f 
101 Med tanke på hastigheten i utvecklingen skulle en nietzscheansk tänkare kunna se framför sig en 

kommande övermänniska i varelsen. 
102 Shelley s. 99 
103 Ibid., s. 123 
104 Ibid., s. 108 
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och söker sig till den europeiska kristendomen, vars öppenhet och tolerans står i bjärt 

kontrast till den arabmuslimska kulturen. Safies kristna arabiska mor ska exempelvis ha 

förslavats av turkarna. Muhammedanerna tillät inte heller den vishet och självständighet 

som modern sökte lära sin dotter. I kontrast till denna Hallska ”the constitutive outside” 

fanns i det kristna Europa istället ”grand ideas and a noble emulation for virtue”.105 

Safies far framställs av Shelley, genom de många rösterna, som en otacksam arab vars 

befrielse berövade Felix och Agathas dess förmögenhet. Han förkroppsligar ”den 

Andre” i form av en kvinnoförtryckande, utomeuropeisk, snål, oärlig skurk.106 

3.2. Om klasstillhörighet vid sekelskiftet 1800 och om romanens 

klasstematik 

I 17- och 1800-talens England styrde klasstillhörigheten det mesta i en 

människas liv.107 Klassresor var extremt ovanliga och tog mycket lång tid i anspråk. 

20% av landets familjer behövde ekonomisk hjälp.108 Fattiga förlöjligades ofta av 

överklassen på grund av sitt okultiverade sätt, samtidigt som god ekonomi var 

grundbulten i det sätt som ansågs kultiverat109 Shelley har dock förlagt Frankensteins 

bakgrund till Centraleuropa där det, med Elizabeths röst som via Clerval når 

Frankenstein och därefter Walton och läsaren, ”is less distinction between the several 

classes of its inhabitants ; and the lower orders being neither so poor nor so despised, 

their manners are more refined and moral”.110 Det finns däremot många likheter mellan 

Victor Frankenstein och Robert Walton, vilket är tydligt redan i Waltons inledande brev 

till sin syster. De bådas historier är parallella; de lider båda av självpåtagen ensamhet på 

sina respektive upptäckaräventyr. Yttermera tycks de ha en likartad bakgrund. I en 

tillåtande miljö har deras upptäckarlust inte hämmats och det tycks som om den 

ekonomiska stabiliteten har möjliggjort för dem att bejaka just upptäckarlusten. Walton 

skriver uttryckligen till sin syster att ”my life might have been passed in ease and luxury 

; but I preferred glory to every enticement that wealth placed in my path”.111 

Kopplingen till överklassens romantiska diktarideal finns där också i det att Walton 

berättar om sin upplevelse av hur poesin besegrade de farhågor han trots allt hyste för 

sjöfararbanan. Han säger sig till och med ha levt ett år som poet i ett självskapat 

                                                 
105 Shelley., s. 103 
106 Ibid., s. 104f 
107 Kirstin Olsen, Daily Life in 18th-century England, Westport 1999, s. 13 
108 Ibid., s. 15 
109 Ibid., s. 16 
110 Shelley s. 47 
111 Ibid., s. 9 
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paradis.112 Walton betraktar Frankenstein som en nobel man med tragiskt öde, vilket 

Frankenstein gör själv också. Däremot ser varelsen Frankenstein som egoistisk, 

eftersom han inte tar hand om sin egen skapelse. Varelsen betraktar sig själv som i det 

närmaste en martyr; inte olikt det romantiska, brittiska överklassdiktaridealet.113 

Laglig rätt var för kostsamt för de fattiga.114 De fattigas bostäder var 

undermåliga och deras icke varierade diet gjorde dem särskilt mottagliga för sjukdomar, 

varför klasstillhörigheten också många gånger bestämde till och med livets slutskede.115 

