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Abstract 
 
The aim of this thesis is to examine the impact that clothing has in 
Margaret Atwood’s novel The Blind Assassin from 2000. The 
essay begins with a brief overview of how clothing has been 
acknowledged in different areas of research. The overview leads up 
to the conclusion that fashion, as well as clothing in large, has been 
overly ignored as a potentially fruitful subject of academic status. 
This is much due to the fact that fashion is traditionally regarded as 
being a classically feminine subject, as well as it can be said to be a 
result of fashion’s very elusive character. In the analysis of the 
novel the text first discusses the role that clothing has in a societal 
perspective as a means of power, partly in relation to Girard’s 
erotic triangle, as well as in relation to gender and Atwood’s 
dystopian parallel story. The essay then focuses on the naked body, 
which is found to be non-existing in Atwood’s novel, and goes on 
to discuss the suggestive qualities that clothing is given in the 
novel. In the concluding part, the results of the research is summed 
up and I am able to draw the conclusion that clothing has a great 
significance in The Blind Assassin, together with the notion that 
literary criticism is in need of a discourse that acknowledges 
clothing and fashion theory as academic subjects. 
 
Keywords: clothing, dress, Canadian literature, Margaret Atwood, 
The Blind Assassin 
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1. Inledning 
Margaret Atwood är en av Kanadas främsta poeter och författare. Hon har sedan 

debutromanen The Edible Woman (”Den ätbara kvinnan”) 1969 givit ut tjugo romaner, varav 

sju barnböcker. Därtill har hon skrivit sjutton poesiskrifter, ett antal novellsamlingar, samt 

givit ut nio stycken icke-fiktiva skrifter. Därtill bör nämnas att hon är konstant aktiv i 

diskussionen kring den kanadensiska postkoloniala och postmoderna litteraturen. Hon har 

skrivit flera icke-fiktiva böcker om ämnet, samt bidragit med ett antal föreläsningar rörande 

författarskapet som sådant. 

 År 2000 vann hon The Man Booker Prize för det mångfacetterade verket The Blind 

Assassin, en roman som på många sätt kan sägas spegla de mest framstående dragen i hennes 

författarskap. Där finns det realistiska coming-of-age-temat, den dystopiska visionen och det 

poetiska bildspråk som blivit hennes kännetecken. Jag kommer i denna uppsats att undersöka 

sättet på vilket Atwood hanterar kläder och dräkt i The Blind Assassin, både i fråga om hur 

kläderna kommer att spegla sina bärare, liksom vilken roll de spelar i frånvaron av en kropp. I 

linje med detta går diskussionen vidare och berör hur den oklädda kroppen behandlas i texten. 

Var går gränsen mellan avklätt och naket, och existerar den nakna kroppen över huvud taget i 

Atwoods text?  

 Atwoods öga för det vardagliga objektets skönhet, dess makt och förmåga att berätta en 

historia bortom det skrivna står i centrum för uppsatsens resonemang. Den litterära 

framställningen av kläder och dräkt utgör ett ännu relativt outforskat område inom 

litteraturvetenskapen, och ett syfte med uppsatsen är därför att se vad en dräktbaserad läsning 

av romanen kan ge i relation till berättelsen i stort.  

 

2. Bakgrund och teoribildning 
Mode och dräkt har inom den akademiska världen länge betraktats som varandes i det 

närmaste trivialt; modevärldens föränderliga och utseendefixerade karaktär rimmar illa med 

många av de mer etablerade vetenskaperna. Som Hope Howell Hodgkins uttrycker det: ”dress 

style is pigeon-holed as trivial because it is radically temporal. Fashion becomes associated, 

as the rate of change increases, with stereotypical female fickleness and shallowness”.1 Enligt 

Hodgkins beror den sedan länge etablerade synen på modeindustrin som varandes trivial till 

stor del på den säsongsbaserade föränderlighet som präglar den, liksom en föråldrad syn på 

                                                
1 Hope Howell Hodgkins, Stylish spinsters: Spark, Pym, and the postwar comedy of the object. (i: MFS Modern 
Fiction Studies, 2008:3) s. 530. 
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kvinnlighet som synonym till flärdfullhet och ytlighet. Att mode och klädhistoria har en grund 

i det som betraktats som klassiskt feminint, menar även Elizabeth Wilson kan ha bidragit till 

dess marginaliserade ställning i dagens forskning. Hon drar de manliga författarna under 

mitten av 1900-talet effektivt över en kam, och skriver: ”Because fashion has been associated 

with all that is feminine, these writers wrote about it as they would write about women”.2 

Mode och kläder har alltså länge signalerat en femininitet som rent traditionellt inte har haft 

någon given plats i den manligt präglade akademiska världen, och ämnet har behandlats 

därefter.  

 Olika ämnesområden har historiskt sett fokuserat på olika delar av fenomenet dräkt. 

Antropologiskt inriktade undersökningar av framför allt icke västerländska samhällen har till 

exempel ofta fokuserat på plagg och utsmyckningar som magiskt eller rituellt laddade, men 

man har inte undersökt den egna kulturen i samma utsträckning.3 En möjlig orsak till detta 

kan sägas vara det inflytande modeindustrin har haft på det västerländska samhället i stort 

sedan andra världskriget. Föränderligheten som dominerar modevärlden gör mode och dräkt 

till ett dubbeltydligt problemområde. Det behov av nya stilar som varje säsong för med sig 

innebär en rörlighet som få andra ämnen kan prestera, vilket bidrar till att göra ämnet 

svårplacerat. Samtidigt är det just detta som fascinerar.  

 Man har inom flera övergripande områden alltså sökt förklara denna föränderlighet och 

förgänglighet som modeindustrin på många sätt representerar. Framför allt det ekonomiska 

forskningsområdet har visat sig vara framgångsrikt, då man valt att fokusera på modevärldens 

kommersiella sida och den kapitalism som kan sägas ligga till grund för den snabba 

utveckling som skett i västvärlden sedan mitten av fyrtiotalet. Den norsk-amerikanske 

ekonomen Thorstein Veblen utkom 1899 med den kritiska skriften The Theory of the Leisure 

Class, i vilken han kritiserade överklassens konsumtion. Hans teori byggde på studier i 

antropologi, genom vilka han tyckte sig kunna dra paralleller mellan äldre tiders 

samhällsstrukturer och de strukturer han såg i sin egen tid. Han blev så en av de första att 

kritisera det konsumtionsstyrda moderna samhället.4 

 Inom semiotiken och lingvistiken är det Roland Barthes teorier kring tecken och språk 

som dominerat ämnets syn på mode. För Barthes är klädesplagget endast ett tecken i ett större 

system: ”dress is in fact nothing more than the signifier of a single main signified, which is 

                                                
2 Elizabeth Wilson, Adorned in Dreams: Fashion and Modernity (London: I.B Tauris, 2003), s. 48. 
3 Ibid., s. 56. 
4 Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class (Elektronisk resurs, Projekt Gutenberg). 
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the manner or the degree of the wearer’s participation (whether a group or individual)”.5 I The 

Fashion System (1967) presenterar han sin syn på mode som ett språk med ordförråd och 

grammatik, baserat på Saussures semiotik. Genom att se olika kommunikationsmedel mellan 

människor som tecken i ett system, och sedan se till dess inre beståndsdelar – ”signifier” och 

”signified” (ung. ”betecknande” och ”betecknad”) – kunde Barthes utveckla teorin om mode 

som ett språk. En kritisk kommentar på detta resonemang fäller Wilson då hon skriver: ”like 

language, fashion is for Barthes a closed and arbitrary system, the meaning it generates 

entirely relative”.6 Liksom Wilson här konstaterar, ser Barthes och semiotiken inte på mode 

främst som ett kulturellt uttryck, utan i första hand som ett regelrätt språk. 

 Inom psykologin och psykoanalysen finner man också tanken om kläder som 

meningsbärande objekt, men då snarast som yttre tecken för ett mänskligt inre. Kläderna ses i 

relation till människan, både som individuellt uttryck och som uttryck för grupptillhörighet. 

Samtidigt finns, framför allt inom psykoanalysen, en syn på kläder som ett uttryck för det 

undermedvetna, och man har fascinerats av klädernas erotiska laddning. 

 Liksom Wilson noterar, har samtliga dessa forskningsområden sett till mode och kläder 

som en funktion i relation till en teori eller ett system. Med grund i den tyske sociologen René 

König skriver hon:  
Fashion […] substitutes for the real body an abstract, ideal body; this is the body as an idea rather 
than an organism. The very way in which fashion constantly changes actually serves to fix the 
body as unchanging and eternal. And fashion not only protects us from reminders of decay; it is 
also a mirror held up to fix the shaky boundaries of the psychological self. It glazes the shifty 
identity, freezing it into the certainty of image.7 

 
Enligt denna teori är alltså modevärldens snabba växlingar inte först och främst ett uttryck för 

lustfylld flärdfull eskapism, utan snarare ett tecken på en allmänmänsklig rädsla för kroppens 

förgänglighet. Anne Hollander uttrycker en liknande tanke då hon skriver: ”Changes in 

fashion alter the look of clothes, but the look of the body has to change with it”.8 Hollander 

resonerar främst kring klädernas roll ur ett konstvetenskapligt perspektiv, men notationen om 

kroppens relation till modeindustrin överensstämmer relativt väl med Wilsons/Königs 

argument. De menar att kläderna tjänar till att fastställa den moderna människans flyktiga och 

oroliga inre, och den klädda kroppen liknas vid en fast form, ett skal som sammanhåller och 

sammanfattar sitt innehåll.  

