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Inledning 
Inom litteraturvetenskapen är det centralt att undersöka på vilket sätt litterära texter 

presenteras för läsaren. Hur en berättelse framställs, på vilket sätt den berättas och vem som 

berättar den är relevanta frågeställningar vid en litteraturvetenskaplig analys. Alla berättelser 

skildrar någon slags relation, vare sig det är relationer mellan romangestalter eller relationer 

mellan författarens ord och läsaren. Relationsskildringar speglar alltid någon form av 

maktförhållande, då jag vill påstå att det är omöjligt för en relation att existera utan någon 

form av makt. 

Wuthering Heights (1847) är ett intressant verk på många sätt och vis. Det är det enda 

verket publicerat av Emily Brontë (1818-1848) och har blivit en av de största klassikerna 

inom engelsk litteratur.1 Verkets ramberättelse skildrar romangestalten Mr. Lockwood som 

hyr godset Thrushcross Grange på den ensliga Yorkshire-heden av dess ägare Heathcliff som 

bor på granngodset Wuthering Heights. Mr. Lockwood får berättelsen om Heathcliff och de 

två familjerna Earnshaw och Linton som huserat i de båda godsen berättad för sig av 

hushållerskan Nelly Dean. Det är denna berättelse som är verkets egentliga historia och som 

upptar majoriteten av verkets omfång. Förutom fascinerande och invecklade romangestalter, 

har Brontë lyckats konstruera ett komplext och unikt berättarperspektiv. 

Denna uppsats redogör för och undersöker berättarperspektiv och maktrelationer i 

Wuthering Heights. På vilket sätt läsaren tar del av detta berättande, om det är samma 

berättare genom hela romanen eller om det skiftar, vilka maktrelationer som existerar mellan 

romangestalterna och förhållanden mellan makt och berättarperspektiv är frågor som 

undersöks genom analys av verket.  För att undersöka detta krävs en analys av romangestalten 

Nelly Dean, hur läsaren tar del av det som berättas och ifall maktrelationerna påverkas av 

berättarperspektivet. 

Jag använder mig av narratologiska begrepp och viss narratologisk teori i uppsatsen men 

det är inte en renodlad studie av narrativ. Fokus ligger på berättarperspektivet och makt i 

relationer inom den fiktiva romanvärlden, därför används även maktanalys. Genom detta blir 

ytterligare ett syfte med uppsatsen att se om en kombination av narratologiska och 

maktanalytisk teorier skapar nya tolkningar av verket. 

För att utföra den här typen av studie krävs en inventering av vilka relationer som 

förekommer i verket, vilket görs genom en redogörelse för romanens handling i avsnittet 

”Material: Catherine Earnshaw, Catherine Heathcliff och Catherine Linton”. Den teoretiska 

                                                
1 Emily Brontë, Wuthering Heights, red. Linda H. Peterson (Boston, 2003 [1847]). 
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basen och tillvägagångssättet för studien presenteras i avsnittet ”Teori och metod: 

Narratologiska dispyter och homosociala band”. Innan studien tar vid i uppsatsens analysdel 

diskuteras tidigare forskning rörande verket i avsnittet ”Tidigare forskning: Berättarperspektiv 

och nya skurkar”. Analysdelen av uppsatsen delas upp i fem avsnitt vilka utreder 

berättarperspektivet, undersöker på vilka sätt berättarperspektivet är otillförlitligt, analyserar 

romangestalten Nelly Dean, studerar maktrelationer mellan romangestalterna och tittar på 

homosociala band i relationerna mellan romangestalterna av manligt kön. Uppsatsen avslutas 

med en sammanfattning av analysen och en avslutande diskussion. 
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Material: Catherine Earnshaw, Catherine Heathcliff och 

Catherine Linton 
Emily Brontë och hennes systrar Charlotte Brontë (1816-1855) och Anne Brontë (1820-1849) 

gav från början ut sina verk under manliga pseudonymer och det gemensamma efternamnet 

Bell. Emily använde förnamnet Ellis, Charlotte använde Currer och Anne använde Acton. 

Wuthering Heights publicerades första gången år 1847. Sedan dess har den publicerats i en 

uppsjö av olika utgåvor, både omarbetade och med originaltexten. I Sverige publicerades 

romanen första gången 1927 under namnet Blåst (senare Svindlande höjder) i Stockholm.2 

För min analys använder jag mig av den första publicerade versionen av romanen, vilken 

återfinns i en utgåva av Linda H. Peterson som, förutom originaltexten, innehåller diverse 

analyser av verket.3 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för huvuddragen i romanens handling, då 

kännedom om historien är nödvändig för analysen av romangestalterna och relationerna 

mellan dessa.  

Den första romangestalt läsaren möter är Mr. Lockwood. Historien tar vid år 1801 när han 

hyr godset Thrushcross Grange på en ödslig hed i England. En kväll går han för att besöka 

hyresvärden Mr. Heathcliff som bor på godset Wuthering Heights, vilket ligger en bit bort. 

Heathcliff är en ogästvänlig man som helst vill att Mr. Lockwood går därifrån, men på grund 

av ett oväder tvingas Lockwood tillbringa natten på Wuthering Heights. Under natten besöks 

han av ett spöke som kallar sig Catherine Earnshaw. Mr. Lockwood är osäker på om det var 

en dröm eller inte, och på vägen hem nästföljande morgon blir han sjuk. 

Tillbaka på Thrushcross Grange blir han sängliggande och ber hushållerskan (som kom 

på köpet när han hyrde godset), Nelly Dean, berätta om Heathcliff och Wuthering Heights. 

Nelly var som barn piga på Wuthering Heights och senare hushållerska på samma plats. 

Det är vid Heathcliffs ankomst till Wuthering Heights, år 1771, som Nelly börjar sin 

berättelse. Wuthering Heights ägdes av familjen Earnshaw, som bestod av Mr. och Mrs. 

Earnshaw, deras son Hindley och deras dotter Catherine (d.ä.). Heathcliff var ett hittebarn Mr. 

Earnshaw tog med hem från Liverpool och uppfostrade tillsammans med Hindley och 

Catherine. Heathcliffs uppväxt präglas av avundsjuka och misshandel från hans fosterbror 

Hindley, och det som håller honom uppe är Catherines vänskap. När Mr. Earnshaw dör blir 

Heathcliff ännu värre behandlad av Hindley som nu är herre över Wuthering Heights.  
                                                

2 Emily Brontë Blåst, övers. Ada Werin (Stockholm 1927). Detta är enda hänvisningen till Brontë 
1927, resterande hänvisningar till Brontë syftar till utgåvan från 2003. 
3 Brontë. 
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Det stora granngodset Thrushcross Granges ägare, Edgar Linton, friar till Catherine (d.ä.), 

som tackar ja trots sina känslor för Heathcliff med argumentet att hon skulle få en sämre 

ställning om hon gifte sig med honom. Heathcliff hör Catherine (d.ä.) berätta detta för Nelly 

och försvinner från trakten. Efter Catherine (d.ä.) och Edgars bröllop återvänder han till heden 

med siktet inställt på hämnd. Han är nu rik och förför Edgar Lintons yngre syster Isabella, 

som han gifter sig med för att hämnas på Edgar genom att behandla hans syster illa. Catherine 

(d.ä.) dör i barnsäng födande flickan Catherine Linton (Catherine d.y.). Heathcliff lurar av den 

alkoholiserade Hindley Wuthering Heights där han bosätter sig med Isabella, som rymmer 

från Heathcliffs våld och hat när hon är gravid och föder deras son i hemlighet, Linton 

Heathcliff, som ändå hamnar hos Heathcliff när Isabella dör flera år senare. På Wuthering 

Heights lever även den nu avlidne Hindleys son, Hareton, som efter sin fars död hamnar i 

Heathcliffs våld som dräng. 

Heathcliff tvingar Catherine (d.y.) att ingå äktenskap med hans son. När Edgar Linton dör 

ärver på så sätt sonen Thrushcross Grange då han är gift med Edgar Lintons dotter. Senare dör 

även Linton Heathcliff vilket gör Heathcliff ägare till Thrushcross Grange. Han äger nu båda 

godsen och har uppnått sin vendetta genom att förstöra både Edgar Lintons och Hindleys liv. 

Dock lever han olyckligt och önskar att Catherines (d.ä.) vålnad ska hemsöka honom. 

Catherine (d.y.) och Hareton, som tidigare avskytt varandra, inser att de älskar varandra och 

gifter sig. 

