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Sammanfattning 

Jane Austen har blivit en av den engelskspråkiga litteraturens klassiska författare med sina 

romaner som handlar om unga kvinnor under det sena sjuttonhundratalet och det tidiga 

artonhundratalet. En av hennes första romaner, Northanger Abbey (1818) är ett av hennes 

mest humoristiska och ironiska verk. Den är inte en av hennes mest omtalade eller kändaste 

romaner men det är, med mina egna ord, en av de mest underskattade av hennes romaner. I 

Northanger Abbey reflekteras de faktiska klasskillnader, könsroller och könsförväntningar 

som fanns i Englands samhälle under hennes samtid. Med hjälp av genusteori med en 

biografisk förankring undersöker denna uppsats hur Austen använder satir för att kritisera 

samhället. Genom en djupgående analys av romanen finner uppsatsen att samhällskritik kan 

skönjas, där kvinnans förutsättningar, roll och ställning, sociala konventioner, patriarkatet och 

samtidens populära genre gotiken kritiseras. Uppsatsen kommer fram till att Austen använder 

humor, ironi och parodi som ett verktyg för att kunna säga vad som var offentligt otillåtet och 

romanen kritiserar därmed samhällsnormerna. Austen har skrivit en roman som innefattar ett 

flertal budskap och visar feministiska förtecken då hon tar ståndpunkt för kvinnors rättigheter 

och ställning. Genom dess rika omfång visar sig Northanger Abbey vara ett lämpligt material 

att använda i skolan för att främja elevernas utveckling och lärande, i muntlig likväl som 

skriftlig form.       

 

Nyckelord: Jane Austen, Northanger Abbey, Genusteori, Gotisk genre, Samhällskritik   



 

 

Abstract 

Jane Austen novels deals with young women in the late eighteenth century and early twentieth 

century and have made her one of the classical writers of the English literature. Northanger 

Abbey (1818), one of her first novels, is also one of her most humoristic and ironic 

productions. Although, it is not her most mentioned or most famous novels but it is, in my 

own words, one of her most underestimated novels. In Northanger Abbey, the actual class 

differences, gender roles and gender expectations that existed in England during her time are 

reflected. This paper uses gender theory with a biographic foundation to examine how Austen 

uses satire to criticize society. Through an analyze of the novel, social criticism can be 

distinguished where women’s conditions, their role and position as well as social conventions, 

the patriarchy and the popular gothic genre are criticized. The essay concludes that Austen 

uses humor, irony and parody as tools to be able to say what was publicly forbidden to say 

and the novel thereby criticizes the social norms. Austen has written a novel that includes a 

number of messages and shows feministic signs as she takes a stand for women’s rights and 

status. Through Northanger Abbey’s rich content it proves to be a suitable material to use in 

the school to promote the students’ development and learning, in oral as well as written form.   
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1. Inledning 

 

I en bra bok står det bästa mellan raderna.   

― André Maurois 

 

Jane Austens romaner är mer än bara romantiska berättelser, mellan raderna innehåller de 

viktiga budskap. Trots att Austen skrev sina romaner för över tvåhundra år sedan lockar de 

fortfarande den läsande publiken världen över. Austen har med åren blivit allt högre ansedd 

och hör numera till våra mest välkända och omtryckta 1800-talsförfattare. Hon har med sina 

romaner, vilka handlar om unga kvinnor under det tidiga artonhundratalet, blivit en av den 

engelskspråkiga litteraturens klassiska författare.   

 

Jane Austen var en brittisk författare som levde 1775-1817 och blev känd genom sina 

samtidsromaner. Vivi Edström skriver i Livets gåtor Jane Austen (2009) att Northanger 

Abbey var ett av de första verk Austen skrev, den skrevs mellan 1798 och 1799 men 

publicerades först efter hennes död 1817 av hennes bror Henry (Edström, 2009:69). Verket 

handlar om en ung kvinna men är på ett djupare plan en satir över den gotiska romanen samt 

samhälls- och genusnormer (Edström, 2009:305). Rose-Marie Nielsen skriver i förordet till 

den senaste svenska översättningen av Northanger Abbey [1818] (2016) att romanen kan 

anses vara två romaner i ett och samma verk (Nielsen, 2016:9). Verket innehåller två delar: 

den första delen av romanen som utspelar sig i Bath är en satir på samtidens sociala 

konventioner då en ung kvinna introduceras i samhället och societeten, den andra delen av 

romanen satiriserar den gotiska skräckromanen (Nielsen, 2016:9).           

 

Många författare låter sina litterära verk återspegla samhället och den tid de lever i. Således 

kan litterära verk innehålla information kring författarens samtid. Genom att läsa romaner kan 

man därmed få information gällande hur samhället såg på exempelvis uppförande, genus och 

äktenskap, vad som är passande samt vad som är opassande. Edström understryker att Austen 

är en av dessa författare vars romaner bottnar i en verklighetsbeskrivning, hon skriver att 

Austen var beslutsam kring att inte skildra något hon inte varit med om eller sett (Edström, 

2009:12f). Austen skrev därför endast om geografiska miljöer hon själv upplevt och använde 

sig av verklighetens sociala koder och normer när hon skrev sina fiktiva berättelser (Edström, 

2009:7). Paula Byrne skriver i ”Jane Austen and Satire” i The Oxonian Review (2014) att 
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Austen är en satirist som använder mycket humor, ironi och parodi i sina skildringar för att 

föra en kritik gentemot samhället, framför allt gentemot äktenskapets villkor, kvinnans roll 

och sociala konventioner (Byrne, 2014). Den underliggande samhällskritiken i romanen 

kommer därför närmare att granskas i denna uppsats.     

 

Vidare kommer en diskussion föras kring hur man kan använda Northanger Abbey i 

klassrummet då verket är rikt på uppslag för undervisningen. För det första kan man diskutera 

kring författarens liv, kvinnornas förutsättningar under sena 1700-talet och tidiga 1800-talet 

och feminism. För det andra erbjuder verket en fördjupning inom litterära epoker genom 

Austens författarskap; förhållandet mellan de olika epokerna upplysning, romantik och 

realism samt den gotiska genren. Då Northanger Abbey är en satir vilket är en litterär 

uttrycksform från upplysningen erbjuder Northanger Abbey även en möjlighet att diskutera 

kring satir som litterär form. Slutligen kan verkets innehåll användas till flera 

diskussionsområden: hur Austen kritiserar samhället, kvinnans roll och ställning, äktenskapets 

villkor, sociala konventioner, klasstillhörighet, normer och genus. Då romanen har ett 

innehållsrikt omfång lämpar den sig väl att använda i undervisningen. Dessa fördjupningar 

inom litterära epoker och det sena 1700-talets och tidiga 1800-talets historiska kontext kan 

främja elevernas lärande och kunskaper, eleverna får dessutom möjlighet att diskutera kring 

dagens normer och värderingar utifrån hur samhället har utvecklats sedan Jane Austens tid.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

 

Uppsatsens syfte är tudelat och grundar sig på tanken att använda fiktion, närmare bestämt 

Jane Austens roman Northanger Abbey [1818] (2016), som undervisningsmaterial inom 

litteratur i svenskämnet för kursen svenska 2 i gymnasiet. Användandet av denna roman 

underbyggs av lärandemöjligheterna som skapas av dess rika innehåll. Romanen skapar 

möjligheter för eleverna att reflektera kring och diskutera flera viktiga områden som berör 

genus, normer och värderingsfrågor samt fördjupa sig och utveckla sina kunskaper inom både 

genrer och litterära epoker.  

 

Dels ämnar uppsatsen därför att studera romanen Northanger Abbey ur ett genusperspektiv 

och visa att Austen är samhällskritisk genom att undersöka hur satir används i ett feministiskt 

syfte. För att kunna påvisa att Austen är samhällskritisk och återspeglar sin tids samhälle 

kommer uppsatsen även, genom en biografisk litteraturforskning, lyfta den historiska 
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kontexten hon verkade igenom. Dessutom undersöks användandet av den gotiska genren 

närmare för att se hur den används som medel för att kritisera genren men även om den 

används som ett litterärt feministiskt hjälpmedel för att kritisera samhället och kvinnans 

utsatthet. Därtill ämnar uppsatsen, genom analysens resultat, även påvisa att romanen har ett 

rikt innehåll och underbygga användandet av romanen i undervisningen för kursen svenska 2. 

 

Valet att fokusera på endast ett litterärt verk grundas i intentionen att göra en djupgående 

analys och hur romanen kan användas i undervisningen som material ur litteraturhistorien. 

Uppsatsen ämnar även i viss mån resonera kring vikten av att läsa skönlitterära verk i skolan 

och påvisa Northanger Abbey didaktiska potential som undervisningsmaterial. 

 

 

Syftet behandlas med hjälp av följande frågeställningar: 

1. Hur använder Austen Northanger Abbey för att säga något beträffande kvinnans roll 

och ställning, äktenskap och sociala konventioner under det sena 1700-talets och det 

tidiga 1800-talets England? 

2. Hur använder Austen den gotiska romanen för att säga något om samtiden? 

3. Varför ska Northanger Abbey användas som material i svenskundervisningen och hur 

kan man arbeta med romanen i skolan? 

 

1.2. Metod 

 

För att kunna genomföra en genusanalys av Northanger Abbey och undersöka hur satiren 

används i ett feministiskt syfte kommer först en utförlig bakgrund att ges av Jane Austens liv 

genom biografier, för att få en översiktlig syn av författarens liv och erfarenheter. Austens 

romaner anses återspegla samhället och bottnar i hennes egna upplevelser; det hon varit med 

om, hört och sett. Den fiktiva handlingen i Northanger Abbey ramas därför in av 

verklighetens geografiska miljöer, samhällets klassindelning och sociala koder samt normer 

som är kända för Jane Austen. Därmed kommer uppsatsen mot bakgrund av Austen-biografier 

och forskning om kvinnans ställning under det sena 1700-talets och det tidiga 1800-talets 

England att undersöka på vilka vis romanen är verklighetförankrad och samhällskritisk. 

 

Metoden är i första delen av uppsatsen en djupgående analys av Northanger Abbey med ett 

genusperspektiv. Då litteraturen är fiktiv måste inte framställningen spegla verkligheten, men 
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då Austen faktiskt använde sig av sina egna erfarenheter i sitt skrivande anläggs en biografisk 

litteraturforskning då det finns ett förhållande mellan författarens liv och verk (Edström, 

2009:13). Carina Burman förklarar i Biografisk litteraturforskning (2002) att verket därför bör 

analyseras i sken av att det finns ett förhållande mellan författarens liv och verk (Burman, 

2002:71). För att kunna genomföra en genusanalys anläggs därmed en biografisk 

litteraturforskning för att det litterära verket ska analyseras i sken av författarens psyke och 

liv.  

 

Särskild uppmärksamhet ägnas åt hur Austens roman förhåller sig till den gotiska 

skräckromantiska genren då Austen tillämpade gotiska egenskaper genom hälften av 

romanen. Vidare kommer även fokus ägnas åt hur Austen använder sig av satir som en 

feministisk kritik av sin tids samhälls- och genusnormer. Då Austen använder den gotiska 

genren och skapar ett skrämmande gotiskt innehåll i Northanger Abbey som utmålar våld, 

patriarkatet och en kvinnas utsatthet blir det ett litterärt feministiskt hjälpmedel för att 

kritisera samhället och kvinnans utsatthet. I den senare delen av uppsatsen anläggs ett 

didaktiskt perspektiv och romanens didaktiska relevans och potential diskuteras. 

 

Det finns en medvetenhet i att ett verk bör läsas på originalspråket för att undvika att verket 

ska skilja sig åt mot originalverket vilket ofta sker vid en översättning. Men då avsikten är att 

kunna använda romanen i svenskämnet vilket uttryckligen är en del av kunskapskraven: 

”Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer 

författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det 

lästa.” (Skolverket, 2011:161), är det trots allt relevant att läsa och använda den på svenska i 

denna uppsats. 