                                                
5 Roland Barthes, “History and Sociology of Clothing” i The Language of Fashion (New York: Berg, 2006), s. 6. 
6 Wilson, s. 57. 
7 Ibid., s. 59-60. 
8 Anne Hollander, Seeing Through Clothes (New York: The Viking Press, 1978), s. 85. 
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 Det är detta perspektiv jag har fokuserat på i min läsning av Atwoods roman. I avsaknad 

av en teori som på ett effektivt sätt kan belysa relationen mellan jaget och plagget, liksom det 

gränsland som den klädda och den oklädda kroppen rör sig i, har jag använt mig av olika 

röster inom mode-, konst- och litteraturvetenskap för att förklara klädernas ambivalenta roll i 

texten. I avsnittet om de triangelartade formationer som uppstår i konstellationen Iris – 

Richard – Winnifred, respektive Richard – Iris – Alex Thomas har jag använt mig av René 

Girards teori om rivalernas starka band i den erotiska triangeln för att belysa klädernas 

markanta roll som maktmedel i dessa relationer. 

  

3. Tidigare forskning 
Det marginaliserande synsätt på mode och kläder som traditionellt sett har präglat de 

klassiska forskningsområdena, har även kommit att avspegla sig inom litteraturvetenskapen. 

Då man har talat om kläder har man främst gjort detta i samband med undersökningar av 

objektsrelaterad tematik, eller fört en diskussion grundad i någon av ovanstående 

teoribildningar. 2007 utkom Cynthia Kuhn och Cindy Carlson med den mycket innehållsrika 

Styling Texts: Dress and Fashion in Literature, en samling texter av litteratur- och 

samhällsvetare som behandlar kläder i relation till specifika litterära verk. I det inledande 

kapitlet skriver Calson och Kuhn: ”aspects of the affiliations between the living body and its 

decorations can be represented in literature, but the written clothed body, as well as 

disembodied attire, may also function as a narrative element with multiple dimensions”, och 

hävdar så att den klädda kroppen innebär en dimension i det litterära verket som kan bidra till 

ökad förståelse för berättelsen som sådan.9 

 Ett stort antal böcker har skrivits om Atwoods författarskap, liksom om specifika drag i 

hennes böcker. Då klädsel nämns i diskussioner om The Blind Assassin är det främst i 

samband med övriga meningsbärande objekt. Så till exempel i Ruth Parkins-Gounelas artikel 

”’What isn’t there’ in Margaret Atwood’s The Blind Assassin: The Psychoanalysis of 

Duplicity”, vilken fokuserar på kläder och objekt i romanen som uttryck för förlust och sorg.  

 Även Hope Howell Hodgkins skriver om det fysiska objektets funktion i relation till den 

skönlitterära texten. Trots att hennes analys är fokuserad på andra författare och romaner än 

vad som är ämnet för denna uppsats, för Hodgkins en intressant diskussion kring kvinnan i 

relation till dräkt och mode.  

                                                
9 Cynthia Kuhn & Cindy Carlson, Styling Texts: Dress and Fashion in Literature (New York: Cambria Press, 
2007), s. 1. 
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 Cynthia Kuhn kom 2005 ut med sin avhandling Self-Styling in Margaret Atwood’s 

Fiction, i vilken hon visar på Atwoods sätt att använda kläder för att spegla karaktärer, 

situationer och miljöer. Det är främst Cat’s Eye (1988) och Alias Grace (1996) som står i 

centrum för hennes diskussion, men Kuhns iakttagelser rörande dräkt i Atwoods litteratur har 

ändå visat sig vara givande för arbetet med denna uppsats. 

 

4. Sammanfattning av handlingen i The Blind Assassin. 
The Blind Assassin har en komplicerad berättarstruktur. Romanen är indelad i femton delar, 

vilka i sig är indelade i 94 kapitel och växelvis berättas av tre olika berättarröster. På grund av 

det sätt på vilket Atwood låter de olika delarna sammantvinnas är det högst relevant att 

redogöra för romanens upplägg och struktur inför en läsning av denna undersökning. 

 Den främsta berättarrösten tillhör den 83-åriga Iris Chase. Hon nedtecknar sin 

livshistoria i slutet av 1990-talet, och berättelsen utspelar sig mestadels i 30-talets Kanada. 

Det huvudsakliga temat för historien är hennes syster Lauras liv och död. Detta står klart för 

läsaren redan i det inledande kapitlets första mening: ”Ten days after the war ended, my sister 

Laura drove a car off a bridge”, Men Iris historia är lika mycket en berättelse om henne 

själv.10 Hon minns sin och Lauras uppväxt på godset Avilion, deras ursprungliga närhet och 

hur de successivt glider isär till följd av hemlighetsmakeri och förtryck. I unga år gifter sig 

Iris med sin fars främste konkurrent, Richard, som efter faderns död även blir Lauras 

förmyndare. Richard och hans syster, Winnifred, styr Iris och Laura med järnhand, och först 

efter Lauras död framkommer det att Richard förgripit sig på henne under flera års tid. Det är 

med andra ord något av en uppgörelse med det förflutna som presenteras i Iris berättelse. 

 Den andra berättarrösten kommer jag i denna uppsats betrakta som tillhörande både Iris 

och Laura. Formen för berättelsen är boken med den metalitterära titeln ”The Blind Assassin” 

som gavs ut postumt i Lauras namn, och som bidragit till att göra henne berömd efter hennes 

död. Där berättas historien om den namnlösa kvinnan och mannen som möts över 

klassgränserna och inleder en affär. Mot bakgrund av Iris berättelse är det mer eller mindre 

tydligt vem mannen är, nämligen Alexander Thomas, en politisk frihetskämpe som Iris och 

Laura gömde på vinden i sitt hus under några oroliga veckor i tonåren. Kvinnans identitet är 

dock ett fortsatt mysterium. Det antas till en början att det är Laura, framför allt på grund av 

den tydliga kärlek hon känner för Alexander Thomas. Först i slutet av romanen avslöjar Iris 

att det är hon som är kvinnan i berättelsen, och att det tillika är hon som har skrivit boken i 

                                                
10 Margaret Atwood, The Blind Assassin (London: Virago Press, 2000), s. 3. 
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Lauras namn, för att hämnas på Richard. På grund av den relation som skapas mellan 

berättarrösten och läsaren kan man hävda att det är både Iris och Laura som berättar. 

 Men romanen antar en än mer komplicerad form i och med att mannen i ”The Blind 

Assassin” i sin tur berättar en historia för kvinnan, och att det på så vis skapas en berättelse i 

berättelsen. Hans historia, en tydlig dystopi, utspelar sig i en okänd tid på den avlägsna 

planeten Zycron.11 Berättelsens huvudsakliga intrig är att en yrkesmördare har fått i uppdrag 

att döda den unga kvinna som ska offras till Mångudinnan. Detta sker enligt årlig praxis, och 

mordet ska ske som ett led i en större sammansvärjning mot den diktatoriske kungen. Men 

uppdraget går inte planenligt, och den unga kvinnan och den blinde mördaren blir istället 

förälskade. Denna parallellhistoria är förvisso marginell i jämförelse med de övriga tre, men 

jag kommer inte desto mindre att behandla den i min undersökning.  

 Den tredje tydligt markerade berättarrösten hör till det mediala samhället. I form av 

nyhetsnotiser låter Atwood läsaren betrakta Iris historia från ett allmänt perspektiv, vilket i 

längden även tjänar till att framhäva hennes sociala ställning som offentlig person.  

 

5. Kläder som socialt meningsbärande objekt 
Kläder bär på och förmedlar anmärkningsvärt många olika sociala koder. Wilson uttrycker 

denna ofrånkomliga aspekt på följande sätt: ”the public body, whether it is female or male, is 

always mediated through vestimentary codes”.12 I ett socialt samhälle blir människan dömd 

efter sina kläder, och de är således effektiva markörer av klass, kön, sexuell läggning och 

politisk tillhörighet. I The Blind Assassin står de sociala spelen mer ofta än sällan i fokus, och 

kläderna spelar en avgörande roll i praktiskt taget alla former av socialt umgänge. Atwood 

drar detta till sin spets, och i många fall förstärks karaktärernas sociala situation av plaggen de 

bär. Intressant att notera är även klädernas sociala konnotationer i relation till miljö och 

situation; en utstyrsel kan verka antingen till karaktärens för- eller nackdel, beroende på var 

hon eller han befinner sig.  

 Detta kan illustreras med en passage ur Iris berättelse. När hon ser tillbaka på sin 

barndom, minns hon en alfabetsbok hon hade, och framför allt bokstaven ”F”: 

 
F is for fire, 
Good servant, bad master. 
When left to itself 

                                                
11 Här kan man se kopplingar till Atwoods fascination för dystopier. Ex. The Handmaid’s Tale (1985), Oryx and 
Crake (2003) och The Year of the Flood (2009). 
12 Elizabeth Wilson, cit. i Cynthia Kuhn, Self-fashioning in Margaret Atwood’s fiction: dress, culture and 
identity (New York: Peter Lang, 2005), s. 38. 



 10 

It burns faster and faster. 
 
The picture in the book is of a leaping man covered in flames – wings of fire coming from his 
heels and shoulders, little fiery horns sprouting from his head. He’s looking over his shoulder with 
a mischievous, enticing smile, and he has no clothes on. The fire can’t hurt him, nothing can hurt 
him. I am in love with him for this reason. I’ve added extra flames with my crayons.13 
 

Här aktualiseras frågan om klädernas sociala makt i allra högsta grad. Mannen har inga kläder 

på sig, och därför kan ingenting skada honom. Han framställs som immun mot sociala koder 

och regler, och den enda anledningen till att han kan ta sig denna frihet är att han är fiktiv, 

rakt igenom påhittad. Han är inte mänsklig, även om han bär mänskliga drag. Iris beskriver 

honom i romantiserade termer, och hans främsta dragningskraft är just hans sociala icke-

status. Wilson citerar historikern Thomas Carlyle: ”In all societies the body is ’dressed’, and 

everywhere dress and adornment play symbolic, communicative and aesthetic roles. Dress is 

always ’unspeakably meaningful’”.14 I världen utanför alfabetsboken är detta sant. 

