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1. Inledning 

Transformationsmotivet från människa till djur går att finna i litteraturen sedan en lång tid 

tillbaka. Det finns i Ovidius Metamorfoser från ca år 0 och i exempelvis Odysséen, 700-talet 

f. Kr. Det är inte ovanligt att stöta på motivet i skräcklitteratur eller i barn- och 

ungdomslitteratur. Det dessa har gemensamt är att omvandlingen ofta har en övernaturlig 

förklaring. Omvandlingarna används till varierande syften. Det kan framställas som något 

skräckinjagande eller bidra till ett utforskande av jaget. I många fall kan transformationen från 

människa till djur tolkas som en degradering.
1
 Motivet återfinns också i den här uppsatsens 

utvalda roman Under the skin (2000) av Michel Faber. I romanen sker det två olika 

omvandlingar, varav ingen har en övernaturlig orsak. En av dessa är att människan betraktas 

som ett djur och därmed behandlas som ett av utomjordingar som kallar sig själva för 

människor. Den andra omvandlingen sker från ”människa” (utomjording) till djur (Homo 

Sapiens). Protagonisten som är en kvinnlig djurliknande utomjording opereras om till en 

människo-kvinna för att kunna jaga och fånga det utomjordingarna anser vara djur.  

 Någon som tidigare forskat kring förvandlingar i modern litteratur är Ann-Sofie 

Lönngren, och i sin artikel ”Förvandlingar. Politiska implikationer av litterära 

transformationer människa-djur” är en av frågorna hon försöker besvara vad det är det 

mänskliga subjektet mister när det transformeras eller framställs som ett djur. Hon kommer 

fram till att om könsidentitet/könsförankring, kronologisk förankring, yttre 

identitet/igenkännlighet eller namn/benämning berövas eller ifrågasätts orsakar detta en 

problematisering av det mänskliga subjektet. Det blir tydligt att kropp och identitet hänger 

ihop. Detta är centralt för min uppsats.  

 Kroppen är ett återkommande motiv i Under the skin eftersom protagonisten 

inspekterar kropparna hos de män hon jagar, för att avgöra om de är dugliga att äta, samtidigt 

som samma män granskar hennes kropp som hon använder för att smälta in. Kroppen är också 

i fokus eftersom protagonisten jämför sin kropp med dem hon jobbar med och med karaktären 

Amlis Vess som kommer från samma art men tillhör olika klasser. Därför undersöker jag i 

denna uppsats hur klass och kön gestaltas i kroppsbeskrivningarna, framför allt hur bilden av 

protagonistens kropp ser ut ur människornas respektive utomjordingarnas perspektiv och hur 

                                                 

1
 Ann-Sofie Lönngren, ”Förvandlingar. Politiska implikationer av litterära transformationer människa-djur”, 

Tidskrift för litteraturvetenskap, nr. 3-4, 2008, s. 88. 
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det kan tolkas. Det kommer också att undersökas hur romanens slut kan relateras till hur klass 

och kön framställs i Isserleys relationer till övriga karaktärer.  

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att genom en tematisk läsning undersöka om och på vilket sätt 

kategorierna klass och genus interagerar i kroppar i romanen Under the skin. 

 Protagonisten Isserley är en kvinnlig djurliknande utomjording som blir förvandlad till 

människa med en människo-kvinnokropp och därmed förlorar tidigare könade attribut som 

ansågs attraktiva och ersätts med nya. I tidigare forskning som gjorts på just den här romanen 

undersöks transformationsmotivet människa-djur ur olika perspektiv, men inte ur ett 

intersektionellt perspektiv eller i förhållande till genus. Jag anser att romanen också säger 

något om genus, kropp, klass och ställer därför följande frågor; 

1) På vilket sätt bekönas Isserley av verkets andra karaktärer? 

2) Hur gestaltas klass och kön i beskrivningarna av de olika kropparna? 

3) Hur samverkar klass och kön i Isserleys relationer till övriga av karaktärerna? 

4) På vilket sätt kan den narrativa strukturen relateras till klass och kön? 

Utomjordingarna kallar människor för vodsels och sig själva för människor. Jag kommer inte 

att använda mig av ordet vodsel. I min uppsats används benämningarna utomjording och 

människa.  

1.2 Teori och metod 

Under the skin kan ses som en science fiction-roman. Det finns många varierande definitioner 

av vad som menas med science fiction. I det här sammanhanget är det den novologiska 

definitionen som passar bäst. Den novologiska definitionen kräver att verket i fråga innehåller 

minst ett novum, ett fenomen eller förhållande, som avviker från författarens eller läsarens 

samtida verklighet. Avvikelserna ska vara trovärdiga, inte bero på övernaturliga förklaringar 

och ha en central betydelse för berättelsen och för de mänskliga relationerna som skildras i 

berättelsen.
2
  

 Maria Nikolajeva skriver att i sf-liknande berättelser kan kvinnliga figurer framställas 

stereotypfria.
3
 Eftersom berättelsen utspelar sig i ett sammanhang som inte är känt för läsaren 

                                                 

2
 Jerry Määttä, Raketsommar: science fiction i Sverige 1950-1968, Diss. Uppsala universitet, 2006, Lund, 2006, s. 

38 & 42.  
3
 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar. 2., Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 130. 
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behöver inte berättelsen förhålla sig till realistiska stereotyper som är kopplade till 

berättelsens kontext. I början på 1970-talet skrev ett flertal feminister så kallad feministisk 

science-fiction. Jenny Bonnevier understryker att science fiction har skrivits av kvinnor sedan 

genrens begynnelse, men att den feministiska rörelsen på 70-talet haft en inverkan på genren. 

I dessa verk undersöks innebörden av att vara kvinna under helt andra förhållanden och 

omständigheter än vad det är i författarens och läsarens egen verklighet.
4
 Med detta som 

bakgrund anser jag det vara särskilt intressant att undersöka hur innebörden av att vara kvinna 

ser ut i Under the skin.  

 Ett perspektiv som kommer att användas i den här uppsatsen är intersektionalitet. Det 

är ett tillvägagångssätt där mer än ett problemområde studeras på en och samma gång. Ordet 

betyder att genomskära/att korsa. I ”Intersektionalitet- ett användbart begrepp för 

genusforskningen” berättar Nina Lykke att det teoretiska begreppet kom till mellan black 

feminism (postkolonial teori) och queer teori (postmodern feministisk teori).
5
 

Intersektionalitet handlar om hur samspelet mellan olika sociokulturella kategorier så som 

kön, klass, etnicitet, ras, sexuell orientering, etc. har använts för att legitimera till exempel 

sociala hierarkier och maktasymmetrier.
6
  

 Den här uppsatsen berör intersektionalitet mellan genus och klass, i viss mån också art. 

I frågan om klass är uppsatsen intresserad av hur protagonistens klassidentitet kommer till 

uttryck i romanen. Klassidentitet eller klassmedvetande har att göra med individen och vilken 

samhällsklass denne identifierar sig med.
7
 I ”Olika sidor av klass” refererar Mattias Bengtsson 

till vad John Scott avser med social klass. Social klass handlar enligt John Scott om klass som 

livsform, livsstil eller kultur.
8
 Social klass anses uppstå som resultat av daglig interaktion 

mellan människor och leder till att likartade sedvänjor och värden uppstår. Uppsatsen kommer 

även undersöka hur social klass framställs i romanen. 

 Det andra perspektivet uppsatsen utgår från är genus. I Genusforskning – Frågor, 

villkor och utmaningar belyser Britt-Marie Thurén att genusforskningen har växt fram ur den 

feministiska rörelsen och att ”Termen genus infördes för att skilja det sociala och det 

                                                 

4
 Jenny Bonnevier, Estranging cognition: feminist science fiction and the borders of reason. Diss. Uppsala: 

Uppsala, 2005, s. 20ff. 
5
 Nina Lykke, “Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 

nr. 1, 2003, s. 48. 
6
 Nina Lykke, Genusforskning: en guide till feministisk teori, metodologi och skrift, 1. uppl., Liber, Stockholm, 

2009, s. 46. 
7
 Maria Oskarson, Mattias Bengtsson och Tomas Berglund (red.), En fråga om klass: levnadsförhållanden, 

livsstil, politik, 1. uppl., Liber, Malmö, 2010, s. 19. 
8
 Ibid., s. 12ff. 
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kulturella från det biologiska.”
9
 Idag är det inte särskiljandet mellan kön/natur och 

genus/kultur som är det viktigaste i genusforskning, poängterar hon. Enligt Thurén är 

genusforskarens uppgift att undersöka vad människan gör med det som vi kallar kön. 

Genusforskningen undersöker hur problematisering av ”kön” ser ut och vad det innebär.
10

  

 Jag utgår i det här sammanhanget delvis från kroppsmaterialistisk genusteori där fokus 

läggs på sambandet mellan subjekt och kropp.
11

 Genom att utgå från detta perspektiv kan den 

konkreta kroppen studeras som i sin tur kan säga något om såväl könsidentitet som 

klassidentitet och social klass.  

 Som det påpekas i En bok om flickor och flickforskning av Anna-Karin Frih och Eva 

Söderberg används begreppet genus till att undersöka vad människan gör med tanken om våra 

könade kroppar. De hävdar att en människa bekönas ”när de genom språkliga och icke-

språkliga handlingar identifierar sig med, eller blir identifierade som, någon av dessa 

positioner”.
12

 Författarna hävdar också att till dessa bekönade kroppar är det vanligt att vissa 

egenskaper anknyts.
13

 

 Den här uppsatsen undersöker bland annat hur Isserleys kropp framställs som bekönad, 

vilket delvis sker genom att berättelsen fokaliseras genom män som betraktar hennes kropp. I 

denna del av studien kommer jag att utgå från Laura Mulveys teorier om den manliga blicken. 