Brontë leker friskt med Catherines (d.ä.) och Catherines (d.y.) namn. Catherine (d.ä.) 

föddes som Catherine Earnshaw, drömde under uppväxten om att bli Catherine Heathcliff och 

gifte sig till Catherine Linton. Catherine (d.y.) föddes som Catherine Linton, gifte sig till 

Catherine Heathcliff och gifter sedan om sig till Catherine Earnshaw. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 När Mr. Lockwood tillbringar natten på Wuthering Heights sover han (ovetande) i Catherines (d.ä.) 
gamla rum och somnar läsande ”Catherine Earnshaw, Catherine Heathcliff och Catherine Linton” 
inristat i sängkarmen. (Brontë s. 38). 
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Teori och metod: Narratologiska dispyter och homosociala band 
Eftersom uppsatsens huvudfokus ligger vid hur berättarperspektivet i Wuthering Heights är 

konstruerat kommer den narrativa delen av analysen främst röra narratören, även om andra 

delar av det narrativa studiet också kommer inkluderas. Då det i svenska språket inte finns 

någon självklar översättning av ordet ’narrator’ (jag anser ordet ”berättare” snarare är 

synonymt med engelskans ’storyteller’ vilket enligt min uppfattning syftar till en verklig 

person som sitter och berättar en historia) kommer jag använda mig av den icke vedertagna 

försvenskningen ’narratör’. 

Startskottet för narratologin som litteraturteori brukar räknas till år 1966 i och med ett 

specialnummer av den franska tidskriften Communications. 5  Narratologin har dock sin 

bakgrund i strukturalismen, vilket märks i de artiklar som förekommer i tidskriften.6 En stor 

del av den moderna litteraturvetenskapliga narratologiska teoribildningen tar sin utgångspunkt 

i Gérard Genettes Narrative Discourse: An Essay on Method.7 Genette är den första som 

fokuserar på diskursen – den berättande texten. Han definierar de begrepp och skapar nya 

termer som används i dagens narratologi. En av dessa termer är fokalisering vilket är 

synvinkelhantering -relationen mellan vad som förnims och vem som förnimmer. Genette 

ställer upp tre kategorier: nollfokalisation vilket är berättarens synvinkel, intern fokalisering 

när det som berättas uppfattas av någon inom den fiktiva världen och extern fokalisering då 

allting beskriv ur en ”kamerasynvinkel”.8 

Mieke Bal utkom med boken Narratology för första gången 1985, fem år efter att Genette 

publicerats på engelska för första gången.9 I uppsatsen använder jag den tredje och senaste 

upplagan, där Bal har reviderat boken utifrån kommentarer från lärare och studenter som 

använder den som kurslitteratur. Narratology går systematiskt igenom hur man går tillväga 

för att utföra en narrativ studie. Men Bals bok är inte bara en introduktionsbok till narrativ 

teori, vilket undertiteln ”Introduction to the Theory of Narrative” påstår. Hon presenterar 

allting genom sin egen metod vilken baseras på att en narrativ text har tre lager: texten, 

historien och fabeln, genom vilka man studerar narrationen.10 Vidare utvecklar hon även 

                                                
5 Communications 1966,:8 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/comm_0588-
8018_1966_num_8_1, hämtad 2013-11-19. 
6  Lars-Åke Skalin, ”Narratologi – studiet av berättandets principer” i Litteraturvetenskap: en 
inledning, red. Staffan Bergsten (Lund 2006 [2002]), s. 174. 
7 Gérard Genette, Narrative Discourse: An Essay in Method [ursp. ”Discours du récit” i Figures III 
1972], övers. Jane E. Levin (Ithaca 1990 [1980]). 
8 Genette, s. 185-194 och Skalin, s. 182. 
9 Mieke Bal, Narratology: Introduction to the Theory of Narrative (Toronto, 2009 [1985]). 
10 Bal, s. 6ff. 
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Genettes teori om fokalisation genom att mynta begreppet fokalisatorn. Bal menar att Genette 

när han skapade extern- och intern fokalisering använde olika kriterier och att berättaren och 

den som förnimmer inte alltid sammanfaller. Bal omkonstruerade Genettes begrepp till: intern 

fokalisation (densamma som Genette), extern fokalisation (det Genette kallar nollfokalisation) 

och det nya begreppet fokalisatorn, vilken är den som fokaliserar, det vill säga vem som 

förnimmer någonting. Bal menar att eftersom fokaliseringen är en relation måste de olika 

parterna av relationen studeras separat – fokaliseringens subjekt (vem som uppfattar) är vad 

hon kallar fokalisator.11  

Bals metod för narrativa studier vilar på att en narrativ text har tre lager – texten, historien 

och fabeln. Det möjliggör att studera dessa lager separat. Bal ger en bestämd definition av vad 

en narrativ text är: ett subjekt eller en agent förmedlar en historia till en adressat genom ett 

medium, här är språket är ett medium – det medium som används i litteratur. Historien är 

innehållet i texten och det är den som skapar en fabel (fabula) – vilken är en manifestation av 

historien. En fabel består av en serie logiskt och kronologiskt relaterade händelser vilka 

orsakas eller upplevs av en aktör. En aktör är en agent som utför handlingar.12 Fabeln är de 

centrala händelser som historien manifesterar.13 Eftersom historien är innehållet i texten 

skulle fabeln kunna kallas för berättelsens ”huvudhandling”. I analysen kommer Bals begrepp 

att användas – främst för att skilja på historien och fabeln, för att identifiera narratören och 

fastställa vem läsaren upplever romanen igenom med hjälp av fokalisatorn. 

Som tidigare nämnts definieras fokalisering som relationen mellan vem som 

uppfattar/förnimmer (eng. perceive) och det som uppfattas. Bal definierar narratören som 

”that agent which utters the (linguistic or other) signs which constitute the text”.14 Det är en 

agent som förmedlar historien som finns i texten. Vidare differentierar hon två typer av 

narratörer i en narrativ text. Den karaktärsbundna narratören går att identifiera i en karaktär. 

Om narratören inte refereras till i texten är det en extern narratör.15 

Ytterligare teoretiska begrepp hämtas hos Wayne C. Booth. Han introducerade termen 

”unreliable narrator” i The Rhetoric of Fiction, vilket är en narratör som läsaren inte har tillit 

till. Denne upptäcks genom att läsaren tror att något annat kan ha hänt i den fiktiva världen än 

det som berättas av narratören.16 Booth kopplar ihop detta med ”the implied author” då denne 

                                                
11 Skalin, s. 182f, Bal, s. 8 och 149ff. 
12 Bal, s 5ff. 
13 Bal, s. 10. 
14 Bal, s, 18. 
15 Bal, s 21. 
16 Wayne, C. Booth, The Rhetoric of Fiction (Chicago 1971 [1961]). 
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underförstådda författare är den som i bakgrunden berättar för läsaren det som ’verkligen 

händer’ som inte narratören delger.17 

Sedan urminnes tider har filosofer teoretiserat och sökt definiera begreppet makt. För att i 

uppsatsen kunna använda maktbegreppet behövs en maktdefinition, vilken jag hämtar hos den 

franske filosofen Michel Foucault. Han berör makt och maktanalys i flera av sina verk och 

föreläsningar. I Sexualitetens historia diskuterar han maktrelationer och verktyg för analys.18 

Foucault hävdar att föreställning av makt i förhållande till lagar och suveränitet är felaktig då 

den är juridiskt baserad och endast leder till upprepningar. Det enda resultatet är lydnad. Det 

går aldrig att slå sig fri från makten.19 
[Makten] skapas i varje ögonblick, på varje punkt, eller snarare i varje relation 
mellan en punkt och en annan. Makten är överallt; inte därför att den omsluter allt, 
utan därför att den kommer överallt ifrån. […] [Makt] är namnet man sätter på en 
sammansatt strategisk situation i ett givet samhälle.20 
 

Maktrelationer finns i alla typer av relationer (både sociala relationer mellan människor och 

relationer inom processer). I alla relationer finns det styrkeförhållanden – det är skiftningar 

och rörligheten i dessa styrkeförhållanden som skapar makttillstånd. 21  Jag kommer att 

använda Foucaults maktdefinition för att analysera romangestalter i en fiktiv värld. Då det är i 

relationerna som makten uppstår och Foucault inte begränsar sina teorier till relationer mellan 

människor, bör det inte vara problematiskt att använda dessa icke-litteraturvetenskapliga 

teorier i en litteraturvetenskaplig undersökning. 