Det fanns dock en idé om att de fattiga var att betrakta som en ansvarsbörda för de rika, 

tilldelad dem av Gud. Det hindrade däremot inte de rika från att se på de lägre klasserna 

som okunniga fyllon som var både lata och perversa, medan aristokratin av många 

betraktades som upptagna av rävjakt, utländskt mode samt dueller.116 Varelsen är på 

intet sätt välkommen hos vare sig Walton eller Frankenstein. Istället närmar han sig 

Felix, Agatha och De Lacey som lever det fattiga livet i den tyska stugan.117 Här 

återspeglar sig det brittiska klassamhället så till vida att ”den Andre” som varken är 

över- eller arbetarklass utan helt alienerade i den mån de kan upptas i 

samhällsgemenskapen i första hand hamnar i det lägsta hierarkiska skiktet (jämför med 

de uttjänta västindiska skeppsslavarna). Detsamma gäller Safie som trots att hon i allt 

väsentligt av Shelley tecknas med välvilliga drag ändå inte är del av ”viet” i romanen 

och således endast kan söka acceptans hos bokens underklass.118 Safie och Agatha sätter 

dock goda exempel i det att deras självständighet också på ett märkbart sätt bidrar till 

hushållets välbefinnande, på ett sätt som inte sker i romanens mer borgerliga 

familjekonstruktioner. Hos Shelley vävs alltså klassdraget samman med 

familjekonstruktionen och visar att det finns för den engelska medel- och 

överklassfamiljen eftersträvansvärda ideal hos underklassens familjekonstruktion. ”She 

thus put forth a revolutionary concept of the ideal structure of the English middle-class 

family as one in which both marriage partners participated in the emotional care and 

education of their children and were mutually respected as equals within the home” 

heter det hos Mellor.119 

                                                 
112 Shelley., s. 8 
113 Ibid., s. 185-191 
114 Olsen s. 17 
115 Ibid., s. 18 
116 Ibid., s. 19 
117 Shelley s. 111 
118 Ibid s. 101ff 
119 Mellor s. 215 
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3.3. Om föreställningar kring sexualitet vid sekelskiftet 1800 samt om 

romanens sexualitetstematik 

Ett tongivande verk kring sexualiteten är Michel Foucaults Sexualitetens 

historia från vilken jag hämtar följande stoff. Enligt Foucault var inställningen till 

sexuallivet och hur man talade om detsamma relativt avslappnad fram till och med 

1600-talet, för att därefter fängslas i den borgerliga familjeinstitutionen.120 Tillsammans 

med opinionens tryck samt traditionens makt styrde den kanoniska rätten, de kristna 

reglerna för bikten och civillagen, det sexuella beteendet. Härigenom avgjordes 

skillnaden på det tillåtna och det otillåtna även om fokus var inställt på det 

äktenskapliga samlivet som således i hög utsträckning styrdes av tvång.121 Frankenstein 

är en tämligen asexuell roman, så till vida att några samlagsbeskrivningar eller liknande 

inte återfinns. Det är rent av så att Frankenstein övertar kvinnorollen i det att han på 

egen hand skapar liv. Modersabjekt kan tyckas bli ett motiv, men Mellor argumenterar 

istället för en gestaltad förlossningsoro. Denna ”sexualitet” tycks honom dock 

motbjudande då hans hälsa försämras kraftigt i samband med skapandet122 och hans 

mardröm efter det att akten är genomförd tyder också på föraktet för den ”onaturliga” 

sexualiteten. Att Elizabeth blir till hans moders lik när han kysser henne pekar i riktning 

mot att Victor skulle besitta en osund sexualitet. Tvärtom tycks en incestuös skräck 

plåga honom.123 

Just den osunda sexualiteten var ett faktiskt hot mot den engelska 1800-

talsnormen. Brott mot äktenskapsreglerna fördömdes precis som sökandet efter 

onaturliga njutningar. Utomäktenskapliga förbindelser, kvinnorov, homosexualitet, 

bestialitet och kroppslig incest är exempel på vad som betraktades som perversiteter. En 

konsekvens av detta blev att det gifta parets sexuella tvåsamhet blev norm, varför 

förbisedda figurer som brottslingar, dårar och barn och dess sexuella ”onaturlighet” 

ställdes i ljuset som kontrast till normen.124 Den engelska överklassen var dock på intet 

sätt var fri från de ”sexuella avvikelser” som den bespottade och gjorde fientliga.125 Det 