 I ”Visuell lust och narrativ film” undersöker Mulvey hur representationen av den 

kvinnliga gestalten ser ut i de filmer hon har studerat. Hon kopplar resultatet till en 

psykoanalytisk teori som kommer från Freuds avhandlingar om sexualteori, framför allt om 

skopofili vilket beskrivs som ”lusten i att betrakta en annan person som ett erotiskt objekt”.
14

 

 

I den patriarkala kulturen står kvinnan som en signifiant för den manlige andre, hon är bunden av 

en symbolisk ordning i vilken mannen kan leva ut sina fantasier och tvångsföreställningar genom 

att rikta sina språkliga befallningar mot den tysta bilden av en kvinna som fortfarande är knuten 

till sin funktion som bärare av mening, och inte som skapare av den.
15

 

 

Mulvey påstår att det ”patriarkala samhällets omedvetna har strukturerat filmens form”.
16

 I 

den populärfilm Mulvey har studerat är den mänskliga gestalten i fokus och den kvinnliga 

                                                 

9
 Britt-Marie Thurén, Genusforskning: frågor, villkor och utmaningar, Vetenskapsrådet, Stockholm, 2003, s. 14f. 

10
 Ibid., s. 63. 

11
 Lykke 2009, s. 223. 

12
 Anna-Karin Frih & Eva Söderberg (red.), En bok om flickor och flickforskning, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2010, s. 21. 
13

 Ibid., s. 21. 
14

 Laura Mulvey, “Visuell lust och narrative film”, Tidskrift för genusvetenskap, nr. 4, 2013, s. 48ff. 
15

 Ibid., s. 48. 
16

 Ibid., s. 47. 
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karaktären framställs som bärare av den heterosexuella mannens blick och detta är samma 

mekanism som styr den narrativa strukturen i filmen.
17

   

 Även R.W. Connell skriver om den heterosexuella mannens blick i Om genus (2003) 

där hon betonar att den heterosexuella mannens blick har en tendens att behandla kvinnor som 

objekt eller mer liknande ett ting än en person genom att stycka upp kvinnans kropp. Det här 

kommer till uttryck särskilt inom pornografin där olika delar av kvinnokroppen säljs, så som 

exempelvis stora bröst eller stora skinkor, snarare än hela kroppar.
18

 

 Fokalisering, synvinkelshantering, är en berättarteknisk funktion i skönlitteratur och är 

en del av textens perspektiv. Med den här funktionen kan berättaren avgränsa läsarens 

informationsflöde eller också fungera som åskådliggörande.
19

 I och med att fokalisering kan 

ses som en typ av ”blick” anser jag att det kan vara motiverat och fruktbart att använda 

Mulveys teorier om film för att analysera en roman. 

 Min analys utgår från en tematisk läsning av romanen Under the skin. Ett 

återkommande motiv i romanen som min uppsats fokuserar på är kroppsbeskrivningarna av 

karaktärerna. Min analys avser att presentera utvalda avsnitt där kroppen tematiseras. I vissa 

av dessa avsnitt där kroppen tematiseras undersöker uppsatsen interaktionen mellan klass och 

genus.  

 

1.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning, i förhållande till mitt fält, som gjorts på Michel Fabers verk Under the 

skin är “’It´s a Question of Words, therefore’: Becoming-animal in Michel Faber’s Under the 

skin” av Sarah Dillon och “Of humans, pigs, fish and apes: The literary motif of human-

animal metamorphosis and its multiple functions in contemporary fiction” i L’Esprit 

Créateur. Ingen av dessa analyserar verket i fråga ur ett genusperspektiv. Däremot behandlar 

båda dessa texter, ur olika perspektiv, människa-djur transformationsmotivet. Nedan följer en 

närmare presentation av dessa artiklar eftersom de är viktiga för denna uppsats.  

 Enligt Sarah Dillon är Under the skin främst berättad ur ett tredjepersonsperspektiv 

och fokaliseringen sker via protagonisten. Det är alltså Isserley som är en utomjording och 

som i texten kallas för och framställs som en människa vars medvetande präglar berättelsen. 

                                                 

17
 Ibid., s. 52f. 

18
 Raewyn Connell, Om genus, Daidalos, Göteborg, 2003, s.122f. 

19
 Nikolajeva 2004, s. 172. 
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Dillon skriver att Isserleys art ser ut som en blandning av katt, hund och en lama, detta är 

Fabers egen beskrivning som kommer från en intervju gjord av Ron Hogan.
20

 

 Protagonistens förvandling till människa sker genom en mycket smärtsam och 

fullständig operation, från att stå på fyra ben till att stå på endast två. Vidare beskrivs Isserleys 

sort att komma från en ekologiskt ödelagd och strängt klassindelad planet. I Sarah Dillons 

tolkning av Under the skin behandlar hon hur kontexten, den etiska relationen mellan 

mänskliga och ickemänskliga djur, framställs av Faber genom att använda språket med dess 

olika möjligheter. Artikelförfattaren vill belysa hur Fabers grundläggande berättarteknik är 

baserad på den traditionella uppdelningen mellan människa och ickemänniska. Inget språk 

konstituerar därmed inget subjekt. Detta menar artikelförfattaren att Faber gör genom att döpa 

om människorna i boken till vodsel och utomjordingarna till människor. Distinktionen 

förstärks ytterligare genom att Faber använder sig av metaforiska beskrivningar av 

förvandlingen, människa-ickemänniska, i språket. Dillon menar alltså att Faber använder sig 

av ett bildspråk som transformerar människa till djur genom hela texten.
21

 Fabers 

berättarteknik i Under the skin sätter läsaren i en tuff tolkningsprocess. Dillon skriver att 

läsaren får ledtrådar men att det inte är förrän en lång bit in i handlingen som läsaren får sin 

första beskrivning av hur en människa ser ut i Fabers värld. Detta sker när karaktären Amlis 

Vess träder in i berättelsen.
22

 

 

Like all of Isserley´s race (except for Isserley and Esswis, of course) he stood naked on all fours, 

his limbs exactly equal in length, all of them equally nimble. He also had a prehensile tail, which, 

if he needed his front hands free, he could use as another limb to balance on, tripod-style. His 

breast tapered seamlessly into a long neck, on which his head was positioned like a trophy. It came 

to three points: his long spearhead ears and his vulpine snout. His large eyes were perfectly round, 

positioned on the front of his face, which was covered in soft fur, like the rest of his body. (s.110) 
23

 

 

 

Amlis Vess är arvtagare till företaget där Isserley jobbar. Precis som artikelförfattaren lyfter 

fram är karaktären en djurrättsaktivist och vegetarian som anländer till gården för att själv 

inspektera vad som egentligen föregår där. Enligt Dillon är ett intressant avsnitt involverande 

både Amlis Vess och Isserley när Amlis ber Isserley att följa med honom dit man bevarade de 

                                                 

20
 Sarah Dillon, “’It´s a Question of Words, therefore’: Becoming-animal in Michel Faber’s Under the skin”, 

Science fiction studies, nr. 1, 2011, s. 136. 
21

 Ibid., s. 135f. 
22

 Ibid., s.136. 
23

 Härdanefter kommer sidhänvisningar ur romanen Under the skin fortsätta anges inom parantes i den 
löpande texten. 
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fångatagna människorna.
24

 När de börjar närma sig platsen där människorna förvaras tänker 

Isserley ”She hoped all the vodsels’ tongues had been thoroughly seen to. What Amlis didn’t 

know wouldn’t hurt him”. (170) Därefter visar Amlis hur en av fångarna lägger ned stor möda 

på att skriva ett ord upp och ner för dem att kunna läsa. Ordet fången skriver är ”MERCY”, 

nåd/barmhärtighet (171). Detta är ett av Sarah Dillons exempel på det som nämndes tidigare 

om den etiska kontexten samt att uppdelningen mellan människa-ickemänniska utgår i viss 

del från ”no language, no subjectivity”. Artikelförfattaren anser också att det här avsnittet 

uttryckligen bekräftar romanens intresse för idén om metamorfos och påminner om Ovidius 

berättelse om Io: ”Io can no longer speak, like the vodsel in the pen she retains her command 

over language and reveals her true identity to her father by tracing letters in the ground.”
25

 

 Den andra artikeln, “Of humans, pigs, fish and apes: The literary motif of human-

animal metamorphosis and its multiple functions in contemporary fiction” som är skriven av 

Marion Gymnich och Alexandre Segao Costa, utgår ifrån ett ekokritiskt perspektiv och 

behandlar också människa-ickemänniska motivet. Närmare bestämt undersöker 

artikelförfattarna betydelsen av förvandling och dess olika funktioner i fyra samtida 

skönlitterära verk. Artikelförfattarna understryker inflytandet den romerska skalden Ovidius 

stora verk, Metamorfos, har haft på den västerländska litteraturen genom århundraden. Detta 

illustrerar artikelförfattarna genom att peka på scener och motiv i de fyra verken som liknar 

några exempel ur berättelsen om Io.
26

 