  

5.1. Kläder i förhållande till miljö och situation 
Precis som Kuhn skriver, signalerar kläder såväl klass som makt: ”As cultural representations 

operating within a network of codes, clothed bodies are inextricably bound up with ideology 

and power”.15 Sålunda kan kläder även signalera brist på makt, och en i vissa fall malplacerad 

klasstillhörighet. Då kvinnan i ”The Blind Assassin” går för att möta sin älskare i ett av 

stadens mer nedgångna områden, beskrivs hon som varande ytterst malplacerad i sin 

omgivning: ”She walks along the street, hoping she looks like a woman entitled to be walking 

along the street. Or along this street. She doesn’t, though. She’s dressed wrong, her hat is 

wrong, her coat is wrong”.16 De kläder hon bär, vilka bekräftar hennes klasstillhörighet och i 

viss mån även berättigar henne till den, får på denna okända gata helt andra betydelser. Kuhn 

skriver att ”The clothed body displays an individual’s situatedness in culture; each 

vestimentary instance is – all at once – aesthetic, political, and rhetorical”, och betonar 

därmed den klädda kroppens makt, men även dess svagheter. 17 Kvinnan i ”The Blind 

Assassin” känner hur såväl män som kvinnor iakttar henne med anledning av hennes kläder: 

”their eyes on her, their scowls, taking bitter stock of her with her fur trim at wrists and neck, 

her lizard handbag. […] They must think she’s a hooker, but in shoes like that what’s she 

                                                
13 Atwood, (2000) s. 101-102. 
14 Wilson, s. 3.  
15 Kuhn, s. 1. 
16 Atwood, (2000) s. 316. 
17 Kuhn, s. 1. 
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doing down here? Way below her league”.18 Situationen gör henne ytterst självmedveten och 

obekväm, och hon tror sig instinktivt veta vad människorna omkring henne tänker. Eftersom 

plaggen signalerar en klasstillhörighet som inte överensstämmer med områdets status blir de i 

sig provokativa, och försätter kvinnan i en märkbart utsatt position. Paradoxalt nog kommer 

de ändå att symbolisera en sorts trygghet för henne: ”she pauses, lifts her wrist; breathes in 

the reassuring smell of perfumed fur”.19 Kvinnans kläder representerar en tvetydighet, då 

plaggen både exponerar och skyddar henne i relation till den miljö hon befinner sig i. 

 Några av de nyhetsklipp som förekommer växelvis med kapitel från ”The Blind 

Assassin” bidrar till att skildra kläderna ur ett mer allmänt perspektiv. Så exempelvis den 

notis som berättar om passagerarnas klädsel under Queen Marys jungfrufärd: ”You saw all of 

the newest gowns decreed by London and Paris, fresh and crisp from their bandboxes. […] A 

tall blonde in a watermelon pink gown wore a white chiffon cape trimmed with ermine 

tails”.20 Kläderna beskrivs här i sin rätta miljö, och skildringen är mycket detaljerad. James 

Harold gör den anmärkningsvärda iakttagelsen att tidningsnotisen inte är fiktiv. Den är inte 

författad av Atwood, utan är hämtad från ett nummer av Mayfair 1936.21 En intressant 

koppling uppstår då detta sätts i samband med det kapitel från ”The Blind Assassin” som 

föregår artikeln, där kvinnan är på väg för att möta sin älskare. Då hon går förbi en knappaffär 

fastnar hon i tanken: ”Someone’s fingers, right around here, must have sewn the ermine trim 

on her white chiffon evening cape”.22 Klädesplagget har givits en signifikant roll, inte bara i 

relation till karaktären och det sociala sammanhanget, utan för romanen och berättarstrukturen 

i stort. Det är också klädesplagget som först vittnar om att kvinnan i berättelsen med namnet 

”The Blind Assassin” är Laura/Iris. Resan med Queen Mary fungerar som en taktisk 

knytpunkt för romanens tre parallella berättelser (resan finns även nämnd i de kapitel som 

berättas av Iris), och klädesplagget tycks därför ha dubbla funktioner även på ett 

berättartekniskt plan. 

  

5.2. Kläder som maktmedel 
Vad gäller Iris, kan kläder sägas vara avgörande för hela hennes tillvaro. Parkin-Gounelas 

uppmärksammar detta i sin diskussion kring meningsbärande objekt i romanen, men fokuserar 

                                                
18 Atwood, (2000) s. 316-317. 
19 Ibid., s. 322. 
20 Ibid., s. 426-427. 
21 Harold James, Narrative Engagement with Atonement and The Blind Assassin (I: Philosophy and Literature, 
2005:29), s. 139-140.  
22 Atwood, (2000) s. 418. 
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då främst på knappar.23 Iris fars förmögenhet kommer från den knappfabrik som funnits i 

släkten under flera generationer. I samband med 30-talets stora depression tvingas han till 

konkurs, och övertalar Iris att gifta sig med den framgångsrike Richard Griffen (som är i 

samma bransch). Detta för att säkra hennes och Lauras framtid. ”In opting for security”, 

skriver Parkins-Gounelas, ”Iris makes a pact with capital, with parties and new outfits”.24 

Anmärkningsvärt är, att Iris inte kan sägas ha någon som helst aktiv del i den ”pakt” Parkins-

Gounelas tycker sig se. Hon är tvärtom oerhört passiv, och de som sluter avtal är snarast 

hennes far och Richard. 25 Iris ”ja” är inte mer än ett spel för gallerierna. Men det ligger 

onekligen en poäng i Parkin-Gounelas resonemang kring knappar som avgörande för Iris öde 

– i själva verket kan detta sägas vara sant vad gäller klädesplagg överlag. Familjeföretaget 

kan även på detta plan ses som en spegling, då Iris far efter första världskrigets slut börjar 

tillverka praktiska, billiga underkläder för både män och kvinnor.26  

 Ett centralt exempel på hur kläder indirekt kommer att blir avgörande för Iris är det 

faktum att plaggen hon bär inte är något hon själv valt ut – Iris klär sig inte, hon blir klädd.  

När hon är tretton år och börjar komma in i puberteten, visar hennes far plötsligt intresse för 

hennes klädsel. Han kräver att hon klär sig strikt: ”My clothing should be simple and plain, 

with white blouses and dark pleated skirts, and dark velvet dresses for church”.27 I samband 

med detta påbörjas också Iris inskolning i familjeföretaget, och hon upplever en stor ångest då 

hon varje morgon tvingas passera fabriksarbetarna iförd de strikta kläderna:  

 
When I arrived at the factory every morning in my convent-like skirts and blouses, walking at 
Father’s heels like a dog, I would have to pass the lines of workers. I felt scorned by the women 
and stared at by the men. I knew they were making jokes about me behind my back […] and that 
this was their way of getting even.28 
 

Liksom kvinnan i ”The Blind Assassin”, upplever karaktären här en utsatthet som helt beror 

på hennes sociala status i förhållande till miljön hon befinner sig i. Detta speglas i kläderna; 

hårt arbete tycks vara oförenligt med veckade kjolar och vita blusar, och kläderna blir därför 

provokativa i sig. Plaggen kan också jämföras med fabriksarbetarnas kläder: ”the machines 

are run by men, in eyeshades and vests, their sleeves rolled up; the workers at the table are 

                                                
23 Ruth Parkin-Gounelas, ”What isn’t There” in Margaret Atwood’s The Blind Assassin: The Psychoanalysis of 
Duplicity (I: MFS Modern Fiction Studies, 2004:3), s. 686. 
24 Parkin-Gounelas, s. 686. 
25 Detta blir smärtsamt tydligt i den ”diskussion” fadern har med Iris, då han säger ”I think he [Richard] may be 
asking you to marry him […] I’ve already given my consent, […] So it’s up to you”. Atwood, 276. 
26 Atwood, (2000) s. 133. 
27 Ibid., s. 193. 
28 Ibid., s. 241. 
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women, in upswept hairdos and pinafores”.29 Värt att notera är att detta är det enda som 

nämns ifråga om fabriksarbetarnas karaktär; i förhållande till romanens handling representerar 

de en arbetarklass som effektivt kontrasterar den överklass som Iris och Laura växer upp i.  

 En situation liknande den på fabriken uppstår då Iris för första gången ska äta lunch 

med sin blivande svägerska, Winnifred Prior. Klädernas förrädiska karaktär blir smärtsamt 

tydlig för henne: 
I’d worn my best daytime outfit, the only possible outfit I had for such an occasion: a navy-blue 
suit with a pleated skirt, a white blouse with a bow at the neck, a navy-blue hat like a boater. This 
ensemble made me look like a schoolgirl, or a Salvation Army canvasser. I won’t even mention 
my shoes; even now the thought of them is too discouraging. […] The maître d’ glanced at me as 
if surely I was in the wrong place, or at least the wrong entrance – was I wanting a job?30 
 

Samma kläder som för fabriksarbetarna representerar familjen Chases högt uppsatta ställning  

i Port Ticonderoga, är i Winnifreds värld ett uttryck för en hopplös avsaknad av stil och klass.  