                                                 
120 Michel Foucault, Sexualitetens historia band 1 Viljan att veta. Uddevalla 2002, s. 33 
121 Ibid s. 59 
122 Shelley s. 37f 
123 Ibid., s. 41 
124 Foucault,  Sexualitetens historia band 1 Viljan att veta s. 60f 
125 Här kan de incestanklagelser som Lord Byron drabbades av fungera som exempel. Dennes fru 

Annabella Milbanke hade offentligt hävdat att Lord Byron hade sexuellt samröre med sin halvsyster 

Augusta Leigh. Sanningshalten i påståendet är inte klarlagd, men blotta misstanken föranledde alltså 

utfrysningen av Lord Byron ur den engelska societeten. Lord Byron reste till godset vid Genèvesjön dit 
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är med skräck som Victor ser fram mot sin och Elizabeths bröllopsnatt. Varelsen, som 

är skapad av Frankensteins galenskap, har hotat att medverka och Victor tror att han är 

på väg att möta sitt öde. För läsaren av romanen är det dock uppenbart att det är 

Elizabeth som varelsen är ute efter som hämnd för att Frankenstein har förstört 

honvarelsen.126 Betraktar man varelsens monstruositet som Victors skapelse och således 

en förlängning av – eller den mörka sidan av – Frankenstein blir mordet på Elizabeth 

det slutgiltiga beviset för en skev sexualitet som Victor själv inte vill kännas vid.127 

3.4. Om kön och familj vid sekelskiftet 1800 och om romanens genus- och 

familjetematik 

Noterbart är att en stor andel av kvinnorna faktiskt lönearbetade vid 

sekelskiftet 1800. På landsbygden utförde de traditionella kvinnosysslor, men bidrog 

likväl till gårdens fortlevnad genom exempelvis sitt stickande, bryggande, matlagande 

och upplärande av barnen. Medelklasskvinnor eftersträvade dock ofta överklassens 

hushåll och försökte därför i viss utsträckning själva hålla sig med husa, samtidigt som 

männen på grund av den kärva ekonomin inte drog sig för att slå sig fram inom 

traditionellt kvinnliga yrken, vilket i viss mån passiviserade kvinnorna. En konsekvens 

av detta blev dock att kvinnor också sökte sig till skribent- och konstyrken, om än 

emellanåt anonymt.128 Ett återkommande tema genom Frankenstein är däremot de 

passiva kvinnorna. När Victor beskriver sina föräldrars förhållande heter det att ”he 

came like a protecting spirit to the poor girl, who commited herself to his care”.129 

Äktenskapet med Victors far innebar att hon kunde höra upp med den driftighet som 

knappt, men ändock, lyckats hålla henne och hennes far flytande.130 

Något egentligt fullvärdigt samhällsmedlemskap fanns däremot inte för 

kvinnor så till vida att de inte hade rösträtt, inte fick inneha egendom som gifta och 

saknade fungerande lagligt skydd mot inomäktenskaplig aga och våldtäkt.131 I 

sammanhanget är Mary Shelleys mor Mary Wollstonecraft intressant eftersom hon i sin 

A Vindication of the Rights of Women argumenterar för en utökning av den kvinnliga 

intressesfären och vill tillskriva kvinnan samma dygd som mannen, utan att för den 

                                                                                                                                               
även Percy Shelley tog sin tillflyktsort efter att ha lämnat sin hustru för att starta ett liv tillsammans med 

