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My aim with this study has been to examine how the fashion is a leading component in the novel 
The Picture of Dorian Gray.
 I have studied the role fashion plays in the novel and in which way it can be seen as a way of 
letting the reader know the important role of fashion in 19 tcentury England and the morals of Oscar 
Wilde.

To prove my thesis I have used literature that shows how Oscar Wilde uses influences from 
his own life in his writing of The Picture of Dorian Gray. I have also used Judith Butler's theory of 
performativity in analyzing the characters in ordet to display their way of staging themselves and 
their lifestyles and their dependence of that performativity in their interactions. Even though the 
theory of performativity often is used to hold the importance of the sexes, I have concluded that it  
has an important role in the novel when Dorian Gray interacts with the character Sibyl Vane who is 
an actress.
My results have shown that fashion in the novel is often a way of letting the reader know
important elements of a character in the way that certain fabrics and items are mentioned when 
Wilde writes about his characters. I have also found that fashion is an important factor when the 
characters judge each when they speak about the way they dress. The way fashion is presented in 
the novel is important to my thesis and has shown me how fashion can be used in literature as 
symbolic elements guiding the narrative.
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-”It is such a bore putting on one's dress-
clothes,” muttered Hallward. ”And, when  
one has them on, they are so horrid.”
- ”Yes,” answered Lord Henry, dreamily,  
”the costume of our day is detestable. It is  
so sombre, so depressing. Sin is the only  
colour-element left in modern life”1

 1. Inledning

The Picture of Dorian Gray av Oscar Wilde publicerades 1890 och fick utstå stark kritik från den 

engelska pressen. En debatt uppstod huruvida romanen var oanständig och omoralisk, men grunden 

till den starka kritiken var enligt författaren Vyvyan Holland att romanen exponerade det 

viktorianska samhällets dubbelmoral. Engelsmännen fick bli en måltavla för det hyckleri de levde 

då de stoltserade med sin dygd samtidigt som de levde i ett depraverat England, mer depraverat än 

Paris vilket de såg ner på.2  Romanen kritiserades även för dess icke-normativa skrivstil – en stil 

som inte följde traditionella narrativ för den tidens skönlitteratur. Av The Daily Cronicle beskrevs 

den som ”[…]en förgiftad bok vars atmosfär är tung av förpestade odörer från den moraliska och 

andliga förruttnelsen.”3

Det är ingen tvekan om att The Picture of Dorian Gray väckte uppmärksamhet under sin 

publikation, men det jag vill analysera är hur modets roll i romanen påverkar läsarens uppfattning 

om karaktärerna. Genom att undersöka hur karaktärerna kommunicerar med varandra via dialoger, 

vill jag påvisa hur Oscar Wildes syn på modet under 1800-talet kan anas genom karaktärernas öden 

och jargonger.  Den här uppsatsen kommer undersöka modets roll i romanen och se hur 

beskrivningen av karaktärernas klädsel fungerar som ett narrativ och en viktig roll av karaktärernas 

personlighet. Vad som gör en analys av modets roll i The Picture of Dorian Gray relevant över 130 

år efter publikationen är att Wilde själv under 1880-talet tillhörde en intellektuell rörelse som 

kritiserade det samtida modet.4 Genom romanen blir det möjligt att skönja de idéer om modet under 

1800-talet som kan synas genom författarens beskrivning av de olika karaktärernas klädsel och 

maner. I denna uppsats vill jag ta reda på om författarens egna värderingar gällande modet och dess 

moraliska roll kan synas fungera narrativt och avgörande för de olika karaktärernas roll i romanen.