Kläderna bär, med andra ord, inte bara på en dubbel mening som tematiskt drag i romanen, 

utan kan även sägas innebära en dubbelhet för personerna som bär dem. Iris noterar tidigt att 

”Winnifred’s judgement was the judgement of the outside world”, och den fashionabla värld 

som är svägerskans, framstår till en början som varandes i det närmaste utopisk.31 Men 

giftermålet med Richard visar sig vara lika mycket ett giftermål med Winnifred, och Iris går 

ur askan in i en urban eld där kläder och uppträdande är människans främsta språk. Vid 

lunchen framgår tydigt vilken roll Winnifred tar i relationen till Iris: ”My clothes were the 

least of it, she implied. Clothes could always be purchased, naturally, but I would have to 

learn to wear them to effect. ’As if they were your own skin, dear,’ she said”.32 Winnifred klär 

alltså Iris i faderns ställe – och, liksom i fallet med fadern, kommer kläderna att spegla hennes 

makt över Iris. Winnifred omformar Iris till att bli den societetsfru Richards politiska karriär 

kräver. När Iris, flera år senare, spionerar på Winnifred i en affär, är det som om den andra 

kvinnan inte längre kan se henne på grund av de enkla kläder hon bär: ”I was wearing an old 

tweed coat and a kerchief pulled down over my forehead – and although she looked right at 

me, she didn’t see me”.33 

 Metamorfoser är överlag ett centralt motiv i The Blind Assassin, och det är ingen slump 

att Iris och Laura som barn tvingas översätta Ovidius verk under sträng uppsikt av den 

                                                
29 Atwood, (2000) s. 64. 
30 Ibid., s. 281. 
31 Ibid., s. 227. 
32 Ibid., s. 285. 
33 Ibid., s. 534. 
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obehaglige Mr. Erskine; kapitlet bär namnet ”Ovid’s Metamorphoses”, och förmedlar såväl 

vikten av yttre förvandlingar i romanen, som Iris motvilja gentemot dem.34 

 

5.2.2 Kläder som maktmedel i den erotiska triangeln 
Relationen mellan Winnifred och Richard är problematisk och svårbedömd. De är syskon, 

men står varandra så nära att de i det närmaste liknar ett älskande par. Iris position blir därför 

den hängivna hustruns – men enbart på ytan:  
They’d both decided that Richard was the man of the future, and that the woman standing behind 
him – didn’t every successful man have one of those? – was her. It certainly wasn’t me. […] She 
was necessary to Richard, I on the other hand could always be replaced. My job was to open my 
legs and shut my mouth.35 
 

Att Richard är en ”framtidens” man kan tolkas på olika sätt, beroende på vilken kontext man 

läser det i. Han är politiker, och uttrycket kan, ur hans perspektiv sett, sägas spegla hans 

framtida karriär. När det gäller Winnifred blir uttrycket däremot dubbeltydigt. Hon ser sin 

bror som framtidens man, men om det är på ett professionellt eller ett personligt plan framgår 

inte. Detta speglar effektivt hennes roll i The Blind Assassin. Hon agerar som vore hon 

Richards egentliga hustru, hon finns ständigt med i kulisserna och hon kontrollerar Iris helt. 

Det är också hon som väljer Iris förlovningsring: ”’It is a beauty, isn’t it? I helped Richard 

pick it out – he likes me to go shopping for him”, vilket ironiseras av det faktum att Iris första 

gången hon ser syskonen tillsammans, utgår ifrån att de är gifta.36 37 

 I sin diskussion kring erotiska trianglar, parafraserar Eve Kosofsky Sedgwick René 

Girards tanke om laddningen mellan triangelns två rivaliserande parter. Enligt Sedgwick 

”hävdar [Girard] att vid varje erotisk rivalitet är det band som förenar de två rivalerna lika 

starkt och kraftfullt som det som förenar var och en av dem med den älskade: ’rivalitetens’ 

och ’kärlekens’ band må upplevas olika men de är lika kraftfulla och i flera avseenden 

likvärdiga”.38 Sedgwicks eget resonemang rör snarast en möjlig sexuell laddning mellan de 

båda rivaliserande parterna, som jag inte kommer att gå närmare in på i denna undersökning. 

Men det perspektiv på rivalitet som hon – genom Girard – presenterar är ändå högst relevant 

sett i samband med Atwoods roman, och kläder som meningsbärande objekt. Två erotiska 

trianglar är av intresse här: dels Iris – Richard – Winnifred, och dels Richard – Iris – 

                                                
34 Atwood, (2000) s. 196. 
35 Ibid., s. 407. 
36 Ibid., s. 282. 
37 Ibid., s. 214. 
38 Eve Kosofsky Sedgwick, Mellan Män (I: Feminismer, Lund: 1996), s. 77.  
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Alexander Thomas. Iris och Winnifred fungerar som rivaliserande parter i den första, medan 

Richard och Alexander Thomas spelar dessa roller i den andra.  

 

Iris – Richard – Winnifred 

 

       

 

  

 

  

 

Iris och Winnifred har, naturligtvis, olika motiv för sitt begär. Winnifred ser i Iris ett hot mot 

relationen till brodern, och Winnifred innebär för Iris ett hot mot hemmet och den sociala 

trygghet som äktenskapet innebär. Winnifreds inflytande över äktenskapet är påtagligt, och 

framstår som närmast maniskt. Iris enda säkra tillflyktsort i hemmet är badrummet, ”because 

there I could turn the lock without seeming unduly rude”.39 På samma sätt som Winnifred tar 

sig in i Iris hem genom att inreda hela hennes hus, använder hon kläder som ett medel för att 

infiltrera äktenskapet på alla plan – även det sexuella. På följande sätt beskrivs Iris klädsel 

under bröllopsnatten: ”I was wearing the outfit Winnifred had thought appropriate for the 

occasion, which was a nightgown of satin in a shade of salmon pink, with a delicate lace trim 

of cobweb grey”.40 Atwood använder kläder som ett sätt att förstärka intrycket av Winnifreds 

manipulation, och det är inte enbart på den offentliga arenan som Winnifred utnyttjar sitt 

påstådda veto, utan hon gör det alltså i lika stor utsträckning när det kommer till underkläder 

och nattlinnen. Den ovilja Iris känner inför Richard – på såväl det vardagliga som det sexuella 

planet – kan därmed sägas innefatta även Winnifred.  

 Sedgwicks/Girards teori om strukturerna inom begärstriangeln visar sig därför vara 

högst aktuell för denna triangel. I linje med tanken om laddningen mellan rivalerna, kan man 

se hur relationen mellan Winnifred och Iris i själva verket är minst lika laddad som 

kvinnornas respektive relation till Richard. Men medan Iris är berättelsens givna protagonist 

                                                
39 Atwood, (2000) s. 391. 
40 Ibid., s. 295. 
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spelar Winnifred den antagonistiska rollen, och hennes intrång på (och makt över) Iris person 

avspeglas med stor precision i sättet på vilket hon arrangerar den unga kvinnans garderob.41  

 

Richard – Iris – Alex Thomas 

 
  

 

 

 

 

 

Den andra begärstriangeln, Richard – Iris – Alex Thomas, är i förhållande till romanens form 

gränsöverskridande eftersom den förenar ”The Blind Assassin” med Iris berättelse (detta 

förutsatt att man läser in Iris som den namnlösa kvinnan i Lauras/Iris bok). Till skillnad från 

Iris och Winnifred i den tidigare nämnda triangeln är Richard inte alls medveten om sin roll 

som rival, då han inte vet om att han blir bedragen. Trots sin passivitet är han dock en del i 

triangeldramat; han finns representerad i form av Iris kläder, och är därför genom sin 

ekonomiska ställning allestädes närvarande i hennes och Alex Thomas relation.  

 Om kvinnokroppens roll i överklassens äktenskap skriver Barbara Vinken: ”she 

represents his wealth in the opulence of her clothes, in the rapid transitions of fashion, but 

also with her body, which exhibits, by its manner of dress, its unsuitability for work, and 

announces by its physical desirability, that it is well maintained”.42 Hon parafraserar så 

Veblen, som 1899 såg ett samband mellan den välbärgade kvinnans ställning i äktenskapet 

och hennes kläder: 
[T]he high heel, the skirt, the impracticable bonnet, the corset, and the general disregard of the 
wearer's comfort which is an obvious feature of all civilized women's apparel, are so many items 
of evidence to the effect that in the modern civilized scheme of life the woman is still, in theory, 
the economic dependent of the man -- that, perhaps in a highly idealized sense, she still is the 
man's chattel.43 
 

Veblen såg kvinnans yttre som ett tecken på hennes underlägsna ställning i relation till 

mannen, det vill säga, att hennes kläder och utsmyckningar speglade mannens potens. John 

Carl Flügel uttryckte en liknande tanke 1930, vilken han benämnde ”The Great Masculine 

                                                
41 Liksom Kuhn noterar, är detta ett vanligt drag hos Atwood, och hon använder sig av samma konstruktion i 
exempelvis Cat’s Eye. 
42 Barbara Vinken, Fashion Zeitgeist: trends and cycles in the fashion system (2005), s. 4. 
43 Veblen, s.73.  
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Renunciation”. Enligt denna var det den Franska Revolutionens inflytande, och den ökade 

respekt för arbete som denna medförde, som låg till grund för det han såg som ett mannens 

exhibitionistiska behov av att projicera sin välgång på det motsatta könet. Howell-Hodgkins 

sammanfattar: ”Thus bourgeois wives became – in their increasingly elaborate and 

nonfunctional corsets, petticoats and frills, vicarious symbols of their husbands successes”.44 

Bilden av kvinnans yttre som en spegling av mannens rikedom är klassisk, och sedd mot 

bakgrund av Iris relation till Richard är den också ytterst relevant vid en diskussion kring Iris 

och Alex Thomas relation, samt den triangel som uppstår dem tre emellan.  

 Alex Thomas/mannen har ett högst ambivalent förhållningssätt till Iris/kvinnans kläder. 

Detta uttrycks bland annat på följande sätt, då han väntar på henne: ”He stares at the streetcar 

stop, willing her to materialize. Stepping down with a flash of leg, a high-heeled boot, best 

plush. Cunt on stilts. […] She’ll be wearing a fur coat. He’ll despise her for it, he’ll ask her to 

keep it on. Fur all the way through”.45 Intressant att notera är, att Alex Thomas/mannen enbart 

ser Iris/kvinnan kläder, samt att han bär på ett tydligt förakt mot dem. Mot bakgrund av 

Veblens teori, kan detta läsas som att kläderna för honom kommer att representera Richard; 

hennes yttre blir ett synligt och påtagligt tecken på att det finns en annan man.  

