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1. Inledning 
Under mitten av 2010-talet blev flera av Margaret Atwoods romaner omarbetade till tv-serier, 

samtliga hade premiär under 2017. En av de mest omtalade av adaptationerna var The Handmaid´s 

Tale som baserades på hennes roman med samma namn.1 Tv-serien hade premiär i april och fick 

mycket uppmärksamhet då handlingen kretsar kring ett Amerika där kvinnor inte längre har några 

rättigheter. Under samma period spred sig Metoo-rörelsen globalt. Rörelsen gjorde plats för att 

kvinnor skulle kunna belysa och uttala sig om de sexuella övergrepp som de utsatts för – både i 

sina privata och professionella liv. Samtidigt bidrog Metoo till att göra diskussioner om samtycke 

mer aktuella än tidigare. I kontrast till detta framställde The Handmaid´s Tale en framtid där kvinnor 

förlorat all kontroll över sin egen kropp och utsattes för regelbundna ceremoniella övergrepp.  

Under hösten samma år hade en annan adaptation av en av Atwoods romaner premiär, 

nämligen Alias Grace.2 Den 14 september anordnades en förhandsvisning för tv-seriens två första 

avsnitt på Torontos internationella filmfestival. Den tredje november 2017 hade Alias Grace 

internationell premiär på streamingtjänsten Netflix. Liksom The Handmaid´s Tale, möttes Alias Grace 

av ett varmt mottagande både av publik och kritiker.3 Medan The Handmaid´s Tale skildrar en framtid 

där kvinnor förlorat sina rättigheter skildrar Alias Grace ett förflutet där kvinnor ännu inte fått några. 

I Alias Grace får vi följa Grace Marks. Hon är en kvinna som har blivit dömd för mord på sina 

arbetsgivare: Thomas Kinnear och Nancy Montgomery. Genom de samtal som hon har med 

läkaren Simon Jordan får vi hennes livshistoria återberättad för oss. Det är en historia som 

klarlägger det faktum att hon, som kvinna i ett patriarkalt klassamhälle, står långt ner i hierarkin. 

Grace och kvinnorna runt omkring henne utsätts för övergrepp både i roman och i tv-serie men 

de sexuella övergreppen är mer uttalade i den senare. Då Alias Grace, precis som The Handmaid´s 

Tale, är en tv-serie som snabbt blivit stämplad som feministisk reagerade jag på hur tv-serien 

																																																													
1 Margaret Atwood, The Handmaid´s Tale, Toronto: McClelland and Stewart 1985.  
Mike Barker et al., The Handmaid´s Tale, MGM Televison, 2017, HBO Nordic. 
2 Mary Harron, Alias Grace, Halfire Entertainment, Tangled Productions, 2017, Netflix.  
Citat från teveserien kommer att refereras till löpande i texten utifrån följande modell (regissör 
årtal, ”avsnitt”: tidsangivelse i minuter). 
Citat från romanen kommer att refereras till löpande i texten. Citaten är hämtade från följande 
utgåva: Margaret Atwood, Alias Grace, London: Virago Press 2009.	
3 Se följande recensioner: Lucy Mangan, ”Alias Grace review – a blessed adaptation of Margaret 
Atwood´s extraordinary novel”, The Guardian 2017-11-04,  https://www.theguardian.com/tv-
and-radio/2017/nov/04/alias-grace-review-margaret-atwood-netflix (2019-12-19). 
James Poniewozik, ”Review: ´Alias Grace´ Sews a Transfixing True-Crime Quilt” The New York 
Times 2017-11-02, https://www.nytimes.com/2017/11/02/arts/television/alias-grace-review-
netflix-margaret-atwood.html (2019-12-19). 
Sophie Gilbert, “Alias Grace Is True Crime Through the Female Gaze” The Atlantic 2017-11-11, 
 https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2017/11/alias-grace-is-true-crime-
through-the-female-gaze/545525/ (2019-12-19).	
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framställde det sexuella våldet. Jag reagerade även på hur frekvent våldet var gentemot i romanen. 

Det var någonting som jag inte hade förväntat mig. I tv-seriens sista avsnitt skildra till och med en 

våldtäktsscen som inte finns i romanen.  

En rad olika forskare har börjat undersöka sexuellt våld och dess funktion inom 

populärkulturen, bland annat Amanda Spallacci. Hon har, i sin forskning, kommit fram till att 

scener som innehåller sexuellt våld sällan tillför något värdefull till en diskussion om sexuella 

övergrepp. Istället bidrar de oftast till en normbildning kring sexuellt våld inom populärkulturen. 

För att kunna vara av värde, menar hon, måste skildringarna av sexuellt våld ge plats för skildringar 

av det trauma som våldet ger upphov till. Det vill säga inte bara ett skildrande av själva 

våldshandlingen då forskning har visat på att en sådan skildring endast lämnar ett flyktigt intryck 

hos publiken.4 Samtidigt menar Alexandra Borg i sin analys om Maggie Nelssons våldsskildringar: 

Våld mot kvinnor som underhållning 2019, att våld mot kvinnor har en kommersialiserande faktor.5 

Artiklarna väcker flera frågor kring våldet i Alias Grace. Vilken funktion får den tillagda 

våldtäktsscenen i serien? Är scenen där som en chockfaktor? Används det sexuella våldet som ett 

försök till att engagera publiken för att kunna närma sig The Handmaid´s Tale, som i sin tur blivit 

prisad för sin frispråkighet? Kan man verkligen skildra våld mot kvinnor utan att bidra till att 

kvinnovåldet kommersialiseras?  

Denna uppsats kommer delvis att ta avstamp i Jana Cattiens artikel When ”feminism” 

becomes a genre: Alias Grace and ”feminist” televison 2019. I artikeln diskuteras Alias Graces feministiska 

stämpel utifrån Graces opålitlighet som berättare.6 I samma anda skulle jag vilja skapa ett underlag 

för en diskussion om Alias Graces feministiska stämpel i förhållande till ovannämnda forskning om 

kommersialiserat kvinnovåld. För att närma mig en sådan diskussion kommer jag att utföra en 

berättarteknisk adaptationsanalys av romanen och tv-serien Alias Grace. Uppsatsen syftar till att 

studera de berättartekniska omarbetningarna som har gjorts av regissören Mary Harron och 

manusförfattaren Sarah Polley för att omvandla en framgångsrik roman från 90-talet till en 

framgångsrik tv-serie 2017. Jag kommer specifikt att fokusera på hur en av de manliga karaktärerna 

har omarbetats och hur själva berättelsen därigenom har förändrats.  

																																																													
4 Amanda Spallacci, “Representing Rape Trauma in Film: Moving beyond the Event”, Arts 8, 
2019:8, e-artikel, https://www.mdpi.com/2076-0752/8/1/8 (2019-12-19). 
5 Alexandra borg, “Våld mot kvinnor som underhållning. Maggie Nelsons vidräkning med 
mediekulturen i USA”, i Jag gör med dig vad jag vill – Perspektiv på våld och våldsskildringar, Torsten 
Peterson (red). Göteborg, Stockholm: Makadam Förlag 2019, s. 143–176. 
6 Jana Cattien, “When ”feminism” becomes a genre: Alias Grace and ”feminist” television”, 
Femenist Theory, 20, 2019: 3, s. 321-329. 
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2. Syfte och Frågeställning  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de olika berättarteknikerna i romanen Alias Grace 

respektive teveserien Alias Grace påverkar berättelsen. För att ta reda på detta kommer jag att göra 

en komparativ undersökning av roman och serie, alltså en adaptationsanalys. Jag kommer 

framförallt att undersöka hur den litterära gestaltningen av läkaren Simon Jordan skiljer sig från 

teveseriens skildring. Tre aspekter som alla är knutna till Simon Jordan studeras och jämförs i 

analysen: introduktionen av karaktären, hans sammanbrott och slutligen det ovannämnda 

övergreppet. Frågeställningarna är följande:  

- Hur skiljer sig den litterära gestaltningen av Simon Jordan från teveseriens skildring av 

karaktären?  

- Vilka berättartekniker används för att konstruera Jordan som karaktär i respektive medium?  

- Vilka konsekvenser får skillnaderna i konstruktionen för berättelsen som helhet?  

 

 

3. Teori och Metod  
Uppsatsen består av en berättarteknisk adaptationsanalys. I analysen kommer jag analysera och 

jämföra berättarteknikerna i romanen Alias Grace (1996) och i adaptationen Alias Grace (2017). 

Roman och serie studeras därmed i förhållande till varandra. Först kommer jag att definiera två 

begrepp som är aktuella för frågeställningarna. Begreppen är intern fokalisation och opålitlig 

berättare. Efter detta kommer jag att presenta de delar av adaptationsteorin som är relevanta för 

denna uppsats.  
 

3.1 Berättartekniska begrepp 
Ett återkommande begrepp i uppsatsen är intern fokalisation. Den definition av intern fokalisation 

som jag utgår från i denna uppsats är hämtad från The Living Handbook of Narratolog.7 Där 

sammanfattar Niederhoff begreppet utifrån Gerard Genettes definition i Narrative Discourse 1980. 