1  Oscar Wilde, Picture of Dorian Gray, 2012, s, 29.
2  Vyvyan Holland, Oscar Wilde – en bildbiografi. (Originalets titel: Oscar Wilde – a pictorial biography, 1960) 

Tryckt I Sverige 1961, s. 70.
3  Ibid.
4  James Laver, Costume and fashion, A concise history (Fifth edition, 2012)s, 117
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 1.1 Syfte och frågeställningar

Den modekritik Oscar Wilde deltog i under 1880-talet gör det relevant att se vilken påverkan detta  

kan ha fått på karaktärerna i romanen. Hur interagerar de och talar om sin omgivning, och vilken 

roll får skönheten spela i romanen? Dorian Gray, vilken är en av bokens viktigaste karaktärer och 

som blir avmålad av konstnären Basil Hallward, får komma undan med sitt omoraliska beteende 

eftersom hans skönhet håller sig kvar i oförändrat skick, opåverkat av tid och handling. Är detta 

något som visar på hur Wilde såg på sin egen samtid?

Det som gör romanen relevant att undersöka ur ett modevetenskapligt perspektiv är hur de 

olika karaktärerna representerar och symboliserar 1800-talets olika modediskurser och ideal. Syftet 

med uppsatsen blir att undersöka hur modet fungerar performativt för karaktärerna och hur deras 

handlingar och öden kan visa på Oscar Wildes syn på modets roll under 1800-talets viktorianska 

England. De frågeställningar jag har tänkt besvara är följande:

• Hur fungerar modet narrativt i The Picture of Dorian Gray?¨

• På vilket sätt framförs Oscar Wildes kritik av samtidens mode och moral i romanen?

 1.2. Forskningsmaterial

Jag har använt mig av The Picture of Dorian Gray skriven på sitt originalspråk engelska. Även om 

handlingen inte får någon annan riktning i sin svenska översättning anser jag ändå originalspråket 

lämpligare att analysera.  Upplagan jag använder mig av är The Picture of Dorian Gray och 

publicerades 2012. Jag har inte jämfört olika upplagor med varandra eller undersökt om det finns en 

diskrepans  mellan översättningarna eftersom mitt fokus har varit hur kläderna beskrivs i romanen i 

samband med karaktärerna och deras utveckling. Att använda mig av en upplaga från 2012 istället  

för 1800-talet är ett medvetet val främst på grund av tillgängligheten men även eftersom det är  

denna version min samtid läser. På detta sätt blir en förståelse av 1800-talet genom en utgåva från 

min samtid ett relevantare sätt att analysera romanen på. Eftersom jag ska undersöka modets roll i  

romanen blir det överflödigt att analysera hur språket skiljer sig mellan de upplagor från 1800-talet  

och nu. 

För att få en större förståelse för Oscar Wildes personliga liv och på detta sätt kunna göra 

analyser om hur karaktärerna kan återspegla hans egna värderingar har jag använt mig av litteratur 

skriven om honom men även texter och brev skrivna av honom. I The Complete Letters of Oscar  

Wilde återfinns brev skrivna till och av honom från hans tid i Oxford 1875 fram till hans död i Paris 
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1900.5 Annan litteratur om Oscar Wilde jag använt mig av är Joseph Pearce, The Unmasking of  

Oscar Wilde, 2000, Vyvyan Holland, Oscar Wilde, en bildbiografi, 1995, Melissa Knox, Oscar 

Wilde, a long and lovely suicide, 1994, Litteratur om modets roll i litteraturen jag kommer använda 

mig av är Fashion in fiction: text and clothing in literature, film and television , edited by Peter 

McNeil, Vicki Karaminas and Catherine Cole, 2009.

1.3. Teori och Metod

Jag kommer använda mig av händelser och beskrivningar av karaktärerna i romanens början, för att 

sedan se hur dessa utvecklas och skrivs om och vad dessa förändringar har för betydelse för den 

analys jag vill göra. Jag kommer främst fokusera på karaktärerna Dorian Gray och Lord Henry 

Wotton, men även nämna karaktärer som Basil Hallward, Sibyl Vane, James Vane, samt några andra 

karaktärer som nämns i samband med en beskrivning av deras kläder. Dessa kommer enbart nämnas 

i samband med mina huvudkaraktärer Gray och Lord Henry och jag kommer inte beskriva deras roll 

i romanen mer än hur de beskrivs genom modet.