 Enligt artikelförfattarna är skillnaden mellan förvandlingsmotivet i den samtida 

skönlitteraturen, som i Under the skin, och sagorna, som i Metamorfoser, att förvandlingen 

inte orsakats av övernaturliga krafter av något slag. Ytterligare ett drag som är vanligare i den 

samtida skönlitteraturen innehållande en förvandling är att förändringen sker långsamt, istället 

för den plötsliga omvandling man finner i folksagor innehållande förvandlingsmotivet.
27

  

En likhet som förvandlingsmotivet i den äldre litteraturen tycks dela med 

transformationsmotivet, människa-djur, i den samtida litteraturen är att varelsen som 

genomgår en förvandling antingen behåller mänskliga känslor och tankar eller så utvecklas 

nya eller främmande sätt att uppfatta världen. Artikelförfattarna påstår också att berättelsen 

                                                 

24
 Ibid., s. 137. 

25
 Ibid., s. 137f. 

26
 Marion Gymnich & Alexandre Segao Costa, “Of humans, pigs, fish and apes: The literary motif of human-

animal metamorphosis and its multiple functions in contemporary fiction”, L’Esprit Créateur, nr. 2, 2006, s. 
68ff. 
27

 Ibid., s. 84.  
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om Io illustrerar hur det djur människan förvandlas till ofta på något sätt liknar den som blivit 

förvandlad.
28

  

 I Under the skin behandlas människor som djur av djurliknande utomjordingar som 

kallas sig själva för människor. Gymnich och Segao Costa understryker att Isserley medvetet 

går med på en smärtsam operation för att omvandla sitt yttre och att i de flesta fallen har 

omvandlingen skett bortom individens kontroll. Syftet med operationen är, som framhålls i 

artikeln, att få Isserley att se mänsklig ut. Till en början luras läsaren till att tro att Isserley är 

en vanlig kvinna, men det visar sig att hon kommer från en civilisation vars kunskap och 

teknik är överlägsen människans. Artikelförfattarna skriver att degradering och förlust av 

rationalitet är ett vanligt kännetecken för transformationsmotivet människa-djur, men att detta 

ifrågasätts ironiskt i Under the skin.
29

 Enligt artikelförfattarna är Isserley efter operationen i 

själva verket ”de-humanized” och kan ses som en maskin eller ett vapen, men det som blir 

tydligt här enligt mig är att bilden av Isserley som kvinna, som beskrivs i romanen, också är 

tänkt att motsvara utomjordingarnas tolkning av människans egen bild av en kvinna.  

2. Analys 

2.1 Baywatch babe/liten gammal dam 

Till en början presenteras Isserley som en mystisk och svårtolkad karaktär i Under the skin. 

Hon kör runt ensam i de skotska högländerna och håller ögonen öppna efter manliga liftare. 

Hon tycks välja omsorgsfullt, efter sina egna kriterier, vem som får åka med. På första sidan i 

romanen uttrycks det som att hon gör det för sin egen vinning. ”Puny, scrawny specimens 

were no use to [her].” (s.1) På andra sidan står det att naturens skönhet ibland vilseledde 

henne så att hon glömde vad det var hon egentligen var ute efter (s.2). Läsaren får inte veta 

med en gång att plocka upp liftare är Isserleys jobb och att det är ett jobb som hon nästan 

slaviskt är bunden till. I brist på vetskap om Isserleys bakgrund är läsarens bild av Isserley att 

hon är oberoende av någon. Det intresse hon visar för de manliga liftarna väcker många olika 

associationer hos läsaren.  

 

                                                 

28
 Ibid., s.68. 

29
 Ibid., s. 84. 
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visualizing herself already parked somewhere with a hunky young hitchhiker sitting next to her; 

she imagined herself breathing heavily against him as she smoothed his hair and grasped him 

round the waist to ease him into position. (s.7) 

 

Läsaren får ta del av hur Isserley ser på liftarna och deras kroppar. Hennes blick kan ha en 

sexuell anspelning. På en annan sida står det ”Coming from the opposite direction, Isserley 

might catch a glimpse of his buttocks, or his thighs, or maybe how well-muscled his shoulders 

were”. (s.4) I dessa exempel framställs Isserley inte som bärare av mening utan som skapare 

av den. 

 

Even while she was admiring him, following the curves of his brawny shoulders or the swell of 

his chest under his T-shirt, savouring the thought of how superb he’d be once he was naked, she 

would keep one eye on the roadside, just in case an even better prospect was beckoning to her out 

there. (s.5)  

 

Väldigt tidigt i romanen får läsaren också erfara hur fokaliseringen sedan skiftar till liftarna 

och att de ofta fokuserar på hennes bröst. De kirurgiskt skapade brösten bidrar till att dölja att 

protagonisten är en utomjording och via fokaliseringen i romanen får läsaren också ta del av 

männens bild av Isserley som ett sexuellt objekt. 

 Den följande texten är en analys av en samling utvalda avsnitt med beskrivningar av 

protagonisten Isserley. Det avsnitten har gemensamt är att alla utspelas i ett och samma rum, 

nämligen i Isserleys bil och i dessa avsnitt där berättelsen fokaliseras genom män som 

betraktar hennes kropp förändras successivt läsarens tidigare bild av Isserley.  

 Genom att titta närmare på hur liftarna ser på Isserley undersöks hur idén om våra 

könade kroppar ser ut i det här sammanhanget. Läsaren får också ta del av hur liftarna 

förknippar Isserleys kropp med klass. En viktig detalj att ha i åtanke här är att liftarnas tankar 

om Isserley utgår ifrån deras föreställning av Isserley som kvinna och människa, Isserleys 

sanna identitet är okänd för liftarna. Hennes arts existens är i det stora hela också okänd för 

den övriga världen.   

 Isserley plockar upp en backpacker som kommer från Tyskland. Liftaren var 

läkarstudent, men hade hoppat av studierna för att resa. Liftarens kroppsbeskrivning av 

Isserley är väldigt grundlig. Den här beskrivningen av Isserleys kropp skiljer sig från de 

kroppsbeskrivningar som följer. När de båda väl sitter i bilen lutar Isserley sig tillbaka och 

korrigerar sina armar så att han kan se vad som kan bli hans, vilket antyds vara hennes bröst 

(s.41). Därefter övergår fokaliseringen från Isserley till den tyska liftaren.  

 Till en början är liftaren upptagen med att tänka på annat, men snart övergår liftarens 

tankar till Isserley. Han granskar Isserley med ett par läkarögon. Han tänker på att Isserley var 
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en av få kvinnor han fått skjuts av. De flesta åkte bara förbi, men det var något annorlunda 

med Isserley tänkte liftaren. Han tyckte att Isserley verkade snäll och märkte att hon hade 

stora bröst som hon visade upp för honom. Liftaren från Tyskland drar också slutsatsen att 

Isserley förmodligen är intresserad av samlag. Han hoppades att Isserley inte förväntade sig 

att få betalt i natura på något vis för skjutsen, i alla fall inte förrän de hade anlänt till hans 

destination (s.42). I citatet nedan ges liftarens detaljerade och noggranna beskrivning av 

Isserleys kropp. 

 

Her posture was, in his opinion, suggestive of some spinal problem. Her hands were large and yet 

unusually narrow. The skin on the edge of her hand, along her pinkie and down to the wrist, had 

a horny suggesting scar tissue following surgery. Her breasts were perfect, flawless; perhaps 

they, too, were the product of surgery. She was turning towards him now. Mouth-breathing, as if 

her perfectly sculpted little nose had indeed been sculpted by a plastic surgeon and had proved to 

be too small for her needs. Her magnified eyes were a little bloodshot with tiredness, but 

startlingly beautiful, in his opinion. The irises were hazel and green, glowing like … like 

illuminated microscope slides of some exotic bacterial culture (s.42).  

 

Liftaren ser att Isserleys kropp är resultatet av plastikoperationer. Han synar varje ärrvävnad 

och biverkning. Han lägger märke till hennes ryggbesvär och ärret efter hennes amputerade 

sjätte finger. Han beskriver också hennes bröst och näsa som en perfekt konstruktion av 

operation. I motsats till den här tyska liftarens bild av Isserleys kropp följer andra 

beskrivningar av Isserley som liknar den i Dillons artikel. Där står det att Isserleys utseende 

beskrivs i likhet med en glamourmodell.
30

 

 I ett avsnitt beskriver till exempel en liftare Isserley som ”Half Baywatch babe, half 

little old lady” (s.12). Han tycker att hon har stora, fylliga läppar som ser ut som en 

fotomodells läppar. Isserley har på sig en urringad tröja och trycker ut sina bröst för liftaren 

att se och när liftaren tittar på hennes bröst följer en lång beskrivning av hur fantastiska 

hennes bröst var: ”Still, those tits … They were like … they were like … He didn’t know 

what to compare them to. They looked pretty fucking good, nestled next to one another there, 

with the sun shining on them through the windscreen.” (s.12) Han tänker att hon medvetet är 

klädd sådär för att kunna visa upp sina bröst (s.11). Liftaren antar att hon vill ha samlag 

(s.13). Förutom Isserleys bröst lägger han märke till flera olika avvikande fysiska detaljer med 

hennes kropp. 

 

The rest of her was a funny shape, though. Long skinny arms with big knobbly elbows – no 

wonder her top was long sleeved. Knobbly wrists too, and big hands. Still, with tits like that … 

That were really odd, actually, those hands. Bigger than you’d think they’d be, to look at the rest 

                                                 

30
 Dillon 2011, s. 136. 
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of her, but narrow too, like … chicken feet. And though, like she’d done hard labour with them, 

maybe worked in a factory (s.12). 