Genette myntade fokalisationsbegreppet 1972. Han skiljer där mellan tre olika typer av fokalisation: 

intern fokalisation, extern fokalisation och icke-fokalisation. Genette definierar de olika typerna av 

fokalisation som olika typer av restriktioner på ett perspektiv, där antingen kunskap ges eller 

undanhålls beroende på berättarens synvinkel. Ett narrativ med en intern fokalisation är ett narrativ 

																																																													
7 Bukhard Niederhoff, ”Focalization”, The Living Handbook of Narratology, Peter Hühn, Jan 
Christoph Meister, John Pier och Wolf Schmid (red), Hamburg:  2013, https://www.lhn.uni-
hamburg.de/node/18.html  (19-12-2019). 
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där berättaren endast ger oss den information som den karaktär vi följer har tillgång till.8 I 

uppsatsen applicerar jag begreppet intern fokalisation på Simon Jordan i romanen Alias Grace.   
Inom den feministiska narratologin har fokalisationsbegreppet börjat problematiseras, 

framförallt dess tidigare förmodade neutralitet. Joan Douglas Peters argumenterar i sin artikel 

Feminist Narratology Revisited – Dialogizing Genderd Rethorics in Alias Grace för problematiken med att 

kalla just Simon Jordans perspektiv för intern fokalisation. Hon menar att även om fokalisation är 

det mest tillförlitliga begreppet för att definiera Jordans narrativ, så är den världsbild som vi får 

tillgång till så utformad efter hans tankar att narrativet mer liknar ett förstapersonsperspektiv.9 

Detta är något jag instämmer i och tar hänsyn till uppsatsen.  

Den andra berättartekniska termen som behöver definieras är den opålitliga berättaren. 

Begreppet definieras även här utifrån The Living Handbook of Narratology. Begreppet opålitlig 

berättare myntades först av Wayne Booth 1961 i The Rethoric of Fiction. Booth definierar en opålitlig 

berättare som en berättare vars tal och handlingar inte speglar fiktionens normer och etik. 

Begreppet hör ihop med ett annat: Den implicite författaren. Den implicite författaren 

representerar textens normer och etik. En berättare är alltså opålitlig om den beter sig på ett sätt 

som ställs i kontrast mot romanens normer, t.ex. genom ironi. Detta förutsätter att läsarna ”läser 

mellan raderna”. De kan på så sätt kommunicera med verkets implicita författare och förstå att 

berättarens skildringar inte är helt pålitliga.10 Ett exempel på en opålitlig berättare har vi i Ford 

Maddox Fords roman The Good Soldier (1915) vars berättare motsäger sig själv i texten. Ytterligare 

ett exempel är Humbert Humbert i Vladmir Nabokovs Lolita (1955) vars etik skiljer sig från den 

implicita författarens.  

 

3.2  Adaptationsteori 
Adaptationsanalysen kommer att ha sin teoretiska grund i Linda Hutcheons A Theory of Adaptation 

från 2006. Boken behandlar adaptationsstudier teoretiskt, men beskriver även dess historia och 

möter de fördomar som adaptationer ofta får dras med – till exempel att filmatiseringar ofta ses 

som sekundära till det litterära originalet då film som medium anses ha mindre tolerans för 

komplexitet. I A Theory of Adaptation diskuterar Hutcheon två vanliga berättartekniska begrepp, 

nämligen Showing och Telling. Begreppen används i denna uppsats och har översatts till svenskans 

																																																													
8 Ibid. 
9 Joan Douglas Peters, “Feminist Narratology Revisited – Dialogizing Genderd Rethorics in Alias 
Grace”, Style, 49, 2015: 3, s. 310.	
10 Dan Shen, ”Unreliability”, The Living Handbook of Narratology, Peter Hühn, Jan Christoph 
Meister, John Pier och Wolf Schmid (red), Hamburg:  2013, https://www.lhn.uni-
hamburg.de/node/66.html (2019-12-19). 
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visa och berätta. Hutcheon menar att när man i en adaptation rör sig mellan olika medier, i synnerhet 

när ett litterärt verk ska adapteras till ett performativt – till exempel ett drama, en film eller en tv-

serie – så förloras en del av verkets komplexitet i övergången från att berätta till att visa. I kontexten 

av att något adapteras till en tv-serie så måste det litterära verkets beskrivningar, narrativ och tankar 

översättas till seriens uttrycksmedel: handling, tal, ljud och bild. Hon menar även att det litterära 

verkets konflikter och ideologier måste synliggöras för publiken, vilket komplicerar övergången 

mellan ett litterärt och ett performativt medium ytterligare. Utifrån Hutcheons definitioner är tv-

serien Alias Grace ett multitrack medium, det vill säga ett medium som använder sig av flera olika 

uttrycksformer; alltså inte bara text utan även ljud, bild och musik osv.11 I uppsatsen har jag översatt 

ett multitrack medium till ett mångsidigt medium. Uppsatsens analys kommer att diskutera ett antal 

berättartekniker i romanen och hur dessa har översatts till teveseriens uttrycksformer, i synnerhet 

tal och bild. Jag kommer inte att studera användandet av musik som en berättarteknisk 

uttrycksform då uppsatsen fokus ligger på romanens berättarperspektiv.  

 

 

4. Tidigare Forskning 

 

4.1 Tidigare forskning kring Alias Grace 
När Margaret Atwoods roman Alias Grace utgavs 1996 fick den ett varmt mottagande. Till följd av 

detta har romanen varit aktuell inom den litterära forskningen av och till sen dess publikation. 

Exempel på användning har vi i Katarina Gregersdotters avhandling Watching Women, Falling 

Women: Power and Dialogue in Three Novels by Margaret Atwood 2003. Avhandlingen diskuterar kvinnlig 

vänskap, dialoger och konstruktionen av femininitet i tre av Atwoods romanen, en av dem Alias 

Grace.12 Andra studier av romanen finns i Bethany Ober Mannons Fictive Memoir and Girlhood 

Resistance in Margaret Atwood´s Alias Grace (2014), John O´Neills Dying in a State of Grace: Memory, 

Duality and Uncertainty in Margaret Atwood´s Alias Grace (2013) samt i Elham Mahmoudi, Fatemeh 

Azizmohammadi och Hamedreza Kohzadis A Postmodern Historiographical Analysis of Alias Grace 

(2014). Även mer narratologiska analyser har gjorts så som Joan Douglas Peters Feminist Narratology 

																																																													
11 Informationen är hämtad ifrån följande kapitel:  Linda Hutcheon, “Beginning to Theorize 
Adaptation: What? Who? Why? Where? When?” A Theory of Adaptation, New York: Routledge 
2006, s. 1-32.  
Linda Hutcheon, “What?(Forms)” A Theory of Adaptation, New York: Routledge 2006 s. 40. 
12 Katarina Gregersdotter, Watching Women, Falling Women: Power and Dialogue in Three Novels by 
Margaret Atwood. Doktorsavhandling framlagd vid Humanistiska Fakulteten, Moderna Språk, 
Umeå Universitet 2003. 
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Revisited – Dialogizing Genderd Rethorics in Alias Grace. Analysen utgår från Mikhail Bakthin´s teori om 

dialogicitet som kombineras med Julie Kristevas definition av en kvinnlig diskurs. Artikeln 

undersöker fiktionens retorik i romanen Alias Grace och särskilt kontrasterna mellan Graces 

experimentella berättarteknik med de andra, mer stilistiska berättarteknikerna i romanen.13 Det är 

en analys som är aktuell för min uppsats framförallt för att den undersöker romanens 

berättarperspektiv. Douglas Peters undersöker dock endast romanen. Det är något som är 

gemensamt för en stor del av forskning kring Alias Grace då teveserien är relativt nyutgiven. Mycket 

av den forskningen som Alias Grace har gett upphov till kretsar även kring de kvinnliga karaktärerna 

– inte minst kring Grace Marks. Just därför är det intressant att ha Dr. Simon Jordan som 

uppsatsens huvudfokus – det är något som kontrasterar mot tidigare forskning. 

 

4.2 Alias Grace och Feministisk Kritik.  
Min uppsats kommer att ta avstamp från Jana Cattiens artikel When ”feminism” becomes a genre: Alias 

Grace and ”feminist” television (2019). Artikeln är skriven som en reaktion mot de recensenter som till 

synes utan eftertanke placerat in tv-serien Alias Grace i en feministisk genre. Cattien tar avstånd från 

att etikettera tv-serien så pass snabbt, då hon menar att populärkulturella verk – i detta fallet filmer 

och tv-serien – ofta är alldeles för komplexa för att kunna kategoriseras så pass hastigt. Hon belyser 

även problematiken med att göra ”feminism” till en egen genre då det egentligen är en form av 

kritik. De som kategoriserar en serie som feministisk riskerar att förlora det kritiska 

förhållningssättet till verket. I artikeln menar Cattien att Alias Grace kan ge upphov till flera olika 

tolkningar, inte bara en ”feministisk” tolkning. Cattien går sedan vidare med att belysa hur Alias 

Grace kan läsas som en kritik mot feminismen. Detta görs genom att ifrågasätta Grace Marks 

autenticitet som berättare och framförallt genom att ifrågasätta hur snabbt publiken accepterar 

denna autenticitet:  

 
“But, as I noted above, following Tolan (2007), by not allowing us to settle for Marks as a stable ‘woman’ 

subject, it also subverts precisely these expectations about what makes a ‘feminist’ show. The 

selfidentified ‘feminist’ viewer, well versed in women’s epistemic predicaments, wants nothing more 

than to believe Marks’ account of her story.”14 ()  

 

Cattiens artikel visar på att det finns ett intresse att placera Alias Grace i en genre av 

feministisk fiktion. Det är ett intresse som jag vill sätta i konflikt mot teveseriens förstorande 

																																																													
13 Se: Douglas Peters 2015. 
14 Cattien 2019, s. 335 
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av det sexuella våldet i förhållande till romanen. Uppsatsen kommer, till skillnad från Cattiens 

artikel, inte att lägga vikten på Grace Marks autenticitet som berättare utan det är istället 

Simon Jordan som står i fokus.  