Dialogerna mellan karaktärerna kommer få ett starkt fokus i min analys, då deras 

personligheter kan sägas stå för olika idéer och paradoxer Oscar Wilde vill framhäva. Eftersom 

dessa dialoger ofta innehåller värderingar och information om personerna runt omkring dem, blir 

det relevant att främst fokusera på dessa när jag analyserar karaktärerna under romanen. För att visa 

hur Oscar Wildes idéer om sin tid han levde i kan skönjas genom symbolik i romanen kommer jag 

analysera hur karaktärernas sätt att bete sig mot varandra och deras olika öden visar på en kritik mot 

det viktorianska samhället. Modets roll i romanen är inte enbart de dräkter karaktärerna beskrivs 

bära, utan deras maner och uttryck. Jag kommer även analysera den maktfunktion modet kan ha i 

romanen genom att från exempel i Wildes egna liv analysera hur detta kan visa sig i romanen.

Genom en kartläggning av modet kommer jag genom att analysera citat om mode och kläder 

undersöka hur karaktärerna blir beskrivna genom vad de har på sig och i vilket sammanhang dessa 

detta nämns. Dorian Gray som tidigare inte värderat sin skönhet slås av en kraftig avundsjuka inför 

det färdiga porträttet när han ser det färdiga resultatet som Hallward stolt visar upp och uttrycker är 

hans bästa målning och ett mästerverk. Eftersom han under Lord Henrys närvaro kommit att få upp 

ögonen för sin skönhet drabbas han av ångest inför det faktum att hans eget ansikte kommer märkas 

av tidens gång medan porträttet ska behålla sin skönhet och glans, opåverkat av tid och synd. I 

denna avundsjuka stund uttrycker han därför en önskan om att porträttet ska åldras istället för 

honom men är omedveten om att denna önskan ska komma att bli besvarad. Porträttet blir under 

5 Edited by Merlin Holland & Rupert Hart-Davis The Complete Letters of Oscar Wilde, 2000.
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romanen förvridet och förfulat av Grays synder medan hans ansikte fortsätter vara opåverkat. 

Synderna eskalerar och förvärras av ivern över att behålla sitt porträtt dolt eftersom det skulle 

avslöja hans stora hemlighet inför omvärlden. Hallward, vilken efter en tid får se sitt forna 

mästerverk, blir chockad av det förvridna ansiktet och försöker få Gray att be om förlåtelse inför 

Gud men blir kallblodigt mördad av en frustrerad Gray som istället vill göra sig av med honom.

Karaktärer som kommer nämnas i analysen som har en stor funktion för huvudkaraktärernas 

personlighetsutvecklingen är Sibyl Vane vilken Gray förälskar sig i under början av romanen, samt 

några karaktärer som Gray och Lord Henry ofta dinerar med. Jag kommer göra en kartläggning över 

när ytlighetens och fåfängans roll påverkar karaktärerna och på detta sätt göra kopplingar till modet 

vilket genom kulissen blir romanens dolda karaktär.

För att analysera hur Wilde använder sig av Gray, Lord Henry och Hallward för att förmedla 

en bild av det viktorianska samhället och idéer genom mode och moral kommer jag använda mig av 

Judith Butlers teori om performativitet. Detta är för att påvisa hur karaktärerna inte bara spelar en 

roll inför samhället utan även inför varandra. I Gender Trouble beskriver Butler hur de konstruerade 

kropparna använder sig av performativa handlingar och hur dessa är reglerade av en 

heterosexualitet som är normativ.6 Performativa handlingar är relevant i min analys av karaktärerna 

eftersom jag med denna metod vill analysera hur karaktärerna framställer sig själva och hur Wilde 

har konstruerat samhällets svar på dessa scener.