 

Trots att liftaren lagt märke till några besynnerliga detaljer med Isserley som hennes knöliga 

armbågar och handleder, korta ben, litet hjärtformat ansikte som en alf i en barnbok, plufsiga 

kinder med tjocka glasögon som förstorade hennes ögon så mycket att de såg två gånger så 

stora ut, framställs Isserley i det här stycket som en sexuellt attraktiv människo-kvinna. Som 

citatet också visar får även Isserleys händer särskilt mycket uppmärksamhet. Liftaren 

förknippar Isserleys händer med arbete. Utifrån hur hennes händer ser ut drar liftaren 

slutsatsen att Isserley kanske har arbetat i en fabrik.  

 Vid mötet med en annan liftare anar Isserley oråd och till skillnad från det tidigare 

avsnittet kommer Isserley på sig själv hålla i ratten på ett vis så att hon skyler sina bröst. Men 

trots att Isserley försöker dölja det partiet känner hon hur liftaren stirrar på hennes bröst. 

Läsaren får sedan följa liftarens perspektiv och enligt liftaren är kvinnor klädda som Isserley 

ute efter att få ligga: ”Women don’t dress like that, he thought, unless they want a fuck”. 

(s.34) När den här liftaren tittar på Isserley ser han endast hur Isserley kan tillfredsställa 

honom på bästa möjliga sätt. Liftaren tänker att Isserley kan få utföra oralsex på honom, på 

det viset slipper han se hennes ansikte som han tycker är fult. Han tänker också att en tjej som 

Isserley nöjer sig med det hon kan få (s.35): ”Her tits would dangle between his legs. He’d 

give them a bit of a squeeze if she did a good job.” (s.34) I samma ögonblick som Isserley 

tänker släppa av honom frågar liftaren om hennes bröst är äkta. Liftarens fokus är oavbrutet 

riktad mot Isserleys bröst (s.37). Den här mannen påminde Isserley om en av hennes första 

liftare för flera år sen. Honom hade Isserley sövt bara två minuter efter han klivit in i bilen 

eftersom liftaren hade frågat ”if she liked having a fat cock up each hole” och blottat sin penis 

(s.35). Vissa av dessa män tittar på Isserley kropp som något de vill ha, eller skulle kunna ta 

om de ville och som något hon erbjuder, eftersom hon har en djup urringning. 

 I ett annat avsnitt när Isserley plockar upp en liftare är det en redigt berusad man som 

fått slut på bränsle. Isserleys bröst är det enda som fångar liftarens uppmärksamhet. Liftaren 

jobbar som skogshuggare och behöver ta sig till sin flickvän. Det är mörkt ute och Isserley 

tänker att han får anstränga sig om han vill se hennes bröst. Hon tänker att liftaren kommer att 

iaktta henne under tiden hon kör, men mannen sover mestadels under färden. Trots att liftaren 

är berusad, trött och tankspridd lägger han märke till hennes bröst och tänker ”Bloody big 

knockers, too”. (s.81) Liftaren föreställde sig att Isserley förmodligen skulle vara okej som 

flickvän eftersom han tyckte att hon hade snälla ögon (s.80).  
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I citatet av tyska liftaren beskrivs Isserleys ögon som vackra vilket de också gör av en annan 

liftare som behöver lift för att ta sig till en konsert (s.126). Efter Isserley plockat upp honom 

lutar hon sig tillbaka och tryckte ut sina bröst, som hon gör vid nästan alla dessa avsnitt i 

romanen. Liftaren beundrar Isserley. Han tycker att hon har fantastiska bröst, ögon och hår 

även om hennes hår liknade en mopp och faktiskt var lite rufsigt. Han tänker att det ser ut som 

det gör eftersom att hon kanske har en dålig hårdag. Liftaren tycker att Isserley påminner 

honom om andra lättillgängliga tjejer, som han uttrycker det, bland annat utifrån det faktum 

att hon faktiskt plockade upp honom och hoppas att det är för att hon skulle vilja ligga med 

honom (s.120f).  

 Vid ett annat möte med en liftare, en äldre man, lyfter Isserley armarna högt över 

ratten för att visa liftaren hennes bröst under bilfärden (s.28). Därefter skiftar fokaliseringen 

från Isserley till liftaren. Liftaren noterar också hennes bröst och hennes utseende men inte på 

ett sexuellt sätt: ”She better watch those, the hitcher thought. Or they´ll fall into her Corn 

Flakes.” (s.28) Att Isserleys händer inte ser ut riktigt som de ska undgår inte den här liftaren 

heller: ”What did this girl do for a crust? Her hands weren’t quite right. No, they weren’t 

normal at all. She’d buggered them up, maybe, in some heavy manual job when she was too 

young to handle it and too stupid to complain. Chicken-plucking. Fish-gutting.” (s.28) Han 

tror att Isserleys händer är resultatet av något slags hårt jobb hon utfört när hon var yngre. 

Han tycker att Isserley ser ung ut, omkring arton år, men att hennes händer ser ut att vara 

fyrtio. Liftarna beskriver Isserleys händer som ett par arbetarhänder. Hennes händer tolkas 

som att hon varit eller är i ett ekonomiskt eller socialt utsatt läge, där hon varit tvungen att 

utföra ett slitsamt jobb.  

 Liftaren som Isserley erbjuder skjuts efter karaktären Amlis Vess lämnat farmen mot 

slutet av romanen tycker också att Isserley ser ung ut, men att det ser ut som att Isserley fått 

gå igenom mycket i sitt korta liv. Han tycker att hon är blek, sitter stelt och att hon försöker se 

modig ut. Liftaren tänkte att hon visade brösten för att hon försökte vara sexig men också att 

det var en manöver att avleda uppmärksamhet från resten av hennes kropp. Han tyckte att hon 

såg besegrad ut, sliten och gammal i förtid. Huden på hennes taniga händer var torra och 

ärriga. Av det lilla han sett av hennes ansikte såg det ut som ett slagfält av bitter erfarenhet 

(s.263f). Liftaren i det här avsnittet blir Isserleys sista leverans till Ablach farm där hon 

jobbar. Detta är ett avsnitt som äger rum efter Isserley blivit utsatt för ett övergrepp som också 

kan tolkas vara romanens vändpunkt.  

 Den liftare som skulle komma att utföra övergreppet tänker och säger ”My lucky day” 

samtidigt som han tittar på hennes kropp (s.177). Detta får Isserley att rysa till och leder till att 
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hon försöker dölja sina bröst. Liftaren fortsätter däremot med att säga ”Nice pair of tits you 

got there” (s.177). Under hela bilfärden pratar liftaren om Isserleys bröst. Hon försöker ställa 

frågor om honom, men han får konversationen att handla om henne. I det följande citatet 

beskrivs hur han ser på Isserley: ”’You’re a bit of a goer, aren’t you? challenged the hitcher. ‘I 

– I beg your pardon?’ she said, unfamiliar with the term. ‘Sex,’ he explained flatly […] I can 

spot it a mile off. You love it, don’t you?’” (s.179) Konversationer liknande den ovan om 

Isserleys kropp sträcker sig från sida 177-181. På sida 182 drar liftaren fram en kniv. 

 Det våldtäktsmannen dock får erfara under övergreppet är att Isserley inte har ett 

könsorgan: ”Her genitals, she knew, were buried forever inside a mass of ugly scar tissue 

caused by the amputation of her tail. But the scar lines themselves might resemble the cleft of 

a vodsel’s sex.” (s. 186) När han klär av Isserley nedtill möter hans blick Isserleys ärrade 

kropp, men det avskräckte inte honom från att fortsätta försöka ta det han ville ha från 

Isserley. Han försöker utan resultat tränga in i henne. Hon erbjuder att få hjälpa till genom att 

få visa honom och lyckas på så vis att överlista och göra sig fri från honom (s.186).  

 Alla dessa avsnitt visar att oavsett hur liftarnas uppfattning varierar i hänsyn till hur 

märklig Isserley ser ut, identifierar liftarna Isserley med könet kvinna. I första hand tycks 

Isserley tillskrivas könsidentiteten kvinna eftersom hon har bröst. Till den här bilden av 

Isserleys bekönade kropp anknyts egenskapen sexuellt objekt. Många utav de manliga liftarna 

drar olika slutsatser om Isserley som person utifrån att hon har stora bröst och är lättklädd.  

 Vid blotta synen av Isserleys stora bröst tänker männen på sex och vad Isserley kan 

göra för dem. I Om Genus förklarar R.W. Connell hur den heterosexuella mannens blick har 

en tendens att behandla kvinnor som objekt eller mer liknande ett ting än en person genom att 

stycka upp kvinnans kropp i till exempel pornografin. Där säljs olika delar av en kvinnokropp, 

så som exempelvis stora bröst eller stora skinkor, snarare än hela kroppar. Isserleys blick på 

de manliga liftarna i början av romanen liknar männens syn på hennes kropp. Hon styckar 

också upp mannens kropp med sin blick men skillnaden är att hon inte gör det i ett sexuellt 

syfte. Hon ser inte på männen som sexuella objekt utan hennes mål är att avgöra om deras 

kroppar är dugliga som kött för konsumtion. Hon tänker som hon gör för att de bokstavligt 

talat ska styckas, vilket kan läsas som en slags grotesk spegling av deras blick på hennes 

kropp. 

 Den manliga blicken behöver inte sammanfalla med en manlig karaktär för att den 

kvinnliga gestalten ska framställas som bärare av en sådan bild. Fokaliseringen sker nästan 

konstant via Isserley förutom under de tillfällen Isserley plockar upp en liftare då 

sammanfaller fokaliseringen och den manliga blicken med den manliga karaktären och 
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Isserley utsätts för en omedelbar projicering. I Under the skin är protagonistens funktion inte 

endast bärare av den manliga blicken. Utomjordingen använder omständigheten att kvinnor 

blir sexualiserade för att jaga män.  