 

 

5. Material 

 

5.1 Synopsis av roman 
Margaret Atwoods roman Alias Grace utspelar sig i Kanada i mitten av 1800-talet. I romanen får vi, 

genom ett förstapersonsperspektiv, följa Grace Marks. Romanen är baserad på ett verkligt 

rättegångsfall där Atwood fyllt i de saknade pusselbitarna med fiktiva händelser. Marks sitter 

inspärrad på fängelset The Kingston Penitentiary efter att hon blivit dömd för att ha mördat sin 

arbetsgivare Thomas Kinnear och hans hushållerska Nancy Motgomery. Hennes medbrottsling, 

James McDermott, dömdes till döden och hängdes strax efter sin dom.  

I verkligheten gav Marks tre olika vittnesmål. Hon låstes in på anstalten i cirka fyra 

decennier och flydde sedan till Amerika efter sin benådning – utan att lämna några spår efter sig. 

Kvar fanns bara spekulationer om vad som hade hänt den dagen då på Thomas Kinnear och Nancy 

Montgomery mördades. Ingen visste säkert om hon var skyldig eller inte. I den fiktiva romanen 

anländer Dr. Simon Jordan till Kingston för att avgöra om Grace Marks varit mentalt sjuk under 

den tid då mordet begåtts, då hon saknar minnen från morddagen. Doktorn är där på uppdrag av 

pastorn Verringer som är med i en kommitté som förespråkar att Grace ska släppas fri. Genom 

tillbakablickar berättar Grace, under sessionerna med Jordan, om sitt liv fram till dess att morden 

begåtts. Jordan blir under romanens gång mer och mer påverkad av Grace och hennes berättelse. 

Han blir närmast besatt av att ta reda på vad som faktiskt hände under den dag då Thomas Kinnear 

och Nancy Montgomery mördades och han börjar märkbart tappa greppet ju närmare sanningen 

vi kommer.  

 

 5.2 Synopsis av tv-serien 
Tv-serien Alias Grace hade sin internationella premiär den tredje november på Netflix 2017. Serien 

är regisserad av Mary Harron, även känd för att ha regisserat och författat manus till I Shot Andy 

Warhol (1996), American Psycho (2000) och Notorious Betty Paige (2005). Manuset till Alias Grace (2017) 

är författat av Sarah Polley (skådespelare, författare och regissör) och Margaret Atwood. 

Huvudkaraktärerna Grace Marks och Simon Jordan spelas av Sarah Gadon respektive Edward 

Holcroft. Seriens handling är i stort sett densamma som romanens. Publiken får följa med då Grace 
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Marks berättar om sitt liv fram tills att morden begåtts, likaså får publiken följa Dr. Simon Jordan 

när han försöker lista ut vad som hände den dagen då Grace Marks och James McDermott till 

synes begick morden. Även i tv-serien är Grace Marks förlorade minnen det underliggande 

mysteriet.  

 

6. Avhandling 

I början av denna analys kommer jag att presentera berättarperspektivet i romanen och i serien mer 

allmänt och sedan komparativt studera dem för att göra analysens huvudsakliga del mer tydlig. Här 

kommer jag även undersöka användningen av brev som berättarteknik. Efter detta övergår 

analysen till uppsatsen huvudsakliga syfte: Att komparativt studera berättartekniken i tre aspekter 

av romanen respektive tv-serien och framförallt vilka konsekvenser skillnaderna får för berättelsen. 

Samtliga aspekter är knutna till gestalten Simon Jordan. Den första delen behandlar introduktionen 

till Simon Jordan. Den andra doktorns förfall genom romanens och tv-seriens gång. Den sista 

fokuserar på en specifik scen i tv-seriens sista avsnitt där Jordan aggressivt utnyttjar en annan 

karaktär, Mrs. Humphrey, sexuellt.   

 

6.2 Berättarperspektivet i romanen 
Romanens och teveseriens handling är centrerad kring Grace Marks och hennes berättelse. I 

romanen är det ofta utifrån Grace perspektiv som vi får saker och ting återberättade för oss. Grace 

kapitel, vilka utgör en stor del av romanen, är skrivna utifrån ett förstapersonsperspektiv. Det är 

även genom förstapersonsperspektivet som Grace återberättar sin livshistoria till läsarna och till 

Simon Jordan. Hon är romanens huvudsakliga berättare men hennes narrativ kompletteras av ett 

annat. Romanen har en annan extradiegetisk och mer allvetande berättare som uttrycker Simon 

Jordans perspektiv. Det senare narrativet är uppbyggt genom intern fokalisation. Inom denna 

fokalisationen för vi följa Simon Jordans tankegångar. Det är en fokalisation som är väldigt 

personlig. Trots att den överordnade berättaren är extradiegetisk framstår narrativet nästan som ett 

förstapersonsperspektiv då stora delar av perspektivet är uppbyggt på reflektioner.  

Romanen använder sig även av brevskrivande som berättarteknik. Flera kapitel i 

romanen är uppbyggda på brev och brevkorrespondens. Ofta är de skrivna av eller adresserade till 

Dr. Simon Jordan. Breven bidrar till läsarnas förståelse av romanen: de beskriver miljöer, motiv 

och kontextualiserar framförallt Dr. Simon Jordans inblandning i Grace Marks rättegångsfall. 

Breven gör romanen ännu mer komplex i sin berättarteknik.  
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6.3 Berättarperspektivet i tv-serien 
I tv-serien har Grace Marks förstapersonsperspektiv översatts till en inre monolog som driver 

mysteriet kring Grace Marks framåt. Monologen får sitt uttryck i en voice-over som ofta placeras 

över olika scener för att förmedla någonting. Dessa scener består ofta av tillbakablickar. De är 

korta, fragmentariska bilder som kontextualiserar det Grace Marks säger. Hennes 

förstapersonsperspektiv har därmed översatts till tal som sedan får sin kontext med hjälp av andra 

berättartekniska uttrycksmedel. Samtidigt så verkar Grace Marks, i sina monologer, ständigt tilltala 

Dr. Simon Jordan. I de första minuterna av seriens första avsnitt görs detta tydligt: ”There was 

much excitement about you coming to Kingston, dr Jordan. Those who wanted to see me pardoned 

believed that a rapport from you could set me free.” (Harron 2017, “Del 1”: 4.00) Det är ett 

berättartekniskt val som genomsyrar hela serien. Grace inre monologer blir som ett brev adresserat 

till honom.  

I tv-serien behöver även Jordans narrativ översättas till något motsvarande för att vi 

ska kunna uppleva karaktären på samma sätt som vi gör i romanen. Teveserien väljer dock inte att 

översätta den interna fokalisationen till något som motsvarar Grace voice-over. Istället har Jordans 

interna fokalisation gått förlorad. Teveserien har valt att göra en övergång från att berätta till att 

visa. Därmed hålls stora delar av Jordans personlighet, framförallt tankar och känslor, dolda för 

oss i publiken. Publiken lämnas till att tolka Jordans tal, handlingar och utseende.  

I serien är även breven en stor del av berättelsen. Dock får de en annan funktion än 

vad de har i romanen. Det är inte förrän i sista avsnittet som brev som berättarteknik blir aktuellt. 

I seriens sista avsnitt används ett brev från Jordan för att motivera hans tankegång – motsvarande 

den interna fokalisationen som inte finns där – och för att förklara vad som händer med honom 

efter att han lämnat Kingston. Brevet läses upp som en inre monolog och kompletteras med 

fragmentariska scener – inte helt olikt Grace voice-over. Även Grace inre monolog blir här relevant 

för brevens berättartekniska funktion. I det sista avsnittet sätter Grace punkt på ett antal 

handskrivna sidor som hon sedan adresserar och skickar till Dr. Simon Jordan. Med denna handling 

kan man tolka hennes voice-over, som lett publiken genom hela serien, som ett enda stort brev 

adresserat till Simon Jordan. Hon har, under alla avsnitten, tilltalat honom direkt. Specifikt för 

serien är uppläsningen av rättegångsdokumenten från Marks och McDermotts dom. När 

vittnesmålen läses upp transporteras publiken till den plats där orden först nedtecknades – alltså 

vid själva rättegångstillfället. Vittnesmålen görs levande genom tillbakablickar och integreras 

därmed i handlingen.  
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6.4 En jämförelse av berättarteknik  
Det finns ett par skillnader i seriens och romanens berättarteknik som tyder på att romanen är mer 

komplex i sin berättarteknik än serien. Romanen har två olika narrativ med två separata berättare. 

Serien har istället klamrat sig fast vid Grace position som berättare och helt släppt taget om Jordans 

narrativ. Grace förstapersonsperspektiv har översatts till en voice-over som håller samman 

berättelsen. Denna voice-over tilltalar Dr. Jordan direkt. Detta skiljer sig från hennes narrativ i 

romanen där hon vänder sig till sina läsare. Exempel på denna skillnad hittar vi i slutet på romanens 

första kapitel: ”This is what i told Dr. Jordan, when we came to that part of the story.” (Atwood 

2009, s. 7) Grace talar om Jordan, inte till honom. Till skillnad från seriens ”There was much 

excitement about you coming to Kingston, Dr. Jordan.”, som till och med kan tolkas som en del 

utav en dialog.  

Jordans interna fokalisation i romanen har inte översatts till något motsvarande i 

serien. I detta sammanhang verkar Hutcheons påstående om att komplexitet ofta förloras i en 

övergång från att berätta till att visa stämma. I det att Jordans perspektiv faller bort upplevs han 

som en mindre komplex karaktär. Från att fått följa Jordan lyhörda tankar i romanen via text lämnas 

vi till att, i serien, tolka karaktärens handlingar och de ord han valt med försiktighet när han talar. 

Vi har inte längre tillgång till hans tankar och känslor kring den situation han befinner sig i. 