Maktfokuseringen på romangestalterna kommer även beröra homosociala band inom 

relationerna med utgångspunkt i Eve Kosofsky Sedgwicks Between Men.22 Med homosocial 

menar Sedgwick förbindelser mellan personer av samma kön. Kvinnlig homosocialitet har 

starka likheter vare sig det gäller band mellan kvinnor som hjälper kvinnor eller band mellan 

kvinnor i en lesbisk relation. När det gäller mäns homosocialitet kan man inte dra samma 

parallell. Sedgwick citerar Gayle Rubin, kulturantropolog och teoretiker kring kön och genus, 

som menar att “förtrycket av homosexuella, är ... en produkt av samma system som genom 

sina regler och relationer förtrycker kvinnor”. 23  Sedgwick ställer sig frågan huruvida 

homofobi krävs för att patriarkatet ska fungera. Genom att redogöra för homosexualiteten i 

                                                
17 Booth, s. 157ff. 
18 Michel Foucault, Sexualitetens historia. Band 1. Viljan att veta [ursp. Histoire de la sexualité. La 
volonté de savoir publicerad på franska 1976], övers. Britta Gröndahl (Göteborg 2002). 
19 Foucault, s. 95-101. 
20 Foucault, s. 103f. 
21 Foucault, s. 103ff. 
22 Eve Kosofsky Sedgwick, Between Men (New York, 1985). 
23 Sedgwick, s 3. 
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antikens Grekland kommer hon fram till att så är inte fallet, då homosexualitet var accepterat i 

antikens Grekland trots de patriarkala strukturerna.24 För att ett patriarkat ska fungera måste 

en del av patriarkatet också vara en struktur för att bibehålla patriarkatet. I det 

mansdominerade samhället kan homofobi och homosexualitet formas (eller uppstå) av 

förhållandet mellan det homosociala och strukturen för bevarande av patriarkatet.25 

Det råder asymmetri i samhället eftersom de manliga homosociala banden inte varit 

kontinuerliga genom historien (jämfört med de kvinnliga som varit kontinuerliga). Detta är ett 

uttryck för obalansen rörande makten mellan män och kvinnor. Sedgwick exemplifierar med 

Rene Girards maktkalkyl av triangeldramer i litteraturen. Han hävdar att relationen mellan två 

rivaler i en kärlekstriangel har lika starka band som relationen mellan den älskande och 

objektet för kärlek. Detta har han gjort genom att undersöka flera europiska romaner.26 

Sedgwick påtalar att de verk som Girard har läst främst innehåller kärlekstrianglar med 

konstruktionen där två män som rivaliserar om en kvinnas kärlek där Sedgwick menar att 

bandet mellan männen inte är lika starkt som bandet till kvinnan de åtrår utan bandet männen 

emellan är starkare. Det är rivaliteten som driver dem. Sedgwick hävdar att bandet mellan två 

män som rivaliserar om samma kvinna är starkare än bandet mellan älskaren och den 

älskade.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 Sedgwick, s. 2ff. Citerar Gayle Rubin. 
25 Sedgwick, s. 25. 
26 Sedgwick, s. 21. 
27 Sedgwick, s. 21ff. 
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Tidigare forskning: Berättarperspektiv och nya skurkar  
Wuthering Heights har varit föremål för litteraturvetenskapliga studier och analyser av alla de 

slag. Romanen fick stor kritik och dåliga recensioner av sin samtid. I början av 1900-talet fick 

den dock upprättelse och började analyseras av litteraturvetare. De forskare som tillhör den så 

kallade ”New criticism”-skolan, en inriktning på 1920- och 30-talen som syftade till att göra 

mer objektiv litteraturvetenskaplig kritik istället för att fokusera på författarbiografi och 

historia, började undersöka romanens form. Ett flertal av dessa forskare har kritiskt analyserat 

berättarperspektivet. Vidare fokuserade den nykritiska forskningen på symbolik (till exempel 

på Brontës användning av eld).28 Senare forskning av stor betydelse är Terry Eageltons 

marxistiska analys av verket, ett flertal feministiska analyser och postkoloniala läsningar med 

fokus på imperialism i Storbritannien.29  I litteraturmagasinet Nineteenth-century Fiction 

publicerades på 1950- och 60-talen flera artiklar som berör Wuthering Heights 

berättarperspektiv.30 Jag kommer i min analys att bemöta dessa artiklar då de fortfarande är 

den forskning på Wuthering Heights berättarperspektiv som refereras till och aktualiseras än i 

dag, jag anser att senare forskning inte tillfört nya perspektiv på berättarperspektivet, varpå 

nyare forskning inte diskuteras. 

Först ut var John K. Mathison 1956 med ”Nelly Dean and the Power of Wuthering 

Heights” i vilken han argumenterar för att Nelly inte bara har en teknisk funktion som 

berättare utan även är den som säger till läsaren vad som är rätt och fel.31 Trots att Nelly gör 

detta och anser sig överlägsen övriga romangestalter menar Mathison att det inte gör något då 

läsaren skjuter bort Nellys värderingar eftersom läsaren förstår att hon drar sina egna 

slutsatser.32 Året därpå publicerades Carl Woodrings artikel ”The Narrators of Wuthering 

Heights”.33 Woodring hävdar att när man läser romanen skapas det konventioner som gör att 

läsaren inte behöver ifrågasätta berättarperspektivet och trovärdigheten i att Nelly ska minnas 

                                                
28 Linda H. Peterson, ”A Critical History” i Wuthering Heights (2003), s. 341. och Termlexikon i 
litteraturvetenskap, red. Kerstin Åström (Malmö 2008), s. 83. 
29 Peterson, s. 344 och Terry Eagleton, ”Myths of Power: A Marxist Study on Wuthering Heights” i 
Wuthering Heights (2003), s. 394. 
30 Nineteenth-Century Literature (tidigare Nineteenth-Century Fiction) är ett magasin som grundades 
av University of California år 1945, http://www.ucpressjournals.com/journal.php?j=ncl. 
31 John K. Mathison, ”Nelly Dean and the Power of ’Wuthering Heights’”, i Nineteenth-Century 
Fiction vol. 11, Nr. 2 (Sept 1956), s. 106-129, JSTOR, Linköpings universitetsbibliotek, Linköping,  
 http://www.jstor.org/stable/3044112, hämtad 2013-10-29, s. 106ff. 
32 Mathison, s. 108 och 129. 
33 Carl Woodring, ”The Narrators of Wuthering Heights”, i Nineteenth-Century Fiction vol. 11, Nr. 4 
(Mars 1957), s. 298-305, JSTOR, Linköpings universitetsbibliotek, Linköping, 
http://www.jstor.org/stable/3044458, hämtad 2013-10-29. 
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långa konversationer som hölls 20 år tidigare. Han hävdar även att det är Mr. Lockwoods 

anteckningar vi läser. 

1958 publicerade Nineteenth-Century Fiction en artikel av James Hafley vilken påstår att 

Wuthering Heights har tolkats fel sedan romanen först publicerades. Hafley pekar ut Nelly 

Dean som boven i dramat på grund av sättet hon använder sitt informationsövertag på.34  Han 

exemplifierar hur Nelly genomgående i romanen undanhåller information och menar på att 

hon är girig och ute efter att bättra på sin egna sociala status.35 Hafley menar att det var 

Brontës mening att Nelly ska vara romanens skurk.36 

Flera forskare därefter har fortsatt i Hafleys spår, dock har de inte gått lika långt som att 

kalla Nelly för skurken utan fokuserar istället på vilka sätt hon är en aktör och inte en passiv 

berättare, vilket romangestalten kan uppfattas som vid första anblick. John Fraser 

argumenterar i ”The name of action – Nelly Dean and ’Wuthering Heights’” för att Nelly i 

högsta grad är en aktör – dock att det inte behöver vara något ont, han går i försvar för Nelly 

och uttalar upprördhet över Hafleys beskrivningar av henne.37 Fraser menar att Nellys 

agerande som aktör inte är felaktigt då hon agerar som de flesta skulle gjort utifrån den 

information som fanns henne tillhanda. 

Gideon Shunami bemöter Mathison, Woodring, Hafley och Fraser i sin artikel ”The 

Unreliable Narrator of Wuthering Heights” där han försöker svara på frågorna om Nelly eller 

Heathcliff är skurken (eller om det inte finns någon skurk i verket) och om verket har ett 

tillförlitligt eller otillförlitligt berättarperspektiv.38 Genom att bland annat exemplifiera med 

Nellys agerande i olika ärenden argumenterar han för att hon är otillförlitlig då hon ljugit och 

undanhållit sanningen ett flertal gånger vilket inte ger läsaren någon anledning att lita på 

henne. Vidare exemplifierar Shunami avsnitt i verket som tyder på att Nelly ångrar sitt 

agerande, vilket han tar som ett erkännande från Nelly.39 

Ett problem med flera av artiklarna, därav särskilt i Matihsons, är att de i sin 

argumentation inte endast förhåller sig till Nellys funktion som berättare utan behandlar 
                                                

34 James Hafley, ”The Villian in Wuthering Heights”, i Nineteenth-Century Fiction vol. 13, Nr. 3 
(Dec. 1958), s. 199-215, JSTOR, Linköpings universitetsbibliotek, Linköping,  
 http://www.jstor.org/stable/3044379, hämtad 2013-10-29. 
35 Hafley, s. 202. 
36 Hafley, s. 199ff. 
37 John Fraser, ”The Name of Action: Nelly Dean and Wuthering Heights” i Nineteenth-Century 
Fiction, Vol. 20, No. 3 (Dec. 1965), s. 223-236, JSTOR, Linköpings universitetsbibliotek, Linköping, 
http://www.jstor.org/stable/2932755, hämtad 2013-10-29. 
38 Gideon Shunami ”The Unreliable Narrator in Wuthering Heights” i Nineteenth-Century Fiction, 
Vol. 27, No. 4 (Mars. 1973), s. 449-468, JSTOR, Linköpings universitetsbibliotek, Linköping, 
http://www.jstor.org/stable/2933519, hämtad 2013-10-29. 
39 Shunami, s. 454ff. 
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romangestalten som en verklig person. Mathison skriver till exempel att Nelly inte förstår den 

information hon delger.40 Fraser baserar flera av sina argument för att rättfärdiga Nellys 

agerande på att spekulera i vad som skulle kunna hänt om Nelly agerat på ett annat vis, istället 

för att analysera texten som den är.41  

I den tidigare forskning som rör Wuthering Heights berättarperspektiv saknas det ett 

maktperspektiv. Som titeln (”Nelly Dean and the Power of ’Wuthering Heights’”) föreslår 

berör Mathison Nellys makt, dock endast i relation till läsaren, vilket förvisso är relevant för 

denna studie dock ger han inget maktperspektiv på Nellys relation till övriga romangestalter.  