Mary Shelley (då Godwin) och deras bastardson (Höglund. s.79). 
126 Shelley s. 145 
127 Ibid., s. 168 
128 Olsen s. 34 
129 Shelley s. 21 
130 Ibid., s. 21 
131 Olsen s. 34 
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skull nödvändigtvis ta över ”manliga” aktiviteter.132 I stycket om klasstematiken finns 

ett kort intersektionalistiskt resonemang om hur underklassens familjekonstruktion kan 

anses eftersträvansvärd och reproduceras i romanen. Förhållandet mellan Elizabeth och 

Victor är däremot inte ett jämlikt sådant. Elizabeth kommer visserligen till tals i 

romanen genom ett brev i det femte kapitlet, men läsaren kan inte veta huruvida dess 

innehåll har ”filtrerats” i det att det kommer läsaren till del genom Walton som tagit del 

av det av Frankenstein som mottagit det faktiska meddelandet. I vilket fall som helst 

skriver Elizabeth och påminner honom om en annan kvinnlig gestalt från Victors 

barndom – Justine Moritz.133 Elizabeth ber Victor att besvara brevet, men beslutet ligger 

hos honom.134 I detta tydliggörs romanens passiva kvinnoroller. När Justine visar sig 

vara misstänkt för mordet på Victors yngsta bror William – ett brott egentligen begånget 

av Frankensteins skapelse – tror inte Elizabeth på detta.135 Hon agerar dock inte själv 

för att rädda Justine undan straff, utan sätter istället all tillit i ärendet till Victor.136 

Justine själv pläderar visserligen för sin oskuld i den påföljande rättegången, men 

framstår i slutändan som ytterligare en passiv kvinnogestalt då hon säger att ”I commit 

my cause to the justice of my judges, yet I see no room for hope”.137 

Familjen etableras som motiv redan i de två första kapitlen där Walton har 

överlåtit berättarrösten till Frankenstein. Victor beskriver sin barndom som idyllisk, 

även om läsaren anar att familjestabiliteten inte kommer att vara romanen igenom. Där 

finns bekymmer som Elizabeths föräldralöshet och det faktum att Victors morfar, 

Beaufort, dog utblottad.138 Vid några tillfällen förebådar Frankenstein rent explicit den 

kommande olyckan.139 Exempelvis talar han om ”den ödesdigra impuls som ledde till 

min undergång”.140 De nära familjebanden finns dock alltjämt där som tröst och 

trygghet för Frankenstein. Förutsättningarna för fortsatt familjelycka i släkten finns där 

också eftersom det är tänkt att Victor ska gifta sig med sin kusin Elizabeth.141 

Familjelivet var vid sekelskiftet 1800 sällan av flergenerationstypen. 

Istället lämnade barnen ofta hushållet tidigt för exempelvis en lärlingsplats eller för att 

                                                 
132 Olsen s. 35 
133 Shelley s. 47f 
134 Ibid., s. 49 
135 Ibid., s. 59 
136 Ibid., s. 61 
137 Ibid., s. 64 
138 Ibid., s. 21 
139 Ibid., s. 25 
140 Ibid., s. 25 
141 Ibid., s. 28 
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ta tjänst som husa. Giftermål var bara aktuellt när eventuella makar hade råd att sätta bo, 

varför de flesta äktenskap inleddes relativt sent i livet (omkring 25-27 år) och så många 

som 20 % av befolkningen i Storbritannien gifte sig aldrig.142 Då dödligheten var hög, 

var det vanligt att föräldrar dog innan alla barn var vuxna. Änkor och änkemän gifte ofta 

om sig (ibland flera gånger), men trots att rika kvinnor ofta ärvde en del efter sina döda 

män (det var inte ovanligt att mannens död kom som en befrielse)143 var det vanliga att 

det innebar plötslig fattigdom att bli änka, ty kvinnor tjänades betydligt sämre än män 

oavsett om lönearbetet de utförde var likartat.144 Mycket av detta återkommer också på 

ett eller annat sätt i Frankenstein. När Victor på allvar ger sig i kast med att skapa liv 

rubbas dock familjetryggheten väsentligt. Likt forna tiders alkemister – eller för all del, 