 

1.3. Teori 

 

1.3.1. Satir  

 

Austen levde under två skeden, det första skedet, 1700-talet som benämns som upplysningen 

är känd för att sätta förnuftet i centrum och präglas av rationalismen. Satiren blev en av 

upplysningens mest typiska genrer där det vanligaste är att allmänna egenskaper och styrande 

makter kritiseras genom ironi och parodi (Pearson, 1983:242f). Med hjälp av satiren kunde 

författarna visa brister i sätten att tro och leva (Olsson, Algulin, Sahlin, 2015:243). Byrne 
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skriver att Austen var väl medveten om att genren satir är ett litterärt verktyg vilket fungerar 

som en form av kritik, en skrivteknik där man förlöjligar och hånar ett subjekt för att påvisar 

brister, ofta menat som en provokation eller för att påverka till en förändring. Satirer har ett 

bestämt mål och använder ofta humor för att framföra en specifik poäng. De gör roligt av ett 

ämne med syfte att inspirera förändringar, därför tenderar satirer att använda ironi och 

komiska inslag för att skapa effekter (Byrne, 2014). 

 

Byrne skriver att Austen redan från tidig ålder läste verk av mästarna på satir, bland annat 

Henry Fielding och Richard Brinsley Sheridan. Austen själv blev en duktig satirist som ofta 

fokuserade på social klass och klasstillhörighet. Hennes roman Northanger Abbey skrevs som 

kritik mot de gotiska romanerna och samhället, framförallt mot äktenskapets villkor, kvinnans 

roll och sociala konventioner (Byrne, 2014). Som satirist använder Austen mycket ironi, 

parodi och komiska inslag i sina skildringar för att föra fram kritik, hon skapar effekter som 

hånar och förlöjligar något för att göra läsaren medveten om brister i samhället. 

 

Humor, ironi och parodi är således de medel Austen använder för att skapa sina satiriska verk. 

Ironi och Enligt Svenska Akademiens ordbok är ironi en stilfigur som innebär att motsatsen 

sägs till det man menar vilket visas med tonfall och andra medel att man inte menar det som 

sägs, det finns en skillnad mellan vad som egentligen menas och vad som sägs. Ironi kan vara 

humoristiskt men även då kan avsikten vara att demonstrera ett förakt. Ironi kan användas för 

att antyda sidor av exempelvis en person eller en företeelse som man anser olämpligt eller 

svårt att uttrycka öppet (Svenska Akademiens ordbok, 2019a). Att parodisera innebär istället, 

enligt Svenska Akademiens ordbok, att avsiktligt förlöjliga genom att skapa en komisk bild av 

vad det borde vara, där något ter sig som en komisk förvrängd bild av den seriösa. Det går att 

skriva parodi både på verk, personer, uppträdande och andra företeelser (Svenska Akademiens 

ordbok, 2019b).  

 

1.3.2. Genusteori 

 

Lisbeth Larsson skriver i Feministisk litteraturkritik i förvandling (2002): "[K]vinnors texter 

består av två lager, där det undre ursprungliga har dolts och skrivits över. Under den 

omedelbart tillgängliga berättelsen som är kulturellt anpassad i kvinnors texter, finns alltid en 

annan text som är okonventionell och upprorisk, som är dold men ändå kan anas.” (Larsson, 

2002:117f). Uppsatsen ämnar undersöka hur satir används i ett feministiskt syfte. Således 



6 

 

 

avser uppsatsen lyfta den okonventionella och upproriska underliggande texten, närmare 

bestämt den feministiska texten som kritiserar samtidens samhälle och framförallt synen på 

kvinnorna.  

 

Larsson skriver att radikala förändringar och teoretiska förskjutningar ersatte beteckningen 

feministisk litteraturkritik under 70-talet med kvinnolitteraturforskning som i sin tur under 

den senare delen av 80-talet ersattes av begreppet genusstudier (Larsson, 2002:116). Den 

feministiska litteraturkritiken ser på hur kvinnor framställs i litteratur, närmare bestämt som 

underlägsna passiva kvinnor beroende av mannen både socialt och ekonomiskt. Idag är teorin 

väldigt bred samt omfattande och därmed svår att ringa in och beskriva precist (Larsson, 

2002:116ff). Yvonne Hirdman understryker i Genussystemet – reflexioner kring kvinnors 

sociala underordning [1988] (2012) att genusteorin problematiserar förhållandet mellan 

könen och angriper den sociala kvinnliga underordningen som naturgiven. Teorin ställer 

frågan hur kvinnor har ett lägre socialt värde än män (Hirdman, 2012:455).  

 

Genussystemet är en ordningsstruktur där människans kön är förutsättningen för ekonomiska, 

sociala och politiska ordningar (Hirdman, 2012:458). Det finns två grunder inom 

genussystemet: dikotomin där man anser att kvinnligt och manligt ses som olika medan den 

hierarkiska grunden ser mannen som en norm. Varje samhälle och dess tid har ett 

genuskontrakt, ett slags kontrakt mellan könen och innefattar föreställningar om hur män och 

kvinnor ska förhålla sig till varandra (Hirdman, 2012:162f). Paul Tenngart understryker i 

Litteraturteori (2010) att ”[f]öreställningen om grundläggande skillnader mellan könen är 

skapad av det mansdominerade samhället” (Tenngart, 2010:115). Denna syn att det är en 

skillnad mellan män och kvinnor tillhör det patriarkala system (Tenngart, 2010:115).  

 

1.3.3. Biografisk förankring 

 

Utifrån ett genusteoretiskt perspektiv kan man därmed studera framställningen av kvinnor och 

män i litteraturen och försöka utläsa genuskonstruktioner. Då litteraturen är fiktiv behöver 

emellertid inte framställningen spegla verkligheten. Därför kan det vara bra att även inkludera 

biografisk litteraturforskning eftersom vi vet att Austen i stor utsträckning använde sig av sina 

egna erfarenheter i sitt skrivande. Burman förklarar att det är då det litterära verket analyseras 

i sken av författarens psyke och liv, teorin utgår ifrån att det finns ett förhållande mellan 

författarens liv och verk. En författares bakgrund och erfarenheter gör författaren till den 
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personen författaren är och leder till att hen skriver som hen gör. Verket ansågs spegla dennas 

liv, och författarens liv förmodas förklara dennas texter (Burman, 2002:71). Denna typ av 

biografisk litteraturforskning var vanligare förr, och har kritiserats för att alltför enkelt sätta 

likhetstecken mellan litteratur och liv. Men Burman menar däremot att en biografisk läsning 

bör göras försiktigt och i relation till andra metoder, vilket här sker i relation till en 

feministisk läsning (Burman, 2002:78ff). Den biografiska metoden används med stöd av 

Austen-biografier och kommer att användas för att visa på samband mellan Austens liv samt 

feministiska perspektiv och romanens karaktärer. Kännedomen kring författarens biografi och 

hennes historiska kontext kommer därför att användas för att analysera romanen. 

 

Biografin kan sätta in författaren i ett kulturellt, historiskt och socialt sammanhang. Den 

vanligaste tillämpningen av biografisk metod idag är att författarens biografi används som 

tolkningsredskap vid slutet av hans verk. Har man kunskap om författaren kan texten få en 

annan ton mot om man inte kände till författaren innan (Burman, 2002:74). Emellanåt menar 

Burman att det är viktigt att förklara att likt andra metoder syftar den biografiska till att öka 

förståelsen av verket, inte till att utgöra en konverteringstabell till verkligheten (Burman, 

2002:72). Just därför menar Burman att en biografisk läsning bör göras i samband med andra 

metoder, vilket i detta fall är en feministisk läsning (Burman, 2002:72). Genom en biografisk 

bakgrund blir förhållandet mellan författarens liv och verk därmed tydligare och en 

feministisk läsning kan således ske i skenet av Austens författarskap då hennes romaner som 

nämnt bottnar i en verklighetsbeskrivning (Edström, 2009:12f). Men i just Austens fall är 

kopplingen mellan biografi och verk särskilt stark då hon endast skildrade sådant hon varit 

med om, kände till och hade sett (Edström, 2009:12f). Hennes romaner beskrivs som vardags- 

och sedeskildringar, hon skildrar med klarögd insikt människorna, klasserna och samhället 

(Olsson m.fl., 2015:346). Att sätta verket i relation till verkligheten för att undersöka 

samhällskritiken motiveras därmed i detta fall.   

 

1.4. Tidigare forskning 

 

Jane Austens popularitet har resulterat i att det finns en uppsjö av forskning kring henne. Flera 

av hennes verk har även med åren filmatiserats vilket i sin tur har medfört ett ökat antal 

studier. Austen har kritiserats samt prisats otaliga gånger och forskningen visar inga tecken på 

att sluta analysera författaren och hennes romaner. Flera biografier har utkommit om Jane 

Austen vilka innehåller information och tolkningar av hennes liv och romaner. Vissa sätter 
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hennes liv och erfarenheter i centrum medan andra fokuserar mera på hennes författarskap. 

Jane Austens verk behandlas även i litteraturhistoriska handböcker då hon har blivit en av den 

engelskspråkiga litteraturens klassiska författare.  

 

Författare av både litteraturhistoriska handböcker samt biografier har olika uppfattningar 

kring Austens författarskap, bland annat finns det en tudelad åsikt gällande frågan om Jane 

Austen skildrar sitt samhälle och den klass hon tillhörde på ett medvetet sätt. Dock är de allra 

flesta av samma åsikt: att Austen överförde vardagen hon levde i och dåtidens samhälle till 

sina berättelser. Emellertid anser vissa tolkningar att informationen kring det dåtida samhället 

inte är av central karaktär när de analyserar hennes romaner medan andra ser informationen 

som avgörande. Därmed har olika tolkningar skapats utifrån vilken vinkel forskaren har 

antagit.  

 

Framför allt två biografier har en central roll för denna uppsats: Vivi Edströms Livets gåtor: 

Jane Austen (2009) men också Det envisa hjärtat: Jane Austen En biografi (1997) av Valerie 

Grosvenor Myer. Biografiernas omfattning i uppsatsen är ett resultat av deras innehållsrika 

omfång då de studerar Jane Austens liv, hennes författarskap samt hennes romaner. Uppsatsen 

har stor nytta av dessa biografier då de behandlar hela Jane Austens privata och professionella 

liv samtidigt som de kopplar samman och informerar om den tidens levnadsvanor. Vidare 

kommer Jean E. Pearsons kapitel ”Kvinnliga författare på 1800-talet” i Kvinnliga författare: 

Kvinnornas litteraturhistoria från antiken till våra dagar (1983) redigerad av Susanna 

Roxman samt English Society in the Eighteenth Century (2001) av Roy Porter vara centrala. 

 

1.5. Jane Austen: en biografisk bakgrund 

 

Edström menar, i linje med Burman, att för att diskutera Jane Austens författarskap och 

romaner krävs det att man känner till författarens liv, miljöer och erfarenheter, alltså hennes 

biografi (Edström, 2009:15). Myer skriver att Austen föddes den 16 december 1775 och var 

det sjunde barnet av åtta till pastor George Austen samt Cassandra Austen (Myer, 1997:20). 

Herrskapet Austen var ett stiligt och elegant par som höll av varandra och snabbt fick en stor 

kärleksfull familj, paret fick åtta barn varav två var flickor, Cassandra och Jane. Jane blev 

under sin uppväxt nära vän med sina bröder men framför allt med sin syster Cassandra (Myer, 

1997:36; 44). Faderns pastorlön var blygsam och han blev svårt skuldsatt (Edström, 2009:19). 
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För att förbättra ekonomin började han även driva en skola under några år och tog emot 

pojkar som inneboende (Edström, 2009:21).   