Då de artiklar som tas upp publicerades innan Genette översatts till engelska och 

narratologin som litteraturteori verkligen hade tagit fart, har de flesta artikelförfattarna inte en 

narratologisk utgångspunkt, och de som berör narratologiska begrepp gör inte det utifrån den 

moderna narratologin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

40 Mathison, s. 129. 
41 Fraser, s. 232f. 
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Berättarperspektivet i Wuthering Heights 
Redan i romanens början, i första meningen, får läsaren veta att romanens narratör är en 

romangestalt: ”1801. – I have just returned from a visit to my landlord – the solitary 

neighbour that I shall be troubled with”.42 Ett stycke senare identifieras narratören genom 

meningen ”’Mr. Heathcliff?’ I said. A nod was the answer. ’Mr. Lockwood, your new tenant 

[…]’”.43 Det är genom Mr. Lockwood läsaren uppfattar romanvärlden. Mr. Lockwood är vad 

Mieke Bal kallar en karaktärsbunden narratör. 

En ”character-bound narrator”, en narratör som är bunden till en romangestalt, behöver 

inte nödvändigtvis vara en aktör. En aktör agerar, har en direkt påverkan på historien. Mr. 

Lockwood är inte en aktör i Nelly Deans berättelse men han måste dock ses som en aktör i 

historien, då historien är textens innehåll. Mr. Lockwood är en del av verkets ramberättelse i 

vilken han agerar genom sin närvaro på Wuthering Heights och interagerande med de andra 

romangestalterna i romanens första och sista kapitel. Mr. Lockwood är även en del av 

Wuthering Heights fabel, där det eventuella besöket av Catherines (d.ä.) spöke är en viktig del 

i vilken han är en aktör.44 

 Fortfarande kvarstår frågan på vilket sätt Mr. Lockwood låter oss uppleva världen: om 

det är hans nedskrivna anteckningar, om han berättar det för någon eller om läsaren är i hans 

sinne. Carl Woodring hävdar att det är Mr. Lockwoods anteckningar läsaren tar del av.45 Han 

ger inga konkreta argument för varför det skulle vara så utan ger istället ett antal försvar till 

varför det är så, exempelvis: ”If we hesitate to believe that Nelly remembers what Heathcliff 

said the Lintons said to each other some twenty-five years ago (Chapter vi), we can believe 

that Lockwood has supplied the appropriate words.”46 Ett annat försvar han tar upp är att Mr. 

Lockwood lyckats skriva ner Josephs dialekt eftersom Nelly härmat den och Lockwood är en 

bildad man.47 Det försvaret gå lika bra att vända på och använda för att argumentera för det 

motsatta: eftersom Josephs tal är skrivet på dialekt i texten är det troligare att Brontë menade 

för läsaren att vara i Mr. Lockwoods sinne, än för läsaren att ta del av hans fiktiva 

anteckningar. Josephs dialekt är uppenbart till för läsarens intryck av Joseph som 

romangestalt. Brontë ger inte läsaren något skäl till varför Mr. Lockwood skulle skriva på 
                                                

42 Brontë, s. 25. 
43 Brontë, s. 25. 
44 Brontë, s. 42ff. 
Wuthering Heights har flera mystiska inslag. Läsaren får aldrig veta om det spökar på riktigt eller om 
det endast är drömmar och vansinne som manifesterar romanens övernaturliga inslag. 
45 Woodring, s. 300. 
46 Woodring, s. 299f. 
47 Woodring, s. 300. 
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dialekt och inte korrekt engelska. Även Gérard Genette skriver att Wuthering Heights består 

av Mr. Lockwoods anteckningar: ”[…] the narrative in form of a journal (Wuthering Heights 

[…]).”48 Han ger dock ingen motivering till varför, då han endast använder Wuthering 

Heights som ett exempel för dagboksfiktion.49 

Det finns två inslag i verket som stödjer Woodring och Genettes antagande (som de själva 

inte belyser): när Mr. Lockwood återvänt från sitt första besök på Wuthering Heights finns det 

en parentes i texten vilken börjar med ”N.B”, följt av ”I dine..”. Brontë har skrivit detta för att 

ge läsaren intrycket av att det faktiskt är Mr. Lockwoods anteckningar vi tar del av, då 

förkortningen används i skrift.50 Det andra inslaget som tyder på att det är Mr. Lockwoods 

skrift Brontë ville att läsaren ska ta del av hittar man i början av kapitel 15 vid ett avbrott i 

Nellys berättande: ”Another week over – and I am so many days nearer health, and spring! 

[…] I’ll continue it in her own words, only a little condensed. She is, on the whole, a very fair 

narrator and I don’t think I could improve her style.”51 Nu går det att anta att Brontë menade 

för läsaren att det är romangestalten Mr. Lockwoods nedskrivna text man läser. Vilken typ av 

skrift det ska föreställa, om det är en dagbok, brev eller bara ospecificerade anteckningar kan 

man dock inte veta. 

I verkets fjärde kapitel börjar Nelly Dean berätta historien om Wuthering Heights för Mr. 

Lockwood. Nellys berättande utgör majoriteten av verket, kapitel 4-30 (av 34 kapitel totalt). 

Ytterligare berättande från henne tillkommer även i de fyra sista kapitlen. Vad händer när 

Nelly tar över berättandet? Skildras fortfarande romanvärlden genom Mr. Lockwood? I texten 

börjar hennes berättande med: 
Before I came to live here, she commenced, waiting no further invitation to her 
story; I was almost always at Wuthering Heights; […] One fine summer morning – 
it was the beginning of harvest, I remember – Mr.. Earnshaw, the old master […].52 
 

Här uppfattar läsaren fortfarande romanvärlden ur Mr. Lockwoods sinne – orden ”she 

commenced, waiting no further invitation to her story” är Mr. Lockwoods. Några meningar in 

i Nellys berättelse får vi även en påminnelse från henne om att hon berättar för Mr. Lockwood 

genom kommentaren ”I remember”. Dessa aspekter av texten, tillsammans med det tidigare 

konstaterandet att det är Mr. Lockwoods nedskrivna version av Nellys berättelse läsaren tar 

                                                
48 Genette, s. 217. 
49 Genette, s. 217 och 232. 
50 Brontë, s. 29. 
N.B. nota bene – märk väl, används för att markera vikten av en viss information i en text. 
51 Brontë, s. 146. 
52 Brontë, s. 50f. 
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del av, gör det möjligt att dra slutsatsen att läsaren upplever hela romanen genom Mr. 

Lockwood fokalisatorn återfinns alltså i Mr. Lockwood.  

Nellys berättande avbryts endast på ett fåtal ställen i de 26 kapitel hennes berättelse löper 

genom.53 Brontës motiv till dessa avbrytanden kan vara att de innehar en funktion som bidrar 

till trovärdighet, men skulle lika gärna ha funktionen att påminna läsaren om att Mr. 

Lockwood är den som återger allt. Ett typ exempel på ett avbrytande i Nellys berättande är: 
But, Mr. Lockwood, I forget these tales cannot divert you. I’m annoyed how I could 
dream of chattering on at such a rate […] 
Thus interrupting herself, the housekeeper rose […] 
”Sit still, Mrs. Dean,” I cried, ”do sit still for another half hour! You’ve done just the 
right to tell me the story leisurely. That is a method I like; and you must finish it in 
the same style. I am interested in every character you have mentiond, more or 
less.”54 
 

Här avbryter Nelly sig själv för att påtala att hon pratat alldeles för länge. Det påminner 

läsaren om ramberättelsen: Nelly sitter bredvid Mr. Lockwoods säng och berättar. Avbrottet 

berör även Nellys berättarstil, att hon berättar ”leisurely”, lugnt, genomgående. Brontë passar 

även på att lägga in ett försvar till berättandet: Mr. Lockwood ber Nelly att fortsätta berätta på 

samma sätt. Det här var exempel på ett längre avbrott, vilket förekommer ett par gånger till i 

romanen. Oftare har Brontë skrivit in kortare påminnelser om ramberättelsen, ofta i samband 

med att Nellys berättande pågått över flera kapitel, såsom när Edgar Linton går bort: ”He died 

blissfully, Mr. Lockwood; he died so.”55 Där påminns läsaren om ramberättelsen endast 

genom att Nelly tilltalar Mr. Lockwood. 

 

 

Mr. Lockwood, Nelly Dean och läsarens brist på tillit 
Jag anser att en stor skillnad mellan narratörer som är bundna till en romangestalt och 

narratörer som är externa i förhållande till romangestalterna är subjektiviteten. En narratör 

som är extern i förhållande till historien och karaktärerna ger läsaren ett intryck av 

objektivitet. Den narratören är endast läsarens kikare in i en annan värld, en narratör som är 

bunden till en romangestalt av uppenbara skäl uppfattas som subjektiv, precis som det är 

meningen, för att narratören i dessa fall även är en aktör i historien som berättas. 