likt en Wordsworth som frånsäger sig sin inkludering i samhället – avskärmar han sig 

från omvärlden. Besattheten leder till att Frankenstein degenererar kroppsligt.145 När 

han träffar sin barndomsvän Henry Clerval kommer han att tänka på sin familj och mår 

för tillfället bättre.146  

Även varelsen berör familjetematiken när han från sidan av betraktar 

syskonparet Felix och Agatha samt deras blinda far i en stuga i skogen. Trots stora 

umbäranden tycks de honom lojala mot varandra och varelsens övergivenhet blir 

uppenbar för honom. Trions familjeband gör att den identitetslösa varelsen utanförskap 

gör honom till den missanpassade ”Andre”.147 Det första som hotas av den obalans 

varelsen har tillfört Frankensteins ordnade värld är familjeinstitutionen. Som hämnd 

efter insikten av att han själv varit oönskad som någons son ger sig varelsen på 

Frankensteins familj, inledningsvis den yngre brodern (ett barn) William som dräps.148 

När Frankensteins kamrat Henry mördas av varelsen kommer Victors far och hälsar på, 

varpå Frankenstein konstaterar hur stor betydelse familjen har för honom.149 Strax därpå 

faller Elizabeth offer för varelsen som då också har berövat Victor det sista som höll 

honom mänsklig.150 Därpå förföljer han varelsen mot den isiga Nordpolen och drivs av 

                                                 
142 Olsen s. 31 
143 Inte minst på grund av (sexuellt) våld i hemmet. 
144 Olsen s. 32 
145 Shelley s. 39 
146 Ibid., s. 42 
147 Ibid., s. 93ff 
148 Ibid., s. 120 
149 Ibid., s. 159 
150 Ibid., s. 168 
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samma hat som honom. När familjen är utraderad finns ingenting kvar som förhindrar 

monstruositet.151 

I romanen finns det dock en aktiv kvinnlig gestalt; Safie, turkiskan som 

besöker stugan som varelsen spionerar på. Hon flyr ett hämmat liv i Konstantinopel för 

att istället söka sin egen lycka. Hennes historia berättas genom stuginvånarna till 

monstret till Frankenstein till Walton till dennes syster och läsaren. I enlighet med 

Greenblatts dissonansteori ger detta möjlighet för Shelley att uttrycka det utanförskap 

som många av figurerna besitter. Safies far är alienerad som turkisk muslim i Paris och 

Safie själv upplever sig förtryckt av islams kvinnosyn, varför hon tar sin tillflykt till 

kristendomen.152 Safies uppenbarelse gör Felix förälskad och konsekvensen av Safies 

roll i romanen är att bilden av Victor Frankensteins oförmåga att hjälpa Justine stärks 

genom Felix vilja att hjälpa Safies far.153 Safie är trots att hon lyckas bli accepterad i 

stugan en outsider. Läsaren märker dock att det är i romanens klassmässigt lägsta 

sammanhang hon finner sin plats.154 Shelley låter Safie vara såväl stark som 

självständig, men i detta utgör hon vad André Jansson beskrivit som ”positivt exotiskt” 

vilket också stärker ”vi och den Andre-konstruktionen”. 

Den kvinnliga passiviteten når dock sin klimax i det att Frankenstein 

förstör sitt bygge av honvarelsen. Han tar beslutet att inaktivera det på grund av sin oro 

för vad hon skulle kunna ställa till med. Frankenstein håller det för oklart huruvida hon 

skulle anpassa sig efter den manliga varelsen och fruktar att hon skulle sprida än större 

förödelse än vad denne gjort, varför Frankenstein de facto aktivt verkar för kvinnlig 

passivitet. Så till vida går romanen att inlemma i det som Remmets beskriver som”ett 

textuellt utrymme för reproducering, men också till viss del dekonstruktion av 

patriarkala maktstrukturer”. Rent dialogistiskt placerar den sig som Bakhtin beskrivit 

det mellan det förflutna och framtiden, eftersom både reproduktionen och 

dekonstruktionen gör sig gällande i synen på den patriarkala strukturen. Det största 

skälet för Frankensteins handlande är hans rädsla för den kvinnliga 

reproduktionsförmågan och risken för ett kvinnligt maktövertagande av det egna 

varat.155 

                                                 
151 Shelley., s. 177ff 
152 Se avsnittet om ras för hur Shelley i Safie ställer eurokristendomen som överlägsen arabisk islam. 
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4. Slutdiskussion: Det yttre hotet samt ”den Samme” och 