 Det agg han har mot hennes kläder kommer med jämna mellanrum upp till ytan. 

Följande dialog utspelar sig då de möts på ett café:  
Judas Priest, he says, you might as well have worn mink.  
What did I do? What’s wrong? 
Your coat. 
It’s just a coat. An ordinary raincoat, she says, faltering. What’s wrong with it? 
Christ, he says, look at yourself. Look around you. It’s too clean. 
I can’t get it right for you, can I? she says. I won’t ever get it right.  
You do, he says. You know what you get right. But you don’t think anything through. 
You didn’t tell me. I’ve never been down here before – to a place like this. And I can hardly rush 
out the door looking like a cleaning woman – have you thought of that?46 
 

Iris/kvinnans kläder innebär för henne själv en utsatthet i relation till den miljö hon befinner 

sig i, vilket diskuteras ovan, medan mannens reaktion vittnar om en djupare motsättning. Han 

ser i plaggen någonting mer, det är som om de innebar ett hot mot hela relationen. Detta kan 

läsas på två plan. Dels i samband med att han är efterlyst, och att han ser en risk i allt som kan 

väcka uppmärksamhet. Men hans starka motvilja mot kappan kan också ses som ett uttryck 

för ett sårat ego. Detta blir intressant i relation till det meningsutbyte de har i en av hans 

tillfälliga lägenheter: 

                                                
44 Howell Hodgkins, s. 530. 
45 Atwood, (2000) s. 335. 
46 Ibid., s. 129-130. 
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Don’t look so dismayed, darling, he says. None of it will rub off on you. Just don’t touch anything.  
Oh, it might, she says with a small breathless laugh. I have to touch you. You’ll rub off. 
[…] I’m easy to get rid of aftewards, he says, whispering. You can just go home and take a 
shower.47 
 

Till skillnad från Iris/kvinnans relation till Richard finns inget fysiskt bevis på bandet mellan 

henne och älskaren. De partiklar av honom som fastnar på henne under deras möten är 

tillfälliga och, till skillnad från kläderna, mycket lätta att göra sig av med. 

 Alex Thomas/mannen har onekligen en problematisk relation till Iris/kvinnans yttre, och 

plaggen innebär att det, varje gång de ses, uppstår en indirekt konfrontation mellan honom 

och Richard. Att klä av henne beskrivs som en process: ”She always wears a girdle, getting 

her ut of it is like peeling the skin off a seal”, och Veblens teori bidrar till perspektivet att se 

klädesplaggen som signifikanta för hennes dubbla roll som älskarinna och fru, liksom för 

Alex Thomas/mannens roll som älskare och rival.48  

 Som rivaler i den första, respektive den andra triangeln har Winnifred och Richard 

liknande roller. Läst i relation till Girards/Sedgwicks teori om den erotiska triangeln, gör de 

båda intrång på en relation de inte ingår i med hjälp av klädesplagg. Följden av detta blir, att 

plaggen kommer att representera dem utan att de är fysiskt närvarande. På olika sätt klär de 

Iris (Winnifred på ett socialt plan – Richard på ett ekonomiskt) och visar på detta sätt effektivt 

upp sin makt över henne och hennes relationer. I båda dessa trianglar figurerar kläderna alltså 

som ett vapen i det sociala spelet, och det är Iris som blir lidande. 

 

5.3. Kläder för strid och överlevnad 
På grund av Iris utsatta situation, är det allmänna antagande som Kuhn gör om Atwoods 

protagonister inte helt trovärdigt i denna kontext, men hon gör ändå en intressant iakttagelse: 

”Styling the self, or self-fashioning through dress, is one method of survival for Atwood’s 

female protagonists”.49 Även om påståendet inte är helt oproblematiskt för protagonisten Iris i 

relation till Richard (hon har personligen mycket lite att göra med sin egen klädstil), finns det 

ändå tydliga drag av denna ”överlevnadsmetod” i romanen. När Iris i vuxen ålder klär sig 

inför ett laddat möte med Lauras rektor är utstyrseln ett uttalat taktiskt drag:   
I dressed in a manner I hoped would intimidate her, or at least remind her of Richard’s standing 
influence: I believe I wore a cashmere coat trimmed with wolverine – warm for the season, but 
impressive – and a hat with a dead pheasant on it, or parts of one. The wings, the tail, and the head, 
which was fitted with beady little red glass eyes.50  

                                                
47 Atwood, (2000) s. 135-136. 
48 Ibid., s. 136. 
49 Kuhn, s. 21. 
50 Atwood, (2000) s. 458. 
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Richards och Winnifreds makt över Iris är dubbeltydig – här hoppas Iris i själva verket på att 

Richards sociala ställning ska göra intryck på motståndaren. Vid första åsynen av Lauras 

rektor inser hon att hon har lyckats med försöket att vara utseendemässigt överlägsen: ”The 

headmistress was a greying female shaped like a wooden clothes rack – brittle bones with 

damp-looking textiles draped on them”.51 Kvinnans kläder beskrivs inte närmare – istället 

liknas hennes uppenbarelse vid en oformlig klädhängares. Iris fasanprydda hatt visar sig 

däremot vara ett effektivt socialt vapen, och den blir med sina två stirrande ögon hennes 

bundsförvant: ”I kept my hands still in my lap, my head high and slightly tilted, the best angle 

for the pheasant hat. I hoped she would feel stared at by four eyes and not just by two”.52 Iris 

själv har inte några dräpande kommentarer eller vassa repliker att fälla; hatten uttrycker sig i 

hennes ställe.  

 Hatten som skyddande plagg förekommer även i Iris redogörelse för hur hon och Laura 

som barn i Port Ticonderoga klädde sig när de skulle gå ut. I egenskap av fabrikägarens 

döttrar stod de på konstant dålig fot med byns övriga barn, och de såg i hattarna en social 

sköld: ”We wore hats for these excursions. We had the idea that they were a protection; that 

they made us, in a way, invisible”.53 Till skillnad från den fasanprydda hatt som Iris bär vid 

mötet med Lauras rektor, ger systrarna sina hattar osynlighetens makt. De är till för att inte 

synas.  

 Som karaktär innebär Callista Fitzsimmons en skarp kontrast till de flesta sociala koder 

Iris växer upp med. Hon har under en period ett förhållande med Iris far, och representerar en 

värld långt utanför Port Ticonderoga som karaktäriseras av det konstnärsliv hon lever. De 

sociala kraven är lösare, och de strikta klädkoderna utmanas konstant. Detta kan illustreras 

med hjälp av beskrivningen av Callistas vänner, som med jämna mellanrum kommer på 

besök: ”These artists […] did not wear dinner jackets or even suits to dinner, but V-necked 

sweaters; they ate scratch meals on the lawn, and discussed the finer points of Art, and 

smoked and drank and argued”.54 Det faktum att de är konstnärer tycks placera dem i ett fack 

för sig. Hela deras existens utmanar Iris världsuppfattning, Callistas stil och kläder inte minst. 

Iris upplever en avundsjuka gentemot henne, vilket till stor del grundar sig på det faktum att 

hon behandlas som likvärdig en man:  
I was in awe of Callista because she was an artist, and was consulted like a man, and strode around 
and shook hands like one as well, and smoked cigarettes in a short black holder, and knew about 

                                                
51 Atwood, (2000) s. 458. 
52 Ibid., s. 458-259. 
53 Ibid., s. 187. 
54 Ibid., s. 177. 
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Coco Chanel. […] She wore flowing, robe-like garments in bold swirling prints: fuchsia, 
heliotrope, and saffron were the names of the colours. She told me these designs were from Paris, 
and were inspired by White Russian émigrés.55 
 

Callistas kläder speglar tydligt hennes personlighet. De är färgade i färger med exotiska 

namn, och berättar om en bit europeisk historia från ett avlägset land. Hon är också den 

karaktär som främst kommer att stå för modeindustrins föränderlighet i romanen. Ett par år 

senare har hon helt bytt utseende:  
For a couple of years now she’d set aside her fuchsia and saffron draperies, her bold Russian-
émigré designs, even her cigarette holder. Now she went in for slacks in the daytime, and V-neck 
sweaters and rolled-up sleeves; she’d cut her hair too, and shortened her name to Cal.56 
 

Hennes pojkaktiga utseende speglar Coco Chanels samtida fascination inför det manliga och 

det kvinnliga uttrycket. Hon gjorde de klassiskt manliga attributen kvinnliga. Barbara Vinken 

beskriver Chanels skapande av den moderna kvinnan delvis med hjälp av modeskaparens 

egna ord:  
Chanel, speaking of herself in the third person, is said to have confided to Salvador Dali that ”she 
took the English masculine and made it feminine. All her life, all she did was change men’s 
clothing into women’s: jackets, hair, neckties, wrists.” In this way, she invented the New 
Woman.57 
 

Callista Fitzsimmons representerar denna ”nya kvinna” på flera sätt. Dels genom att klä sig 

enligt den stil Chanel presenterade, dels genom att vara faderns ”nya” kvinna. Men hon är 

också en annan kvinna, hon representerar ett synsätt och perspektiv på sociala normer som 

skiljer från rådande ideal, och kan därför i termer av såväl personlighet som utseende sägas 

kontrastera Winnifred. Jane Gaines gör följande iakttagelse: ”There is often no distinction 

made between a woman and her attire. She is what she wears”.58 Detta påstående är intressant 

i relation till såväl Callista som Winnifred, eftersom de båda två i hög grad kommer att 

framställas genom sin respektive stil.  