Min analys kommer belysa modets roll i romanen, men det blir oundvikligt att inte ta upp 

det sätt könsroller förmedlas i romanen genom hur karaktärerna pratar om sin omgivning och främst 

om kvinnor. Butlers teori i Gender Trouble blir intressant att använda som metod eftersom jag 

genom denna kan undersöka hur karaktärerna upprätthåller och använder sig av modet för att 

framhäva sina personer och beteenden genom upprepning, vilket är grunden för Butlers teori om 

performativitet. 

6    Lars Holmberg, Teorier Om Mode, Stil som historiskt och teoretiskt objekt objekt, 2008. s. 233
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1.4. Tidigare forskning

The Picture Of Dorian Gray har analyserats på flera håll bland annat genom infallsvinklar som 

behandlar den heteronormativa aspekten vi läser romaner. I Setting The Record Queer: Rethinking  

Oscar Wilde's The Picture of Dorian Gray and Virginia Woolf's Mrs. Dalloway jämför Dirk Schulz 

The Picture of Dorian Gray med Virginia Woolfs Mrs. Dalloway och de underliggande teman av 

homosexualitet skådat ur ett poststrukturalistiskt perspektiv från vilket han tillämpar just Butlers  

performativitetsteori.7

I sin slutsats kommer han fram till att i båda romanerna blir döden resultatet och frigörelsen 

av de diskursiva förhinder som råder inom en borgerlig ideologi vilken förhindrar den individuella 

potentialen hos karaktärerna. Både Dorian Gray och Walter Septimus, som blir analyserad i Mrs. 

Dalloway blir i hans slutsats redan dömda till döden innan de har tagit sina liv.8  

Eftersom Lord Henry omfamnar performativitetens regler håller han sig vid liv enligt Schulz 

slutsats vilket även Clarissa Dalloway från Mrs. Dalloway gör.  Dorian och Septimus ser i motsats 

till dem enbart döden som utväg för att fly från det förtrycket som denna symboliska ordning 

skapar.  Eftersom Dorian ser porträttet som en varaktig och sann bild av sig själv blir det slutligen 

vad som tar död på honom.

Paula von Wachenfeldt har i sin artikel ”När kläderna blottar karaktärerna i skönlitteraturen. 

En studie av ett franskt och ett svenskt 1800-talsverk” undersökt vilken kommunikation kläder har i 

litterära verk och vilken upplevelse läsaren får av dessa. Hon har använt sig av Madame Bovary av 

Gustave Flaubert och Drottningens juvelsmycke av Carl Jonas Love Almqvist, båda utgivna under 

1800-talet, för att påvisa hur klädseln kan ge en förklaring till karaktärernas beteende och 

personlighet. Hon förenar en modeanalys med en litterär analys och har som syfte att undersöka hur 

klädseln avslöjar karaktärens känslor men även om samhället den verkar i.9Hon beskriver i sin 

introduktion hur litteraturen visar på historieutvecklingen som ger samhället dess rådande 

förhållanden och hur detta påverkar individen.10 I sin analys fokuserar hon på det starka begär som 

7 Dirk Schulz, Setting the record queer: Rethinking Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray and Virginia Woolf's  
Mrs. Dalloway, 2011 “The picture of Dorian Gray and Mrs. Dalloway”, s 9

8 Schultz, s 262
9 Paula von Wachenfeldt, ”När kläderna blottar karaktärerna i skönlitteraturen. En studie av ett franskt och ett svenskt  

1800-talsverk.” I Mode – en introduktion,( red Dirk Gindt och Louise Wallenberg 2009), s, 133.
10 Ibid.
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karaktären Emma i Madame Bovary drivs av. Genom de noggranna beskrivningar av kläderna 

under hennes bröllopsdag understryker hon hur romanen enligt forskaren Marzels argument kan ses 

som en historisk kläddokumentation för de åren romanen utspelar sig.11 Jag kommer inte göra en 

kläddokumentation i min analys utan främst fokusera på hur modets roll i romanen leder 

karaktärerna fram och hur det fungerar narrativt. 