 

Edström skriver att mr Austen undervisade pojkarna i hemmet tillsammans med sina elever, 

det var sällsynt att flickor fick gå i någon skola då många föräldrar ogillade det, ofta var det 

modern som lärde barn att läsa. Men flickorna bekostades och skickades under sin uppväxt till 

två olika skolor, När Jane var åtta skickades hon och Cassandra till en privatskola i Oxford 

(Edström, 2009:28f). Myer uppger att flickorna även skickades till Abbey School i Reading 

för att fortsätta utbilda sig. De fick danslektioner då det ansågs som nödvändigt för en flicka 

som skulle ut i sällskapslivet att hon kunde dansa, det var sättet att föra sig som utmärkte en 

dam. En dam förväntades även spela harpa eller piano och sjunga om hon hade en vacker röst, 

talanger som gjorde henne till en eftertraktad äktenskapskandidat. Mr Austen fick med tiden 

svårt att betala skolavgifterna och flickorna slutade på skolan efter två år och familjen, samt 

flickornas utbildade och begåvade bröder, undervisade därefter flickorna och gav dem 

lektioner i hemmet (Myer, 1997:46ff). Familjen hade inte mycket pengar över men trots det 

köpte de alltid böcker, Jane gillade att läsa och var väl bevandrad i den engelska litteraturen 

(Myer, 1997:52f). Hans Hertel beskriver att Jane redan som flicka började skriva sina verk 

och skrev historier om lantadeln och borgerskapet med dess klasskillnader, hon skildrade 

vardagslivet och umgängesformer samt feministiska spörsmål (Hertel, 1987:278f).   

 

Edström uppger att två av Austens bröder växte upp och gjorde karriär i flottan och blev 

amiraler medan James, den äldste sonen, blev präst och var den av bröderna som ansågs 

”lärd” och hade varit ute och sett världen. Henry, som senare hjälpte Jane med 

förlagskontakter, bosatte sig i London som bankir. En bror vid namn George var 

förståndshandikappad och lämnades tidigt bort, Edward adopterades vid sextonårsålder av en 

släkting från en rik familj utan egna barn, ett arrangemang som under denna tid var vanligt 

(Edström, 2009:11; 25f). Varken Jane eller Cassandra gifte sig, Cassandra var planerad att 

gifta sig men hennes tilltänkta gick bort. Jane hade några beundrare och några enstaka frierier 

som hon dock tackade nej till (Myer, 1997:72). Hon valde bort den ekonomiska tryggheten då 

hon endast ville gifta sig av kärlek (Myer, 1997:79). 

 

Jane älskade att dansa och gick på privata danser på herrgårdarna och på tillställningar på 

rådhuset som skedde med jämna mellanrum. Nöjena var ganska få och människor färdades 

långväga. Hon älskade att dansa och flirta. Vid några tillfällen umgicks Jane med några adliga 
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familjer som bihang till sin rika bror Edward. När Jane var i tjugoårsåldern hade hon fått 

bevittna flärd och fest, balerna hade försett henne med ett socialt liv, kontakter och skvaller 

(Myer, 1997:92f). Jane och Cassandra gjorde sporadiska besök hos sin morbror James Leigh-

Perrot och hans fru i Bath, under denna tid var Bath förknippat med hälsa och kultur men 

framför allt flärd och nöjen (Edström, 2009:35f).  

 

I slutet av år 1800 beslöt sig George Austen att dra sig tillbaka och flytta till Bath då 

prästgården hörde till tjänsten, ett beslut som Jane vid tjugofem års ålder var förkrossad över 

då hon skulle förlora sitt älskade barndomshem och flytta från sina vänner. Som 

hemmadöttrar försörjda av sina föräldrar hade Jane och Cassandra inget annat val än att flytta 

med föräldrarna (Myer, 1997:106f). Edström förklarar att Jane vid denna tid hade tröttnat på 

Bath och dess miljö och därför inte såg fram emot flytten dit (Edström, 2009:37). Det 

kringflyttande liv som hon därefter fick utstå tillsammans med sin syster och mor passade 

henne inte alls och satte stopp för hennes skrivande (Myer, 1997:106f). 

 

Jane Austen var inte sämre lottad än andra kvinnor i hennes samhällsklass och generation. Det 

var vanligt att sträva efter oberoende, dock satt Jane i en stängd situation vilket hon var 

medveten om. Hon skrev ofta om kvinnor utan pengar som inte kunde undgå sitt begränsade 

liv (Myer, 1997:107). År 1805 dog mr Austen och mrs Austen lämnades med en blygsam 

utbetalning och hon blev tvungen att flytta med sina döttrar till brodern Francis i Southampton 

(Myer, 1997:133; 143). 1809 flyttade de sedan till Chawton i Hampshire, inte långt från 

barndomens trakter, där Jane äntligen fick en stabil boplats, ett hem, och hon tog återigen upp 

skrivandet och började arbeta med sina tidigare böcker och fullbordade dem (Edström, 

2009:16f; 46). 

 

Jane Austens författarskap kan indelas i två tydliga faser, före och efter livet i Bath (Myer, 

1997:186f). Mr Austen försökte publicera sin dotters första verk men förläggaren tackade nej 

(Myer, 1997:186f). Under 1802 eller i början av 1803 omarbetade Jane Northanger Abbey 

som hennes bror tog vidare för publicering. Richard Crosby och Son tackade ja till boken och 

Jane fick tio pund för upphovsrätten och hon fick ett godkännande. Dock blev inte boken 

utgiven vilket antagligen var ett beslut från Crosby då romanen gjorde narr av de romantiska 

skräckromanerna som var hans levebröd och han ville inte riskera att reta upp sina etablerade 

författare (Myer, 1997:186f). Sedan kom en improduktiv period när de bodde i Bath. År 1809 

när Jane var tillbaka i sina barndomstrakter fortsatte hon skrivandet och skrev då till Richard 
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Crosby under pseudonymen ”Mrs Ashton Dennis” angående försäljningen av Northanger 

Abbey och blev erbjuden att köpa tillbaka manuskriptet för tio pund, vilket hon gjorde (Myer, 

1997:188f). 

 

Austen strävade aldrig efter berömmelse även om den smög sig på henne senare. Hon 

försökte upprätthålla sin anonymitet men rykten om henne som författare spreds, trots att 

hennes namn inte stod på någon titelsida höll hon på att bli känd och författarskapet kunde 

inte döljas. Prinsregenten, Kung George IV, var en stor beundrare av Jane Austens romaner 

och beordrade sin bibliotekarie att göra visit hos henne och visa henne prinsens bibliotek. 

Bibliotekarien föreslog att hon skulle dedicera sin nästa roman till prinsen personligen, Henry 

och Cassandra förklarade för Jane att det snarast var en kunglig befallning och trots att Jane 

inte tyckte om prinsen, dedikerade hon Emma till honom (Edström, 2009:48; Myer, 

1997:244f).   

 

Jane Austen levde ett liv där ekonomi alltid var ett problem. Edström understryker att Jane 

emellanåt fick njuta av det goda livet. Ibland besökte hon sin bror Edward och hans familj i 

Kent vilket innebar lyx och goda viner, ibland besökte hon sin bror Henry och hans hustru i 

London och deltog i deras sällskapsliv samt gick på konserter, teater och gick och shoppade. 

Londons butiker frestade henne då hon hyste en förkärlek till kläder och vackra tyger 

(Edström, 2009:50f). Edström skriver dock att år 1815 bröt en sjukdom ut som hindrade 

henne från att skriva (Edström, 2009:51). Hon blev under sin sista tid väldigt sjuk och i 

efterhand tror man att Jane led av antingen Hodgkins sjukdom, Addisons sjukdom eller 

bröstcancer. Jane var döende och blev sämre och sämre, hon skrev ett testamente där hon 

lämnade nästan allt till sin syster (Edström, 2009:51; Myer, 1997:263f). Jane Austen blev 

fyrtiotvå år och dog den 18 juli 1817 i sin syster Cassandras armar (Myer, 1997:268). Janes 

bror Henry lät ge ut sin systers romaner Northanger Abbey och Persuasion (Övertalning) 

1818 vilket också är första gången Jane Austens namn offentliggjordes (Edström, 2009:17f). 
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2. Analys 

 

Northanger Abbey [1818] (2016) handlar om den unga 17-åriga Catherine Morland som bor i 

byn Fullerton som ägs av mr och mrs Allen och Catherine får följa med det vänliga paret 

Allens till Bath en säsong för att bli introducerad i societeten. Societeten innebär nya 

bekantskaper, baler om kvällarna, kavaljerers sällskap och sociala spel. Oskyldiga Catherine 

blir god vän med miss Isabella Thorpe, de umgås ofta och läser gotiska romaner tillsammans 

vilket förser henne med fantasier. Hon lär även känna mr Henry Tilney under en bal i 

societetshuset som hon blir förälskad i samt hans syster miss Eleanor Tilney. Catherine blir 

medbjuden till Northanger Abbey, ett kloster på landet, som ägs av familjen Tilney och där 

får hon svårt att skilja på verklighet och fantasi. Northanger Abbey är en roman som 

parodiserar den gotiska romanen som blev populär under Austens tid genom berättelsen om 

den unga Catherines och hennes väg till att bli en vuxen kvinna, hennes introduktion i 

samhället och resan mot ett giftermål, vilket skulle vara en ung kvinnas mål. 

 

Pearson tar upp hur romanen som litterär genre hade vuxit fram under 1700-talet och att dess 

popularitet ökade allt mer vilket mynnade ut i att 1800-talet hade en större tillväxt av romaner 

och romanförfattare, som till större delen var kvinnor. 1700-talsromanen skildrade realistiskt 

medelklassfamiljens sätt att leva med en komisk ton (Pearson, 1983:239f). Jane Austen var 

verksam som författare i brytningstiden mellan upplysningen och romantiken vilket märks då 

hennes verk visar på kännetecken från båda dessa tidsperioder. Tidsmässigt verkade Jane 

Austen som författare under romantiken men hennes romaner brukar betecknas som 

realistiska, vilket påvisar att hon är gränsöverskridande (Pearson, 1983:240). Under 1700-talet 

i England hade en realistisk tradition utvecklats hos romanförfattarna vilken sedan, en bit in 

på 1800-talet, återigen fick ny kraft. Under realismens vilande period var det i synnerhet 

författarinnan Jane Austen som höll realismen vid liv och hon betraktas därför som en brygga 

mellan 1700- och 1800-talsrealism (Olsson m.fl., 2015:346). 

 

Jane Austens intresserade sig för vardagen samt dess människor och hennes romaner speglar 

kvinnans begränsade sociala rörelsemöjligheter i dåtidens engelska samhälle. Hennes romaner 

kan beskrivas som vardags- och sedeskildringar från de samtida engelska borgerligas och 

lantadligas behagfulla liv (Olsson m.fl., 2015:344ff). Romanerna präglas framförallt av 

klassiska ideal som ordning, återhållsamhet och elegans (Pearson, 1983:240). 
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Askungemotivet återfinns som ett genomgående motiv i hennes romaner som ramar in 

miljöns sociala och moraliska värderingssystem; en ung flicka som är i ålder att gifta sig ställs 

inför en potentiell eller tilltänkt manlig partner men olika omständigheter och attityder 

förhindrar deras äktenskapliga föreningar (Olsson m.fl., 2015:346). Hertel understryker att 

Jane Austen kände sin tid och dess litteratur, hon har framstått som en skicklig skildrare av 

lantadelns och borgerskapets människor samt dess klasskillnader och skildrar dessa 

människor samt deras värderingar med en skicklig satir (Hertel, 1987:278f).  

 

Jane Austen skrev samtidsromaner och enligt Edström var hon fast besluten att aldrig skildra 

något hon inte varit med om eller sett (Edström, 2009:13). Hennes författarkaps ramar är 

verklighetens personer som tillhör vardagen och samhällets sociala koder, hon förhåller sig 

till dess vanor och konventioner vilka bestäms av uppfostran och samhället. Vidare skrev hon 

endast om de geografiska miljöer hon själv upplevt (Edström, 2009:7). Som författare rör hon 

sig enbart i trakter hon känner till väl. Inom södra Englands grevskap flyttar hon sig för varje 

roman till en ny provins (Edström, 2009:353f). Austen tillhörde den övre akademiskt bildade 

medelklassen och växte inte upp i ett hem som tillhörde godsägararistokratin som många 

läsare tror, familjen hade ofta ekonomiska problem. Dock fick hon ta del av lite lyx och 

kunskap om rika människors levnadsvanor genom hennes umgänge med välbärgade grannar 

och besök hos släktingar och kunde därmed beskriva olika klasser och ekonomiska 

förutsättningar i sina romaner (Myer, 1997:9). Hennes romaner vittnar därmed om en 

mångbottnad verklighetsbeskrivning (Edström, 2009:12). 