Jag anser att läsare av Wuthering Heights behöver inta ett kritiskt förhållningssätt till 

Nellys berättande. Som läsare är det är inte särskilt svårt att glömma det faktum att det är 

                                                
53 Brontë, s. 50, 70, 94, 109, 153, 171, 245 och 256.  
54 Brontë, s. 70f. 
55 Brontë, s. 245. 
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Nelly som berättar för oss.56 Både Mr. Lockwood och Nelly är narratörer som är bundna till 

romangestalter eftersom Nelly, till skillnad från Mr. Lockwood, inte bara är en aktör i 

ramberättelsen utan även i berättelsen hon berättar har Brontë gett Nelly en ytterst subjektiv 

synvinkel som påverkar läsarens tillit till henne och berättelsen. 

Ett tacksamt exempel på Nellys subjektivitet är hennes beskrivningar av de andra 

romangestalterna. Hon beskriver Catherine (d.ä.) på följande sätt: ”[…] she did turn out a 

haughty, headstrong creature! I own I did not like her […]”.57 Heathcliff kallar hon ”black 

villain” och hon erkänner att hon inte gillar honom heller.58 Fram tills Mr. Earnshaw (d.ä.) 

gett Heathcliff hans namn kallar Nelly honom för ”it” istället för ”him”, ”the boy” eller 

liknande.59 Detta är anmärkningsvärt eftersom hon gör det även i nutid, när hon berättar för 

Mr. Lockwood, inte endast innan hon kände till Heathcliffs namn. Dessa beskrivningar är en 

del det som gör Nelly till en otillförlitlig narratör (Booths ”unreliable narrator”). 

Beskrivningarna kan ha två effekter för läsaren av verket. Läsaren får en subjektiv och 

eventuellt felaktig bild av romangestalterna och den fiktiva världen, eller så ser läsaren, 

liksom jag, beskrivningarna som ett problem och tappar tilliten till romangestalten Nelly och 

där i hennes berättande. 

John K. Mathison skriver att Nelly inte endast har en narrativ funktion. Hon är den som 

berättar för läsaren vad som är rätt och fel. Hon innehar funktionen som romanens moraliska 

måttstock.60 Fraser lyfter också det faktum att Nelly agerar domare, men är inte av åsikten att 

det är något problem då han anser att hon ”chooses justly and intervenes rightly”.61 Problemet 

med det argumentet är att det är lika subjektivt som Nellys inlägg och värderingar i 

beskrivningar. Att Fraser säger att Nellys inlägg fungerar bra är för att han tycker att hon är 

rättvis är lika subjektivt som när Nelly beskriver Catherine som ”wicked”. Skillnaden är att 

Nelly är en romangestalt skapad av Brontë, medan Fraser är en person, vilket återigen är skäl 

till att ifrågasätta Frasers artikel. 

Att Nelly innehar makt (det är en makt över läsaren att vara den som dömer vad som är 

rätt och fel) som moralisk måttstock gör berättarperspektivet ännu mer komplicerat genom att 

hon dels ger subjektiva beskrivningar av andra romangestalter och händelser i berättelsen, 

men även att hon i dessa subjektiva beskrivningar är märkbart dömande. 

                                                
56 Mathison, s. 106ff. 
57 Brontë, s. 74. 
58 Brontë, s. 112 och s. 52. 
59 Brontë, s 52. 
60 Mathison, s. 107ff. 
61 Fraser, s. 226. 
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En annan aspekt av berättandet som gör att läsaren kan uppfatta Nelly som en ”unreliable 

narrator” är tiden och minnet i den fiktiva världen. Mr. Lockwood anländer till Thrushcross 

Grange 1801. Samma år börjar Nelly berätta. Hennes berättelse börjar vid Heathcliffs 

ankomst till Wuthering Heights år 1771 och sträcker sig över 30 år fram tills Mr. Lockwood 

ankomst till Thrushcross Grange 1801. Hon återger långa konversationer som hon var 

delaktig i flera decennier tidigare. Hur hon minns dessa, eller om hon inte gör det och fyller i 

luckor med sin fantasi, berör inte Brontë. Även om man som läsare kan anta att hon fyller i 

eventuella minnesluckor bekräftar det endast den brist på tillit läsaren kan ha till Nelly. Hur 

kan läsaren veta vad som hände i den fiktiva världen och vad som är en del av romangestalten 

Nellys fantasi? 

Inte nog med det, många av historierna och händelserna Brontë låter Nelly återge har 

Nelly själv inte varit delaktig i eller ens bevittnat. När Heathcliff och Catherine som barn blir 

attackerade av familjen Lintons hund berättar Nelly för Mr. Lockwood vad Heathcliff drygt 

20 år tidigare berättade för henne att Mr. och Mrs. Linton sa till varandra.62 Här har 

informationen gått genom flera romangestalter innan den når läsaren. Det finns exempel som 

kan tyckas ännu mer extrema: Carl Woodring skriver i sin artikel: ”[…] the reader need not be 

disturbed because the conventions allow Nelly to linger overlong at various doors or 

Lockwood to report what Nelly said Zillah said the second Catherine said to Hareton.”63 

Woodring menar dock att de konventioner som uppstår kring romanen när man läser den 

innebär att detta inte är något som behöver ifrågasättas.64 Trovärdigheten i informationen 

sjunker ju längre avståndet mellan läsaren och händelsen som återges blir. 

 

 

Nelly Dean som aktör 
Vem är denna Nelly Dean som får utstå en sådan kritik? Nelly berättar för Mr. Lockwood att 

hon är dotter till en kvinna som var Hindleys amma, på så sätt vistades hon på Wuthering 

Heights och lekte med Catherine och Hindley i sin barndom.65 Hennes mor nämns inte mer i 

romanen utan vi får veta att Nelly blev kvar på godset, utförande diverse arbeten, och 

sedermera fick en pigliknande roll i hushållet.66 Brontë delger inte hur eller när Nelly blir 

                                                
62 Brontë, s. 60ff. 
63 Woodring, s 299. 
64 Woodring, s. 299. 
65 Brontë, s. 50f. 
66 Brontë, s. 50ff. 
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hushållerska på Wuthering Heights. När Mr. Lockwood träffar Nelly 30 år senare, är hon 

hushållerska på det, fram tills Mr. Lockwoods ankomst, tomma godset Thrushcross Grange.  

Hafley påpekar att Nelly klättrar på den sociala stegen. Som barn lekte hon med 

Catherine och Hindley samt satt till bords och åt med familjen Earnshaw (trots att hon 

egentligen är dotter till en tjänare, hon kallar sig till och med för Hindleys fostersyster) och 

som vuxen identifierar hon sig med familjen Linton (”Hareton is the last of them, as our Miss 

Cathy is of us – I mean the Lintons”).67 Familjen Linton har det bättre ställt än familjen 

Earnshaw. Nelly går från att vara tjänardotter till att identifiera sig med familjen Earnshaw 

och till slut med familjen Linton. 

Nelly är en romangestalt med högfärdiga karaktärsdrag. Redan vid läsarens första möte 

och intryck av henne blir läsaren varse om att hon är en bestämd kvinna som säger emot den 

hon tjänar: ”On coming up from dinner, however (N.B. I dine between twelve and one 

o’clock; the housekeeper, a matronly lady taken as a fixture along with the house, could not, 

or would not comprehend my request that I might be served at five).”68 Ett återkommande 

moment i romanen är Nellys tendens att hävda sig själv överlägsen gentemot de socialt 

likställda romangestalterna. Hon kallar Heathcliffs hushållerska Zillah självisk och 

trångsynt.69 Joseph, tjänaren på Wuthering Heights, beskrivs som påfrestande och självgod.70 

Hon anser sig själv vara vis och beläst, vilket hon stoltserar med inför Mr. Lockwood under 

ett avbrott i hennes berättelse. Mr. Lockwood späder på hennes högfärdighet genom att säga 

till henne att hennes beteende särskiljer sig från den samhällsklass hon tillhör och att hon 

säkerligen tänkt mer än vad andra tjänare gör.71 

I tidigare avsnitt har Nellys beskrivningar av andra romangestalter diskuterats och nu 

även Nelly som fiktiv person. Nästa steg i analysen är att beröra hennes handlingar. Som 

konstaterats är Mr. Lockwoods roll som aktör inte avgörande för historien. Nellys roll som 

aktör däremot är alltmer aktiv – dock kanske inte särskilt framträdande vid första anblicken. 