Resultatet blir att betydande aspekter av hans karaktär hålls dolda för publiken, till exempel hans 

motiv och bakgrund. Den personlighet som präglar Jordans narrativ i romanen är i serien inte lika 

stark. De få inblickar vi får i Jordans psyke är korta drömfrekvenser och de kretsar alla kring Grace 

Marks.  

 

6.5 Simons och Graces första möte 
I denna del studeras Grace och Jordans första möte komparativt i romanen respektive serie. Det 

är via detta mötet som publik och läsare först introduceras till karaktären Simon Jordan. Jag 

kommer att undersöka hur scenerna där han introduceras skiljer sig från varandra och vilka 

konsekvenser det får för berättelsen.  

 

6.5.1 Simons och Graces första möte i romanen.   
Redan i romanens första kapitel blir vi medvetna om att Dr. Simon Jordan är en viktig karaktär 

trots att vi ännu inte fått träffa honom. I slutet av första kapitlet nämner Grace Marks honom 

plötsligt: ”This is what I told Dr. Jordan, when we came to that part of the story.” (Atwood 2009, 

s. 7) Vi får dock inte en riktig introduktion till karaktären förrän i det femte kapitlet då Grace träffar 

honom för första gången. Deras första möte tar vi del av från Grace förstapersonsperspektiv. Året 
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är 1859. Hon har vid denna tidpunkt i romanen suttit inspärrad på The Kingston Penitentiary i tolv 

år. Via Grace beskrivningar av sin tid på anstalten så förstår vi att det inte är ett trevligt ställe att 

befinna sig på. Efter ett inslag av något man under 1800-talet menade var hysteri sitter Grace inlåst 

i ett litet, kalt rum. Det är i detta rum scenen utspelar sig. Eftersom hon vanligtvis är en stabil 

gestalt med erfarenhet som tjänstekvinna och en talang för sömnad så brukar hon hjälpa till med 

hushållsarbetet hos guvernören. Det är i guvernörens hus deras andra samtal tar plats både i roman 

och serie.  

Deras första möte börjar med en knackning på dörren. När dörren öppnas stiger en 

man in. Grace beskriver honom som ung, lång och smal. Hon nämner även något om sättet han 

för sig på: ”This man has a briskness about him which is not fashionable, and also rather large feet, 

although he is a gentleman, or next door to it. I don´t think he is English, and so it is hard to tell.” 

(Atwood 2009, s. 41). Den man hon beskriver är Dr. Simon Jordan.  

Någon utanför rummet låser dörren efter Jordan. Han och Grace står därmed själva i 

det lilla rummet tillsammans. Grace, genom sitt förstapersonsperspektiv, tänker: ”We are locked in 

this room together.” (Atwood 2009, s. 42). Det är ett sakligt konstaterande men i sin kontext 

avslöjar de ett obehag kring situationen hon nu befinner sig i. Grace har en fobi för läkare, och 

hennes rädsla stiger när Jordan presenterar sig själv som en sådan. ”´Good morning, Grace´, he 

says. ´I understand that you are afraid of doctors. I must tell you right away that I myself am a 

doctor. My name is Dr. Jordan, Dr. Simon Jordan.´” (Atwood 2009, s. 42) Orden han använder 

när han presenterar sig själv framkallar i sig inte ett obehag. Dock tyder hans agerande på en typ 

av arrogans hos honom som karaktären. Jordan försäkrar Grace om att han inte är den typen av 

doktor som mäter skallar, utan att han istället arbetar med sinnet. De har en kort konversation, mer 

centrerad kring Jordan då han berättar om sitt yrke och sina resor i Europa. Scenen ger ett intryck 

av att romanens Jordan är en karaktär med en stor personlighet. Under konversationen håller sig 

dock Grace på tydligt avstånd. Hon är på sin vakt. Jordan ger Grace ett äpple. Han frågar vad hon 

associerar äpplet med. Grace listar ut att han syftar på kunskapsträdet i Edens lustgård men svarar 

istället äpplepaj. Grace uppfattar Jordan, redan här, som en något arrogant gentleman. Någon som 

hon bör förhålla sig skeptisk till. I denna scenen inkräktar Jordan på Grace personliga utrymme. 

Det finns inte ett tryggt avstånd mellan karaktärerna. Jordans besök är någonting som Grace helt 

enkelt måste acceptera, samt att dörren låses efter honom när han kommer in i rummet. Scenen 

framkallar en mer påtvingad och aggressiv situation än teveseriens motsvarighet till detta möte.  
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6.5.2 Simons och Graces första möte i tv-serien 
Det första mötet mellan publiken och Dr. Simon Jordan i serien äger rum när han sitter på tåget 

till Kingston. I denna scen sitter han och bläddrar i de rättegångsdokument som hör till Grace 

Marks och James McDermotts dom. Grace röst hörs i bakgrunden. Hennes röst, en voice-over, 

tilltalar Dr. Jordan: ”There was much excitement about you coming to Kingston, Dr Jordan.” 

(Harron 2017, ”Del 1”: 4.00) Han hör henne inte. Denna scen etablerar Jordan som en viktig 

karaktär – kanske ännu viktigare än sin litterära motsvarighet vid första anblick. Han etableras som 

viktig eftersom Grace tilltalar honom direkt. Det skiljer sig från romanen där Grace, i sitt narrativ, 

vänder sig till läsarna.  

Tågscenen övergår tillslut till en annan i vilken Jordan går upp för de gråa 

stentrapporna till The Kingston Penitentary. Efter det går han bredvid en av vakterna längs en lång 

korridor med fängelseceller. Vakten varnar honom för Grace Marks. Han bortser från dessa 

varningar och närmar sig hennes fängelsecell med ett ansiktsuttryck som kan tolkas avslöja ett 

nervöst intresse. När dörren låses upp sitter Grace på en halmmadrass och stirrar rakt in i väggen. 

Vakten placerar ut en stol till Jordan. Stolen ställs utanför dörren, som består av galler. De kan 

alltså se varandra oavsett om dörren är upplåst eller inte. Doktorn presenterar sig på samma sätt 

och med samma repliker som sin litterära motsvarighet. Han sätter sig ner på stolen.  

Jordans ansikte har ett vänligt, välkomnade uttryck. De kan båda studera varandra och 

Jordan håller ett professionellt avstånd till sin nya patient. De har en kortare konversation. Den är 

mer centrerad kring Grace än vad konversationen i romanen är. Den information Simon Jordan 

ger om sig själv i romanen, om sitt yrke och sina resor, får vi inte ta del av här.  

Liksom i romanen ger han henne ett äpple och frågar vad hon tänker på när hon ser 

det. Plötsligt avbryts denna scen av en annan. Det är en snabb tillbakablick. Vi får se två flickor – 

varav en är Grace Marks när hon var yngre och den andra hennes bästa vän Mary Whitney. Det är 

en fragmentarisk scen som visar en kväll då Grace och Mary karvade äppelskal och slängde dem 

över axeln för att få reda på initialerna på de män de kommer gifta sig med. Grace äppelskal har 

format sig till ett J. Istället för de gråa färgskalorna som täcker Kingston Penitentiary höljs 

tillbakablicken i ett varmt ljus – som för att symbolisera en lyckligare tid. De kalla gråa väggarna 

kontrasteras mot den varma tryggheten hon känt då. Trots denna inåtskådande tillbakablick, svarar 

Grace på samma sätt som hon gör i romanen: Att hon tänker på äppelpaj. Grace, med sina 

fragmentariska minnesbilder, etableras här som en gåta. Doktorn, som i detta fallet är något mindre 

informerad än vad publiken är, etableras som en man som vill lösa den. Både Jordan och publiken 

famlar dock ännu i mörkret.  
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6.4.3 Jämförelsen 
Den stora skillnaden mellan hur karaktären först presenteras i romanen respektive serien är Jordans 

placering i rummet. Replikerna är närmast desamma, om än något komprimerade i tv-serien: Jordan 

kan uppfattas som vänlig och vältalig. I tv-serien befinner sig dock Dr. Jordan hela tiden utanför 

Graces cell. Det finns en dörr emellan dem. Den är visserligen upplåst men dörren markerar en 

tydlig avgränsning av rummet. Jordan håller ett tydligt och professionellt avstånd mellan sig själv 

och Grace. Han är fortfarande där utan hennes godkännande men då han står utanför cellen 

framställs situationen som något mindre otrygg. Om scenen istället skulle ha utspelat sig på samma 

sätt som den gjort i romanen, då Jordan stiger in i ett litet rum som Grace befinner sig i och någon 

låser dörren bakom dem, skulle Jordan framstått som en mer aggressiv karaktär. Situationen skulle 

ha framställts som obehaglig. Tv-seriens Dr. Jordan presenteras, till skillnad från Jordan i romanen, 

som lugn. Han är vänlig och trygg vid första anblick. Professionell så som en psykiatriker ska vara 

i vår moderna samtid. Han inkräktar inte på Graces personliga utrymme. Romanens Jordan är mer 

hetsig, mer självcentrerarad i sitt tal. Han är charmig och intressant men han framställs redan från 

början som mer arrogant och egocentrisk.   

I kontrast till detta blir Jordan i slutet av seriens första avsnitt en av de få manliga 

karaktärerna som ännu ger oss – publiken – intrycket av att han respekterar Grace. Seriens Jordan 

är, vid denna tidpunkt fortfarande, mindre direkt än den litterära Jordan. I romanen får vi reda på 

att Jordan kommer från en bra familj, en någorlunda rik familj som förlorat större delen av sina 

tillgångar efter faderns död. Han har rest omkring i Europa där han har studerat fler mentalsjukhus. 