I Fashion in Fiction beskrivs modet i fiktion genom olika kapitel som tar upp olika delar av 

fiktionens mode. Denise Amy Baxter skriver i ”Grisettes, Cocottes, and Bohèmes: Fashion in 

fiction in the 1820s” om hur grisetten var igenkännbar genom hennes kläder mer än de scenarion 

hon omskrevs i.12 Clair Hughes skriver i ”Dressing for success” om hur Werther i ”The Sorrows of 

Young Werther” har kläder som blir en motsats till den privilegierade tyska överklassen som 

övergett honom och hur romanen inspirerade unga män att klä sig som honom. Han nämner hur 

Werther klär sig i en enkel dräkt baserad på en lantlig klädsel och benämner hur detta ses som 

engelskt antimode då det är en markering av den nobla, naturliga mannen.13

Modets roll i romanen undersöks även av Rosy Aindow som i ”Clothing, Class Deception, 

and Identity in Late Nineteenth-Century Fiction” beskriver hur karaktären Ethelberta i The Hand of  

Ethelberta får sin identitet som genom att klä sig fashionabelt, för att visa hur hon har gått från att 

vara betjänt i ett hushåll till att gifta sig med sonen till husbonden. Hennes nya kläder blir vad som 

särskiljer henne från hennes familj vilka inte vill associeras med henne när de är i sina arbetskläder 

för att undvika en dålig stämning.14

11 Ibid., s. 139
12 Denise Amy Baxter, ”Grisettes, Cocottes, and Bohémes”: Fashion in fiction, Edited 2009 s. 23
13 Clair Hughes, ”Dressing for success”: Fashion in fiction, s 12
14 Rosy Aindow, ”Clothing Class Deception, and Identity in Late Nineteenth-Century Fiction”, Fashion in fiction s. 36
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1. 5 Bakgrund

Oscar Wilde förknippades med en rörelse som hette ”Rational Dress Movement” vilka klädde sig i 

prerafaelitiskt inspirerade kläder som var lössittande och utan korsett.15 Prerafaeliterna ville skildra 

naturen sanningsenligt med inspiration från en medeltida enkelhet och medlemmarna i rörelsen 

inspirerades av detta sätt att klä sig.16  Rörelsens kritik mot det samtida modet var främst fokuserat 

på hur modet deformerade kroppen med sina hårt åtsittande korsetter, och dess ohälsosamma 

inverkan. Även de många lager av kläder som rådde blev kritiserat. Istället blev skorna utan klack, 

och håruppsättningarna mindre formella. Rörelsen blev hånad och särskilt den manliga klädseln fick 

utså satir. Wilde, vilken klädde sig i det inom rörelsen manliga modet knäbyxor, sammetsjacka och 

löst sittande slips, blev inte ett undantag från hånet.17

 Ett annat sätt att klä sig beskriver Melissa Knox i Oscar Wilde, A long and lovely suicide. 

Hon skriver hur Wilde överdrev sin roll som engelsk gentleman genom att sätta fokus på detaljerna i 

dräkten, med blommor i kavajslagen, för att på detta sätt göra en slags karikatyr av den engelska 

gentlemannen.18I kombination med sin överdrivna klädsel med framträdande detaljer och en 

kvickhet i personligheten blev målet att underminera den engelska överklassen, samtidigt som han 

genom dessa metoder ville få uttryck som ansågs vara homosexuella socialt accepterade.19

Modets roll blir tydligt i Oscar Wildes liv och hans egna texter om mode visar hur han var 

engagerad i hur modet påverkade människor och omgivningen. 