Som redogjordes i avsnittet om tidigare forskning publicerade Fraser en artikel som bemöter 

Hafleys anklagelser om att Nelly är boven i dramat. Fraser går ett steg tillbaka – han kallar 

inte Nelly för skurk utan pekar istället ut hennes handlingar som aktör. Även Shunami 

redogör för flera av Nellys handlingar som aktör. Ett exempel både Fraser och Shunami tar 

upp är det när Catherine (d.ä.) lättar sitt hjärta för Nelly och berättar att hon tänker gifta sig 

                                                
67 Hafley, s. 209, Brontë, s. 74 och s. 50. 
68 Brontë, s. 29. 
69 Brontë, s. 251. 
70 Brontë, s. 55. 
71 Brontë, s. 72. 
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med Edgar och att hon skulle få en lägre ställning om hon gifte sig med Heathcliff. Nelly vet 

hela tiden om att Heathcliff sitter gömd i rummet, men säger ingenting till Catherine. När hon 

sagt att det vore att degradera sig smyger Heathcliff ut, varpå Nelly fortfarande inte berättar 

för Catherine att han hört henne. Till saken hör även att Catherine, efter att ha yttrat de för 

Heathcliff smärtsamma orden, fortsätter hon med att berätta hur mycket hon älskar Heathcliff 

men att hon anser att det vore bättre för dem båda ifall hon gifter sig till pengar då hon kan 

hjälpa honom också.72 

Fraser medger att Nellys val att inte säga något om Heathcliffs närvaro förvisso hade 

stora konsekvenser (Heathcliff lämnade Wuthering Heights) men menar att det hade följt 

minst lika stora konsekvenser om hon avslöjat hans närvaro, för då hade hon också lagt sig i 

två människors liv i större grad.73 Dessa argument avfärdas i avsnittet om tidigare forskning 

på grund av sin icke vetenskapliga grund, varpå man bör ha ett kritiskt förhållningssätt till 

Frasers resonemang. Shunami menar att Nelly undanhåller informationen om Heathcliffs 

närvaro för att hon anser sig veta vad som är bättre för Catherine (d.ä.) än vad hon själv gör 

och av egenintresset i att ha en chans att få komma till Thrushcross Grange.74 Med hänsyn till 

de tidigare tecknen på att Nelly strävar efter att klättra på den sociala stegen (se början av 

detta avsnitt) är det inte helt orimligt av Shunami att argumentera för att Nelly har en agenda i 

form av att komma till Thrushcross Grange. Som tidigare lyfts fram identifierar hon sig med 

familjen Linton, samtidigt skulle man kunna argumentera för, om man spekulerar utanför den 

skrivna texten, det faktum att Nelly vid Catherines (d.ä.) val av friare gång på gång ifrågasatte 

varför hon skulle gifta sig med Edgar Linton. Vilket, om hennes agenda var att arbeta vid 

Thrushcross Grange, hon kanske inte skulle gjort. 

När Hindley och Heathcliff som barn bråkar över sina hästar slutar det med att Hindley 

kastar en järntyngd på Heathcliff, slår därefter ner honom och springer därifrån.75 Efter att 

hon berättat om incidenten säger Nelly till Mr. Lockwood: ”I persuaded him [Heathcliff] 

easily to let me lay the blame of his bruises on the horse […]”.76 Detta citat är det första av 

många exempel på när Nelly ljuger och undanhåller sanningen för andra romangestalter. Det 

visar även en annan sida av den moraliska kompassen som diskuterades i föregående avsnitt. 

Nellys agerande här gjorde dels att Hindley gick ostraffad, men det kan även haft stora 

konsekvenser för resten av historien. 

                                                
72 Brontë, s. 86ff. 
73 Fraser, s. 232f. 
74 Shunami, s. 455f. 
75 Brontë, s. 53f. 
76 Brontë, s. 54. 
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Som konstaterat är den tidigare forskningen oense om de bakomliggande motiven i Nellys 

ageranden som aktör. Vad som dock inte berörs på ett uttalat sätt i deras artiklar är om 

Brontës romangestalt avsiktligt agerar för att frambringa de konsekvenser som följer. Hafley, 

som anser henne vara skurken i verket, och Shunami, som argumenterar för hennes 

egenvinning, anser uppenbarligen Nelly vara högst medveten om konsekvenserna i sin roll 

som aktör. Det finns flera ställen i verket som tyder på att Nelly är medveten om sin 

aktörsroll. Dels när hon försöker dölja vad hon gjort: ”She did not know my share in 

contributing to the disturbance, and I was anxious to keep her in ignorance.”77 Dels i ett 

ögonblick av självinsikt: ”[…] passing harsh judgment on my many derelictions of duty; from 

which, it struck me then, all the misfortunes of all my employers sprang. […] I thought 

Heathcliff himself less guilty than I.” som snabbt försvinner igen: ”It was not the case, in 

reality, I am aware […]”.78 Här erkänner Nelly konsekvenserna av sitt handlande, varpå hon 

direkt efter sitt erkännande avfärdar det. 

 

 

Romangestalter och maktrelationer 
I föregående avsnitt diskuterades romangestalten Nellys roll som aktör och hennes makt över 

händelser. Hennes inverkan på händelser är utlopp för den makt hon besitter. Foucault 

konstaterar att det finns maktrelationer inom alla relationer.79 Wuthering Heights är fylld av 

relationer mellan de olika romangestalterna. Tidigare forskning rörande makt inom verket har 

främst rört romangestalten Nellys makt över historien och maktsymbolik i exempelvis 

marxistiska och postkoloniala analyser 80  En maktundersökning av romangestalternas 

relationer till varandra saknas. Innan jag undersöker relationerna mellan romangestalterna är 

det nödvändigt att först studera romangestalterna som utgör relationerna. 

Brontë har placerat romangestalterna Catherine (d.ä.) och Catherine (d.y.) utanför en 

konventionell kvinnoroll genom att karakterisera dem som obstinata och vilda, framförallt 

genom  deras känslouttryck. Känslouttryck i sig går inte emot en klassisk kvinnoroll (som till 

exempel den känslosamma kvinnan), men dessa romangestalters känslor uttrycks genom att 

bland annat vara uppkäftiga mot de andra romangestalterna, skrika åt främlingar, trotsa sin 

makes förbud och ljuga. 

                                                
77 Brontë, s. 115. 
78 Brontë, s. 239f. 
79 Foucault, s. 104. 
80 Eagleton och Nancy Armstrong ”Imperialist Nostalgia and Wuthering Heights” i Brontë, s. 430. 
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Heathcliff är en romangestalt svår att placera i en roll eftersom han förändrar sig romanen 

igenom. Den klassiska uppfattningen av romangestalten är att han är en typisk Byronhjälte, då 

Brontë låter honom styras av sin passion och hon har gett honom karaktärsdrag som arrogans 

och dominans. Han är förförisk (framförallt mot Isabella) och respektlös (mot hela 

Lintonfamiljen). Byronhjälten är fortfarande den mest lättapplicerade etiketten då han, 

åtminstone vid första anblick, styrs av sina känslor för Catherine, även om rollen, vilket 

undersöks längre fram, är lite mer komplicerad än så. Heathcliff och Edgar representerar två 

olika mansroller. Brontë framställer Edgar som en tidstypisk, väluppfostrad överklassman 

som inte ger uttryck för känslor till skillnad från Heathcliff. 

Romangestalten och narratören Mr. Lockwood, vars syfte endast verkar vara att ge 

läsaren en koppling till historien, är konstruerad för berättarperspektivet. Brontë har gett 

honom rollen som en utomstående betraktare. Hans karaktärsdrag är självgoda, vilket antyds 

flera gånger om, speciellt i relation till övriga romangestalter. Vid sitt första möte med de 

boende på Wuthering Heights påpekar Mr. Lockwood att han måste akta så att Catherine 

(d.y.) inte ångrar sitt val av make när hon är i närheten av honom (Mr. Lockwood har 

missuppfattat relationerna och tror att Catherine [d.y.] och Hareton är gifta med varandra), då 

Mr. Lockwood anser sig själv vara tämligen attraktiv:  
‘[…] she [Catherine [d.y.]] has thrown herself away upon that boor, from sheer 
ignorance that better individuals existed! A sad pity – I must beware how I cause her 
to regret her coice.’ The last reflection may seem conceited; it was not. My 
neighbour [Hareton] struck me as bordering on repulsive. I knew, through 
experience, that I was tolerably attractive.81 
 

Med undantag för Edgar och Mr. Lockwood karaktäriseras romangestalterna av manligt kön 

av brutalitet och deras öden tematiseras av nedgång och förfall. Brontë låter Heathcliff, som 

ger sig hän åt ondskefulla gärningar och dåd, sluta sitt liv som en (eventuellt) sinnessjuk 

enstöring. Hindley förlorar sin fru, lever som alkoholiserad, vanvårdar sin son och avlider 

efter att ha spelat bort all sin egendom. Edgar, som till skillnad från Heathcliff och Hindley, 

inte utför handlingar för att skada andra romangestalter, undkommer inte heller från tematiken 

av förfall. Trots sitt dygdiga liv förlorar han alla kvinnor han älskar: sin syster Isabella, sin 

maka Catherine (d.ä.) och sin dotter Catherine (d.y.). Linton Heathcliff (Heathcliffs och 

Isabellas son) är vek, sjuk och omanlig. Linton Heathcliffs fysiska svaghet ger honom ett 

maktövertag över Catherine (d.y.) i form av sympati, vilket leder till en kärleksrelation som 

                                                
81 Brontë, s. 33. 
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Heathcliff visar sig ligga bakom. Heathcliff tvingar Catherine (d.y.) att ingå äktenskap med 

Linton Heathcliff genom att låsa in henne och Nelly.82 

Den mest centrala relationen till ytan är den mellan Heathcliff och Catherine (d.ä.). 