 

Edström betonar att det är familjen och samhällsstrukturen som står i centrum hos Austen, 

hennes romaner skildrar främst den romantiska, ofta besvärliga vägen till kärlek och 

äktenskap (Edström, 2009:315f). Det är den unga flickan i Austens samtid vi möter i 

romanerna vars integritet sätts på prov och där det egentligen bara finns en godkänd karriär: 

giftermålet, det låg en självklarhet i att kvinnorna var beroende av mannen och i allmänhet 

inte hade mycket makt (Edström, 2009:317f). Austen är väl medveten om 

könsmaktsordningen vilket syns i hennes texter och lyfter fram kvinnans specifika situation 

vilket har mynnat ut i att hon kallas för feminist. Hon är skicklig med att undvika att ge sina 

karaktärer en offerstämpel genom att ladda dem med ett heroiskt kapital, de är ofta modiga 

och starka (Edström, 2009:320f). Pearson menar att Austen förmedlar en bild av kvinnornas 

svåra situation under denna tid och att Austen eget liv var en direkt inspiration när hon 

författade sina kvinnliga karaktärers svåra situationer (Pearson, 1983:242ff). För att kritisera 
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samhället, framför allt gentemot äktenskapets villkor, kvinnans roll och sociala konventioner 

använder Austen satir som litterärt verktyg för att göra läsaren medveten om dessa brister i 

samhället samt för att driva med den gotiska skräckromanen. Som satirist använder Austen 

mycket ironi, parodi och humor som förlöjligar och hånar subjektet på ett humoristiskt sätt för 

att föra fram sin kritik (Byrne, 2014).  

 

2.1. Samhällskritik i Northanger Abbey 

 

Feministiska synsätt fanns redan under Jane Austens tid. Feminismen har sitt ursprung i 

upplysningstiden och den franska revolutionen och har växt till att idag vara en betydande 

politisk ideologi vars strävan är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar 

(Nationalencyklopedin 2019). Margaret Kirkham beskriver i Jane Austen, Feminism and 

Fiction (1997) att 1700-talet och upplysningstiden var en tid då många ansåg att kvinnor 

saknade männens förnuftskapacitet och var mer känslostyrda. Under denna period började 

kvinnor invända mot synen på kvinnan som underlägsen, tanken föddes om alla människors 

lika värde; att män och kvinnor har samma förmågor och ska ha samma förutsättningar 

(Kirkham, 1997:4). Upplysningsfeminismen strävade efter att kvinnor skulle ges högre status 

och anses som förnuftiga människor, de strävade efter att utradera könsskillnaderna och 

erhålla frihet och jämlikhet (Kirkham, 1997:4). Kirkham menar att det finns feministiska 

element i Austens romaner och att Austen bör kallas feminist då hon var en av dem som 

upprättade synen på kvinnors status som ansvariga och en jämställd moralisk likhet mellan 

män och kvinnor (Kirkham, 1997:3). 

 

När man skärskådar Northanger Abbey finns kritiken mot den samtida populära gotiska 

genren, men Austen visar även en återspegling av dåtidens samhälle och uttrycker kritik mot 

det, framför allt mot kvinnans villkor inom patriarkatet. Med humor belyser hon kvinnans roll 

genom ramberättelsen om Catherine som försöker finna den oemotståndliga mannen och sin 

plats i patriarkatet och ingå i överklassens sociala spel. Bakom berättelsen om unga Catherine 

Morland gömmer Austen sin kritik mot samhällsnormerna. Northanger Abbey satiriserar 

konventioner, patriarkatet och litteraturen för att upplysa läsaren om samhällets defekter. 

Northanger Abbey bygger på ett metagrepp, dessutom understryker berättelsen i sig själv att 

det är en roman men att det även handlar om ett försvar för romanen, menar Edström 

(Edström, 2009:72). Northanger Abbey har flera plan av budskap och meddelanden. Vad som 

är mindre uttalat och explicit är att man kan se Austen föra en metadiskussion kring 
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författarskap och äktenskap. Det finns en metareflektion av Catherine som läsare av romaner 

men även som författare där Catherine, som uttalad romanhjältinna, skriver sin egen historia.  

 

2.1.1. Kritik genom den gotiska genren i Northanger Abbey 

 

Catherine är förälskad i tidens främsta litterära genre, de gotiska romanerna, och visar 

framförallt uppskattning till Ann Radcliffes The Mysteries of Udolpho (1794). Den gotiska 

genren blandar skräck samt romantik och föddes år 1764 i och med att Horace Walpoles verk 

The Castle of Otranto gavs ut. Gotiken är en subgenre till den romantiska genren som uppstod 

som reaktion mot upplysningen och betoningen fästes på känslor, mystik och hjältekultur 

(Anna Höglund, 2011:416). Den gotiska litteraturen fokuserade på det mörka samt det 

övernaturliga och dess primära syfte tycktes vara att skapa en känsla av rädsla. 

Fortsättningsvis vidareutvecklades skräckgenren ur gotiken (Höglund, 2011:61). 

 

Catherine som är ung och naiv börjar blanda ihop fantasi och verklighet, samt drömmer efter 

gotiska äventyr och anar äventyr där sådana inte finns. Northanger Abbey börjar direkt att 

parodisera och förlöjliga ordet ”hjältinna” som är en väsentlig del av den gotiska romanen. 

Trots sin alldagliga karaktär samt liv tror Catherine att hon tränas för att bli en gotisk 

romanhjältinna, ”mellan femton och sjutton års ålder övade hon sig för rollen som 

romanhjältinna. Hon läste allt det som blivande hjältinnor måste läsa för att kunna fylla 

minnet med de citat som är så användbara och trösterika i livets alla dramatiska och 

händelserika skeden” (Austen, 2016:16). Berättaren påpekar återkommande att Catherine är 

romanens hjältinna samtidigt som hon tydligt informerar om att Catherine inte besitter en 

romanhjältinnas egenskaper utan är en vardaglig tjej. Detta skapar en parodi, varken hennes 

utseende, hennes läggning eller föräldrarnas situation talade för att hon skulle vara en 

romanhjältinna. Varken huvudkaraktärens utseende eller själ passar in på en hjältinna och hon 

var varken lättlärd eller speciellt begåvad; hon kunde varken teckna, skriva och var inte 

intresserad av musik (Austen, 2016:13f).  

 

När hon får möjlighet att åka till Bath med paret Allens för att introduceras i societeten ser 

hon gotiska äventyr framför sig och är ivrig att få uppleva dessa: ”[…] hon var en gladlynt 

kvinna och säkerligen medveten om att en ung dam som inte finner äventyret i sin egen by 

måste leta upp det på annan plats.” (Austen, 2016:18). Under hennes tid i Bath händer inget 

extraordinärt ovanligt utan hon möter societetens vanliga vardag samtidigt fortsätter hon läsa 
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gotiska romaner tillsammans med sin nya vän Isabella Thorpe och blir introducerad till Ann 

Radcliffes gotiska roman The Mysteries of Udolpho. När hennes kärleksintresse Henry 

Tilneys far bjuder in henne att följa med till Northanger Abbey, familjen Tilneys medeltida 

kloster, blir hon uppspelt och förväntansfull eftersom ett gotiskt äventyr äntligen väntar henne 

med all dess fasansfulla innehåll som hon har läst om (Austen, 2016:164f). Hon vill upptäcka 

klostrets gångar och celler samt finna kusliga spår efter någon avliden eller stöta på gamla 

sägner (Austen, 2016:166). Catherine frågar Henry ”[ä]r det inte ett fint gammalt ställe av just 

den sort man läser om?” (Austen, 2016:185). Han svarar: ”Och är ni beredd att möta alla de 

fasor som en byggnad ’av just den sort man läser om’ kan rymma? Har ni ett modigt hjärta? 

Nerver som klarar lönndörrar och gobelänger som kan dölja vad som helst?” (Austen, 

2016:185). Henry driver med Catherine om de gotiska elementen, men stärker istället hennes 

gotiska förhoppningar. Catherine är full av gotisk förväntan men tas snart ner på jorden och 

börjar inse att hennes fantasier är absurda och endast försätter henne i förödmjukelse.  

 

I Catherines gemak står en stor kista som får hennes fantasi att fara iväg i mörka hemliga 

tankar för att sedan, då hon gläntar på locket, finna ett vitt bomullsöverkasst. Hon tänker 

tillbaka på den grundlösa rädslan som fantasin kunde jaga upp och kritiserar för första gången 

sin egen fantasi (Austen, 2016:192ff). Trots detta finner hon snart därefter ett stort 

gammalmodigt skåp i sitt rum. Återigen jagas hon igång av sin fantasi och det hemlighetsfulla 

låsta skåpet blir ett nytt motiv för hennes gotiska fantasi (Austen, 2016:198). Hennes fynd av 

en mystisk pappersrulle får hennes hjärta att fladdra, knäna att darra och hennes kinder att 

blekna. Hon försöker tyda vad det står i pappersrullen men då hennes lampa slocknar och 

stormen viner i tystnaden sitter Catherine orörlig av skräck (Austen, 2016:200). På morgonen 

finner hon att pappersrullen som väckt förväntan och oro i själva verket var en tvättnota och 

hon finner sig återigen förödmjukad och skamsen samt anser sina fantasier absurda (Austen, 

2016:202f). ”Hur kunde hon ha lurat sig själv på det sättet? Himlen förbjude att Henry Tilney 

någonsin fick veta hur dåraktig hon var!” (Austen, 2016:203). Hon ser pappersrullen som ett 

tecken på sin dumhet.   

 

Catherine får för sig att generalen har dödat sin fru och försöker att hitta bevis på hans 

hemska brott men utan att lyckas. Hennes svarta misstankar om den grymma generalen gör att 

hon jämför honom med den ondskefulle uslingen i Udolpho (Austen, 2016:220). Henry 

ertappar henne under sina undersökningar och ifrågasätter hennes beteende vilket resulterar i 

att han tvingar ur Catherine hennes misstankar kring generalen (Austen, 2016:232f). Han 
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tillrättavisar henne kring sina inbillningar vilka är kränkande mot hans familj och säger till 

henne att ”rådfråga ert eget förnuft, ert eget sinne för vad som är sannolikt, era egna 

iakttagelser av vad som försiggår omkring er” (Austen, 2016:233). Catherine flyr till sitt rum 

skamsen och med tårar rinnandes, Henry öppnade hennes ögon och hon fick ett abrupt 

uppvaknande, de romantiska äventyrsfantasierna var därmed över (Austen, 2016:234). Hon är 

förödmjukad över att ha projicerat gotikens skräck och hemskheter på Henrys familj, hon 

förstår att hon låtit fantasin skena iväg bortom sans och förnuft i ren dårskap (Austen, 

2016:235). Insikten slår henne här att mrs Radcliffes verk inte gav en typisk bild av den 

mänskliga naturen och hon bestämmer sig för att i framtiden alltid döma och handla så 

förnuftigt som möjligt (Austen, 2016:236f). Genom att framställa Catherine som fullständigt 

förödmjukad tack vare sina gotiska fantasier parodiserar Austen följderna av att läsa gotiska 

romaner. Austen uttrycker även ett samband mellan gotiska romaner och en barnslig själ i 

kontrast till en vuxen kvinna med ett sunt förnuft, vilket framlägger en nedvärderande åsikt 

kring gotiska romaner.  