Han har som mål att öppna ett eget som specialiserar sig på elchocksterapi. I romanen framställs 

alltså Jordan som en egen karaktär. Hans narrativ är personligt. I serien, då Jordans bakgrund och 

motiv hålls dolda för oss, reduceras han till Grace betraktare. I samband med att han inte får ta del 

av samma fragmentariska minnesbilder som publiken får blir han endast en betraktare på avstånd. 

När vi hör Grace röst i bakgrunden under den scen då Jordan sitter på tåget till Kingston kanske 

Grace talar till honom lika mycket som hon talar till oss. Min tolkning tar dock avstånd från detta 

påstående. Konsekvenserna av att Grace talar direkt till läkaren men låter publiken ta del av 

information som han inte får är att det skapas en tydlig vägg mellan Simon och publiken. Publiken 

tar avstånd från honom. När Grace vänder sig till Simon är det då honom hon tycks bedra med sin 

opålitlighet, inte publiken. Publiken kan anse sig själva veta mer eftersom att vi får ta del av de 

fragmentariska minnesbilderna som visar hennes historia. Detta gör att vi – publiken – är mer 

benägna att lita på Grace på ett sätt som Simon inte är.  
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6.5 Jordans sammanbrott 
I denna del undersöks den påverkan som samtalen med Grace Marks har på Dr. Simon Jordan. I 

romanen studeras förändringar i Jordans narrativ och specifikt förändringar i Jordans attityd och 

beteende. I tv-serien studeras också förändringarna i Jordans attityd och beteende men de studeras 

utifrån det visuella, specifikt ligger fokus på handlingar och tal. Jag kommer också att studera hur 

de andra karaktärerna uttrycker sig kring denna förändring i Dr. Jordan.  

 

6.5.1 Förändringar i Simons narrativ i romanen 
Jordans narrativ går i romanen igenom en förändring. Denna förändring reflekteras i den interna 

fokalisationen i takt med att Jordans liv går utför. Det är ett skifte i narrativets ton, i Jordans attityd 

och i hans självreflektion. Den Jordan vi lär känna i romanens första del besitter en charm och en 

sarkasm som sedan sakta försvinner allt eftersom vi närmar oss sanningen om Grace Marks och 

morden. Detta skifte får, både i serie och i roman, en direkt koppling till Graces historieberättande, 

något som kan illustreras med följande citat hämtat från romanen:  

 
”The trouble is that the more she remembers, the more she relates, the more difficulty he himself is 

having. He can´t seem to keep track of the pieces. It´s as if she´s drawing his energy out of him – using 

his on mental forces to materialize the figures in her story, as the mediums are said to do during their 

trances.” (Atwood 2009, s. 338) 

 

Både i roman och i tv-serie börjar Jordan visa tecken på utmattning. Han är konstant trött och han 

har svårt att sova eftersom han har mardrömmar. Han har koncentrationssvårigheter. Han börjar 

även få ett mindre tålamod och ett kortare temperament. Till skillnad från tv-serien så beror dock 

Jordans utmattning i romanen likaledes på andra faktorer än Grace Marks och hennes 

historieberättande, även om hon är en bidragande faktor. Romanens Jordan oroar sig över att han 

är det enda som förhindrar sin hyresvärdinna, Mrs. Humphrey, från att hamna på gatan. Han 

grubblar förskräckt över hennes växande intresse för honom då hennes make lämnat henne. Hans 

mor försöker ständigt pressa honom till giftermål och han försöker samtidigt balansera ett växande 

intresse för Lydia – guvernörens dotter som spelar en mindre roll i tv-serien. Dessa faktorer i 

kombination med den press Jordan känner inför att leverera en framgångsrik rapport om Grace 

mentala hälsa leder till att han börjar dosera sig själv med laudanum – opiumdroppar upplösta i 

etanol (Atwood 2009, s. 337). Hans missbruk av opium framgår inte heller i serien. 

Under denna press växlar narrativet. I början av romanen präglas Jordans attityd av 

sarkasm. Det är en karaktär som alltid har svar på tal. När Mrs. Humphrey, i det sjunde kapitlet, 

frågar Dr. Jordan om äggen som hon tillagat den morgonen smakar bra svarar han att de var 
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utsökta. För sig själv jämför han dock äggens konsistens med en tumörs: “It takes a perverse talent 

to maltreat an egg so completely." (Atwood 2009, s. 85) När vi når romanens mittpunkt märker vi 

av att narrativet har skiftat. Jordans interna fokalisation kännetecknas inte längre av sarkasm utan 

istället av en överhängande trötthet. Återigen knyts denna trötthet till Grace historieberättande. 

När Dr. Jordan stiger ut från guvernörens hus efter ett av sina samtal med Grace känner han sig 

som om han varit omringad av ett mörker under en längre period. Han noterar att det inte är 

rummet som vart mörkt utan att det är Grace historia som påverkar honom så till den grad: ”It´s 

Grace´s story that is dark; he feels as if he´s just come from an abattoir.” (Atwood 2009. s. 215) 

Denna trötthet sträcker sig över ett hundratal sidor och blir bara värre och värre ju desto mer 

involverad i Grace mysterium Jordan blir: “For a moment he thinks he´s gone deaf, or suffered a 

small stroke: he can see her lips moving, but he can´t interpret any of the words.” (Atwood 2009, 

s. 338) Även Mrs. Humphrey lägger märke till och kommenterar denna trötthet. När hon kommer 

förbi hans rum med en kopp te låter hon orolig:   

 

”´Are you ill, Dr. Jordan?´ asks Mrs Humphrey as she hands him a second cup of tea, which 

she has poured for him without being asked. Her eyes are motionless, green, marine the pupils 

small and black. He wakes with a start. Has he been asleep? `You were resting your hand to 

you forhead´ she says. ´Do you have pain there?`” (Atwood 2009, s. 337) 

 

Tillslut övergår Jordans trötthet till ilska och frustration över den situation han befinner sig i. Det 

är en ilska som ofta kopplas till svartsjuka. Jordan besöker vid ett tillfälle Kenneth MacKenzie – 

advokaten som representerat Grace i rättegången. När MacKenzie nämner att Grace visat intresse 

för honom under rättegången blir Simon äcklad och arg: ”What a conceited little troll, with his 

natty vest and bulbous nose!” (Atwood 2009, s. 439) Den ilska och frustration som Jordan känner 

får dock framförallt sitt utlopp efter den scen där Grace blivit hypnotiserad. Under hypnosen 

kommer Grace döda vän Mary Whitney till tals genom Grace och förklarar att det är hon som har 

drivit James McDermott till att begå morden på Thomas Kinnear och Nancy Montgomery. Denna 

ilska märker vi tydligt av i den interna fokalisationen. Samma kväll som hypnosen ägt rum kommer 

Jordan fram till Mrs. Humphreys hus efter att ha promenerat hem. Tanken på hyresvärdinnan gör 

honom äcklad: “He doesn't´t wish to see her, he feels no desire for her this evening - quite the 

opposite; the thought of her, of her tense and bone-colored body, her scent of camphor and 

withered violets, fills him with disgust” (Atwood 2009, s. 473) 

Rachel Humphrey är dock vaken vid denna tidpunkt och trots att han känner sig äcklad 

av henne har de sex. Från Jordans sida är känslorna bittra, nästan grymma. Det är som om han 

deltar i akten endast för att hämnas på Grace: ”Around the bed he ranges a shadowy assemblage 
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of watchers: not only the Major, but the Reverend Verringer, and Jerome Dupont, and Lydia. 

Above all, Grace Marks. He wants her to be jealous.” (Atwood 2009, s. 475)  

Denna tolkning av hur Jordan förändras genom romanens gång stärks av kommentarer 

och beteenden från karaktärerna runt omkring honom. Inte minst utifrån Grace 

förstapersonsperspektiv. Efter att Jordan har lämnat rummet kommer Lydia in och frågar Grace 

om hennes åsikter om läkaren. Lydia kommenterar hans attityd: "´I think Dr. Jordan is very 

sarcastic´, said Miss Lydia. ´Is he very sarcastic with you as well, Grace?´" (Atwood 2009, s. 284) 

Grace Marks noterar i sin tur Jordans förändrade utseende tyst för sig själv under deras samtal: 

“Today Dr. Jordan looks more disarranged than usual, and as if he has something on his mind; he 

does not know quite how to begin.” (Atwood 2009, 168). Vid ett senare tillfälle kommenterar hon 

de mörka ringarna under hans ögon: “He has dark circles under his eyes, and looks as if he hasn´t 

slept a wink.” (Atwood 2009, s. 227) Utifrån Jordan interna fokalisering märker vi hur Rachel 

Humphrey, hans hyrevärdinna och älskarinna, tippar på tå runt omkring honom som om hon vore 

rädd: “She is solicitous of him, tender almost, yet there is something cringing about her, as if she´s 

waiting for a slap, a kick, a flat-handed blow, which she knows with dreary fatalism will surley come 

sooner or later. But not from him, not from him, he protests silently.” (Atwood 2009, s. 337)  

Samtidigt har vi även de brev som Jordan tar emot och som han i början svarar på 

regelbundet. Till slut kan han dock inte förmå sig till att lägga energi på dem. Det är de många 

breven från hans mamma som här är aktuella eftersom hennes oro för Simons välmående tydligt 

framhålls i breven: ”My dearest son. I am alarmed that I have not heard from you for so long. Are 

you perhaps unwell?” (Atwood 2009, s. 339) 

Under romanens femhundra sidor är denna tonövergång långsamt uppbyggd, ibland 

till och med överlappande. Det är en övergång som förtydligas genom den interna fokaliseringen, 

men som förmodligen skulle göras ännu tydligare utifrån ett förstapersonsperspektiv. Jämfört med 

Jordans narrativ, är Graces förstapersonsperspektiv relativt jämnt i sin ton. Spänningen byggs dock 

upp genom hennes historieberättande.  