”den Andre” i Shelleys Frankenstein eller den moderne 

Prometheus 

Mary Shelleys Frankenstein är en roman där de många olika litterära 

karaktärernas röster resulterar i det som Greenblatt benämner som dissonans, vilket 

resulterar i att det inte existerar någon enhetlig bild av ”den Samme”. Tvärtom besitter 

nästan samtliga gestalter drag som alienerar dem från majoritetens gemenskap - 

samtidens dominanta diskurs. Den som bäst passar in i den ordnade, välbärgade 

”normala” kulturen är berättarrösten Walton, vars bild av normen dock spricker i mötet 

med Frankenstein som i mångt och mycket liknar honom själv. Walton väljer dock då 

att återvända till den diskursiva normativiteten (den välbärgade borgerliga familjen) där 

tryggheten i form av systern Margaret väntar. Margaret är den enda som hela tiden 

befinner sig inom den diskursiva normen, men samtidigt finns inga bevis för att hon 

faktiskt existerar. Hon gör ingenting annat än står som mottagare av brev och är i det 

ytterligare ett bevis för den kvinnliga passiviteten i romanen. Inom ramberättelsen är 

Frankensteins vän Henry Clerval den som står för normkulturen, men det passar inte i 

diskursen att dess representant mördas av ”den Andre” i form av varelsen. 

Där Victor Frankenstein framstår som en överklassens excentriker, likt 

Lord Byron, som passiviserar kvinnor är han också sexuellt hämmad. Sexualiteten är 

frånvarande i romanen men finns där i form av subtil abnormitet i triangeln 

Frankenstein, varelsen, monstret kryddat med bilden av moderns lik och den aborterade 

kvinnliga varelsen. Kvinnligheten är också del av bilden av ”den Andre” i form av dess 

passivitet, men här avviker Safie som dock i detta stärker ”vi och den Andre-

konstruktionen” då hon uppfattas som ”positivt exotisk”. Inte heller kan hon bli fullt 

accepterad i normkulturen eftersom hon måste läras (återigen den passiva kvinnan) 

språket och är av en annan ras än den europeiska ariska. I Safie framställs också den 

arabiskislamska livsföringen som underlägsen den europeiskkristna, vilket i det 

närmaste är ironiskt med tanke på romanens kvinnopassivitet. I den mån Safie kan 

upptas i diskursens normkultur söker hon sig dock till de inom kulturens lägst 

ekonomihierarkiskt ställda; familjen i den tyska stugan. Häri läggs romanens 

reproduktion av klasshierarkin i dagen, och det enda som kan bringa ekonomisk olycka 

över familjer födda i det välbärgade ”viet” är kontakter med utomeuropéer, ty där De 
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Laceys samröre med Safies muslimske far leder till ruinering klarar såväl Waltons och 

Frankensteins familjer sig från bakvända klassresor. 

I fråga om ras utgör varelsen också ett exempel på ”den Andre”. 

Malchows beskrivning av den engelska synen på västindiern går igen när Frankenstein, 

genom Walton, talar om varelsen. Denne är då en ”demon” och en ”jävel”, monstruös 

både till sexualitet och fysiska företräden. När varelsen talar om sig själv är det som om 

han var ett med naturen och således underutvecklad. Däremot uppstår åter en spricka i 

den diskursiva fasaden i det att varelsen är högst vältalig vid mötet med Frankenstein 

och då bevisar att skillnaden mellan ”den Samme” och ”den Andre” de facto är 

begränsade. Att varelsen – och Safie – söker sig till de lägst socialt ställda i stugan visar 

också på hur klass- och rastematiken, som intersektionaliteten föreskriver, tvinnas om 

varandra för att reproducera de diskursiva hierarkierna. 