Maktrelationen inom deras relation är till fördel för Catherine som innehar styrka i form av 

Heathcliffs begär till henne. Hans begär till henne ger henne ett maktövertag då hennes 

handlingar skapar avundsjuka hos Heathcliff, vilket det finns flera exempel på. Innan 

Catherine gifter sig uppvaktar Edgar henne. Heathcliff påpekar för henne att hon har 

tillbringat mer tid med Edgar än med honom genom att göra markeringar i en almanacka för 

vilken dag hon umgås med vem.83 Catherines (d.ä.) omvandling till en propert klädd och 

graciös flicka får Heathcliff att be Nelly att göra honom fin.84 Heathcliffs kärlek till Catherine 

får honom att vilja ändra på sig själv för att han tror att hon ska tycka om honom då. När 

Heathcliff återvänder till heden, efter att försvunnit när han hörde att Catherine skulle tacka ja 

till Lintons frieri, är han en välklädd och rik man. 

Makten inom Edgar Lintons och Catherines (d.ä.) relation är även den till fördel för 

Catherine. Edgars kärlek till Catherine ger henne ett styrkeförhållande över honom. När Nelly 

ber henne att förklara varför hon ska tacka ja till frieriet svarar hon att om hon gifter sig med 

Edgar kommer hon bli den rikaste, mest förnäma kvinnan i området och att hon på så sätt kan 

hjälpa Heathcliff, men om hon gifter sig med Heathcliff kommer de bli tiggare. Senare 

avslöjar hon att hon älskar Heathcliff.85 Catherine gifter sig alltså med Edgar för att höja sin 

sociala status, medan han älskar henne på riktigt vilket resulterar i ett styrkeförhållande där 

Catherine har övertag då hon inte styrs av sina känslor i relationen till honom. 

Som konstaterats har Catherine (d.ä.) ett maktövertag över både Heathcliff och Edgar, 

samtidigt som Brontë har karaktäriserat henne som allt annat än en typisk kvinnoroll. Detta 

skulle kunna vara Brontës uttryck för att kvinnor måste slå sig ur de traditionsenliga 

strukturerna för att erhålla övertag i maktrelationer. 

Relationen mellan Nelly och Catherine (d.ä.) innefattar en given maktfördel till Catherine 

på grund av förhållandet tjänstefolk och herrskap. Som tidigare redogjort utövar Nelly makt, 

oftast utifrån informationsövertag och undanhållande av information. Maktfördelningen i 

relationen mellan de två romangestalterna skiftar alltjämt då Nelly blir påmind om sin sociala 

ställning. 

                                                
82 Brontë, s. 234ff. 
83 Brontë, s. 77. 
84 Brontë, s. 66f. 
85 Brontë, s. 84ff. 
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Maktfördelningen i relationen mellan Nelly och Heathcliff är alltmer komplicerad 

eftersom Brontë förändrar Heathcliffs roll. Som barn behandlas han som ett av hushållet 

Wuthering Heights egna barn. Efter Mr. Earnshaws (d.ä.) död degraderas Heathcliff av 

Hindley till tjänare, för att sedan klättra upp på den sociala stegen igen. Nellys beskrivningar 

av, och handlingar mot, Heathcliff förändras i takt med att Heathcliffs roller förändras. Som 

redogjordes för i avsnittet ”Narratörens makt – Nelly Dean som aktör” identifierade Nelly sig 

med familjen Earnshaw som barn och lekte med Catherine (d.ä.) och Hindley. Båda 

romangestalterna gör resor upp och ned på den sociala stegen. Nelly har från början nypt 

Heathcliff, hoppats på hans försvinnande och undanhållit information om Hindleys 

misshandel av Heathcliff. 

 

 

Homosociala band inom maktrelationer 
Ovan har konstaterats att romangestalterna Heathcliff och Edgar Linton båda har känslor för 

Catherine (d.ä.) vilket ger henne ett maktövertag i deras relationer. Genom kommande citat 

kan jag utöka min analys till att även studera homosociala band inom maktrelationer:  
But Nelly, if I [Heathcliff] knocked him [Edgar Linton] down twenty times, that 
wouldn’t make him less handsome, or me more so. I wish I had light hair and a fair 
skin, and was dressed, and behaved as well, and had a chance of being as rich as he 
will be!’ […] I must wish for Edgar Linton’s great blue eyes, and even forehead […] 
I do…86 
 

Detta utdrag ur texten leder till att tidigare konklusion måste omprövas. Här är det tydligt att 

Heathcliff önskar att han vore mer lik Edgar Linton. Det som kan tyckas uppenbart, men inte 

utsagt, är att Heathcliff önskar vara mer lik Edgar Linton, på grund av sitt begär till Catherine, 

för att Heathcliff tror att hon älskar Edgar och kommer älska Heathcliff om han blir som 

Edgar. Jag vill presentera en annan tes: Det som driver Heathcliffs handlingar romanen 

genom är inte alls ett begär till Catherine, utan Heathcliffs relation till Edgar Linton. 

Heathcliff och Edgars relation präglas av rivalitet, från början om Catherine och 

framförallt om hennes uppmärksamhet. Eve Kosofsky Sedgwick, som undersöker 

homosociala band i engelsk litteratur, menar att det homosociala bandet mellan två manliga 

rivaler i en kärleks/åtråtriangel är starkare än bandet till kvinnan de är ute efter.87 I fallet 

Wuthering Heights skulle detta betyda att Heathcliffs och Edgars relation har starkare band än 

de bådas relation till Catherine.  

                                                
86 Brontë, s. 67. 
87 Sedgwick, s. 21. 
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Heathcliff och Edgar har varit rivaler sedan barnsben, specifikt från det när Catherine 

(d.ä.) återvände till Wuthering Heights efter att ha tillbringat fem veckor på Thrushcross 

Grange tillsammans med Edgar och hans familj, då de båda är intresserade av Catherines 

uppmärksamhet.88 När Heathcliff återvänder efter att ha varit försvunnen i ett antal år har de 

tre romangestalterna nått vuxen ålder och Edgar och Catherine (d.ä.) har gift sig med 

varandra. Heathcliff förför Edgars yngre syster Isabella och de båda rymmer iväg och gifter 

sig med varandra. 

Vad är det som driver Heathcliff att gifta sig med Isabella? Edgar oroar sig, redan innan 

Isabella och Heathcliff har gift sig, för det som senare kommer hända, att Heathcliff blir ägare 

till Thrushcross Grange: 
Her [Isabellas] brother [Edgar], who loved her tenderly, was appalled at this 
fantastic preference [hennes attraktion till Heathcliff]. […] the degradation of an 
alliance with a nameless man, and the possible fact that his [Edgars] property, in 
default of heirs male, might pass into such a one’s [Heathcliffs] power […].89 
 

Heathcliff gör Isabella olycklig, vilket hon skriver till Nelly i ett brev.90 Att göra Isabella 

olycklig skadar (förutom Isabella själv) Edgar snarare än Catherine (d.ä.), då han enligt citatet 

ovan älskar henne, och som svar när Nelly frågar om hon ska hälsa något till Isabella från 

honom säger han: ”…say that I am not angry, but I’m sorry to have lost her [Isabella] 

especially as I can never think she’ll be happy.”91 Heathcliffs giftermål med Isabella är 

således en handling Heathcliff gör för att skada Edgar och inte Catherine. 

Till och med efter Catherines död fortsätter Heathcliff utföra handlingar mot Edgar. 

Isabella och Heathcliff får sonen Linton Heathcliff. Catherine (d.ä.) dog i barnsäng, födandes 

hennes och Edgars dotter Catherine (d.y.). Heathcliff tvingar Catherine (d.y.) att ingå 

äktenskap med hans son Linton Heathcliff, medan Edgar ligger på sin dödsbädd. På så sätt 

ärver Linton Heathcliff Thrushcross Grange, då Catherine (d.y.) som kvinna, inte har arvsrätt. 

När Linton Heathcliff, som redan vid äktenskapet var allvarligt sjuk, kort därpå även han 

avlider ärver hans far, Heathcliff, Thrushcross Grange. Heathcliff har nu tagit ifrån Edgar 

hans syster, hans dotter och hans ägor. 

Det tydligaste argumentet för att Heathcliff utför de handlingar han gör på grund av 

relationen till Edgar, och inte kärleken till Catherine, är det faktum att Heathcliff fortsätter de 

onda dåden efter Catherines död. Är det dags att omvärdera läsningen av Wuthering Heights 

för att se att Brontë inte redogör för en stormig kärlekshistoria om en man som drivs av sitt 
                                                

88 Brontë, s. 63ff. 
89 Brontë, s. 103. 
90 Brontë, s. 130-138. 
91 Brontë, s. 139. 



 
26 

begär till en kvinna, utan som en roman om en man så uppsluten i rivalitet att den driver 

honom till vansinne?  