 

6.5.2 Förändringar i Simons beteende i teveserien  
Tv-serien hanterar tonövergången som speglas i Jordans narrativ något annorlunda. Eftersom tv-

serien är ett mångsidigt medium blir seriens tonövergång beroende av andra uttrycksmedel än text; 

framförallt tal, handling och bild. Vi själva lägga märket till när Jordans utseende och beteende 

ändras över en längre period. Simon Jordan är i tv-seriens första avsnitt välklädd och vältalig. Håret 

är välkammat och han håller ett artigt och framförallt professionellt avstånd inte bara till Grace 

utan även de andra karaktärerna han möter.  Redan i avsnitt två börjar vi dock märka av en skillnad 
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i doktorns utseende. Efter en scen där Jordans hyresvärdinna svimmat på grund av att hon inte har 

ätit på två dagar kan vi notera att Jordan verkar mer oroad än han varit tidigare. När Jordan sedan 

kommer fram till guvernörens hus för att hålla i sin session med Grace kommenterar hon skillnaden 

i honom. Hon märker att det är någonting som är fel: “I will try to remember them if it will help 

you, sir, with the trouble you´re in.” (Harron 2017, “Del 2”, 4.24) 

Efter denna scenen försvinner doktorns gladare dagar snabbt ut ur bilden. Hans tal 

blir mindre lättsamt, den sarkastiska humorn försvinner och likaså charmen. Då vi inte har den 

interna fokalisationen att förlita oss på så som vi har i romanen tvingas vi istället till att tolka hans 

tystnad och ofta grubblande ansiktsuttryck. Vi lämnas till att tolka ett ansikte som uttrycker 

medlidande och mörka ringar som vanpryder hans ögon. Vi lämnas till gester som förespråkar 

otålighet och frustration. De många tecken på trötthet vi får centrerar, efter avsnitt två, endast 

kring Grace – inte till de andra omständigheterna runt honom. I början av avsnitt fyra har Jordan 

råkat somna i det rum i guvernörens hus där han möter Grace dagligen under deras sessioner.  Han 

drömmer om henne. Hennes röst hörs i bakgrunden. Simon väcks inte förrän Grace kommer in i 

rummet, redo för deras samtal. Hans hår, som innan varit välkammat och ordentligt, hänger nu 

slarvigt över hans ansikte. I serien är Grace Simons huvudsakliga – möjligtvis enda – orosmoment. 

Hon är i alla fall det mest prominenta orosmomentet som han måste hantera. Vid avsnittets slut 

sitter doktorn hukad över sin anteckningsbok, fast i hennes berättelse. I tv-seriens femte avsnitt, i 

slutet då Grace berättar om sin rättegång och Jamie Walshs vittnesmål mot henne, sitter de så nära 

att deras ben nästa nuddar varandra. Det professionella avståndstagandet som Jordan haft till sin 

patient tidigare har han inte längre. Det är som att han vill röra vid henne. Han höjer handen för 

att göra just det men lyckas hindra sig själv. I seriens tonövergång mellan sarkasm, trötthet och 

ilska är det besattheten av Grace som är den tydliga och enda drivkraften. Samtidigt blir doktorns 

övergång till ilska nästan explosiv i seriens sista avsnitt. Det är en ilska som skildras i Jordans 

sexuella övergrepp på Rachel Humphrey. Denna ilska och framförallt frustration uppkommer 

direkt efter Grace hypnos.   

 

6.5.3 Graces Hypnos 

Grace hypnos utspelar sig på liknande sätt både i roman och i serie. Replikerna är i stora drag 

desamma. Grace Marks sitter på en stol längst fram i rummet. Runt omkring henne sitter DuPonts 

publik som bland annat består av Simon, Pastor Verringer, Lydia och hennes mor. Jerome DuPont 

börjar tala och Grace faller i hypnos. Jordan börjar ställa sina frågor. En röst som inte liknar Graces 

börjar svara honom genom Grace. Rösten är raspig, nästan barnslig, och verkar okänd för alla de 
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som sitter i rummet. Då Jordan fortsätter ställa sina frågor förklarar rösten slutligen hur den förfört 

McDermott och Kinnear. Rösten berättar att den övertalat McDermott att mörda Kinnear och 

Nancy. Den blir förolämpad när Jordan tilltalar den som Grace och menar att det inte är Grace 

som talar. Jordan kommer tillslut fram till att rösten tillhör Grace döda väninna Mary Whitney. 

Publiken, även Jerome DuPont, ser chockade ut. När rösten sedan lämnar dem och Grace vaknar 

till igen har hon inget minne av vad som precis har hänt. I tv-serien har doktorn svårt att se på 

henne. Han döljer sitt ansikte med en hand mot pannan, som om han har huvudvärk. Grace lämnar 

rummet. Jordan försöker komma underfund med vad det är han precis har bevittnat. Det är här de 

två framställningarna börjar skilja sig åt.  

I romanen sitter Jordan kvar med de andra männen i rummet och diskuterar händelsen 

och hur de ska gå tillväga. Till slut promenerar doktorn hemåt, ensam. Han känner hur han håller 

på att förlora kontrollen: ”Throughout the evening he´s maintained a plausible self-control, but 

now his brain feels like a roasting chestnut, or an animal on fire.” (Atwood 2009, s. 472) Romanens 

Jordan vet inte riktigt vad han ska tro. Han vet inte om det han bevittnat är sanningen eller om 

Grace har ljugit för honom: ”What happened in the library? Was she really in a trance or was she 

play-acting, and laughing up her sleeve? He knows what he saw and heard, but he may have been 

shown an illusion, which he cannot prove to have been one.” (Atwood 2009, s. 472) Jordan vet 

inte vad han ska skriva i den rapport som har möjligheten att frige Grace. Han känner sig maktlös 

inför sitt uppdrag, och framförallt inför sanningen som han inte verkar kunna få något grepp om.  

”The safest thing would be to write nothing at all, but Verringer will hardly let him of the hook so easily. 

However, the fact is that he can´t state anything with certainty and still tell the truth, because the truth 

eludes him. Or rather it´s Grace herself who eludes him. She glides ahead of him, just out of his grasp, 

turning her head to see if he´s still following.” (Atwood 2009, s. 473) 

 

I tv-serien reser sig Jordan upp när Grace lämnat rummet. Han ställer sig vid eldstaden. Hela 

sällskapet – förutom Grace – är fortfarande närvarande. När pastor Verringer och Jermome 

DuPont försöker diskutera Grace och vad dom precis bevittnat vänder sig Dr. Jordan konfunderat 

om och säger: ”Was she really in a trance or was she play-acting, and laughing up her sleeve? I 

know what I saw and heard but she may have been showing us an illusion.” (Harron 2017, “Del 

6”: 26.20) Jordan förhåller sig här skeptisk till Grace, kanske till och med mera skeptisk än sin 

litterära motsvarighet. Hans interna fokalisering kompletteras, i romanen, av tvivel. I serien lämnas 

vi till att tolka ett trött och frustrera ansiktsuttryck. Orden han använder är de samma som han 

tänker för sig själv i romanen. De har dock flyttats från sin originella kontext och omarbetas till 

något mera kortfattade repliker. Desamma gäller för den replik som doktorn yttrar innan han 
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stormar ut ur rummet: ”I can´t state anything with certainty and still tell the truth because the truth 

eludes me. Whole Grace eludes me.” (Harron 2017, ”Del 6”: 26.40) Då romanens interna 

fokaliseringen i större drag präglas av ett konstant reflekterande, inte minst i denna situation, så får 

de tankar som omarbetats till repliker en annan verkan. När seriens Jordan yttrar orden blir de mer 

konkreta, mera fastställda. Då romanens Jordan reflekterar över Grace opålitlighet som berättare 

så verkar tv-seriens Jordan redan ha bestämt sig för att hon inte går att lita på. Han anser att hon 

har förorättat honom. Allt som hon tidigare har berättat har nu solkats av de lögner han anser att 

hon gömt sig bakom. Återigen blir väggen mellan publiken och Dr. Jordan aktuell. Han tolkar Mary 

Whitneys/Grace vittnesmål annorlunda. Han har inte sett händelserna så som publiken har. 

Publiken litar mer på Grace då vi konstant bombaderas av fragmentariska minnesbilder som stöttar 

hennes historia, även under hypnosen. Den explosiva ilska som uppstår hos Jordan efter denna 

scen kommer jag att diskutera i följande del.  

 

 

6.6 Övergreppet 
I analysens tredje del behandlas en scen i tv-seriens sista avsnitt. I scenen förgriper sig Jordan på 

Rachel Humphrey. Under sin tid i Kingston har Jordan hyrt ett rum i det hus som tillhör Rachel 

och hennes make. Hon är Jordans hyresvärdinna och har tidigare visat ett intresse för doktorn. 

Simon har i sin tur hjälpt henne efter att hennes make försvunnit. I romanen har Rachel och Jordan 

istället ett längre, sexuellt förhållande. Övergreppet finns inte i romanen.  