 I jämförelse med männens bild av Isserley ser hon själv sig som ett missfoster. 

Beskrivningen av hennes självbild kan tolkas som kritik mot objektifieringen av kvinnans 

kropp och som bärare av den heterosexuella mannens blick. På sida 250 kallar Isserley sina 

nya bröst för högar av kött och jämför dem med tumörer och stenar i havet. På en annan sida 

riktas direkt kritik mot hur kvinnan framställs i media. 

 

She stroked the skin of her shoulders and arms, checking if she needed to shave again just yet. Her palms, 

slippery with lather, detected the soft stubble, but she decided she could get away with leaving it for one more 

day. Lots of females had a bit of hair on them, she’d discovered. Real life wasn’t at all like the smooth images 

celebrated by magazines and television. (s.67f) 

 

Läsaren har fått ta del av att Isserleys kropp opererades utifrån bilder från en tidning som 

Esswis hade valt ut och skickat kirurgerna som vägledning. Under bilfärden med 

våldtäktsmannen tänker Isserley att ”One day she would have to tell Esswis that never, in all 

her far-ranging travels outside his little domain of fields and fences, had she seen a female 

vodsel with breasts like the ones in his magazine.” (s.178)  

 Alla ser inte på Isserley endast som ett sexuellt objekt. Några tycker att hon har snälla 

ögon och tolkar Isserley som en foglig partner. I nästan alla avsnitt där Isserley och liftarna 

möts beskrivs Isserleys händer som ett par arbetarhänder som i sin tur säger något om liftarnas 

tolkning av Isserleys klassidentitet. Hon kopplas samman med en lägre samhällsklass. 

2.2 Estate trash 

I den här delen av analysen undersöks hur Isserleys förhållande ser ut till arbetarna på farmen 

respektive till karaktären Amlis Vess. Det kommer undersökas hur klass gestaltas och hur 

klass och kön samverkar. Detta kommer utföras genom att undersöka hur karaktärernas olika 

kroppsbeskrivningar ser ut. 

 Som Dillons artikel tydliggör kommer Isserleys art från ett samhälle som är ekologiskt 

ödelagt och strängt klassindelat. Isserley jobbar på Ablach farm i Skottland med att leverera 

människokött till sin art. Företaget Isserley jobbar för heter Vess Incorporated och karaktären 

Amlis Vess är arvtagare till företaget. Innan Isserleys tid på farmen umgicks hon med the 

Elite som hör till den delen av hennes art som har det bättre ställt i deras samhälle (s.162). 

Isserley verkade inte tillhöra någon högre klass själv och individer som henne skickades till 
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ett ställe som kallas för New Estate eller bara Estates. Det här stället beskrivs som ett 

samhälle där arbetet var tungt och krävande, miljön var påfrestande och friheten minimal. 

 

In fact, whenever she found herself grieving over what had been done to her once-beautiful body in order for her 

to be sent here, she reminded herself what people who’d lived in the New Estates for any length of time looked 

like. Decay and disfigurement were obviously par for the course down there. Maybe it was the overcrowding, or 

the bad food or the bad air or the lack of medical care, or just the inevitable result of living under ground. But 

there was an unmistakable ugliness about Estate trash, an almost subhuman taint. (s.64)   

 

I Isserleys bild av New Estates förknippas det med förfall och vanställdhet. Hon beskriver 

människorna som bor där som fula och omänskliga. I citatet framgår det att Isserley inte vill 

se ut som underklassen. Orsaken är att slippa se utarbetad ut, men i och med att hon går med 

på transformationen till ett djur byter hon en deformation mot en annan. Hon väljer alltså en 

typ av förstörande framför ett annat för att undvika förknippas med underklassen. Ironiskt nog 

blir hon ändå sedd som underklass av de manliga liftarna. Isserley beskriver männen hon 

jobbar med i likhet med sin bild av New Estates. Till exempel tycker hon att Esswis päls 

liknar färgen av osköljd potatis med texturen av en gammal parkashuva (s.257). 

 I ett avsnitt framgår det hur Esswis anstränger sig för att inte förnärma Isserley med sitt 

utseende under tiden han pratar med henne. Läsaren får samtidigt ta del av Isserleys tankar 

om Esswis utseende, som också kallas för Ensel: ”Ensel noted her discomposure, smiled. His 

teeth weren’t so good, and he knew it; for her sake, he lowered his head.” (s.91) Därefter 

reflekterar hon över att hans händer är smutsiga och knotiga av sårskorpor. I det här avsnittet 

kallar Isserley honom för ”Estate trash” i sina tankar.  

 Esswis är inte den enda hon ser ned på som tillhörande Estate trash. Hon ser även ned 

på de andra männen som jobbar på farmen och kallar dem för Estates typer. Exempel på detta 

finns på sidorna 89, 93, 156 och vid ett annat tillfälle i romanen kallar hon männen och 

Esswis för ”scabrous beasts” i sina tankar (s.271). Isserley som själv har opererats till att likna 

ett djur betraktar underklassen som mer djuriska än hon själv är. Vilket visas av att hon kallar 

dem för ”beast” som inte bara betyder odjur, utan också kan betyda djur. Yns är namnet på en 

av männen som Isserley jobbar med. Honom beskriver Isserley som svartsmutsig med 

missfärgade tänder (s.112). Det Esswis, Yns och de andra männen har gemensamt är att 

beskrivningarna av deras kroppar liknar beskrivningen av underklassen i New Estates som 

Isserley ger på sida 64. 

 I de följande exemplen presenteras det hur Isserley jämför männen och Amlis med 

varandra. Deras kroppsbeskrivningar skiljer sig ifrån beskrivningarna av Amlis kropp. 
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Isserleys första möte med Amlis var i samband med när han släppte ut några fångatagna 

liftare. Isserley ska ge honom en utskällning men blir till en början mållös och trollbunden av 

hans skönhet. Hon beskriver honom som den vackraste man hon någonsin sett. I citatet av 

hans kroppsbeskrivning använder hon ord som trofé, spjutspets och listig för att beskriva hans 

huvud, öron och nos. Hon noterar även att hans päls ser mjuk ut. 

 

His breast tapered seamlessly into a long neck, on which his head was positioned like a trophy. It 

came to three points: his long spearhead ears and his vulpine snout. His large eyes were perfectly 

round, positioned on the front of his face, which was covered in soft fur, like the rest of his body. 

In all these things he was a normal, standard-issue human being, no different from the workman 

standing behind him, watching him nervously. But he was different. (s.110)  
 

Samtidigt som hon tänker att han egentligen inte skiljer sig från de andra männen tycker hon 

att han var annorlunda. Sedan betraktar hon åter hans päls och läsaren förses denna gång med 

en omsorgsfull beskrivning. 

 

His colouring was unusually varied (gossips sometime suggested it wasn’t natural): dark brown 

on his back, shoulders and flank, pure black on his face and legs, pure white on his breast. The 

fur was impossibly lustrous, too, especially on his chest, where it was thicker, almost straggly. 

(110f) 
 

Därefter övergår Isserley till att betrakta Amlis ansikte. Hon jämför hans ansikte med männen 

på farmen. Amlis ansikte täcktes av mjukt, felfritt svart dun medan dem Isserley jobbade med 

på farmen hade grovt eller strävt hår, kala fläckar, missfärgningar och fula ärrbildningar på 

ansiktet (s.111).  

 Vid ett annat tillfälle räcker Amlis ut sin tunga och Isserley anmärker på hur röd och 

ren den var (s.236). I kontrast till den här bilden av Amlis tunga presenterades det tidigare två 

exempel på Esswis och Yns tänder. Esswis tänder beskrevs som mindre bra och Yns tänder 

beskrevs som missfärgade. I ytterligare ett avsnitt beskriver Isserley Amlis kropp som 

bortskämd och glansig med glödande bärnstensögon som framträdde ur den utsökta svärtan i 

hans päls (s.149).  

 Vid ett flertal tillfällen i romanen beskrivs Amlis päls som vacker, felfri, färggrann och 

glänsande medan de andra utomjordingarnas päls beskrivs som tilltufsade och nästan färglösa. 

Deras jobb eller brist av jobb som i Amlis fall avspeglas i beskrivningarna av deras kroppar. 

Kropparna förknippas i sin tur med bilden av deras klassamhälle. I det följande exemplet 

framgår det tydligt att klass gestaltas i beskrivningarna av deras kroppar. 

 Isserley står i köket och äter nylagat kött och Amlis står och iakttar henne utan hennes 

vetskap. Det är först när han inleder en konversation med henne som hon bli medveten om 



17 

 

hans närvaro. Konversationen handlar om köttet Isserley äter men utvecklas till en diskussion 

om klass.  

 

’Mr Vess,’ she said icily, ‘I hate to tell you this, but I really doubt there’s much similarity 

between the way [you] and [I] live and breathe, let alone between me and’ – she passed her 

tongue over her teeth for provocative effect – ‘my breakfast.’ (s.164) 

 

Isserley påpekar att det inte finns mycket likhet mellan hur Amlis och hon lever. Därefter 

säger Amlis ”We are all the same under the skin” som argument för att inte äta människokött. 

Isserley möter hans argument med ett annat som vänder sig till honom personligen. 