 Atwood lägger stor vikt även vid beskrivningen av Winnifreds kläder. Vid Iris första 

ensamma möte med svägerskan, blir dennas antagonistiska roll tydlig främst genom kläderna 

hon bär: 
She had on a green ensemble – not a pastel green but a vibrant green, almost flagrant. […] She had 
green alligator shoes to match. They were glossy, rubbery, slightly wet-looking, like lily pads, and 
I thought I had never seen such exquisite, unusual shoes. Her hat was the same shade – a round 
swirl of green fabric, balanced on her head like a poisonous cake.59 

                                                
55 Atwood, (2000) s. 178-179. 
56 Ibid., s. 225. 
57 Vinken, s. 22-23. 
58 Jane Gaines, cit. i Kuhn, s. 32. 
59 Atwood, (2000) s. 282. 
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Det är framför allt klädernas färg som effektivt speglar Winnifreds intrigerande person.  

Tankarna går till Edens orm; det är som om Winnifred genom sitt yttre visar sitt rätta jag.  

Likaså finner man en koppling till mannens romanstoff i ”The Blind Assassin”. I väntan på 

kvinnan funderar han över den science fiction-berättelse han planerar att skriva, vilken bygger 

på att en expedition på en glaciär någonstans (förslagsvis Grönland60) plötsligt lokaliserar ett 

grönt ljus som strålar ut ur isen. När de kommer närmare ser de hur en gestalt tar form: 

”Revealed to view is a form, humanoid in shape, obviously male […] Dressed in a skin-tight 

suit the greenish-blue of a gas flame, with a sheen like gasoline spilled on water”.61 Tydliga 

parallella drag går att se mellan Winnifred och utomjordingen i isen, vilket säger minst lika 

mycket om hans karaktär som om hennes, sett i relation till romanen som helhet. I linje med 

detta funderar författaren i ”The Blind Assassin” vidare kring utomjordningens inre: ”his 

blood will be a non-human colour. Orange would be good”, och detta kan sättas i direkt 

samband med beskrivningen av Winnifreds läppstift: ”Her lipstick was a dark pinkish 

orange”. 62 63 En gemensam struktur finns alltså i klädseln hos såväl Winnifred som mannen i 

isen, där den vattniga, nästan oljiga ytan går igen, liksom i färgen på läpparna och blodet. 

Båda skrämmer de och kontrollerar sin omgivning, båda fascinerar de läsaren. 

 Trots att hon är den karaktär som närmast kommer att representera de samtida 

modehusen, kan Callista inte sammankopplas med den ytlighet och flärdfullhet som så länge 

gett industrin dess dåliga rykte. Detta visar även på hur lite utrymme Atwood avsätter för ren 

klädhistoria; de dräkter hon klär sina romanfigurer i beslöjar, och avslöjar, snarare delar av 

deras inre än de utnyttjas för att placera berättelsen i en historisk kontext. Callistas kläder 

kommer att påvisa en revolutionstörstande personlighet. Så exempelvis under en middag på 

Avilion där samtliga i romanen figurerande personer infinner sig: 64 
For this evening she [Callista] wore a jersey dress the colour of a duster – taupe was the name of 
this colour, she’d told us; it was French for mole. On anyone else it would have looked like a 
droopy bag with sleeves and a belt, but Callie managed to make it seem the height, not of fashion 
or chic exactly – this dress implied that such things were beneath notice – but rather something 
easy to overlook but sharp, like a common kitchen implement – an ice pick, say – just before the 
murder. As a dress, it was a raised fist, but in a silent crowd.65 
 

                                                
60 Atwood, (2000) s. 336. 
61 Ibid., s. 337. 
62 Ibid., s. 339. 
63 Ibid., s. 283. 
64 Ibid., s. 217. 
65 Ibid., s. 226. 
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Analysen av Callistas klänning är en av de få utförliga analyser av dräkt som Atwood själv 

presenterar i romanen. Där framgår tydligt konstnärens starka och markanta karaktär, liksom 

klänningens sociala status och konnotationer.  

 I sin diskussion kring kvinnors relationer till andra kvinnor, skriver Wilson: ”When 

women wear status garments, this is interpreted as sexual rivalry – for a woman to dress ’for 

other women’ means simply in order to compete. And it is true that triumph and assassination 

by dress are by no means infrequent”.66 Wilson argumenterar här mot uppfattningen om 

kvinnors sätt att klä sig som varande endast ett rivaliserande spel om det motsatta könet. I 

Atwoods roman är det, dock, ofta just denna laddning som skrivs in i den klädda 

kvinnokroppen. Problematiken finner man tydliga spår av i relationen mellan Callista och 

Reenie, familjens hushållerska. Reenie uttrycker ett konstant ogillande av såväl Callistas 

kläder som uppförande: ”as for those outlandish get-ups she wears, she might aswell go to 

chuch in her scanties. Against the light you can see the sun, the moon and the stars, and 

everything in between. Not that she’s got much to show, she’s one of those flappers, she’s flat 

as a boy”.67 Reenie, i egenskap av hushållets enda kvinna, blir indirekt utmanad av Callista 

trots att det enda Callista gjort är att klä sig i annorlunda tyger. Det är också Reenie som 

framstår som romanens främsta moralist, och Callistas okonventionella karaktär innebär 

därför ett tydligt störningsmoment. I kombination påminner de om en 1900-talets version av 

Stiernhielms Fru Dygd och Fru Lusta.  

 Vid avtäckningen av den staty Callista gjort till minne av första världskrigets offer, 

framgår det tydligt vilken status hon har i byn: ”She wore a decorous black coat and a regular 

skirt instead of a robe, and a hat that concealed most of her face, but was whispered about all 

the same”.68 Klädseln är inte i sig opassande, men hennes sociala situation gör att den 

behandlas som avvikande och underlig – liksom hon själv. Men, liksom Wilson skriver: 

”Fashionable dress or a striking appearance provides an armour against the world”, och i linje 

med detta rinner kommentarerna av Callista, eftersom hon inte själv strävar efter att likställa 

sig med befolkningens ideal.69 

 

5.4 Kläderna i relation till karaktär och kön 

                                                
66 Wilson, s. 92. 
67 Atwood, (2000) s. 179. 
68 Ibid., s. 182. 
69 Wilson, s.vii. 
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Ett mottagande som liknar det Callista får i byn får även Walter, Myras man, då han följt med 

den åldrade Iris till hennes advokat. Iris beskriver det stumma spel som uppstår mellan honom 

och receptionisten: ”He [Walter] stared with some alarm at the young, polished receptionist, 

with her black suit, mauve scarf and nacreous fingernails; she stared, not at him, but at his 

checked shirt and his immense, pod-like rubber-soled boots”.70 Walter tittar på receptionisten 

– hon tittar på hans kläder. Det är en intressant distinktion Atwood gör här mellan personen 

och kläderna, och en av de få noteringar hon gör rörande en manlig karaktärs yttre. Det finns 

en klar skillnad mellan hur manliga och kvinnliga karaktärer hanteras rent berättarmässigt i 

The Blind Assassin. Kvinnorna står, liksom i större delen av Atwoods verk, i centrum. 

Männen, å andra sidan, är marginaliserade. Så är fallet med Iris och Lauras 

krigstraumatiserade, frånvarande far, och så är fallet med Richard. Alex Thomas är i delarna 

från ”The Blind Assassin” inte namngiven, och praktiskt taget aldrig klädd. Dessa 

skuggfigurer som är männen i romanen definieras mycket sällan genom sina kläder, och ofta 

beskrivs deras utseende inte alls. Kvinnornas kläder och utsmyckningar ges, som 

diskussionen belyst, däremot stor uppmärksamhet. Det är genom kläderna som kvinnan 

placeras i ett socialt sammanhang, och det är också kläderna som bidrar till att forma hennes 

karaktär i relation till läsaren. Detta finner man exempel på då Reenie berättar för systrarna 

om hur deras far friade till deras mor: ”After they had skated around the pond several times, 

my father asked my mother to marry him. […] What was she wearing? Reenie knew this 

too”.71 På detta följer en detaljerad beskrivning av moderns ytterplagg, medan faderns yttre 

inte nämns över huvud taget. Kläderna gör alltså kvinnan – men inte mannen.  

   

5.5. Dräkt i dystopin  
I den dystopiska historia som mannen berättar för kvinnan i ”The Blind Assassin” står inte det 

yttre i fokus på samma sätt som i romanens övriga delar. Plaggen fungerar inte som 

speglingar av personernas inre, utan blir snarast ett uttryck för segregation mellan 

samhällsklasser. Att den blinde mördaren inte kan se, problematiserar också beskrivningen av 

dräkt och dräkten som uttrycksmedel. Blindheten innebär en avsaknad av en protagonistisk 

blick, vilket i längden gör klädkoderna mer eller mindre irrelevanta. Det läsaren möter genom 

den blinde mördaren förmedlas därför genom andra sinnen än synen. Detta parafraseras 

                                                
70 Atwood, (2000) s. 357. 
71 Ibid., s. 86. 
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indirekt i romanen: "Touch comes before sight, before speech. It is the first language and the 

last, and it always tells the truth".72  

 Den dystopiska berättelsen kan som sådan ses som en alternativ fiktiv kommentar på 

samtiden utan krav på realistiska proportioner. Den frihet till parafras som detta innebär 

uppmärksammar Atwood genom att tala om klädkodernas makt i samhället: ”Utopias and 

dystopias both take a lot of pleasure in describing costume. What is worn and what is 

forbidden? What cannot be worn, who can wear what and under what circumstances? This is 

of course just an exaggerated variant on what goes on in society anyway”.73 Hon belyser 

därmed skarpsinnigt den starka position kläder besitter i det västerländska samhället. I 

mannens dystopi, vilken utspelar sig i staden Sakiel-Norn, finns strikta regler rörande vad 