I romanen så är Dr. Jordans och Rachel Humphreys förhållande komplicerat. Rachel 

har blivit lämnad av sin make och hon hotas att hamna på gatan då hon inte ensam har råd att 

betala hyran för sitt hus. Jordan, som hyr ett rum i huset, tar hand om henne efter att hon svimmat 

av svält. Han erbjuder sig även att betala sin månadshyra i förskott. Rachel accepterar hans 

vänlighet då det inte är något som hon är van vid. Jordans interna fokalisering ger oss tecken på att 

hon förmodligen blir misshandlad av sin make. När deras sexuella förhållande sedan inleds så 

verkar Jordan inte jättenöjd med situationen. Rachel betraktar Jordan som sin älskare. Jordan har 

inte samma känslomässiga dragning till henne utan hon fungerar mer som en tillfällig distraktion i 

hans liv. Hon är ett framtida problem som han måste göra någonting åt men som han inte kan 

förmå sig till att sluta träffa. I denna mån så utnyttjar han henne sexuellt. Det är dock inte samma 

aggressiva utnyttjande som tv-serien speglar. Rachel lever på sin fantasi om att de älskar varandra.  

Efter Grace hypnos, då Jordan är som mest frustrerad, föreslår Rachel att de ska 

rymma iväg tillsammans. Hon är upprörd över ett brev som hon fått från sin make då han meddelat 

att han snart kommer att återvända hem. Rachel verkar närmast vettskrämd. Hon föreslår att de 
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gemensamt ska mörda hennes make så att de sedan kan fly till Amerika. Där kan de gifta sig med 

varandra och börja om på nytt. Jordan tycker inte att detta är en tilltalande idé. Han börjar tycka 

att deras relation har gått alldeles för långt och att den nu måste ta slut. Det finns inte längre någon 

anledning för honom att stanna i Kingston. Jordan tänker på Lydia, som han fattat ett halvhjärtat 

intresse för under sina månader hos guvernören. Han tänker på Grace. Seansen chockerade honom 

till den grad att han inte riktigt vet vad han ska ta sig till. Jordan vill inte längre skriva den rapport 

som han lovat att han ska göra, inte heller publicera den då han är säker på att han kommer 

utskrattad. Han är inte villig att riskera drömmen om att kunna öppna ett eget mentalsjukhus – inte 

ens för att Grace ska kunna bli frisläppt. Jordan bestämmer sig för att återvända till Amerika själv. 

Han lurar därmed ut Mrs. Humphrey från huset under morgondagen genom att be henne skynda 

sig till läkaren. Han ger henne intrycket av att han dragit på sig en livshotande sjukdom från Paris 

och att han är i behov av en specifik medicin. Efter att hon har lämnat huset skriver han en lapp 

till henne där han ger en falsk förklaring till varför han är tvungen att lämna Kingston så snabbt 

utan att ta avsked. Därefter tar han sig till tågstationen och tar det första bästa tåget till Amerika. 

Han träffar inte Mrs. Humphrey igen. Han svarar inte på de brev hon skriver till honom trots att 

hon skriver återupprepade gånger. Tillslut får Jordans mor nog och skriver ett långt brev till Rachel 

där hon ber henne att sluta höra av sig och att sluta skämma ut sig själv.   

I seriens sista avsnitt skiljer sig tv-serie och roman avsevärt från varandra. Efter att 

doktorn stormat ut ur rummet där Jerome DuPont utfört sin hypnos på Grace klipps denna scen 

direkt till nästa. Vi befinner oss nu hemma hos Rachel Humphrey. Rummet är kalt och nästan 

tomt. Rachel Humphrey ligger på golvet och Jordan ligger över henne. Scenen skildrar en sexuell 

akt som inte ser ut att vara byggd på samtycke. Vi kastas direkt in i det sexuella våldet. Scenen 

väcker ett obehag. Jordan har ett ansiktsuttryck som utstrålar ilska. Rachel ser obekväm ut. Hon 

utstrålar istället rädsla. När Jordan är färdig reser han sig fort upp och knäpper byxorna. Han säger 

kallt: ”I always wanted to do that with someone else. Not you.” (Harron 2017, ”Del 6”: 27.44) 

Rachel, som under scenens gång inte har yttrat ett ljud, vänder på sig. Med pannan mot golvet 

börjar hon gråta. Jordan går sakta fram till dörrkarmen. Han tittar tillbaka på henne och slår sedan 

huvudet i dörröppningen upprepade gånger. Han lämnar tillslut rummet. Rachel ligger fortfarande 

kvar på golvet. Hon hyperventilerar. Scenen bryts.  

Rachels relation till Jordan har under seriens gång varit något oklar. De har ett uttalat 

sexuellt förhållande i romanen men inte i tv-serien. Hon har under seriens gång visat intresse för 

Jordan. Det är ett intresse som för det mesta gjort honom synligt obekväm. Övergreppet kommer 

som en chock. På grund av hur scenen är upplagd kan man bara anta att det också är det som är 

syftet. När Jordan säger ”someone else” antar vi att han menar Grace Marks, hans patient som han 
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har fantiserat om i flera veckor. I och med detta blir även denna handling en produkt av Jordans 

relation till Grace. Det är Grace som Jordan är arg på efter hypnosen. Det är därifrån den explosiva 

ilskan tycks komma.  I hans ögon så har Grace, genom Mary Whitneys bekännelse, kränkt honom. 

Scen kretsar kring Grace trots att hon inte är närvarande. Scenens fokus ligger inte på Rachel som 

en individ eller på det trauma som övergreppet ger upphov till. Hon har istället reducerats till ett 

offer. Efter att denna scen är över ser vi aldrig Rachel igen.  

Denna scen bildar en stark kontrast till de efterföljande som alla hålls samman av 

Jordans voice-over. I dessa scener läser Jordan upp det brev som han har adresserat till pastor 

Verringer som en inre monolog. Monologen är reflekterande. Han nämner framförallt Grace Marks 

och de våldshandlingar, den utsatthet som präglat hennes liv och som måste ha gett upphov till 

trauma: “I wonder about Grace´s violent childhood and her experience as a young woman, abused 

constantly, harassed on every side. I wonder how much repressed rage she must have carried with 

her as a result.” (Harron 2017, “Del 6”: 28.20) 

Romanens Jordan har en återkommande självreflektion som framförallt väcks i 

samband med Grace historieberättande. Denna självreflektions kommer till uttryck genom den 

interna fokalisationen. Liksom George Parkinson – den man som gjorde Mary gravid vilket sen 

resulterade i hennes dödliga abort – har Simon Jordan en historia av att intressera sig för 

tjänsteflickorna som inte kunde göra så mycket annat än att finna sig i situationen.  

 
 “What was her name? Alice? Or was that later, when he was already at school, and in long trousers, 

and had gone up to the attic in one of his furtive escaped, and had been caught by the girl in her room? 

White-handed, as it were – he´d been fondling one of her shifts. She´d been angry with him, but 

couldn’t express her anger, of course, as she´d wanted to keep her position; so she´d done the womanly 

thing, and burst into tears.” (Atwood 2009, s. 218). 

 

Jordan romantiserar dessa minnen. Romanens Jordan upplevs även som mer svartsjuk och småsint 

än seriens motsvarighet. Det är alltså inte otänkbart att den litterära gestalten skulle kunna förgripa 

sig på en av de kvinnliga karaktärerna, men han gör det inte. Övergreppet lyser med sin frånvaro i 

romanen. Där är Jordans förhållande med Rachel byggd på samtycke. Den Jordan som 

presenterades i början av teveserien skiljer sig så pass mycket från den man som skildras under 

våldtäktsscenen. Är syftet med att lägga till en sådan scen att visa Jordan sämre personlighetsdrag 

istället för att dela med sig av dem successivt så som romanen gör genom Jordans interna 

fokalisering? Är det kanske ytterligare bara en scen som använder sexuellt våld för att chockera 

publiken? För att hålla oss engagerade? 
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7. Diskussion 

I inledningen ställde jag frågor om det sexuella våldet i serien och framförallt om det sexuella 

övergreppet som var tillagt i seriens sista avsnitt. Frågorna som ställdes och som kommer att 

diskuteras här är följande: Vilken funktion har den tillagda våldtäktsscenen i Alias Grace? Fungerar 

scenen enbart som en chockfaktor? Kan man verkligen skildra våld mot kvinnor utan att bidra till 

att kvinnovåldet kommersialiseras?  

Min analys visar på att detta övergrepp, oavsett intention, fungerar som en 

chockfaktor. Analysen belyser även att det sexuella övergreppet inte heller handlar om den 

personen som blir utsatt. Hon försvinner från skärmen så fort övergreppet är över. Hennes 

karaktär i teveserien är också reducerad gentemot i romanen. Övergreppet är en våldshandling som 

handlar om Grace Marks –seriens huvudkaraktär – trots att det inte är hon som blir utsatt eller ens 

är närvarande. Simon Jordan, som är den karaktär som utför övergreppet, är en gestalt vars 

handlande och sammanbrott i teveserien konstant kretsar kring Grace Marks. Detta gör i sin tur 

att karaktären blir endimensionell. I romanen upplever vi istället Jordans perspektiv genom intern 

fokalisation. I denna är alla handlingar motiverade och alla tankegångar utvecklade och förklarade. 