 

She would have to aim for this weak spot of his, his filthy-rich idealist’s need to deny social 

reality. ‘Funny how you’ve managed to keep your looks, then,’ she sneered, ‘with all the 

backbreaking work you’ve had to do.’ (s.164)  

 

Amlis är förmögen. Han tillhör en helt annan klass och har inte jobbat och slitit som de andra 

har. Det är därför han har en välbevarad kropp. Det finns ett till avsnitt i romanen där ännu en 

liknande diskussion om arbete och klass äger rum mellan Amlis och Isserley. I den 

konversationen säger Isserley ironiskt igen att hon kan se hur hans livsstil har skadat honom 

(s.231).  

 På sida 158 stöter Isserley på en utav arbetarna på farmen som stannar upp i sitt arbete 

för att hälsa vänligt på henne. Isserley minns inte arbetarens namn och har dessutom svårt att 

titta på honom samtidigt som de talar med varandra.  

 

He was stupid-looking, fat and squat – a full head shorter than Amlis Vess – and his fur reminded 

her of some dead thing drying out on the side of the A9, a wiry grey pelt made indistinct by car 

tyres and the elements. Into the bargain he had some sort of disgusting skin ailment that made 

half his face look like mouldy fruit. Isserley at first found it difficult to look at him directly, then, 

for fear of offending him and causing him to retaliate on her own disfigurement, she leaned 

closer to him and concentrated on his eyes. (s.158)  

 

I det här citatet presenteras ytterligare ett exempel på hur Isserley beskriver arbetarnas 

kroppar som tilltufsade och färglösa jämfört med Amlis kropp, men också hur Isserley 

tillskriver arbetaren egenskapen dum eller blåst på grund av hur han ser ut. I fruktan av att 

förolämpa honom och dessutom att orsaka sig själv samma bemötande med tanke på sin egen 

vanställda kropp står det att Isserley istället försöker koncentrera sig på hans ögon under deras 

konversation.  

 I ett annat avsnitt framgår det tydligare hur Isserley jämför sig själv med arbetarna. 

Hon beskriver dem som ”scabrous grotesques, pea-brained savages” och att hon aldrig borde 
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ha skämts över sin egen deformation. Hon var inte fulare än vad de var och hon var oändligt 

mycket bättre uppfostrad (s.255). Isserley syftar på att hon umgicks med the Elite när hon var 

yngre till skillnad från många av arbetarna som kommit direkt från New Estates eller 

tillbringat många år där innan de hamnade på Ablach farm. Det tycks som att Isserley inte kan 

identifiera sig med dem på grund av hennes klassresa från en högre till en lägre samhällsklass 

och eftersom hon inte längre ser ut som övriga i sin art. I citatet nedan framgår det att Isserley 

inte identifierar sig med arbetarna på farmen. 

 

She never knew what to say to these men, these labourers and process workers she would 

certainly never even have met in the course of ordinary life back home. Of course it didn’t help 

that they looked so different from her, and stared at her breast and her chiselled face whenever 

they thought she couldn’t see. (s.57)  

 

Detta är trots att Isserley och arbetarna lever under samma förhållanden. Enligt Scott som 

Bengtsson refererar uppstår social klass genom daglig interaktion mellan individer som i sin 

tur leder till att likartade sedvänjor och värden uppstår och på så vis skapas samhörighet 

mellan individerna. Social klass handlar om klass som till exempel en livsform eller livsstil. I 

liftarnas beskrivning av Isserleys kropp förknippas särskilt hennes händer med hårt jobb likt 

beskrivningarna av arbetarnas tilltufsade päls. Liftarna föreställer sig att Isserley har haft ett 

tungt manuellt jobb på en fabrik med jobb som kyckling plockning eller fisk rensning. Hennes 

händer beskrivs som gamla och slitna trots att hon förövrigt ser ung ut. Bilden av Isserley och 

arbetarnas kroppar samt det faktum att de till en viss del kommer ifrån samma samhällsklass 

eftersom de alla endast kunnat välja mellan att jobba på Ablach farm eller i New Estates 

antyder att de skulle ha kunnat utveckla en upplevelse av att tillhöra samma sociala klass. 

 En av anledningarna till att Isserley inte verkar identifiera sig med den sociala klassen 

på farmen tycks också vara att alla övriga anställda på Ablach farm är män. Isserley är den 

enda kvinnan där. På sida 130 tänker Isserley tillbaka på den kvällen Amlis hade frisläppt 

några liftare. Hon tänkte på att hon upplevde att männen höll ihop. Ingen av arbetarna hade 

kommit till hennes försvar när Amlis hade attackerat henne. Det var hon mot Amlis och fem 

arbetare (s.113): ”With unconscious cruelty, all the men joined Vess in looking to Isserley for 

an answer.” (s.115) Både Isserley och arbetarnas kroppar beskrivs på ett eller ett annat sätt i 

likhet med bilden av New Estates eller Estates men Isserley vill inte identifieras med dem. 

Det framgår till exempel i citatet nedan där Isserley betraktar ingenjören Yns undertiden han 

pratar med henne. 
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Isserley looked down at him, as he grinned back at her with decayed teeth and a glisten of gravy 

on his snout. Yet despite her distaste, she understood all of a sudden that he was harmless, an 

impotent drudge, a slave, a disposable means to an end. Imprisoned underground, he was living 

out an existence scarcely better than what he would have known if he’d stayed in the Estates. To 

be brutally honest, all of these men were falling apart, hair by hair and tooth by tooth, like over-

used pieces of equipment, like tools bought cheap for a job that would outlast them. (s.256) 

 

Det är tydligt att ur Isserleys perspektiv existerar det inget vi utan ett jag och dem. Isserley ser 

på dessa män som om de håller på faller isär likt hennes bild av New Estate som framställs 

med förfall och vanställdhet. Hon tar själv avstånd från underklassen, men verkar inte 

identifiera sig med Amlis och överklassen heller. Det kan tolkas som att Isserley inte känner 

samhörighet med någon utav de sociala grupperna i romanen.  

2.3 Under the skin, a plucky girl 

Den här delen av analysen redogör för på vilket sätt Isserleys kropp läses som bekönad ur 

hennes egen arts perspektiv, men eftersom fokaliseringen sker via Isserley i dessa avsnitt och i 

majoriteten av romanen är det Isserleys uppfattning om vad utomjordingarna tror om henne 

som läsaren förses med.  

 I romanen står det att män från Isserleys art tidigare tyckte att Isserley var vacker 

eftersom att hon hade en fin päls (s. 67, 250f). Håret är ett attribut som båda könen har 

gemensamt. Det är ett attribut som är både manligt och kvinnligt. Till exempel beskrivs 

karaktären Amlis Vess, som är son till ägaren av företaget Vess Incorporated som Isserley 

jobbar för, att också ha en väldigt fin päls. De yttre attributen verkar inte vara avgörande för 

utomjordingarnas bekönande av kroppar men däremot kopplas deras kroppar samman med 

klass. En fin päls motsvarar hög klass. Detta är två saker som Amlis förfogar över.  

 Den övre delen av Isserleys kropp beskrivs ha sett ut som Amlis Vess övre del: ”she 

had once had a smooth breast worthy of his. Hard and sleek, with glossy auburn fur which 

men could hardly keep themselves from stroking.” (s.250) Det är oklart om de båda könen 

även ser lika ut nedtill. Endast på ett ställe i romanen antyds det hur Isserleys könsorgan har 

sett ut: ”[…] as he stroked her flank, straying inwards towards the soft genital slit.” (s.251) 

Beskrivningen påminner om könsorganet på en mänsklig kvinna. I andra fall beskrivs det hur 

Isserley förlorat sitt könsorgan i samband med operationen till människa. Det stället på hennes 

kropp där hon en gång hade ett könsorgan beskrivs se ut som en härva av knöligt kött (s.252).  

 Männen som Isserley jobbar med på farmen har inte sett hur Isserley såg ut innan 

operationen. Hon var nyopererad när hon anlände till Ablach farm för första gången. Isserley 
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kommer ihåg att hon fick väldigt mycket uppmärksamhet när hon anlände. Hon erinrar sig att 

samtidigt som arbetarna tittade på henne fascinerade tyckte de synd om henne.  

 

“[…] she was a poor little thing, she must be so upset at how she had been … messed about with, 

yes, they understood all about that, I mean, look at Esswis, poor old bastard; but she was brave, 

yes, she was a plucky girl, and they would treat her as if there was nothing odd or ugly about her 

at all, for she and they were all the same under the skin, weren’t they? (s.152) 

 

Enligt Isserley tyckte männen på farmen att hon såg udda och ful ut men att detta inte skulle 

påverka hur de behandlade henne eftersom de alla var en och samma under huden. Det som 

däremot framgår i citatet är att det gång på gång upprepas att Isserley är en hon. En tolkning 

av det här citatet är att de inte behandlar Isserley annorlunda på grund av hennes nya utseende 

utan att de kommer fortsätta att uppföra sig annorlunda mot Isserley eftersom hon är en 

kvinna från deras art. 

 I citatet ovan nämns också Esswis och även han är opererad men beskrivningen av 

honom skiljer sig starkt från beskrivningen av Isserley. Språket har en helt annan ton i 

Isserley fall. Den färgas av en överdriven mildhet. Esswis opererades cirka ett år innan 

Isserley och eftersom att han var den allra första kan det tolkas som att han var en 

försökskanin vilket måste haft sina konsekvenser (s.150). Isserley jämför sin kropp med 

Esswis. Hon tycker att han hade kommit undan lindrigt och att han inte hade det lika illa som 

hon hade det. Han hade fått behålla mer hår i ansiktet och han hade inte fått ett par stora bröst 

(s.69).  