En annan rörelse som Wilde blev förknippad till var The Aesthetic movement. Författarna 

och konstnärerna i The Aesthetic movement var även engagerade i litteraturens design och knöt den 

hårt till det visuella. Den materiella kulturen blev kopplad till personligheten och ägodelarna  

definierade människorna.20 I “Aestethic movement in dress and interiors” nämner Marilyn Casto 

som exempel hur lord Henry i The Picture of Dorian Gray påvisar Wildes estetiska syn genom 

citatet “It is only shallow people who do not judge by appearances”21The Aestethic movement 

adresserade allt från sociala fel till mode och dekorering av hemmet, men det viktigaste var hur det  

visuella fungerade som en vägledande komponent. Medvetandet om design ansågs ge en extra 

dimension till livet och rörelsen ville integrera konst med vardagsobjekt samt knyta det materiella  

till det verbala på det sättet att alla livsupplevelser teoretiskt skulle kunna kunna bli förbättrade av  

att kategoriseras som konst.22

15  Laver, s, 200
16  Elisabeth Wilson, Adorned in dreams, Fashion and modernity (First published 1985, reprint 2011)s, 209
17  Laver, s,117
18  Melissa Knox, Oscar Wilde, a long and lovely suicide, 1994, s, 22
19   Ibid., s.22-23
20  Marilyn Casto,” Fashion Reform: Aesthetic Movement in Dress and Interiors,” Fashion in fiction, s. 128
21  Ibid.
22  Ibid.
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I sin text “The suitability of Dress” inleder Wilde med att beskriva hur det inte finns något 

som stör det kvinnliga sinnet mer än strävan efter att finna en harmonisk balans mellan modets lag 

och livets lag. Hon måste kunna kombinera den klädsel som är på modet medan hon ska kunna 

arbeta. Han uttrycker det som: “All the reckless experiments of vanity are being replaced by the 

grace and harmony that lie in fitness and suitability.”23 Hans egen syn på hur kvinnor bör klä sig är 

tydlig då han argumenterar för hur den engelska kvinnan bör undvika att klä sig I svart eftersom 

färgen är osmickrande och påverkar belysningen i rummen.24. Färgerna som kvinnor bär på sina 

kläder får en stor påverkan enligt honom och påverkar starkt den estetiska stämningen i rummen, 

men även omgivningen. Han lyfter sedan fram den positiva effekt av ljusa färgerna på kläder och 

hur omgivningen bland dessa blir trivsam och vacker. Till motsats från den svarta klädseln har den 

ljusa en uppiggande effekt där ansiktena i rummet blir vackrare då färgerna i ansiktets ögon, kinder 

och hår blir framträdande och intensivare.25

 Han misströstar över hur kvinnor i England som når medelåldern väljer att klä sig i svarta 

kläder eftersom de enligt honom borde minnas hur variationen i kläder med en ljus färg är charmig 

för varje ålder och fyller huset med glädje och lycka. Detta sätt som de ljusa kläderna förmedlar och 

framhäver glädje och lycka för huset blir ett sätt att ersätta förlusten av ungdom.26

En annan uppfattning om Wildes syn på modet förklaras i samma text där han redogör för hur 

konsten enbart existerar för sin egen skull. På detta sätt bör den tankfulla personen bära vad som 

passar dess naturliga behov och inte följa specifika regler för elegans som finns i samhället och 

modet. Istället bör hänsyn tas till ens eget liv och hur detta passar in i ens vardag. För en författare, 

nämner han, innebär detta att inte behöva tänka på kläder alls.27

23 Oscar Wilde, ”The suitability of Dress”, (1882) i ”The Rise of Fashion. A reader”, edited by Daniel Leonard Purdy, 
2004, s, 234

24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid., s 235-236
27 Ibid., s 232-233
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 1.6. Oscar Wildes svar på kritiken av romanen

Som tidigare nämnts i inledningen fick The Picture of Dorian Gray utstå kritik när den utgavs. I 

sina brev till redaktören av St Jame’s Gazette vilken kritiserat The Picture of Dorian Gray förklarar 

Wilde i sitt brev från den 26 juni 1890 om hur de onda eggar vår fantasi och därför är mer 

fascinerande att studera. De goda människorna är till skillnad från dessa konstnärligt ointressanta.28

Detta blir väldigt tydligt i romanen då Dorian Grays destruktiva livsstil inte påverkar honom 

på ytan utan det enbart blir porträttet som åldras och får bära hans synder åt honom, fram till slutet.  