Simon Jordan är i romanen inte nödvändigtvis en god karaktär men han är en mer rundad karaktär 

än teveseriens motsvarighet. Om Jordan hade utfört ett sexuellt övergrepp i romanen, skulle det 

då ha varit mer troget till den gestalten som romanen konstruerat? Det kan vi inte veta.  Dock så 

har den litterära gestalten redan innan romantiserat en situation där han sexuellt trakasserat en 

tjänsteflicka under sina tonår. I teveserien kommer våldsscenen så plötsligt. Vi har inte tidigare fått 

några tecken på att Jordan är kapabel till sexuella övergrepp, scenen och karaktären saknar 

uppbyggnad. Detta i samband med det plötsliga scenbytet gör att våldet kommer som en chock för 

publiken. Det blir alltså en chockfaktor. I min analys spekulerar jag att denna scenen är ett sätt att 

visa doktorns sämre personlighetsdrag istället för att berätta dem successivt för oss genom den 

interna fokalisationen. Denna teori behöver nödvändigtvis inte utesluta våldets funktion som 

chockfaktor. Istället samspelar de. Scenen kan vara ett hastigt sätt att framställa Jordan som mer 

antagonistisk så som romanen gjort ganska tidigt. Oavsett ter sig scenen som ett konstigt tillägg i 

och med Jordans monolog i nästa scen. I monologen nämner Jordan det trauma som Grace Marks 

måste gått igenom då hennes barndom präglats utav våld. Hur detta trauma måste ha resulterat i 

en ilska som kan ha lett henne till att mörda. I romanen kan man likna Simon Jordan med George 

Parkinson – den man som gjorde Mary gravid och sedan sa åt henne att hon skulle gå och dränka 

sig själv i floden. Teveserien drar Jordan arrogans ett steg längre med denna våldshandling.  

Spallacci menar i sin artikel att en skildring av sexuellt våld sällan tillför någonting av 

värde till en diskussion om sexuella övergrepp. Jag delar detta perspektiv. Om vi studerar 
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övergreppet i seriens sista avsnitt utifrån Spallaccis artikel märker vi att scenen placerar publiken i 

en position som Spallacci kallar för voyeuristisk. Enligt henne blir publiken, i denna positionen, 

reducerade till betraktare som inte kan ingripa eller interagera och våldet stannar därmed endast 

hos publiken flyktigt efter att scenen är över.15 Våldet utmanar inte publikens fördomar om kvinnor 

och övergrepp utan fungerar istället mer som en chockfaktor. Det är en typ av konsumtionsvåld 

som existerar endast för att tillfälligt väcka känslor och obehag. Rachel får, som karaktär, heller inte 

något syfte utanför sin utsatthet. I linje med Spallacci anser jag därmed att Jordans övergrepp inte 

tillför något värdefullt till diskussionen. Våldets funktion verkar istället vara ett försök att hålla 

publiken engagerad.  

 

 

8. Slutsatser  
I denna uppsats har jag jämfört berättarteknik i romanen Alias Grace och i dess adaptation, 

teveserien Alias Grace. Undersökningen har främst fokuserat på hur karaktären Simon Jordan har 

konstruerats i roman kontra teveserie. Analysen har delats in i fyra delar, varav den första jämför 

berättarperspektiven i roman och i serie i sin helhet. De andra tre delarna fokuserar främst på 

Simon Jordan och hur han, genom de olika berättarteknikerna, är konstruerad.  

Till en början har jag jämfört hur karaktären Simon Jordan introduceras för läsare 

respektive publik i roman och serie. Jordans första möte med publik och läsare är samtidigt också 

hans första möte med Grace Marks. Mötet skildras utifrån Grace förstapersonsperspektiv. I min 

jämförelse kommer jag fram till att Dr. Jordan skildras mer aggressivt i den litterära gestaltningen. 

Han tar inte samma hänsyn till Graces personliga utrymme så som teveseriens motsvarighet till 

synes gör. Doktorn framställs även som mer hetsig och levande. I romanen kretsar Grace och 

Jordans konversationer mer kring honom. Teveseriens Jordan framställs istället som artig och 

avståndstagande. Han är mer professionell så som vi idag förväntar oss att psykologer ska vara. 

Han tar även mer hänsyn till Grace. Med det sagt så centreras hela deras konversation i teveserien 

runt Grace Marks.  

I analysen andra del jämför jag Jordans gradvisa sammanbrott genom romanen och 

seriens gång. I romanen finns en tonövergång som speglas i Jordans interna fokalisation. En mycket 

snabbare tonövergång reflekteras i teveserien. Jordans attityd inom den interna fokalisationen 

skiftar i romanen från ett som är präglat av sarkasm till ett som tyder på utmattning. Slutligen slår 

narrativet över i bitterhet, i frustrerad ilska. Romanens övergångar är mer väl underbyggda då de 

sträcker ut sig över en längre tidsperiod. De är även till viss del överlappande i sina övergångar. 

																																																													
15 Se Spallacci 2019, s. 6. 
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Teveseriens tonövergångar slår istället över mera hastigt. Jordans övergång från trötthet till ilska är 

till exempel närmast explosiv efter Grace hypnos i serien. Ilskan skildras i det sexuella våldet som 

jag diskuterar i analysens tredje del. I denna del kommer jag dock fram till att Jordans sammanbrott 

är mer motiverat i romanen. Samtidigt är sammanbrottet i romanen ett resultat av fler aspekter än 

endast Grace Marks. Sammanbrottet i tv-serien kretsar endast kring Grace och hennes livshistoria. 

Vi får ingen motivering till varför Jordan påverkas på det sättet han gör när han lyssnar på det hon 

återberättar, vi får endast en synlig reaktion som vi lämnas till att tolka. 

Flera citat från Jordans interna fokalisation har omarbetats till repliker. Vid 

omarbetningarna har citaten tagits från sin originella kontext i den interna fokalisationen. I 

romanen gör kontexten att han framstår som betydligt mer reflekterande än teveseriens 

motsvarighet. Jordans brist på reflektion i serien påverkar även förhållningen till hans karaktär. 

Förhållningen blir beroende av vilka meningar som används som repliker och vilka som står fast 

som inre reflektioner. I analysen visar jag på att Jordans respons på Grace historia skiljer sig i roman 

och serie. I romanen reflekterar Jordan kring Grace opålitlighet som berättare. I slutet har han 

fortfarande inte bestämt sig för om hon talat sanning eller inte. Hennes opålitlighet som berättare 

blir mer av en öppen tolkningsfråga för läsarna liksom för Jordan. I teveserien bestämmer han sig 

redan efter Grace hypnos att hon är opålitlig och han håller fast vid det påståendet ända till slutet. 

Han anser att hon måste ha ljugit för honom. Han känner sig kränkt. Jordan framställs som mer 

antagonistisk i slutet av berättelsen, inte bara på grund av övergreppet han begår, utan också på 

grund av hur snabbt han avfärdar Grace livshistoria.  

I analysens tredje del jämför jag en scen i seriens sista avsnitt med de händelser som 

utspelar sig i boken. I tv-serien förgriper sig Jordan på hyresvärdinnan Rachel Humphrey. Efter att 

denna scen är över försvinner hon från skärmen. I romanen har Jordan och Rachel istället haft ett 

längre sexuellt förhållande. Rachel vill att hon och Jordan ska rymma iväg till USA tillsammans. 

Jordan vill inte detta. Han känner sig klar med Kingston och flyr ensam med första bästa tåg tillbaka 

till USA. I min analys av denna del kommer jag fram till att scenen där Rachel utsätts för ett sexuellt 

övergrepp inte kretsar kring henne utan istället kring Jordans relation till Grace. Jordans handlingar 

motiveras inte och det finns heller inte något som bygger upp till denna scen. Scenen fungerar som 

en chockfaktor.  

Teverserien Alias Grace är mindre komplex än romanen. Analysen tyder på att mycket 

av den komplexitet som tidigare rört sig kring den litterära gestaltningen av Simon Jordan har gått 

förlorad i teveserien. I romanen är Jordan konstruerad genom en intern fokalisation. I 

översättningen från text till tal, ljud, handling och bild har denna konstruktion genom fokalisation 

prioriterats bort. Vi får därmed inte tillgång till Jordans motiveringar, reflektioner och minnen så 
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som vi har i romanen. Alla dessa aspekter av karaktären hålls dolda för oss i teveserien och vi 

lämnas istället till en mer öppen tolkning av Jordans beteende. Det resulterar i att teveseriens Jordan 

blir en relativt platt karaktär. Han är endimensionell. Det mesta i serien centrerar kring Marks, 

hennes historieberättande och Jordans relation till henne. Grace förstapersonsperspektiv har i 

teveserien översatts till en inre monolog där hon tilltalar Simon. Simon är i sin tur framställd på ett 

sådant sätt att hela hans ark kretsar kring Grace Marks och deras relation. Jordans sammanbrott 

blir ett resultat av hennes historieberättande. Andra faktorer, som i romanen tar större plats, nämns 

inte ens i teveserien. Även det övergrepp som Jordan begår är knutet till Grace Marks, vilket 

framgår av repliken: ”I´ve always wanted to do that with someone else.”. Med det sagt så reduceras 

övergreppet till en chockfaktor. Det fungerar snarare som konsumtionsvåld och möjligen ett 

snabbt sätt att kompensera för en bristande karaktärsuppbyggnad i Jordan. Våldet blir ett onödigt 

tillägg.  

 

 

9. Sammanfattning 
Uppsatsen har jämfört berättarteknikerna i romanen Alias Grace respektive dess adaptation, 

teveserien Alias Grace i en adaptationsanalys. Undersökningens fokus ha lagts på en av de manliga 

huvudkaraktärerna, Simon Jordan. Analysen har jämfört hur denna karaktär har, genom de olika 

berättarteknikerna, konstruerats och vilka konsekvenser skillnaderna i konstruktionen får för 

berättelsen. Uppsatsen kommer fram till att en av de stora skillnaderna är att Jordans perspektiv i 

romanen är konstruerat genom en intern fokalisation. Denna fokalisation har inte översats i serien. 

Istället hålls många aspekter av Jordans personlighet dolda för publiken. Detta resulterar i att 

seriens Jordan skildras som en relativt platt karaktär i jämförelse med sin litterära motsvarighet. 

Uppsatsen diskuterar även det sexuella övergreppet i seriens sista avsnitt som begås av Jordan. 

Eftersom att övergreppet saknas i romanen debatteras dess roll som konsumtionsvåld och 

chockfaktor.  
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