 

Generalen skickar hem Catherine i vredesmod när han får veta sanningen kring Catherines 

ekonomiska situation. Berättaren meddelar att när en hjältinna återvänder till byn sker det i 

triumf över sitt återvunna rykte och med en grevinnas hela värdighet. Catherine återvänder 

istället hem i ensamhet och vanära och berättaren markerar återigen att hon inte är en äkta 

gotisk hjältinna:  

 

Men min historia är helt annorlunda. Jag låter min hjältinna återvända till sitt hem i 

ensamhet och vanära, och inga upprymda känslor kan få mig att beskriva varje detalj. 

En hjältinna i en sliten postdiligens är så förödande för stämningen att varje försök till 

storslagenhet eller patos faller platt till marken. (Austen, 2016:276).  

 

Austen kontrasterar flera gånger Catherine med en äkta gotiska hjältinna vilket skapar en ironi 

när huvudkaraktären ständigt hamnar i situationer där hon gör sig till åtlöje och blir lurad, av 

vänner likväl som av sin egen fantasi. En stor ironi ligger just i att Catherine ser sig själv som 

en utbildad och förnuftig gotisk hjältinna tack vare att hon läser sina gotiska romaner, men i 

själva verket är följden av hennes läsande att hon är den som blir lurad av andra samt gör sig 

till åtlöje. Hennes verklighet smälter samman med hennes fantasi och hon blir därför 

orealistisk och förlöjligar sig själv.  
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Under 1800-talet var det populärt i samhället att läsa gotiska romaner för underhållnings 

skull. Catherine representerar den typiska unga kvinnan under 1800-talet och läsaren kan 

därmed finna samhällskritik mellan raderna mot att läsa just gotiska romaner. Austen 

kritiserar den gotiska genren och dess effekt som den kunde ha på kvinnornas sinne under 

denna tid och det läggs en vikt i att markera att litteraturen inte speglar det verkliga livet. 

Northanger Abbey driver med läsarna av tidens gotiska skräckromaner som försökte se sina 

liv som gotiska äventyr. Dessutom antyder romanen att gotiken var fienden som stod emellan 

huvudkaraktären och hennes lyckliga slut, ett lyckligt slut sker först då Catherine slår igen 

böckerna, slutar läsa och lämnar den gotiska fantasin, bestämmer sig för att alltid handla och 

döma efter förnuft och får sedan får gifta sig med sin man. 

 

Men Austen tar samtidig möjligheten att genom gotiken kritisera patriarkatet, kvinnans 

utsatthet och samtidens våldsbenägenhet. Roy Porter skriver i English Society in the 

Eighteenth Century (2001) att under denna tid kunde samhället vara överseende med 

övergrepp (Porter, 2001:23) Joanna Bourke skriver i Rape a history from 1860 to the present 

day (2007) att det var lagligt i England fram till slutet av 1900 talet att våldta sin fru, männen 

fick förlusta sig som han ville med sin kvinna, ett resultat av den saknade kvinnliga rösten i 

samhället och att det var männen som röstade och bestämde lagarna (Bourke, 2007:305; 310). 

Sexualbrott var därmed inte ovanligt och trots att kvinnorna kunde anmäla män låg problemet 

i att få en man fälld, vilket krävde starka bevis vilket var svårt att skaffa. Denna mörka syn på 

samhället går att skymta i Northanger Abbey där Catherine funderar över vilka hemskheter 

som kan ha förekommit i hemmet och vad hans hustru har fått utstå, hon får tillslut för sig att 

generalen har dödat sin fru (Austen, 2016:220). Att använda gotiken i Northanger Abbey är 

därmed inte bara ett sätt att kritisera den populära genren utan gotiken blir även ett litterärt 

feministiskt hjälpmedel för att kritisera samhället och kvinnans utsatthet.  

 

2.1.2. Kvinnans roll och ställning 

     

Då Austens huvudkaraktärer är ungdomar får man veta mycket kring ungdomarnas liv under 

Austens tid. Bland annat vad som kännetecknades som önskvärda egenskaper och kvaliteter 

för de olika könen. Med åldern ansåg Catherines föräldrar att hon gjorde framsteg som kvinna 

då hennes utseende förbättrades och hennes intressen förfinades då hon blev intresserad av 

fina kläder (Austen, 2016:15). Unga kvinnor skulle vara intresserade av kläder och musik, 

läsa och skvallra om bekantskap och drömma efter unga män. Catherines mamma försöker ge 
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sin dotter en god uppfostran men varken instrument eller rita och teckna var förmågor som 

Catherine lyckades förvärva, hon varken hade anlag för dem eller trivdes med dem (Austen, 

2016:14). Berättaren upplyser att Catherine var lika okunnig och obildad som en ung kvinna 

förväntades vara (Austen, 2016:19). Denna mening är en parodi på den allmänna bilden av 

unga kvinnor som okunniga. Med en humoristisk ton används Catherine för att framhäva 

okunskap och ytliga intressen som önskvärda kvinnliga egenskaper, på så vis riktar Austen 

kritik mot samhällets idealbild av kvinnor. Austen använder parodi som en underliggande 

textnivå där hon avsiktligt förlöjligar samhällets idealbild genom att skapa en komisk bild. 

 

 Myer skriver att pojkar förberedde sig för vuxenlivet och arbetade eller studerade, utöver 

detta ägnade de sig åt jakt och sport. Om det fanns pengar fick pojkar resa till universitetet 

och utbilda sig. Till skillnad mot pojkarna undervisades flickorna under denna tidsperiod i en 

flickskola eller i hemmet av en guvernant, de fick lära sig allmänt uppförande och 

kvinnosysslor. Deras uppgift var inte att utbildas för ett arbetsliv utan att bli goda mödrar och 

hustruar. Unga kvinnor fick istället lära sig att dansa och spela instrument, det var viktigt att 

en ung kvinna kunde dansa när hon skulle ut i sällskapslivet. Detta var kvaliteter som 

utmärkte en dam och var en orsak till om hon blev en eftertraktad kandidat på 

äktenskapsmarknaden eller ej (Myer, 1997:46f). Porter skriver att under den viktorianska 

tiden skapades en kvinnoidealisk bild som kom att benämnas som “the angel in the house”. 

Den idealiska kvinnan förväntades vara hängiven och undergiven mot sin man, hon skulle 

uppoffra sin självständighet och leva i underkastelse i en manligt styrd värld. Hon skulle även 

vara charmerande, omhändertagen, graciös och självuppoffrande (Porter, 2001:43). Denna 

idealbild går Austen emot genom att markera samt förlöjliga detta undergivna beteende. 

Eleanor Tilney som är hårt uppfostrad under sin patriarkiska far placeras under detta idealiska 

fack men då faderns beteende hårt kritiseras av Austen markeras detta som något negativt.  

 

Kvinnor förväntades intressera sig för och samtala kring ointelligenta områden så som kläder, 

baler, flirt och lustiga människor eller kuriositeter (Austen, 2016:36). Som ett första 

vänskapsbevis får Catherine promenera runt salen arm i arm med miss Thorpe och samtala. 

Catherine beundrade miss Thorpes talanger, hon var äldre och hade större erfarenhet kring 

dessa diskussioner, hon kunde  

 

jämföra balerna i Bath med balerna i Tunbridge och modet här med modet i London, 

och hon kunde korrigera den nya väninnans uppfattning om vad som var smakfull 
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klädsel, ana en flirt mellan dam och herre, om de så bara log mot varandra, och peka ut 

kuriositeter i mängden. (Austen, 2016:37). 

 

Austen gick i en flickskola för att få en fin uppfostran som passar en flicka, under 1700- och 

1800-talet existerade ”conduct literature”; så kallade uppfostringsmanualer så att den unga 

flickan skulle bli ”en god flicka”. Flickor liknades med ett oskuldsfullt barn som skulle 

påtvingas vissa färdigheter och tämjas; de skulle lära sig att läsa lagom med böcker, spela 

piano, sjunga om rösten tillät, dansa och teckna. Utöver detta skulle flickor ge vika i 

diskussioner och inte ha egna åsikter (Edström, 2009:327). Austen visar en kritisk attityd till 

uppfostringsmanualer och denna ointelligenta porträttering som kvinnor tilldelats 

genomgående i romanen. Istället för att låta sin huvudkaraktär avvisa den konventionella 

flickuppfostran kritiserar Austen samhällets bild av kvinnan som ointelligent och naiv samt 

uppfostringsmanualer genom att överdriva dessa egenskaper i porträttiseringen av Catherine, 

hon avbildas som väldigt naiv och nästintill dum vilket skapar en ironi. Mellan raderna kan 

man läsa romanen som ett hån mot uppfostringsidealen (Edström, 2009:328).    

 

Modet var en del av nöjeskulturen och vid 1700-talets slut var modet att bära raka klänningar 

med hög midja och generös urringning medan männen skulle ha flaxande rockskört och 

åtsmitande byxor (Edström, 2009:32). Klänningarna kvinnorna bar blev ett bevis på både 

smak och rikedom, kläderna blev en ekonomisk markör. Vid denna tid blev muslintyget 

oerhört modernt och populärt, vilket visas genom mrs Allen passion för klänningar och 

muslintyg (Myer, 1997:96). Austen hade själv ett intresse för kläder och mode, men 

förlöjligar den ytlighet kvinnorna kunde visa under 1800-talet inom området genom att 

överdriva mrs Allen intresse för kläder och muslintyg (Myer, 1997:96). Mode, tyg, utseende 

och shopping var ett kvinnodominerat område som de frossade i när det kommer till intressen 

och samtalsämnen, mrs Allen blir väldigt imponerad av Henry Tilneys kunskaper kring tyg, 

specifikt musliner, och förklarar att ”[m]än brukar för det mesta ägna sådana saker så liten 

uppmärksamhet” (Austen, 2016:31). Hennes märkbara reaktion över mr Tilneys kunskaper 

beror på att kläder och tyg är ett kvinnoorienterat område, mr Tilney som är 

gränsöverskridande tar därmed avstånd från samhällets könsdominerade områden. Mr Tilneys 

avstånd syns även genom hans uttryck till Catherine:  

 

Jag skulle varken vilja komma med generaliseringar om att kvinnor är bättre 

brevskrivare än män, att de sjunger duett bättre eller att de är bättre på 
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landskapsmålning. I varje disciplin där smaken utgör grunden har man en ganska jämlik 

fördelning mellan könen vad skicklighet beträffar. (Austen, 2016:30).  

 

Trots att mr Tilney gång på gång tillrättavisar Catherine ser han dem som jämlikar och blir en 

bild av Austens idealman med ett bättre förnuft som kritiserar synen på könen som ojämlikar.  

 

Mode var även ett område som markerades av en tävlingslystnad kvinnor emellan. I större 

sammanhang kommenterar mrs Allen andra kvinnors klänningar och bekräftar ofta sin egna 

goda smak och att hennes klänning är av bättre kvalitet, i balsalen försäkrar hon Catherine att 

hon inte sett någonting lika välsytt där inne som sin egen klänning (Austen, 2016:24). När 

mrs Allen träffar sin gamla skolkamrat mrs Thorpe syns denna tävlingslystnad som kan 

förekomma kvinnor emellan, mrs Thorpe som hade barn hade redan ett övertag då mrs Allen 

inte hade egna barn och inte kunde skryta om sina moderliga utgjutelser. Mrs Allen fokuserar 

istället på deras kläder och noterar att mrs Thorpes schal inte var hälften så vacker som 

hennes egen (Austen, 2016:35). Hon bryr sig endast om klänningar och porträtterar bilden av 

kvinnan som saknar både känslighet och intelligens, denna besatthet och ytlighet parodiserar 

Austen genom att avsiktligt förlöjliga denna materiella ytlighet. 

 

När unga damer uppnådde en viss ålder skulle de ”debutera”, de skulle presenteras i 

sällskapslivet och introducerades ofta i sociala sammanhang på en bal. Catherine åker till 

Bath, som är en välkänd stad för Austen, med paret Allens för att presenteras i sällskapslivet, 

och det är där en stor del av romanen utspelar sig (Deirdre Le Faye, 2002:209). Bath var länge 

en social magnet förknippad med flärd, nöjen, hälsa och kultur. Staden i London blev en 

symbol för underhållning, njutning och för flirt (Edström, 2009:36f). Där kunde de visa upp 

sig och träffa möjliga äktenskapspartners, det var oerhört viktigt att unga kvinnor hittade en 

lämplig partner. I Austens romaner är baler en av de viktigaste arenorna för romantisk kärlek 

likväl som besvikelse (Edström, 2009:32).   