På sätt och vis utgör familjeinstitutionen berättelsens nav eftersom både 

Waltons, Frankensteins och De Laceys trygghet finns däri. Denna hotas av ”den Andre” 

utan både namn och tillhörighet. Det är när varelsen stöts ut från institutionen ifråga 

som degenereringen av diskursen inleds. Att släppa in någonting utifrån är för 

gestalterna som omfattas av familjenormen farligt. I fallet De Lacey består denna ”den 

Andre” av Safies far, den arabiske muslimen, medan det i fallet Frankenstein består av 

den skapade varelsen. Dock är fallet sådant att olyckan kommer alldeles oavsett om man 

som i fallet De Lacey välkomnar avvikaren eller om man som Frankenstein stöter bort 

honom. ”Den Andre” är ett hot oavsett, precis som de mer eller mindre latenta 

normbrytande drag som finns hos Frankenstein själv är ett hot mot ordningen och 

otvivelaktigt leder till destruktivitet. Romanens sista sidor har ett tudelat budskap i det 

att Walton faktiskt återvänder till tryggheten och familjemedlemmen Margaret, 

samtidigt som varelsen åter ger sig ut i mörkret. ”Den Samme” separeras från ”den 

Andre” och ordningen återgår till terrorbalans istället för fullskaligt ”kaos”. Hotet 

försvinner däremot inte, för utan det skulle ”viet” också förtvina då det bara existerar i 

kraft av ”den Andre” och det hot som tillskrivs det yttre men även finns inom diskursen. 

5. Konklusioner och sammanfattning samt förslag till 

fortsatta studier  

Jag har i uppsatsen anlagt ett kulturkritiskt perspektiv, där misstankens 

hermeneutik, dissonans och intersektionalitet varit nyckelord, på Frankenstein av Mary 
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Shelley för att se hur begreppen ”vi” och ”den Andre” framstår i romanen. Analysen 

inriktar sig på hur de fyra kategorierna kön och familj, klass, sexualitet, och ras kring 

sekelskiftet 1800 tar sig uttryck i romanen. Med hjälp av intersektionalitetsbegreppet 

finner jag att ”viets” ”Andre” i romanen är starkt och finns i alla i uppsatsen använda 

kategorier. När dessa tvinnas om varandra tydliggörs den diskursiva komplexiteten i 

verket och då undviker läsaren också att få svar som den frågar genom att applicera ett 

utifrånperspektiv på texten. Med en psykoanalytisk angreppsvinkel hade de sexuella 

avvikelsernas närvaro gått att föra i bevis, precis som ett socialdarwinistisk perspektiv 

hade kunnat synliggöra rasåtskillnaden i romanen. Likaledes har feministiska 

synvinklar156 blottlagt genusskillnaderna i romanen och med en marxistisk 

utgångspunkt hade klassamhällets struktur gått att bevisföra. Den intersektionalistiska 

kulturkritiska analysen ger dock allt detta romanens innehåll vid handen tvinnat i och 

om vart annat. 

Jag har inte funnit någon enhetlig bild så till vida att allting pekar i 

exempelvis riktningen att boken är att betrakta som (anti)feministisk, helt igenom 

rasistisk eller moralkonservativ, eftersom det i romanens annars entydiga bild av till 

exempel ett passivt kön också finns exempel på kvinnlig driftighet i gestalten Safie. 