”Snilfards” (motsvarande överklass) respektive ”Ygnirods” (underklass) tillåts bära:  
The male Snilfards wore masks of woven platinum, which moved as the skin of their faces moved, 
but which served to hide their true emotions. The women veiled their faces in a silk-like cloth 
made from the cocoon of the chaz moth. It was punishable by death to cover your face if you were 
not a Snilfard, since imperiousness and subterfuge were reserved for the nobility. […] The 
smallholders, serfs and slaves were called the Ygnirods. They wore shabby grey tunics with one 
shoulder bare, and one breast as well for the women, who were – needless to say – fair game for 
the Snilfard men.74  
 

Klyftan mellan de två samhällsklasserna är tydligt markerad med hjälp av yttre attribut, och 

det är straffbart att genom klädbyte överträda den. ”Ygnirods” bär mask eller slöja för att 

dölja sina känslor, och ”Snilfards” tvingas ha en axel och – om man är kvinna – ett bröst bart 

vilket innebär en uppenbar utsatthet. Medan masken och slöjan förhindrar exponering av det 

inre, resulterar den bara axeln i sårbarhet. I relation till Iris berättelse kan relationen mellan 

”Snilfards” och ”Ygnirods” dels sägas spegla det västerländska samhället i stort (och framför 

allt klädernas signifikanta roll i detta), men även relationen mellan Richard och Laura. Vid en 

av deras många konfrontationer, då Richard skäller ut Laura och hotar henne med 

internatskola eller mentalsjukhus, noterar Iris hur han lugnt lägger fram hoten som vore det 

möjliga alternativ. Det enda som avslöjar honom är hans ögon: ”His eyes tended to bulge out 

when he was angry, and they were bulging out now, but he said all of this in a calm, 

believable tone, and Laura believed him, and was intimidated.75 Richard är upprörd, men låter 

inte känslorna komma upp till ytan. Liksom underklassen i Sakiel-Norn, har Laura en utsatt 

roll. Hon bär, på ett rent symboliskt plan, en axel konstant bar i sin relation till Richard, och 

                                                
72 Atwood, (2000) s. 311. 
73 Kuhn & Carlson, s. 396. 
74 Atwood, (2000) s. 20. 
75 Ibid., s. 406. 
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han utnyttjar henne på samma sätt som överklassen utnyttjar underklassens kvinnor i mannens 

dystopiska berättelse.  

 

6. Frånvaron av den nakna kroppen 
Då kvinnan i ”The Blind Assassin” svarar på mannens fråga om var hennes make tror att hon 

är, säger hon: ”Shopping. Look at my shopping bag. I bought some stockings; they’re very 

good – the best silk. They’re like wearing nothing”.76 Den bästa sortens strumpor är alltså de 

som känns som att man inte har något på sig alls. Hollander uttrycker denna komplexitet på 

ett mer allmänt plan: ”For the Western world the distinction between being dressed and 

undressed has always been crucial”.77 Relationen mellan påklätt och avklätt i Atwoods roman 

fungerar på liknande sätt och, liksom i samhället och konsten i stort, pågår spelet mellan den 

nakna kroppen och den påklädda kroppen ständigt. Men vid vilken punkt övergår den 

mänskliga kroppen från att vara avklädd till att vara naken? Existerar den fullkomligt nakna 

kroppen över huvud taget? Hollander menar att ”An image of the nude body that is absolutely 

free of any counterimage of clothing is virtually impossible”, det vill säga, att det 

västerländska samhället är så pass uppbyggt kring klädestraditionen, att den fullkomligt nakna 

kroppen i det närmaste slutat existera i det mänskliga medvetandet.78 Denna tanke finns även 

representerad hos Baudelaire som skriver ”Everything that adorns women, everything that 

serves to show off her beauty, is part of herself”, eller som Jean Duvignaud sammanfattar det 

i en diskussion med Roland Barthes och Henri Lefebvre: ”nudity is attractive only when 

culture recreates it.”79 80 

 När Iris som ung föreställer sig Alex Thomas i badrummet intill hennes rum, skriver 

hon: ”The image of him with all his clothes off was painful to me, in some way that did not 

bear contemplating”.81 Istället för att beskriva hur mannens kropp ser ut, och varför bilden av 

den berör henne, väljer berättaren att enbart antyda sin upprördhet inför en oklädd kropp. Det 

är även värt att notera att ordet naked inte förekommer. I dess ställe använder Atwood den 

synonymiska ordföljden ”with all his clothes off”, vilket ytterligare förstärker Iris kluvenhet 

inför bilden av den; om den nakna kroppen existerar enbart då den är klädd, är det då möjligt 

att beskriva den oklädd? Kläder är ett signifikant tema i The Blind Assassin, men i linje med 

                                                
76 Atwood, (2000) s. 22, 
77 Hollander, s. 83. 
78 Ibid., s. 85. 
79 Charles Baudelaire, The painter of modern life, (London: 1995), s. 30. 
80 Barthes, s. 88. 
81 Atwood, (2000) s. 262. 
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Hollanders argument tycks det inte finnas något intresse alls av själva kroppen – det är som 

om den helt försvinner utan drapering. 

 I motsats till de kläder och tyger som täcker kroppen, är det intressant att se hur det 

kroppsliga – och därmed kroppen i sig – marginaliseras och suddas ut. Den påklädningsdocka 

som Laura och Iris hittar under sina upptäcktsfärder kan sägas illustrera detta: ”We found the 

attic […] and Grandmother Adelia’s headless dress form, a pallid, musty torso”.82 Torson på 

vinden är, liksom den mänskliga kroppen, fullkomligt bortglömd och ointressant utan kläder. 

Den fyller ingen funktion. Det är, i all dess övergivenhet, något spöklikt över dockan; likt 

Brontës Bertha Mason har den osminkade och oklädda kroppen förpassats till vindens dunkla 

vrår. Nakenheten – liksom galenskapen – är inte önskvärd i verkligheten en trappa ner. Det 

nakna utan någon anknytning till klädesplagg tycks, liksom Hollander beskriver dess roll i 

konsten, vara i det närmaste omöjlig att finna i Atwoods roman. 

 I relationen mellan mannen och kvinnan i ”The Blind Assassin” är gränsen mellan naket 

och avklätt hårfin. De har en sexuell relation, men ingenstans beskrivs den nakna kroppen. 

Däremot täcks den ofta av tyg eller kläder, till exempel då kvinnan går upp ur sängen för att 

blanda en drink: ”She gets up, trailing the sheet. The bottle is on the desk. No need to wrap 

up, he says. I enjoy the view. She looks back at him over her shoulder. She says: It adds 

mystery”.83 Lakanet används här inte bara för att skapa en laddning mellan dem, utan kan 

även sägas illustrera laddningen mellan den klädda och den nakna kroppen. Hon är oklädd, 

men kroppen är täckt och hon är därför inte naken. Detta kan belysas med vad Kuhn skriver 

om kläder i litteraturen: ”to discuss dress is to examine the seen, yet it is also an entry to the 

unseen in opposition. The vestimentary frame possesses paradoxical powers: it makes the 

body visible and simultaneously renders it invisible”.84 Kroppen innanför tyget är – för att 

omtolka kvinnans replik – ett kvarstående mysterium. Dess mystiska och outgrundliga 

karaktär uttrycks även av mannen: ”He remembers the first time he saw her. All he could 

picture inside her dress then was mist”.85 Det är inte bara det att kroppen här tycks anta en 

suggestiv form; liksom Iris inte kan föreställa sig Alex Thomas nakna kropp utan att bli 

upprörd, kan mannen i ”The Blind Assassin” till en början inte föreställa sig kvinnan över 

huvud taget utan kläder. I båda fallen representerar kroppen det oåtkomliga i en märklig 

relation.  

                                                
82 Atwood, (2000) s. 170. 
83 Ibid., s. 160. 
84 Kuhn, s. 42. 
85 Atwood, (2000) s. 440. 
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 En mer direkt synpunkt på kroppen och dess sociala konnotationer ger Iris då hon som 

gammal berättar om sin bröllopsresa, och hur hon i Frankrike får veta vad en bidé är: ”They 

do understand something the others don’t, the French. They understand the anxiety of the 

body. At least they admit it exists”.86 Mellan raderna tycks det finnas en längtan efter att 

avslöja kroppens faktiska existens och behov.  

 Denna märkliga icke-existens berörs även då Reenie berättar för Laura och Iris om 

innehållet i deras mors brudkista:  
Then there was the trousseau. Reenie enjoyed reciting the details of this – the nightgowns, the 
peignoir, the kinds of lace on them […]. There was no mention of the bodies over which all these 
textiles would eventually be draped: weddings, for Reenie, were mostly a question of cloth, at least 
on the face of it.87 
 

Vetskapen om kroppen finns där, men den nämns sällan eller aldrig.  Här uppstår även, 

indirekt, en metalitterär konflikt mellan författare och berättarröst. Det Iris tar upp och 

problematiserar är i själva verket det som präglar Atwoods roman överlag, nämligen oviljan 

att skildra den mänskliga kroppen helt utan tyg.  

 På liknande sätt tycks Atwood i det närmaste ironisera över sig själv när hon låter 

mannen i ”The Blind Assassin” filosofera över språket i de pulp fiction-romaner han skriver: 

”What those guys want is his stuff. Cheap to buy, value for a dime, fast-paced action, with 

lots of tits and ass. Not that you can print the words tits and ass: the pulps are surprisingly 

prudish. Breasts and bottom are as far as they’ll go. Gore and bullets, guts and screams and 

writhing, but no full frontal nudity. No language”.88 På samma sätt som mannen i ”The Blind 

Assassin” inte kan använda sig av något grövre vokabulär för att beskriva den kvinnliga 

kroppen, tycks inte heller Margaret Atwood kunna skriva om den nakna kroppen i The Blind 

Assassin.  