I ett brev besvarar han den kritik han fått om att hans karaktärer inte skulle kunna existera i 

verkligheten och inte har någon motsvarighet i det verkliga livet med att konstnärens uppgift är att  

skapa.29  Han nämner att njutningen i litteratur är att inse det obefintliga och tar sedan karaktärerna 

från The Picture of Dorian Gray som exempel när han beskriver de tre huvudkaraktärerna

The painter, Basil Hallward, worshipping physical 

beauty far too much, as most painters do, dies by the 

hand of one in whose soul he has created a 

monstrous and absurd vanity. Dorian Gray […] tries 

to kill conscience, and at that moment kills himself. 

Lord Henry Wotton seeks to be merely the spectator 

of life. He finds that those who reject the battle are 

more deeply wounded than those who take part in it. 

30

Detta svar Oscar Wilde ger i brevet bekräftar min undersöknings syfte och tes, nämligen att Wilde 

låter egna värderingar synas i romanen. Mitt fokus kommer däremot att ligga på modets narrativa 

roll, men genom uppgifter om Wildes egna liv blir min analys djupare och får en relevantare aspekt 

och nyans då det kan kopplas till hans egna åsikter och upplevelser. Wildes bakgrund med 

kopplingar till “Rational Dress Movement” vilket tidigare skrivits om blir i samband med hans egen 

text om modet samt försvar till The Picture of Dorian Gray en tydlig grund för en analys av de 

värderingar som kan skönjas gällande modets roll i romanen.

28  The Complete Letters of Oscar Wilde, Edited by Merlin Holland & Rupert Hart-Davis, (first published 2000), s 430.
29  Ibid.
30  Ibid.
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 2. Analys

Vi lär känna Dorian Gray genom Basil Hallwards beskrivningar av honom under romanens början, 

där Basil Hallward och Lord Henry Wotton diskuterar det porträtt konstnären målat av honom. 

Hallward nämner att han inte vill ställa ut porträttet eftersom han har lagt in för mycket av sig själv  

i det, vilket förvånar Lord Henry då modellen Gray inte har någon yttre likhet med målaren alls.  

Lord Henry påpekar för Hallward att äkta skönhet upphör där det intellektuella börjar. ”Intellect is 

in itself a mode of exaggeration, and destroys the harmony of any face.” 31Säger han och syftar på 

målarens intellektuella framtoning vilken står i vägen för honom och den vackra mannen på 

målningen. Här får läsaren redan en förståelse för hur skönheten har en viktig roll i romanen och 

hur den enligt Lord Henry är åtskilt det intellektuella.

Skönheten som Gray innehar blir tydlig under denna första dialog Hallward och Lord Henry 

för med varandra och vi förstår att det är detta som är föremålet för Hallwards beundran. Hallward 

nämner för Lord Henry att han väntar Gray för ett porträttmåleri och antyder att han vill vara ensam 

under detta med honom. Dessvärre har Lord Henrys nyfikenhet inför denna viktiga man väckts och 

han väljer att stanna kvar för att få betrakta denna inspirationskälla för målaren.32

 Anledningen till att Hallward inte vill att Lord Henry ska träffa Gray visar sig bero på en 

rädsla för det negativa inflytande lord Henry ska ha på honom, vilket visar sig befogat eftersom 

Gray som konverserar med Lord Henry under tiden han blir avmålad får upp ögonen för sin 

ungdom och skönhet vilken Lord Henry belyser som det viktigaste man kan äga. När han ser det 

färdiga porträttet önskar han att porträttet istället för honom ska åldras men anar inte att denna 