Likaledes återkommer 1800-talets rasistiska världsbild i boken i talet om både Safies far 

och varelsens närhet till naturen, bestialitet och fysiska företräden, samtidigt som 

sprickor i diskursen blir tydliga i varelsens språkliga elegans och Frankensteins egen 

monstruositet. Det är också Frankensteins sexualitet som torde vara norm, men som 

visar sig vara hämmad, kanske av underliggande skräck för abnormitet. Detta är också 

en spricka i Frankensteins norm som förhindrar varelsens sexualitet genom aborteringen 

av varelsehonan. 

Klassamhällets givna struktur är kanske det inom diskursen som inte har 

spruckit så mycket i romanen. Shelleys val att uttrycka en centraleuropeisk mildring av 

de fransk-engelska klasshierarkierna visar dock på medvetenhet om ett alternativ till 

diskursens dominerande majoritetsinställning.  Det finns också ett exempel där familjen 

De Lacey förlorar sin förmögenhet, på grund av samröret med Safies far – den oärlige 

arabmuslimen. Detta är också bevis för det lämpliga i en intersektionalistisk 

kulturkritisk läsning av romanen eftersom dess komplexitet då framkommer på ett 

tydligt vis. Visst finns sekelskiftet 1800:s imperialistiska rasism närvarande, men inte 
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utan undantag (t. ex. Safie och varelsen). Samtidigt hotar rastänkandet att ställa 

klasstrukturen på ända (Safies far), medan det är i överklassens representant den 

hämmade sexualiteten är närvarande. Kvinnogestalterna tycks asexuella och passiva. 

Tvärtemot den gängse uppfattningen är det dock inte de som står för galenskap och 

hysteri, utan för tryggheten och den ordnade tillvaron. Safie står också för aktivitet i 

första hand, vilket spräcker den tänkta bilden av ”den kvinnliga Andre” samtidigt som 

gestalten stärker ”den rasifierade Andre” i det att hon kan betraktas som ”positivt 

exotisk”.  

Familjen utgör en stor del av diskursens ”vi”, men symboliseras främst av 

De Laceys, vilket också blir en spricka i just diskursen med tanke på familjens 

ekonomiska situation och acceptans för de utomeuropeiska och ickekristna. 

Familjeinstitutionen förgörs dock av ”den Andres” inträde, vilket är ett tecken på hotet 

från ”den Andre” och ”viets” oförmåga att försvara sin statiskhet. Till sist återvänder 

dock Walton till sin syster och den diskursiva normen medan varelsen åter beger sig ut i 

kylan och mörkret, varpå balansen mellan ”den Samme” och ”den Andre” återupprättas 

och med den även ordningen. 

Sprickorna som visas är möjliga tack vare romanens dissonans. 

Stuginvånarna berättar för varelsen som berättar för Frankenstein som berättar för 

Walton som berättar för sin syster och läsaren. Således är det ”den Samme” i form av 

Walton som är det slutgiltiga filtret, men intersektionaliteten i enlighet med misstankens 

hermeneutik möjliggör att visa hur den brittiska diskursen vid sekelskiftet 1800 

reproduceras i Frankenstein. Häri ligger också verkets relevans för moderna läsare. 

2010-talets europeiska diskurs är i stor utsträckning uppbyggd på 

identitetskonstruktioner som definieras av ”den Andre,” vars främmandeskap 

konstrueras genom tänkta kulturella tillkortakommanden påstått betingade av 

exempelvis ras och religion. Samtidigt sätter Shelleys narrativ diskursen i rörelse i sin 

roman. Inte minst då hon inte bara är en produkt av sin samtids masskultur utan också 

en produkt av den författarintellektuella traditionen. Det syns exempelvis i användandet 

av texter – företrädesvis böcker och brev - i allmänhet och referenser till Coleridge och 

Milton i synnerhet romanen igenom. Hur dessa inverkar på den helhet och de detaljer 

som utgör Shelleys hermeneutiska cirkel, vilken reproducerar och utvecklar hennes 

samtids värdegods är för mig en tänkbar fortsättning för studierna kring Frankenstein 

där kulturkritiken tillåts befruktas med intertextualiteten som i andra nämnda studier av 

verket visat sig fungerande.   
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