 

2.1.3. Äktenskapets villkor 

 

Austen växte upp i ett kärleksfullt hem och värdesatte kärleken men påpekade samtidigt att 

brist på pengar inte var en lockande framtidsutsikt (Myer, 1997:77). Austen blev själv 

erbjuden minst ett äktenskap som skulle ge henne trygghet och en social ställning men kunde 

inte offra sin integritet och ingå i ett konvenansparti som inte byggde på kärlek (Myer, 
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1997:75). Således var hon medveten om att hon valde bort trygghet och ekonomi när hon 

valde bort kärlekslösa äktenskap. Denna aspekt har Austen överfört till sina romaner, 

äktenskap och ekonomi är vanligt teman i Austens verk samtidigt som hon belyser och 

kritiserar de prövningar unga kvinnor kunde få utstå för att hitta en bra man att gifta sig med. 

Ett äktenskap påverkade varje kvinnas liv, Austen låter ofta sina huvudkaraktärer stå i kvalet 

om de ska gifta sig av kärlek eller för pengar. Edström uppger att äktenskap i Austens 

romaner ger en sannolik bild av det samtida samhället då pengarnas värde var väldigt viktigt 

under den här tiden vilket tydligt beskrivs i romanen. ”De unga kvinnorna presenteras som 

varor på marknaden.” (Edström, 2009:312), Edström menar att pengar spelar en stor roll när 

äktenskap planeras.  

 

Porter skriver att under 1800-talet var unga damer uppfostrade och undervisade främst för att 

ingå ett äktenskap. Tidiga giftermål var inte ovanligt och många kvinnors stora rädsla var att 

bli en gammal ungmö, redan i sena tjugoårsåldern ansågs kvinnor vara gamla. En ogift kvinna 

kunde bli en börda för sin familj, lämnad begränsad av sitt kön och utan självständighet 

(Porter, 2001:39). Myer uppger att många farhågor angående unga kvinnor och äktenskap 

grundade sig på ekonomiska och sociala omständigheter. Äktenskapet var en kvinnas 

möjlighet till en trygghet, ett framtida hem och en framtida försörjning (Myer, 1997:75f). Ett 

äktenskap handlades således om hela familjens lycka. Porter skriver att ett giftermål sällan 

baserades på kärlek och lycka utan bredare frågor så som politik, ära, släkt och förmögenhet 

och det rekommenderades att äktenskapet skulle vara ett resultat grundat av förnuft (Porter, 

2001:39). Myer förklarar att kvinnans föräldrar betalar den blivande maken en hemgift vid ett 

giftermål och desto högre hemgift desto större chans hade dottern till ett fint äktenskap, men 

då ökade förstås även risken att bli utsatt för lycksökare. Vidare markerar hon att det var 

viktigt att gifta sig inom sin klass, vid denna tid kunde äktenskap vara opassande eller 

passande, kärleksäktenskap eller konvenansäktenskap (Myer, 1997:42).  

 

Edström uttrycker att Austen är en äktenskapskritiker och att Austen, genom mrs Allen, för en 

författarreflektion över äktenskapet och varför män väljer sina hustrur (Edström, 2009:333). 

Män uppmuntrades ingå en allians med en kvinna som visste hur hon skulle föra sig på ett fint 

och passande sätt, som inte gjorde något väsen av sig och hanterade de feminina konsterna 

(Porter, 2001:40). Austen angriper denna sort av äktenskap genom paret Allen:     
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Hon var varken vacker eller begåvad, hade ingen kulturell bildning och ingen stil. Det 

enda skälet till att en förnuftig och intelligent man som mr Allen hade valt henne var att 

hon förde sig som en dam, att hon var godsint på ett stillsamt och passivt sätt och mest 

upptogs av trivialiteter. (Austen, 2016:21f).   

 

Mrs Allen var en av dessa kvinnor som ingått i ett passande konvenansäktenskap som inte 

baserades på kärlek utan på att det var ett lämpligt äktenskap. Genom att parodisera 

beskrivningen av paret Allens äktenskap kritiserar Austen konvenansäktenskap.  

 

Även många män strävade efter att gifta sig till trygghet och rikedom, de sökte ofta efter en 

kvinna med pengar. Framförallt män som inte hade de bästa ekonomiska förutsättningarna 

försökte hitta en rik arvtagerska. Detta synliggörs genom John Thorpe som styrs av girighet, 

han uppvaktar Catherine med avsikt att gifta sig med henne och därmed göra ett gott 

ekonomiskt parti (Austen, 2016:290f). Catherine kan inte tänka sig ett äktenskap med John 

Thorpe då hon inte ingår i ett äktenskap som inte bygger på kärlek. Austen kritiserar denna 

girighet och ambitionen att ingå ett äktenskap grundat på strävan efter rikedom och trygghet 

genom att låta sina huvudkaraktärer endast ingå i ett äktenskap som bygger på kärlek och 

avsiktligen låta de giriga karaktärerna sluta upp som förödmjukade och det förlorande partiet.  

Isabella Thorpe är ytterligare en karaktär som slutar som olycklig och förödmjukad efter att 

hon låtit sin girighet styra hennes agerande. När hon får veta att Catherines bror inte medför 

ett gott parti, vilket hon trott, ingår hon en romans med general Tilneys första son som endast 

leker och utnyttjar henne (Austen, 2016:258f). Vid romanens slut står hon både utan frieri och 

möjligt äktenskap samt har förlorat sin trogna och tillgivna vän Catherine. 

 

Austen fokuserar en stor del av sin kritik på samhällets strävan att endast gifta sig inom 

lämpliga klasser och att äktenskapet ska vara ett gott ekonomiskt parti för familjen. Hon 

konstruerar en scen genomsyrad av öppen kritik där romanens förnuftiga karaktär markerar 

mot detta förhållningssätt och beteende. När general Tilney förödmjukande kastar ut 

Catherine ur sitt hem då han upptäckt sanningen om hennes ekonomiska förutsättning och 

förstår att ett kommande äktenskap inte vore passande baserat på den ekonomiska skillnaden 

och klasskillnaden markerar hans son, Henry Tilney, mot sin fars beteende och handlingssätt 

(Austen, 2016:265ff). Generalen misstog sig om Catherines tillgångar och trodde att hon var 

rik samt stod inför ett betydande arv och ville därför ha henne till sin svärdotter, hon var ”ett 

förmånligt parti” (Austen, 2016:290).  
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General Tilney karaktär kan anses stå för bilden av det patriarkala samhället där männen har 

all makt och kvinnorna undertrycks, den markanta makt, dominans och diktatoriska styre 

männen kunde ha är påvisad genom generalens karaktär. Edström formulerar en bra 

beskrivning över fadern: ”Han lägger sordin på stämningen genom sin befallande attityd. Allt 

ska ske exakt på det klockslag han bestämt. Om något inte går hans väg blir han ursinnig.” 

(Edström, 2009:85). Generalens son Henry, som är Austens idealiska manskaraktär och står 

för förnuftets röst, anser att fadern har trångsynta uppfattningar och går emot dennes order då 

han är fast besluten att erbjuda Catherine sin hand, ”[h]an ansåg sig ha både känslomässiga 

och moraliska förpliktelser mot miss Morland […]” (Austen, 2016:295). Henry vägrar frångå 

att handla efter vad som är moraliskt rätt och Austen skapar därmed en scen där hon genom 

Henry kritiserar både patriarkatet och samhällets syn på äktenskap.  

 

Denna kritik tydliggörs återigen när generalens dotter/ Henrys syster Eleanor tillslut får gifta 

sig med en man hon hyser känslor för. Tidigare kunde mannen inte anhålla om hennes hand 

då han stått lägre på den sociala rangskalan än hon men sedan han fått tillgång till titel samt 

en förmögenhet och därmed klättrat på den sociala rangskalan var ett frieri till Eleanor 

passande. Generalen var först emot ett äktenskap mellan respektive men sedan mannen blev 

både förmögen och betydelsefull var generalen oerhört lycklig över ett giftermål mellan 

parterna då ”[b]röllopet, som ägde rum under sommaren, spred än mer glans och ära över 

familjen […]” (Austen, 2016:298). Här uttrycks det förnuftiga förhållningssättet och den 

äregiriga strävan att familjens dotter ska ingå i ett äktenskap som gynnar familjens lycka. 

Båda dessa ovan nämnda situationer visar, genom generalens beteende, männens strävan i 

samhället att gifta sig till rikedom och trygghet. För generalen handlar äktenskapet endast om 

klasstillhörighet, ära, släkt, politik och förmögenhet; ett äktenskap skulle vara ett bra parti för 

familjen.     

 

2.1.4. Sociala konventioner 

 

Austen skrev om det hon kände till och skrev därför om både sin egen samhällsklass med 

lågadeln men hon skrev även om akademiker och affärsmän, det finare folkets liv fick hon 

inblick genom att besöka sina mer välbärgade släktingar och grannar (Myer, 1997:41) 

Verklighetens sociala koder är förutsättningar för hennes romaner, karaktärerna förhåller sig 
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därmed till Austens samtids vardagliga ritualer. (Edström, 2009:7). Karaktärerna i Austens 

romaner tillhör en samhällsklass där vett och etikett var mycket viktigt. Därför använder 

Austen korrekta titlar i sina romaner (Myer, 1997:41). En vanlig människa tilltalades med 

”mr”,”mrs” eller ”miss” och efternamnet medan en adlig person tilltalades med ”sir” eller 

”lady” (Myer, 1997:41). Ålder och rang var viktigt under denna tid, den äldsta av barnen i en 

familj hade alltid företräde och var den enda som tilltalades med ”miss” eller ”mr” och 

efternamnet, Austen själv var miss Jane Austen medan storasyster Cassandras tilltalades med 

miss Austen (Myer, 1997:9).  

 

Vid en viss ålder kunde som nämnt en ung kvinna introduceras i sällskapslivet. Edström 

understryker att baler var en av de viktigaste arenorna för att presenteras och för romantisk 

kärlek men även besvikelse i Austens romaner, valet av danspartner kunde vara livsavgörande 

(Edström, 2009:33). Sederna som Northanger Abbey uppvisar visar en realistisk bild av hur 

det kunde se ut under sena 1700-talet och 1800-talet. Det var en tid som intresserade sig för 

framträdande och representation.  Det var en viktig kväll när Catherine skulle göra sin debut i 

övre Societetshuset. Catherines hår och klädsel var omsorgsfullt ordnade, hon och mrs Allen 

hade under flera dagar kontrollerat modet för att sedan inhandla nya kläder (Austen, 2016:22). 

Catherine längtade efter att få dansa men till sin besvikelse kände inte mrs Allen någon i 

balsalen, ”[…] [j]ag önskar av hela mitt hjärta att jag hade en stor bekantskapskrets här, för då 

skulle jag skaffa dig en kavaljer” (Edström, 2009:25). Konventionen var att en person varken 

kunde prata eller bli uppbjuden till dans om hon inte blev presenterad. Detta uttrycker Austen 

tydligt i Northanger Abbey, det fanns fullt av människor i balsalen vid Catherine men det var 

”[…] människor som aldrig blivit presenterade för henne och som hon därför inte kunde 

utbyta ett ord med […]” (Austen, 2016:24).  

 

Catherine gjorde även sin debut i nedre Societetshuset där hon hade bättre tur. 

Ceremonimästaren presenterade henne för Henry Tilney, en stilig gentlemannalik ung man 

som hade ett trevligt uppträdande och en livlig och intelligent blick (Austen, 2016:27). Efter 

att ha blivit presenterade kunde respektive senare bekanta sig med varandra genom att dansa 

och dricka te. Det framgår även att under ett samtal mellan en ung kvinna och en man fanns 

en viss plikt att fråga specifika artighetsfrågor och diskutera kring specifika samtalsämnen. 