 

Her body was invisible below the reflective surface of the water, except for the tips of her toes 

and the curves of her breasts. She stared down at those alien mounds of flesh, easily imagining 

them as something other then what they were. Marooned like this in the sunlit water, they 

reminded her of rocks in the ocean, revealed by the tide. Stones on her chest, pushing her down. 

Amlis Vess had never seen her without these artificial tumours bulging out of her; would never 

know that she had once had a smooth breast worthy of his. (s.250) 

 

Isserley kan inte relatera till de attribut som liftarna bekönar henne utifrån. De mänskliga 

kroppsidealen skiljer sig från utomjordingarnas. Hon beskriver sina nya bröst som främmande 

högar av kött, stenar som trycker henne ned och som tumörer. Beskrivningen kan ses som en 

metafor för vad det innebär att vara kvinna. En möjlig tolkning är att det som gör att andra 

identifierar en som kvinna är något som tynger, trycker ned en eftersom identifikationen som 

kvinna också medför krav och förväntningar som begränsar och håller tillbaka en. Isserley 

känner sig ständigt uttittad på grund av hennes nya kropp. Hon tror att de andra arbetarna ser 

på henne som ett missfoster med groteskt ansikte (s.93).  
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Det enda stället i romanen där berättelsen fokaliseras genom en utomjording som faktiskt 

förser läsaren med en beskrivning av Isserley kropp sker vid ett tillfälle då Amlis iakttar 

Isserley. 

 

She was leaning back in her seat, her eyes falling shut. In the moonlight, her damp eyelids were 

silvery and intricately patterned, like the leaf he had admired in the steading. She is beautiful, he 

thought. In her own strange, strange way. (s.243) 

 

Det attribut som han beundrar i det här stycket är hennes ögonlock och trots hennes utseende 

tycker han att Isserley är vacker på sitt eget sätt. Ögonpartiet råkar också vara det enda som 

Isserley kan titta på utan att känna självförakt, men när hon träffar människor döljer hon dem 

med tjocka glasögon eftersom de inte ser mänskliga ut (s.88). I romanen uttrycks det inte 

exakt vad i utseendet som gör att en av Isserleys art definieras som man eller kvinna och hos 

utomjordningarna verkar man inte betona olikheter i kroppsideal mellan män och kvinnor, 

men ändå finns det tydliga könsroller. 

 I ett avsnitt i romanen har några liftare blivit frisläppta. Esswis och Isserley blir 

tvungna att jobba med varandra sida vid sida för att hitta och föra tillbaka dessa till farmen. 

Det framgår vid flera tillfällen att Isserley upplever att hon måste hävda sig på grund av att 

hon är kvinna. Isserley informerar Esswis att han kör på fel sida av vägen, men han svarar 

bara med att hon ska hålla utkik efter de frisläppta liftarna (s.97) och när Isserley försöker 

hjälpa till genom att ge förslag reagerar Esswis först motvilligt: ”’What if they’ve gone to the 

firth?’ suggested Isserley when the car stood idling in front of the steading again. ‘There’s 

nowhere to go,’ retorted Esswis dismissively. […] ‘We’ll check there last.” (s.101)  

 Vid ett annat tillfälle försöker Isserley bära ett av liken så att kroppen inte fastnar i 

taggtråden. Esswis säger åt Isserley att hon inte ska göra något hon kommer få ångra 

samtidigt som han själv överanstränger sig. ”Don’t bee stupid,’ said Esswis.`You may regret 

it.´ But he strained himself too, reluctant to be shown up by a woman.” (s.103) 

 Det framgår också i de avsnitt där Isserley anländer tillbaka till farmen efter hon har 

varit ute och kört på motorvägen och letat efter liftare. Esswis och de andra arbetarna springer 

ut och möter henne ifall att hon skulle ha en vodsel med sig att lämna över och när hon har det 

ger Esswis Isserley beröm. ”Best one yet, ’ Ensel complimented her.” (s.47f) Isserley tänker 

att han alltid säger så där och när hon anländer tomhänt säger Esswis istället något snällt och 

tröstande (s. 90, 140f). 

 Att männen Isserley jobbar med identifierar Isserley som kvinna framgår också i citatet 

där arbetarna betraktar Isserley för första gången. Utifrån de tidigare exemplen blir det tydligt 
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att männen Isserley jobbar med på farmen tillskriver protagonistens könade kropp olika 

egenskaper. I avsnittet där Isserley och Esswis blir tvungna att jobba ihop är det uppenbart att 

Esswis ser på Isserley som svagare av dem två. Både utifrån biologiska och psykologiska 

egenskaper. Han uppträder motvillig när Isserley ger förslag på vart de kan leta efter liftarna. 

Detta trots att Esswis till exempel är äldre än vad hon är och var den första av dem att 

genomgå transformationen från utomjording till människa och ser sämre än Isserley: 

”´Where?´ said Esswis, squinting grotesquely. ´Trust me,´ said Isserley, savouring the 

delicious realization that he was less sharp-sighted than she” (s.99).  

 Detta kan också bero på att Esswis är Isserlys chef och därmed har en högre klass än 

Isserley (s.238). Inför operationen var det han som bestämde Isserley nya utseende (s.178). 

Samtidigt som Isserley har blivit bekönad till någon slags sexuellt attraktiv människo-kvinna 

har hon förlorat sitt könsorgan och saknar nu sina tidigare attribut som ansågs vackra. Trots 

omständigheterna kring Isserleys utseende framställs Isserley fortfarande som bekönad ur 

arbetarnas perspektiv.  

2. 4 Berättelsens struktur 

I den andra delen av Dillons artikel presenteras ett förslag på hur karaktären Isserley kan 

uppfattas. Enligt henne är Isserley till en början fast besluten att skapa och upprätthålla sin 

ursprungliga identitet som utomjording trots att hennes transformation förändrat hennes 

utseende fullkomligt. Isserley behöver definiera sig med det hon inte är för att kunna fortsätta 

med sitt jobb, men förändringarna som gjorts mot hennes kropp gör det svårt för henne. I 

samband med hennes transformation förlorar Isserley inte endast sitt utseende utan också sin 

identitet.
31

 Dillon tolkar också våldtäktsmannen som en central del i berättelsen. Enligt Dillon 

förändrar mötet med våldtäktsmannen Isserley och är orsaken till att Isserley bestämmer sig 

för att lämna sitt jobb som i sin tur leder till Isserleys död. Dillons analys lyfter fram att 

Isserley inte tillhör någon art och därmed saknar identitet.  

 Till denna analys skulle jag vilja tillägga att romanen också berör klass och 

könsidentitet. Isserley har förlorat sina tidigare attribut som kopplas till hennes art och kön, 

men hon är kvinna trots sin förvandling. Hennes öde bestäms inte bara av att hon saknar 

tillhörighet till en art och en klass, utan också av att hon har behållit identiteten som kvinna. 

 Nikolajeva framhåller att kvinnliga figurer i fantasy och science fiction kan framställas 

fria från könsstereotyper, vilket Isserley på vissa sätt också gör. I motsats till typiska 

                                                 

31
 Dillon, s. 144f. 
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könsroller framställs hon som något slags rovdjur som jagar män och har ett utgångsläge för 

att utöva makt över liftarnas öde. Hon väljer vem som får leva och vem som får dö. Den här 

bilden av Isserley som skapare av mening stämmer i alla fall till en början men allt efter som 

berättelsen sedan utvecklas framställs Isserleys roll som allt mer stereotyp. 

 Det framställs som att flera av de manliga karaktärerna i Under the skin på olika sätt 

påverkar Isserleys öde. Oavsett art och klass utövar de en makt över Isserley. Berättelsens 

struktur i romanen påminner om hur den kvinnliga karaktären framställs i de filmer Mulvey 

har studerat där den heterosexuella mannens blick motsvarar den narrativa strukturen. Där 

framställs hon som bärare av mening snarare än skapare av den. 

 De manliga karaktärerna i romanen tycks besitta makten att krossa, ändra och styra 

över den mening som Isserley försöker skapa för sig själv på Ablach farm. Amlis är till 

exempel närvarande i romanen innan han ens anländer till farmen. Han tycks påverka Isserley 

redan innan de har träffats. På sida 57 får Isserley veta att han ska komma på besök. Efter 

Isserley fått ta del av den här informationen är han trots sin fysiska frånvaro närvarande i 

romanen på sida 62, 69-75 och 89 ända fram tills de faktiskt träffas.  

 

And yet, when she muttered under her breath that she would not let herself be pushed off course, 

no, not by anything, it wasn’t the side-winds she was thinking of, but Amlis Vess. He was 

blowing in from somewhere much more dangerous than the North Sea, and she could not predict 

the effect he’d have. Whatever it turned out to be, she certainly wouldn’t be able to negate it just 

by keeping a tight grip on her car’s steering wheel. (s.71)  

 

Isserley kör över en bro och upplever att det blåser starka sidovindar mot bilen. I citatet ovan 

utgör vinden en metafor för hur Isserley känner inför Amlis ankommande. Det står också att 

hon inte vill träffa Amlis: ”It was as she was crossing a concrete tightrope, high up in the air, 

that Isserley admitted to herself that she absolutely did not want to meet Amlis Vess.” (s.70) 

Hon försöker också undvika honom, men på grund av incidenten kring frisläppandet av några 

fångatagna män Amlis orsakade träffas de. När Isserley är ute och kör efter hennes första 

möte med Amlis är hon nära på att dö i en bilolycka. Hon skyller detta på Amlis och hans 

bravader.  