 

7. Klädernas suggestiva egenskaper  
Kläderna i Atwoods roman påminner ofta om repliker, en sorts extern kopia av dess ägare. 

Tanken om att delar av plaggets bärare fastnar och blir kvar i tyget efter det att man tagit det 

av sig är tydligt genomgående. Lukt, kroppsvärme, små partiklar av hud och det faktum att 

plagget formar sig efter kroppsdelen det täcker skapar en intim relation mellan kropp och tyg. 

Sett ur detta perspektiv fungerar plagget som ett andra lager hud. 

                                                
86 Atwood, (2000) s. 371. 
87 Ibid., s. 87. 
88 Ibid., s. 341. 
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  Exempel på detta finner man då Iris beskriver minnet av kalla vinterdagar med Laura: 

”Our breath made a white smoke; we blew it out in puffs, like trains, and shifted from one 

cold foot to the other. Under our boot-soles the snow creaked. We held hands and our mittens 

froze stuck together, so that when we took them off there were two woollen hands holding on 

to each other, empty and blue”.89 Minnet av de hopfrusna vantarna är till viss del bara ett 

minne, och de kan ur ett sådant perspektiv ses som enbart vantar. I samma ögonblick som Iris 

och Laura tar dem av sig, upphör de att – rent logiskt sett – vara händer, och övergår till att 

vara tomma klädesplagg (den avslutande frasen ”empty and blue” kan sägas signalera just 

detta). På ett annat plan är det tydligt att vantarna även innebär något mer. Det som beskrivs 

är i själva verket en avgjutning av flickornas händer, en klumpig kopia av dem. Vantarna 

antar en form som kvarstår efter det att systrarna tagit dem av sig och de blir, som 

klädesplagg, en sorts fysisk tribut till det förgångna, statiskt fastfrusna i barndomens vinter. 

På ett symboliskt plan kan bilden av vantarna även sägas symbolisera Iris och Lauras relation. 

Ur ett sådant perspektiv sett är de snarast en kvarvarande symbol för den nära syskonrelation 

systrarna ursprungligen hade till varandra, och ett släktskap som inte försvinner hur mycket 

man än försöker bryta sig loss ifrån det.  

 Ett annat perspektiv på intimiteten mellan kläder och kropp presenteras när Iris som 

gammal står inför hotet att en främmande person ska komma och hjälpa henne hemma. Det är 

då främst tvätten som bekymrar henne, och hon säger: ”I don’t want anyone else poking into 

my insufficiencies, my stains and smells”.90 Kläder, och framför allt smutstvätt, representerar 

för Iris något ytterst privat. Således bestämmer hon sig för att försöka tvätta själv, vilket 

oturligt nog leder till att hon får en panikattack i källartrappan och tappar tvättkorgen i golvet. 

Efter att ha kämpat sig tillbaka till köket, utan tvätten, plågas hon av vetskapen om att 

kläderna ligger utspridda till allmän beskådan: 

 
The image of the cast-away items of laundry fallen on the cellar steps was bothering me. All those 
tatters, those crumpled fragments, like shed white skins. Though not entirely white. A testament to 
something: blank pages my body’s been scrawling on, leaving its cryptic evidence as it slowly but 
surely turns itself inside out.91 
 

Kläderna är inte som plagg genanta eller privata, utan det är vetskapen om att hon har haft 

dem på sig, att hennes kropp har lämnat märken och lukter efter sig som bekymrar henne. 

                                                
89 Atwood, (2000) s. 172. 
90 Ibid., s. 449. 
91 Ibid., s. 450. 
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Relationen mellan kroppen och klädesplagget är här högst aktuellt. Om den nära relation som 

kan säga skapas mellan plagg och kropp skriver sociologen Georg Simmel:  

 
That new clothes are particularly elegant is due to their being still ’stiff,’ they have not yet 
adjusted to the modifications of the individual body as fully as older clothes have, which have 
been worn, and are pulled and pinched by the peculiar movements of their wearer – thus 
completely revealing his particularity.92 
 

Kläder som objekt kan alltså komma att representera sin ägare i dennes frånvaro. Iris ser i de 

tappade plaggen delar av sin egen kropp, eller i alla fall något som har tillhört den egna 

kroppen, och detta gör henne oroad. ”Det ömsade skinnet” kan därför även ses som ett uttryck 

för hennes borttynande kropp och ålderdom, vilket är något som gör henne illa berörd. 

 Ytterligare exempel på hur nära kroppen står i relation till tyget i Atwoods text finner 

man i kapitlen med titeln ”The Blind Assassin”. Följande passage kan sägas förebåda den 

sexuella relation mannen och kvinnan senare inleder: ”He puts his jacket around her 

shoulders. Old tweed, old tobacco, a singed odour. An undertone of salt. His skin’s been 

there, next to the cloth, and now hers is”.93 Mannen lägger sin kavaj om kvinnans axlar, och 

ett fysiskt möte uppstår genast, enbart genom att de båda rört vid plagget. Dels kan kavajen 

här ses som avbild av mannen, en del av hans kropp, men den är samtidigt ett medel för en 

förbjuden fysisk kommunikation. I On Human Finery skriver Quentin Bell: ”Our clothes are 

too much a part of us for most of us to ever be entirely indifferent to their condition: it is as 

though the fabric were indeed a natural extension of the body, or even of the soul”.94 Bell 

erkänner här klädernas starka koppling till sin bärare, och uppmärksammar det sätt på vilket 

kläder ibland kan uppfattas som en sorts extra hud. Klädesplagg figurerar ofta på detta sätt i 

kommunikationen mellan mannen och kvinnan. Så även vid ett av deras tidigaste möten, då 

mannen håller ett vakande öga på en av kvinnans handskar: ”She’s dropped a glove, it’s by 

her foot. He’s keeping an eye on it. If she walks away forgetting it, he’ll claim it. Inhale her in 

her absence”.95 Även om man här inte kan tala om en ren replik av kroppen, så är handsken 

ett tydligt substitut för kvinnan. Det är alltså inte plagget som sådant mannen vill åt; handsken 

representerar för honom kvinnans hela person och kropp, det vill säga det som i stunden är för 

honom oåtkomligt.  

 På liknande sätt beskriver Iris hur Laura, efter det att deras mor gått bort, söker sig till 

moderns gamla pälskappa: ”At first Laura used to spend a lot of time inside Mother’s fur coat. 
                                                
92 Georg Simmel, The Sociology of Georg Simmel (New York: Free Press, 1964), s. 341. 
93 Atwood, (2000) s. 25. 
94 Quentin Bell, On Human Finery (London: Alison & Busby, 1976), s. 19. 
95 Atwood, s. 22. 
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It was made of sealskin, and still had Mother’s handkerchief in the pocket. Laura would get 

inside and try to do up the buttons, until she hit on a way of doing them up first and then 

crawling in underneath”.96 Modern är borta, kvar av henne finns endast ett skal, en kappa, 

som mycket tydligt kommer att representera minnet (och saknaden) av hennes person. På 

samma sätt som mannen i ”The Blind Assassin” hoppas på att få äga kvinnans handske, och 

på så vis äga en del av henne, gömmer sig Laura i sin mammas sälskinnspäls. Pälsen blir ett 

substitut för modern, och Lauras sätt att krypa in i den kan läsas som en längtan efter att 

återuppleva hennes person. Det faktum att kappan är gjord av sälskinn är även en intressant 

parallell till tanken om kläder som ett andra lager hud.  

 

8. Sammanfattning och avslutning 
Denna undersökning av Margaret Atwoods The Blind Assassin syftar till att lyfta fram och 

diskutera klädernas markanta roll i berättelsen, samt hur framställningen av dessa kommer att 

påverka romanen i stort. Uppsatsen har belyst klädesplaggens mångfacetterade egenskaper, i 

relation till såväl den enskilda karaktären som berättelsens konstruktion. Därtill har en 

diskussion förts kring den klädda och den oklädda kroppen, där frågan om den nakna 

kroppens existens lyfts fram och exemplifierats. Slutligen har uppsatsen berört klädernas mer 

suggestiva sida, där plaggets form fungerar som en replik av ägaren i dennes frånvaro. Girards 

triangelteori har visat sig vara en fruktbar struktur för närläsning av två centrala 

problemrelationer i romanen. Det har därigenom gått att visa hur klädesplagg effektivt 

används i kampen mellan rivalerna, samt det starka band som därigenom knyts rivalerna 

emellan. 

 I denna analys av Atwoods roman har flera olika teoribildningar kunnat ge viktiga 

bidrag till den diskussion som förts, men det är också tydligt att det saknas en genomarbetad 

teoribildning för hur kläder kan användas som ett led i den litterära gestaltningen. Detta kan 

till stor del sägas bero på den marginaliserade roll kläder haft inom de mer etablerade 

vetenskaperna. I takt med att mode och kläder i allt större utsträckning nu erkänns som 

varande ett ämne i sig, kan man möjligtvis börja närma sig det även inom 

litteraturvetenskapen. Denna läsning har visat att de kläder som förekommer i The Blind 

Assassin figurerar på flera olika dimensioner. Enskilda klädesplagg kan användas för att länka 

samman såväl karaktärer som berättarröster, men också komma att representera en 

frånvarande person eller kropp.  

                                                
96 Atwood, (2000) s. 167. 
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 Kläder kan både verka utsättande och skyddande. De kan signalera makt, eller bristen 

på detsamma, och de kan – som i Atwoods roman – berätta en historia mellan raderna, som är 

väl värd att läsa. På detta sätt kan en gammal kappa komma att representera en bortgången 

mor, och en bortglömd handske vid en bänk kan, för rätt person, vara lika stort som en hel 

värld. 
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