Mr Tilney säger: ”Nej, nu måste jag vara mindre försumlig och sköta mina plikter bättre. Jag 

har ju inte ens frågat hur länge ni har varit här i Bath, om ni har varit här förut, om ni har varit 

i övre Societetshuset, på teatern eller konsert eller överhuvudtaget undrat hur ni trivs här.” 
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(Austen, 2016:28). Austen använder mr Tilney, förnuftets karaktär, för att parodisera och 

kritisera de sociala konventionerna genom att låta hans karaktär uttrycka sig om de sociala 

konventionerna och driva med dem genom att beskriva samtalet och sig själv till Catherine 

med en fånig ung man som besvärade henne med en massa dumt prat (Austen, 2016:29) 

 

 Det finns även som nämnt en specifik sedvana mellan kvinnor som gör varandra bekantskap, 

vilket Austen beskriver genom Catherines nya vänskap med Isabella Thorpe. Efter en 

presentation av varandra blev Catherine som ett första vänskapsbevis erbjuden att gå en 

promenad arm i arm med miss Thorpe runt salen och samtala kring förväntade 

samtalsområden kvinnor emellan, ”[s]amtalet halkade in på ämnen där småprat vanligen leder 

till en allt större förtrolighet mellan två unga damer, som till exempel kläder, baler, flirt och 

lustiga människor eller andra kuriositeter.” (Austen, 2016:36f). Austen var noga med de 

sociala koderna och umgängesreglerna för att det hon skrev skulle vara trovärdigt, samtidigt 

beklär hon meningarna med en ironi som förlöjligar dessa. Genom att använda ett tonfall 

humoristiskt markerar hon att det finns en skillnad mellan vad som framställs och vad som 

egentligen menas. I detta fall kritiserar hon kvinnors förutfattade, och i närmast mån 

bestämda, intresseområden och samtalsområden av samhället. Det finns därmed en ironi mot 

konventionerna och det sociala samhällsystemet.  

 

Det finns även gränser för vad som är tillåtet, regelverk som Catherine inte är införstådd med. 

Edström beskriver att: ”Catherine genomskådar inte umgängeslivets regelverk, allt som är 

underförstått. Så gott hon kan försöker hon lära sig vad som gäller: var går gränsen för vad 

hon tillåts göra? Förvirrad men oförvillad skolas hon in i den unga-damen-roll som inte varit 

en angelägenhet i Fullerton.” (Edström, 2009:78f). En ung kvinna får bland annat inte åka 

vagn med en vuxen man som hon inte är släkt med, hon riskerar då sitt rykte. Detta har varit 

en varning inom det erotiska fältet, enligt Edström (Edström, 2009:78). I vidare mening 

närmar sig Austen ett känsligt område och framställer Catherine som utsatt och hjälplös vid 

flera tillfällen, dels när mr Thorpe drar iväg med henne som han själv behagar i sin vagn och 

inte stannar, och dels när hon blir utkastad från general Tilneys hem helt ensam och får ta sig 

hem på egen hand. Den underliggande farliga och utsatta tonen finns där och markerar 

kvinnans utsatthet och vad som kan hända. Austen tar genom Northanger Abbey upp den 

viktiga aspekten kring kvinnors utsatthet och hjälplöshet genom olika scenarion.  
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Northanger Abbey bär således på många olika nivåer och undertoner med budskap och kan 

läsas genom flertalet glasögon. Austen använder sina karaktärer för att framföra budskap, 

främst Catherine och Henry, och öppnar för ett flertal tolkningar genom en vass ironi och 

parodi. Det finns kritik mot kvinnans roll och ställning samt mot tidens konventioner 

samtidigt som man kan läsa romanen endast som en romantisk kärlekshistoria inom ramen för 

den patriarkala ordningen.  

 

Genomgående i romanen kontrasterar Austen sina karaktärer mot varandra, Catherine 

Morland mot Isabella Thorpe och Henry Tilney mot John Thorpe. Catherine är naiv och 

godtrogen, älskvärd, ganska söt och vill alla väl. Isabella är vacker, vänlig och livlig, hon 

visar en fasad av att vara älskvärd men visar sig vara falsk och tillgjord. Catherine mognar 

emellertid under romanens gång och genomskådar tillslut vännens falskhet och kommer till 

insikt att människor kan spela ett slugt och girigt spel. För det andra kontrasteras två unga 

män mot varandra, Henry Tilney och John Thorpe. Henry är en gentleman, utbildad, ödmjuk, 

charmig och väluppfostrad och guidar Catherine i sin utveckling. John Thorpe är stolt, 

skrytsam, framfusig, vulgär och girig. Edström understryker att mr Thorpe och mr Tilney 

representerar två motsatta attityder, mr Thorpe representerar det vulgära cyniska medan mr 

Tilney representerar det förnuftiga och kulturella (Edström, 2009:80). Austen skapar därmed 

en spänning, som ofta uttrycks på ett humoristiskt sätt, mellan en sida som står för godhet och 

en sida som står för det onda, det omoraliska och dåliga.  

 

3. Didaktisk diskussion 

 

3.1. Värdet av att läsa skönlitterära verk 

 

Med tiden har samhället förändrats och i led även ungdomars aktiviteter. Böckernas 

glansdagar är numera förbi – läsningen har minskat och texter har fått en mindre betydelse. 

Skolverket understryker i Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011 (2011) att svenska är ett kärnämne som består av två delar, språk och 

litteratur. Alla elever möter ämnet svenska i gymnasiet där skönlitteratur är en central del i 

kurserna (Skolverket, 2011:160). Ulf Fredriksson och Karin Taube uttrycker i Läsning, 

läsvanor och läsundersökningar (2012) att det ses som en självklarhet att lära sig att skriva 

och läsa och att kraven på god läs- och skrivförmåga är outtalade men tydliga i dagens 



28 

 

 

samhälle (Fredriksson & Taube, 2012:8). Att kunna läsa är en grundläggande färdighet som 

har en betydelse för hur eleverna kommer att lyckas i andra ämnen. Det är en basfärdighet 

som är avgörande för den fortsatta skolgången men även för individens framgång i arbetslivet 

(Fredriksson & Taube, 2012:8). Därför är det viktigt att elever möter olika typer av texter och 

arbetar med läsförståelse i skolan.  

 

Med tiden har elevernas läsförmåga och förhållningssätt till att läsa skönlitteratur förändrats 

och det har etablerats en negativ ton till att läsa. PISA-resultat visar att Sverige har sjunkit 

kunskapsmässigt inom läsförståelse (Skolverket, 2016:22). Fredriksson och Taube poängterar 

att elever som läser mindre och är mindre intresserade av läsning tenderar att bli sämre läsare, 

förklaringar till detta kopplas samman med förändrade uppfattningar och vanor kring läsning 

(Fredriksson & Taube, 2012:176). Problematiken med gymnasieelevers negativa attityder till 

att läsa skönlitterära böcker har existerat under en längre tid, men har inte blivit mindre 

aktuell - snarare tvärtom. Därför är det viktigt att skapa meningsfulla och intressanta 

lektionsplaneringar för att motverka detta och skapa en läsmotivation hos eleverna i så god 

mån som möjligt.   

 

Ivar Bråten förklarar i Läsförståelse i teori och praktik (2008) att motivation handlar om 

varför människor gör vissa val och hur de engagerar sig i de aktiviteter de påbörjat. 

Motivationsforskare anser att en individs motivation regleras av de uppfattningar, värderingar 

och mål personen har. Motivation består således av olika komponenter och påverkas av olika 

faktorer (Bråten, 2008:75). Bråten menar att elevers läsmotivation varierar avsevärt då elever 

har olika uppfattningar om aktiviteten. Vissa elever upplever läsning som ett tvång och anser 

att det är tråkigt och onödigt medan vissa tycker om att läsa och är självständiga läsare. De 

flesta elever befinner sig däremot någonstans mellan dessa ställningar med ett svalt intresse 

och väljer vanligtvis andra aktiviteter före boken (Bråten, 2008:77). I vilket fall är läsning en 

aktivitet som kräver energi och en viss ansträngning som individer måste välja att göra; finns 

inte motivationen att läsa så väljs ofta en annan aktivitet (Bråten, 2008:75). Bråten 

understryker därmed vikten av att försöka göra omotiverade elever mera motiverade genom 

att skapa en lust att läsa, genom bland annat relevans, syfte, intresse och lärarens 

förhållningssätt (Bråten, 2008:77f).  

 

Birgitta Kullberg framhäver läraren som motivationsfaktor för elevernas motivation i Lust- 

och undervisningsbaserat lärande – ett teoribygge (2004) (Kullberg, 2004:112). Hon menar 
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att lusten är vad som aktiverar och håller igång lärandeprocesser och elevers engagemang och 

intressen, vilket i sin tur är vad som håller lusten vid liv. Det undervisningsbaserade lärandet 

är alltså situationsbundet, en positivt präglad omgivning är utvecklande, leder till självtillit 

och lust att lära, enligt Kullberg (Kullberg, 2004:161). Lärares förhållningssätt är således en 

viktig motivationsfaktor. Därmed är det viktigt att lärare intar ett positivt förhållningssätt i 

klassrummet; är positiva, glada, ser möjligheter, förhåller sig positivt och tror på eleverna 

(Kullberg, 2004:113f).  

 

Att belysa en uppgifts syfte och relevans, upplysa eleverna om kunskapskraven och förklara 

vilken nytta arbetet ger, är centralt. En stor vikt bör därför läggas vid att förklara för eleverna 

vikten i att arbeta med texter för att främja läsförståelsen och informera eleverna om den 

litteraturhistoriska kanon som anses bestå av det viktiga kulturella arvet som ska föras vidare 

genom generationer. Christina Olin-Scheller skriver i sin studie Mellan Dante och Big 

Brother (2006) att många lärare fortfarande anser att skönlitteratur ska användas för att bilda, 

sprida kunskaper om historiska epoker och författares liv och verk som ingår inom kanon, det 

finns därför en tydlig bild av vilka litterära verk som ska användas i undervisningen (Olin-

Scheller, 2006:99f). Det finns således tydligt uttryckt i läroplanen att svenskakurserna i 

gymnasiet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla ”[f]örmåga att läsa, arbeta med och 

reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män 

samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa” (Skolverket, 2011:161). Vidare ska 

de få ”[k]unskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur 

från olika tider, dels i film och andra medier”. Genom att arbeta med dessa aspekter kan 

eleverna få möjlighet till att utveckla ytterligare en aspekt: ”[k]unskaper om språkriktighet i 

text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt 

sammanhang.” (Skolverket, 2011:160). 

 

3.2. Northanger Abbey i klassrummet 

 

Genrer, skönlitteratur och internationella författarskap från olika tider och kulturer är ett 

viktigt och stort område enligt det centrala innehållet för kursen svenska 2 (Skolverket, 

2011:169). Austen och hennes roman Northanger Abbey är ett lämpligt studieobjekt då 

romanen möjliggör att eleverna kan diskutera ”[r]elationen mellan skönlitteratur och 

samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar 

i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen” (Skolverket, 2011:169). 
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Dessutom kan romanen väcka ett lustfyllt lärande hos eleverna i och med att den innehåller 

många olika teman och humor såväl som kritik. I och med att det är en satir finns en humor i 

romanen vilket kan vara ett tilltalande litterärt uttryck som kan fånga elevernas intresse på ett 

sätt som många andra litterära romaner kan ha svårt att fånga.  