 

This incident was the closest call she’d ever had on the roads, even including her first anxious 

days behind the wheel. And whose fault was it? Isserley had no doubt: Amlis Vess again. Four 

long years she had been driving, and in all that time she had never caused any problem. She must 

be the most careful driver in the world, so what had been so different about today? Amlis Vess, 

that’s what. He and his infantile act of sabotage had managed to send her very nearly into the 

jaws of death. (s.129)  
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Bortsett från dessa inslag i romanen påverkar Amlis Isserley och den mening hon försökt 

skapa genom att han håller filosofiska diskussioner kring existentiella frågor rörande 

verksamheten på Ablach farm och Isserleys jobb. Hon hade tidigare lagt stort värde i att hon 

var bra på sitt jobb och att det var ett jobb som ingen annan kunde göra. Hon var 

”indispensable”, men sedan kom Amlis som förklarar att det hon gör är dåligt. Han anser att 

det hon gör är moraliskt förkastligt. 

 Under berättelsens gång utsätts Isserley också för ett sexuellt övergrepp en liftare. I 

Isserley och liftarnas relation har Isserley framställts som ett rovdjur. Läsaren har via 

fokalisering fått följa hur hon med sin blick avgör om deras olika kroppsdelar skulle fungera 

bra som kött. Läsaren har via fokalisering också fått följa hur de manliga liftarna ser på 

Isserley som något de skulle kunna ta om de ville ha. I mötet med våldtäktsmannen ges det en 

konkret bild att männen också kan ses som rovdjur och besitter en annan sort makt.  

 Amlis framställs som intellektuell och sofistikerad. De manliga liftarna beskrivs som 

sexuella, fysiska, nästan djuriska och majoriteten av dem är arbetslösa. Den här bilden 

stämmer in på en föreställning som finns om klass. Det är att överklassen framställs som 

förfinad och underklassen som brutal. Hög klass motsvarar i sin tur makt. De manliga liftarna 

har en låg klass, men både Amlis och dessa män tycks utöva makt över Isserley oavsett deras 

klass. Amlis med sitt moraliska fördömande av Isserleys jobb och våldtäktsmannen via 

övergreppet som förkroppsligar den heterosexuella mannens blick på Isserley som ett sexuellt 

objekt.  

 Incidenten med våldtäktsmannen kan tolkas som romanens vändpunkt. Allt efter som 

berättelsen fortskrider därefter framställs Isserley som en känslosam karaktär i mer än en 

aspekt. Framförallt förälskar hon sig i antagonisten Amlis Vess, men han är endast där på 

besök och lämnar farmen så småningom. 

 När han lämnar farmen gråter Isserley sig till sömns och läsaren förses med 

information om hur Isserley känner: ”How strange, she thought, that such tiny, trivial 

discomforts could still matter, when Amlis was gone and she was ready to die.” (s.250) På en 

sida lite längre fram i romanen tänker Isserley ”Amlis has gone away. No-one loves you”. 

(s.265) Det ironiska är att romanen faktiskt slutar med att Isserley dör efter Amlis har lämnat 

farmen. Det kan tolkas som att de båda manliga karaktärerna, Amlis och våldtäktsmannen på 

olika sätt har tagit bort alla förutsättningar för henne att fortsätta leva. Våldtäktsmannen 

traumatiserar Isserley så att hon inte kan behålla sitt lugn och blir rädd för att fortsätta med sitt 

jobb. Amlis påverkar hennes öde med blotta sin närvaro. I samband med Amlis fördömande 

erbjuds inte Isserley någon slags alternativ utväg. Hon har egentligen ingenstans att ta vägen. 
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Hennes jobb på Ablach farm som Amlis anser är moraliskt förkastligt var det enda Isserley 

hade och det var ett jobb som hon ansåg att bara hon kunde göra (s.71).  

 I min undersökning framgår det att Isserley inte känner samhörighet med någon av de 

sociala grupperna på Ablach farm. Varken med Amlis eller med arbetarna. Karaktärerna ingår 

i olika samhällsklasser, varav Isserley själv kan tolkas ingå i en utav dessa. Det finns däremot 

en karaktär som på många sätt är i en liknande situation som Isserley i romanen. Detta är 

Esswis. Både han och Isserley har gått igenom samma transformation men Isserley uppvisar 

inga tecken på att känna samhörighet med honom. Isserley påpekar att hans operation inte var 

lika omfattande som hennes och att den förmodligen var sämre utförd, att det är hennes arbete 

som gör att farmen fungerar, även om det är han som är chefen och att han behandlar henne 

annorlunda för att hon är kvinna. Hon lever i ett sammanhang där det enda hon har kvar är 

hennes könsidentitet, när hon inte kan passa in i någon art eller klass. Den tidigare 

forskningen undersöker transformationsmotivet människa-djur ur olika perspektiv, men inte 

ur ett intersektionellt perspektiv eller i förhållande till genus som jag anser att romanen också 

säger någonting om. 

 Identiteten kvinna innebär en underordning i förhållande till i princip alla andra i 

berättelsen, eftersom de är män. En möjlig tolkning är att berättelsens struktur och slut ser ut 

som det gör på grund av hennes könsidentitet och eftersom hon saknar samhörighet med art 

och klass. Våldtäktsmannen, Amlis och saknaden av samhörighet driver Isserley bort från 

farmen och den mening hon försökt skapa för sig själv där. När Isserley sedan råkar ut för en 

bilolycka väljer hon att ta sitt liv.  

3. Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen var att genom en tematisk läsning undersöka om och på vilket 

sätt kategorierna klass och genus interagerar i kropparna i romanen. 

 Att kroppen förknippas med klass i romanen framgår på olika sätt beroende på vilken 

karaktär som granskas. Fin päls motsvarar hög klass och ful päls motsvarar låg klass. 

Arbetarnas päls beskrivs som tilltufsade och färglösa. I motsats till den här bilden beskrivs 

Amlis päls som färggrann, glänsande och består av felfritt dun. Arbetarnas skämda tänder, 

knotiga händer och ansikten med ärrbildningar förstärker bilden av deras låga 

klasstillhörighet. Isserleys händer beskrivs i likhet med arbetarnas slitna händer och päls. De 

manliga liftarna tycker att hennes händer ser ut som ett par arbetarhänder och tolkar det som 
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att hon är eller har varit i ett ekonomiskt eller utsatt läge. Vilket är ironiskt eftersom hon har 

valt att bli opererad för att undgå att få en underklasskropp. 

 Framställandet av kön, i beskrivning av de olika kropparna, ser olika ut beroende på 

art. Beskrivningarna av utomjordingarnas kroppar är könsneutrala jämfört med 

människokroppen som framställs som extremt könad. Människokroppen förknippas med kön 

på grund av yttre attribut medan utomjordingarnas kroppar förknippas med kön trots yttre 

attribut. I romanen bekönas Isserley av de manliga liftarna framför allt på grund av hennes 

bröst. I många fall betraktas hon som ett sexuellt objekt. Denna sexualiserade bild av Isserley 

liknar R.W. Connells beskrivning av hur den heterosexuella mannen behandlar kvinnor som 

objekt genom att stycka upp kvinnans kropp inom till exempel pornografin, där delar av 

kvinnokroppen säljs snarare än hela kroppar. På sätt och vis styckar även Isserley upp 

männens kroppar på ett liknande sett, med skillnaden att denna handling inte utförs i ett 

sexuellt syfte. Den heterosexuella mannens blick och bilden av Isserley kan också kopplas till 

Mulveys teori där den kvinnliga karaktären framställs som ett erotiskt objekt samt som bärare 

av mening och inte skapare av den.  

 Brösten döljer att protagonisten är en utomjording men det kan också tolkas som att 

utomjordingen använder omständigheten att kvinnor blir sexualiserade för att jaga män. Det 

riktas även kritik mot den heterosexuella mannens blick av kvinnans kropp som ett objekt.  

 Isserley bekönas också av sin egen art. Hon upplever att männen behandlar henne 

annorlunda eftersom hon är kvinna trots att hon saknar attribut tillhörande hennes art och kön. 

Det framgår bland annat i olika jobbrelaterade avsnitt. Till exempel får hon beröm och 

uppmuntran för arbetet hon utför på farmen men det verkar inte som att en kvinna anses vara 

lämplig för arbete som involverar tyngre göromål.  

 Arbetarna och Isserley skulle kunna tolkas som tillhörande en gemensam social klass, 

men Isserley vill inte identifierar sig med den samhällsklassen som arbetarna kommer ifrån. 

Hon verkar inte heller identifiera sig med Amlis och överklassen. En förklaring till varför hon 

inte känner samhörighet med den sociala klassen kan vara att hon inte längre ser ut som sin 

art, men också för att alla anställda är män. I analysen kommer jag fram till att Isserleys öde 

tycks ligga i de manliga karaktärernas händer oavsett vilken klass eller art de tillhör på grund 

av hennes könsidentitet och eftersom hon saknar samhörighet till de övriga karaktärerna.  

 Framställandet av Isserley, även berättelsens struktur och romanens slut påminner om 

hur Mulvey beskriver att den heterosexuella mannens blick av den kvinnliga gestalten 

sammanfaller med den narrativa strukturen i den populära film hon har studerat. Budskapet i 

berättelsen tycks bli att innebörden av att vara kvinna blir densamma oavsett klass och art.  
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