 

 

Sammanfattning 
Den första delen av analysen, ”Berättarperspektivet i Wuthering Heights”, undersöker hur 

berättarperspektivet är konstruerat. Brontë använder sig av romangestalterna Mr. Lockwood 

och Nelly Dean för att återge historien. Texten som läsaren tar del av är Mr. Lockwoods 

fiktiva anteckningar, som han skrivit utifrån Nellys berättande. Romanens narratör är bunden 

till romangestalten Mr. Lockwood. Även om Nellys berättande skrider över majoriteten av 

verket ’tar det inte över’ narrationen. Det är fortfarande Mr. Lockwoods anteckningar läsaren 

tar del av, vilket Brontë sporadiskt påminner om genom att lägga in både långa och korta 

uppbrott från Nellys berättande, genom att skriva in en dialog mellan Nelly och Mr. 

Lockwood, eller bara genom att Nelly tilltalar Mr. Lockwood i sitt berättande. Nelly är en 

aktör i historien, fabeln och hela romanen. Mr. Lockwood är en aktör, både i historien och i 

fabeln, dock endast i romanens ramberättelse. 

Nästkommande avsnitt behandlar otillförlitlighet i berättarperspektivet. Genom att 

exemplifiera med subjektiva beskrivningar och det faktum att Brontë låter Nelly uttrycka 

värderingar i de händelser hon återger hävdar jag att läsare behöver inta ett kritiskt 

granskande förhållningssätt till Nelly som berättare. Vidare diskuterar avsnittet tidsaspekten i 

förhållande till minnet av exempelvis de konversationer Nelly återger. Tidsaspekten är inte 

det enda problematiska med de konversationer och händelser Nelly återger. Informationen har 

ofta gått flera steg innan den når läsaren genom Mr. Lockwoods fiktiva anteckningar. Nelly 

kan berätta vad en romangestalt sa att en annan romangestalt sa att två andra romangestalter 

sa till varandra. Dessa aspekter diskuteras i förhållande till ställningstaganden gjorda i de 

artiklar som redogjordes för under avsnittet ”Tidigare forskning”. 

Det tredje avsnittet fokuserar på den makt Nelly innehar och utövar som aktör. Här skiftar 

analysen till maktperspektivet i romangestalten Nelly, från att tidigare berört 

berättarperspektivet. Först redogörs för Nelly som romangestalt, hennes fiktiva liv: Nellys 

förhållande och identifiering till de familjer hon tjänar och de högfärdiga karaktärsdrag 

Brontë gett henne. Relationen till övriga romangestalter med tjänarpositioner redogörs även 

för. 
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Efter undersökningen av Nelly som fiktiv person diskuteras olika exempel ur verket där 

hennes agerande haft påverkan på händelser i historien. Tidigare forskning kring ämnet 

bemöts och diskuteras även. Brontë låter Nelly ljuga och undanhålla sanningen ett flertal 

gånger, vilket är intressant ur flera perspektiv, men särskilt då tidigare forskare identifierat en 

funktion som moralisk kompass i romangestalten Nelly. 

I analysens fjärde del undersöks romangestalternas olika roller. Diskussioner om vilka 

roller Brontë gett de olika romangestalterna, kollektiva roller ur genus- och 

utomståendeperspektiv och tidigare uppfattning om vilken romangestalt som innehar vilken 

roll lyfts. Skillnaden mellan exempelvis mansroller diskuteras, där Heathcliff och Edgar 

representerar två olika typer av mansroller. Vidare framhävs Brontës tematik av förfall i 

romangestalternas öden. Efter undersökningen av romangestalternas fiktiva personer 

analyserar deras relationer till varandra ur ett maktperspektiv. De relationer som undersöks är 

framförallt de mellan Heathcliff och Catherine (d.ä.), Catherine (d.ä.) och Edgar samt Nelly 

och Heathcliff.  

Den sista analysdelen, ”Homosociala band inom maktrelationer”, undersöker 

romangestalterna Heathcliffs och Edgars relation ytterligare och analyserar den utifrån Eve 

Kosofsky Sedgwicks utveckling av René Girards teorier om rivalitet inom kärlekstrianglar. 

Heathcliffs och Edgars homosociala band driver deras rivalitet och Heathcliffs passion är 

snarare en passion för hämnd än för Catherine (d.ä.). 
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Slutsatser 
Rörande berättarperspektivet har uppsatsen till syfte att besvara ett antal frågeställningar. Den 

övergripande frågan är på vilket sätt romanens berättarperspektiv är konstruerat. Emily Brontë 

har i sitt verk lyckats skapa ett invecklat berättarperspektiv genom de två romangestalterna 

Mr. Lockwood och Nelly Dean. Genom undersökningen har framkommit att läsaren uppfattar 

den fiktiva romanvärlden genom romangestalten Mr. Lockwood romanen igenom, trots 

Nellys berättande. Detta är för att texten är konstruerad för att av läsaren uppfattas som Mr. 

Lockwoods anteckningar. Det är alltså Mr. Lockwoods fiktiva anteckningar om sin vistelse på 

Thrushcross Grange och Wuthering Heights läsaren tar del av. 

Genom analysen av romangestalten Nelly Dean i förhållande till hennes berättande 

konstateras en rad faktorer som ifrågasätter hennes trovärdighet som berättare. Nelly har i sitt 

agerande använt den makt hon besitter genom kunskap om händelser och framförallt kunskap 

rörande de övriga romangestalterna. De största skälen till varför berättarperspektivet är 

problematiskt ligger i att det vilar på romangestalten Nelly vilken Brontë gett ett antal 

karaktärsdrag och händelser i historien vilka kan göra det svårt för läsaren att acceptera Nellys 

berättelse. Dessa är framförallt att:  

1. Det framgår inte hur Nelly kan minnas konversationer så pass ordagrant som hon 

återger dem. 

2. Brontë låter Nelly berätta för Mr. Lockwood vad en romangestalt sa att en annan 

romangestalt sa att hen hörde några andra romangestalter säga till varandra.  

3. Eftersom Nelly är en aktör i historien står hennes personliga intressen och 

egenvinning ibland i konflikt med de händelser hon tillåts återge till Mr. Lockwood. 

4. Subjektiva värderingar i beskrivningar av de andra romangestalterna behöver inte vara 

problematiska, men med kunskapen om att Nelly inte tycker om flera av dem, är det 

ett skäl till att klistra på henne Booths etikett som otillförlitlig narratör. 

Det är intressant hur Brontë dels konstruerat detta komplexa berättarperspektiv och sedan 

inom det komplicerat det ännu mer genom att göra Nelly otillförlitlig. Denna konstruktion av 

en romangestalt som både är en aktör och en otillförlitlig narratör skapar en roman som gör att 

läsaren hela tiden producerar alternativa händelseförlopp. När Nelly tillåts ljuga om 

Catherines (d.ä.) sjukdomstillstånd, eller inte berätta om Heathcliffs närvaro funderar man på, 

och vill argumentera för, vad som hade hänt om Nelly inte hade gjort på det viset. Denna 

konsekvens av berättarperspektivet och romangestalten håller romanen levande. Brontës 

motiv och medvetna val går såklart aldrig att få reda på, men att Nelly Dean är en väl 
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genomtänkt romangestalt råder det inga tvivel om, varför jag är övertygad om att Brontë 

högst medvetet låter Nelly spela en så pass stor roll i historien – på gott och ont. 

De maktrelationer som identifieras inom romangestalternas relationer till varandra är 

framförallt Catherines (d.ä.) styrkeövertag i hennes relation till Heathcliff och hennes relation 

till Edgar. Nelly använder kunskap och information för att erhålla maktövertag över 

framförallt Catherine (d.ä.) då hon rubbar den naturliga maktbalansen där Nelly är i underläge 

på grund av sin roll som tjänare.  

I analysen av maktrelationer framkommer två teser, den om Catherines (d.ä.) makt och 

den om att rivaliteten driver Heathcliff och inte kärleken till Catherine. Jag är redo att hävda 

den senare tesen starkare, främst för att Brontës historia innehåller så många händelser 

kopplade till Heathcliffs rivalitet till Linton efter Catherines (d.ä.) bortgång. 

Jag har medvetet låtit uppsatsens maktfokus beröra romangestalternas relationer till 

varandra och inte makt över läsaren, en konsekvens av detta är att uppsatsen kan uppfattas 

som osammanhängande. Makten över läsaren berör berättarperspektivet, men en avgränsning 

är nödvändig. Berättarperspektivet är det starkaste som berör läsaren. Historien, texten som 

ligger framför en läsare, skulle uppfattas helt annorlunda beroende på berättarperspektiv 

eftersom berättarperspektivet är kärnan i hur historien presenteras. Även om 

romangestalternas relationer inte påverkas av berättarperspektivet påverkas läsarens 

uppfattning om romangestalternas relationer av berättarperspektivet – precis som 

uppfattningen av allt i historien gör. Därför påverkar framställningen av historien läsarens 

uppfattning om romangestalternas relationer till varandra. 
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