 

Förslagsvis bör arbetet med Austens roman vara ett fördjupningsarbete efter att eleverna har 

arbetat med de olika litterära epokerna. Eleverna kan sugas in i berättelsen som öppnar upp 

flera olika kunskapsfält. De får en möjlighet att fördjupa sig och utveckla sina kunskaper 

inom litterära epoker genom Austens satir och författarskap: närmare bestämt den gotiska 

genren, satir som uttrycksform, förhållandet mellan de olika epokerna upplysning, romantik 

och realism samt feminism och kvinnohistoria. Det finns således en möjlighet att diskutera 

samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället. Northanger Abbey ger därmed 

möjlighet att behandla ett viktigt kunskapskrav i kursen svenska 2: ”[e]leven diskuterar 

översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika 

tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på 

och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.” 

(Skolverket, 2011:170). 

 

Litteraturstudier utsätter eleverna för olika former av det svenska språket och främjar ett 

utökat fras- och ordförråd. Då Austen uppfattas skildra sin egen värld får eleverna en närmare 

bekantskap med England under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet, ett komplext 

samhälle som styrs av könsbaserade sociala och kulturella koder. Austens koncentration på 

ungdomar och sökandet efter identitet gör att hennes romaner kan tilltala och anses som 

lämpliga texter för gymnasieeleverna att läsa. Vid ett arbete med Northanger Abbey av Jane 

Austen bör läraren först ge en introduktion av romanen samt förklara syftet med arbetet. I sin 

avhandling Från vildmark till grön ängel (2008) resonerar Helen Schmidl att en stor tyngd av 

fokuseringen bör ligga på syftet som drivkraft för eleverna. Genom att förmedla ett tydligt 

syfte, varför de ska läsa och vad läsningen tjänar till, kan motivation skapas och eleverna kan 

se en mening och ett värde med att läsa och därigenom kan det ske utvecklande värdefulla och 

intressefyllda möten med texterna (Schmidl, 2008:326f). 

 

Läraren bör dessutom reda ut redan färdiga motsättningar för att läsa romanen. Eleverna kan 

ha förutfattade meningar kring texten och anse att det är en utmanande text att läsa på grund 

av tiden den är skriven i och språket, men detta behöver inte vara ett problem. Det är därför 
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viktigt att klargöra för eleverna att språket inte är så komplext utan ganska enkelt att ta till sig. 

I klasser finns det elever som läser olika fort och det kan finnas elever med 

funktionsnedsättning, så som dyslexi, vilket försvårar läsningen. Ett sätt att kringgå detta 

problem är att låta eleverna läsa vissa sidor själva ur romanen för att sedan under lektionerna 

lyssna på boken genom en e-bok och låta eleverna följa med berättelsen med boken framför 

sig. Efter detta kan det vara av värde att se adaptionen, filmen från 2007 i regi av Jon Jones 

som är en nära tolkning och inte kringgår själva handlingen och händelserna. Detta för att 

göra berättelsen lättillgänglig, framförallt för de elever som hade svårt att ta till sig innehållet 

och de som kan ha missat någon lektion, detta sker på ett lustfyllt sätt då film har visat sig 

vara en motiverande form.   

 

Efter att ha läst romanen och sett filmen bör eleverna få arbeta med romanen för att utvecklas. 

För att påbörja arbetet kan övergripande frågor angående romanens handling vara en bra 

utgångspunkt. Här uppmuntras diskussioner och samarbeten där de kan dela sina personliga 

reaktioner och deras bedömning av romanen och centrala teman. Diskussioner gör att elever 

kan hjälpa varandra att komma igång. Vidare kan de gå över till analyserande frågor som gör 

att de måste gå djupare och tolka, exempelvis frågor som: vill författaren säga något? Vad är 

författarens åsikt om kvinnornas roll och ställning? Ska människor sträva efter pengar eller 

kärlek när det kommer till äktenskap? Vilka normer finner läsaren i romanen? För att sedan 

avsluta med reflekterande frågor som gör att de måste diskutera sambandet mellan verket och 

idéströmningar i samhället. De kan jämföra med hur dagens samhälle ser ut, exempelvis hur 

kvinnornas roll och ställning ser ut idag, är det en likadan strävan jämfört med förr? Då 

romanen är rik på innehåll öppnar sig ett flertal diskussionsområden genom romanen och kan 

bli grundämnen för en uppsats så som: kärlek och äktenskap, ekonomi och girighet, 

klasskillnader och status eller makt, konventioner och beteende, normer och genus. Genom att 

avsluta området med en uppsats där eleverna arbetar med och reflekterar över Northanger 

Abbey får eleverna öva på sin skriftliga förmåga och två viktiga centrala innehåll i kursen 

behandlas: ”Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga 

framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.” samt ”Förmåga att läsa, 

arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl 

kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.” (Skolverket, 

2011:169).   

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Jon_Jones
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Litteratur kan vara en viktig källa för identitetsprocessen. Northanger Abbey skapar en 

medvetenhet om hur genus framställs och skildras i äldre litteratur. En viss tid bör därför 

avsättas för att diskutera normer och genus, jämförelser med hur det ser ut idag och hur 

normer och genus konstrueras. Normer finns överallt i samhället och det historiska arvet där 

mannen sågs som det ”rätta” har lämnat historiska avtryck i dagens normer. Just därför är det 

viktigt att diskutera normer och genus för att främja likabehandling, alla människors lika 

värde, öppenhet, respekt och acceptans vilket Skolverket strävar efter (Skolverket, 2011:5f). 

Romanens innehåll gör den därmed lämplig i undervisningen då den aktualiserar frågor som 

är viktiga för skolans värdegrundsarbete. Dessa kan vara känsliga områden men genom att 

grunda diskussionen på romanen kan eleverna finna det lättare att börja diskutera innehållet i 

Northanger Abbey för att sedan mer och mer närma sig själv och sina egna åsikter och tankar. 

Genom att kritisk granska normer kan osynliga normer synliggöras. Elever kan bära på 

normer undermedvetet som de inte är medvetna om och därför blir det viktigt att diskutera 

normer för att synliggöra dessa och sedan utmana dem.   
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4. Slutsats 

 

Uppsatsen ämnade dels att studera romanen Northanger Abbey ur ett genusperspektiv och 

visa att Austen är samhällskritisk genom att undersöka hur satir används i ett feministiskt 

syfte. För att kunna påvisa att Austen är samhällskritisk och återspeglar sin tids samhälle 

skulle uppsatsen även, genom en biografisk litteraturforskning, lyfta den historiska kontexten 

hon verkade igenom. Dessutom ämnade uppsatsen undersöka användandet av den gotiska 

genren som medel för att kritisera den gotiska genren samt som litterärt feministiskt 

hjälpmedel för att kritisera samhället och kvinnans utsatthet. Denna djupgående analys skulle 

dels påvisa att romanen besitter ett rikt innehåll och underbygga användandet av romanen. 

Analysen visar att Austen är samhällskritisk och använder satir i ett feministiskt syfte samt att 

romanen har ett innehåll vilket främjar lärandemöjligheter och tillgodoser ett centralt innehåll 

av ämnesplanen för kursen svenska 2 och värdegrundsarbetet då det ger eleverna möjligheter 

att diskutera kring viktiga områden som berör genus, normer och värderingsfrågor samt 

fördjupa sina kunskaper inom genrer och litterära epoker. Eleverna får här även möjlighet att 

diskutera relationen mellan skönlitteratur och samhällsutvecklingen vilket är ett viktigt 

centralt innehåll i kursen.   

 

Austen försöker uttrycka brister inom samhället genom sin satir där hon använder sig av 

humor, ironi och parodi. Austen själv uttrycker åsikter främst genom hennes karaktärer, de 

används som medel för att kritisera. Genom att skapa överdrivna karaktärer bildar de även 

kraftiga motpoler till varandra och skapar därmed en stor effekt. Catherine Morlands karaktär 

som är naiv och godtrogen kontrasteras mot Isabella Thorpes karaktär som är falsk, tillgjord 

och girig likväl som Henry Tilneys karaktär som är en förnuftig och utbildad gentleman 

kontrasteras mot John Thorpes karaktär som är cynisk, skrytsam och girig. Dessa karaktärer 

motsvarar två motsatta attityder vilket gör att Austen skapar en humoristisk spänning. Austen 

skapar därmed en komisk bild genom att använda sig av tydliga motpoler vilket gör att 

Austens samhällskritiska budskap tydligt kan framföras under berättelsens gång.    

 

Mr Tilney framställs som den förnuftiga och kloka i Northanger Abbey som styrs av hjärnan, 

därför kan Austens röst och åsikter gå ut till världen genom mr Tilneys karaktär och kritisera 

samhällets syn på kvinnan som dum och naiv. Mr Tilney undervisar Catherine under sin 

bekantskap och är den som får henne att inse sina misstag och löjligheter. Genom att 
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dessutom vara en kontrast mot sin patriarkiska far fungerar han som en kritik mot patriarkatet. 

Austen har skapat sin egen drömprins, den idealiska maken ur hennes ögon som aldrig 

förverkligades i hennes egna liv och därför skriver om honom istället.     

 

Det finns en genomgående närhet mellan Austen och Catherine i berättelsen, Catherine kan på 

ett djupare plan anses fungera som ett alter ego för Austen. Båda har ett sinne för berättelser 

och författande, Catherine som kan anses skriva sin egna gotiska roman slutar dock att läsa 

romaner och gifter sig, Austen gifter sig emellertid inte och fortsätter utvecklas som 

författare. Man kan tyda detta som att Austen markerar ett eget villkor för äktenskap, för att 

gifta sig måste hon ge upp författarskapet. Catherine faller för samhällets förtryck och 

anpassar sig efter normen och faller in som prästhustru och ska ta hand om det framtida huset 

och barnen, medan Austen fortsätter gå sin egen väg och vara författare. 

 

Austens Northanger Abbey kan ses som endast en humoristisk romantisk kärlekshistoria inom 

ramen för den patriarkala ordningen men bör ses som mer. Hennes användning av parodi och 

ironi bör i denna roman ses verktyg för att kunna säga vad som var offentligt otillåtet. 

Samhällsnormerna kritiseras genom berättelsen och användningen av karaktärerna. Hon 

uttrycker kritik mot den samtidens populära genre gotiken, samhällets bild av kvinnor som 

naiva, dumma och ytliga samt kritik mot kvinnors övergivenhet och utsatthet i det samtida 

samhället och patriarket. Dessa egenskaper gör romanen lämplig i undervisningen då den 

aktualiserar frågor som är viktiga för skolans värdegrundsarbete. Dessutom finns i romanen 

en metafiktiv ironi där Austen tacklar konflikten mellan att falla in i ledet och bli en skötsam 

hustru och mor eller att bli en författare och leva i författandets värld. Budskapet är dock att 

kvinnans rätta väg för att uppnå lycka är att gifta sig med en man, det förnuftiga könet. 

Catherine författar ihop sin egen gotiska berättelse över vad som skett på Northanger Abbey 

vilket endast leder till att hon blir förödmjukad, skamsen och förlöjligar sig själv. I det 

lyckliga slutet där hon mognat tar hon avstånd från den litterära världen och får sedan gifta sig 

med sin man, till skillnad mot Austen själv som valde litteraturens värld och inte fick vara 

med om ett giftermål under sitt liv. Northanger Abbey innefattar flera underliggande nivåer 

och budskap och är öppen för läsaren att tolka genom sin vassa ironi. Austens roman kan 

därmed anses visa feministiska förtecken då hon tar ståndpunkt för kvinnors rättigheter och 

ställning, detta är också en av romanens fördelar då eleverna får möjlighet att fördjupa sig 

inom feminism och dess historia samt utveckling.      
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Genom romanen får man en övergripande förståelse för hur samhället var och hur de levde i 

slutet av 1700- och början av 1800-talet. Northanger Abbey kan således ses som en 

kunskapskälla om den tid och den miljö romanen utspelas i. Därför är det ett lämpligt material 

att använda i skolan för att främja en bred och variationsrik undervisning då den på ett 

realistiskt sätt skildrar samhället. Eleverna får en möjlighet att fördjupa sig och utveckla sina 

kunskaper inom litterära epoker genom Austens litterära verktyg och författarskap samt får 

möjlighet att arbeta med ett flertal viktiga diskussionsområden, muntligt likväl som skriftligt.  
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