önskan ska slå in. Han har under sitt korta möte med Lord Henry redan fått en ny uppfattning om 

sin skönhet och blir förtvivlad av tanken på att förlora den, varför en intensiv svartsjuka mot 

porträttet som kommer bevara sin skönhet uppstår.33

Under detta kapitel förstår vi hur skönhetens roll i romanen kommer ha en stor vikt för 

Grays utveckling då det tydligt framgått i romanen hur viktig roll skönheten har i Lord Henrys liv 

och nu även i Grays. Målaren Hallward vilken inte värderar skönheten på samma sätt Lord Henry 

gör, som anser det vara det viktigaste man kan äga, har ändå blivit betagen av Grays skönhet och 

värderat den så högt att han blivit hans största inspiration och musa i hans konstnärsskap.

31 Wilde: 2012 s.3
32 Ibid., s.14
33 Ibid., s.27
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 2.1. Mode som narrativ 

I Fashion in fiction skriver McNeil, Karaminas och Cole i inledningen om hur karaktärens person 

blir förmedlad genom beskrivningen av kläderna och hur dessa bärs. Genom att vi läser romaner får 

vi en uppfattning om karaktärerna genom olika beskrivningar av modet. De semiotiska 

konnotationerna som kläderna och accessoarerna förmedlar ger läsaren en uppfattning om 

karaktärerna utan att författaren behöver skriva ut det, och på detta sätt blir vi medvetna om 

karaktärens status.34 På detta sätt blir kläderna ett sätt att berätta för läsaren om karaktärernas person 

eftersom de blir lästa genom modet och hur karaktärens skiftningar i modet speglar på detta sätt  

även hur karaktären kan skifta i status. Eftersom läsaren känner till vilka kläder som associeras med 

status och rikedom blir hon medveten om karaktärens olika perioder i livet genom beskrivningar av 

kläderna. Ett exempel som nämns i inledningen av boken är: ”a young woman's downfall from silk 

to cottons, a young man's social rise through the cut of his coat[…]”35 Beskrivningarna av klädernas 

material vilka visar på deras olika skeden och skiftningar i livet eftersom läsaren är medveten om 

vad dessa kläder betyder och står för i samhället.

I The Picture of Dorian Gray gör inte någon av karaktärerna någon större skiftning i status 

men beskrivningen av deras kläder och omgivning förmedlar en beskrivning av deras karaktär på 

det ett sättet att läsaren uppfattar dem som högt rankade i samhället utan att Oscar Wilde behöver  

skriva ut deras status. Under Lord Henrys och Basil Hallwards dialog i första kapitlet vilket nämns 

tidigare har Lord Henry och Hallward en konversation där Hallward blir upprörd över Lord Henrys 

monolog, varpå Lord Henry svarar: ”How English you are Basil!”36  Det relevanta blir hur Lord 

Henrys beskrivs innan han svarar Hallward, i bemärkelser som: ”Lord Henry stroked his pointed 

brown beard, and tapped the toe of his patent-leather boot with a tasselled ebony cane.”37 

Denna korta men specifika beskrivning av hans kroppsspråk och skor får läsaren att genast 

uppfatta honom som nonchalant och välklädd eftersom sättet han stryker sitt bruna spetsiga skägg i 

samband med hans svar visar på en nonchalans och självsäkerhet som talar för hur karaktären 

kommer agera under resten av romanen och sätter ton för hans karaktär och person. Eftersom Wilde 

beskriver Lord Henry genom detta i romanens början har läsaren redan fått en förståelse för hur 

Lord Henrys karaktär beter sig och klär sig och en uppfattning om hans status. Om Lord Henry 

istället beskrivits i en annan typ av klädsel hade uppfattningen om honom skilt sig från det intryck 

läsaren får av honom genom beskrivningen av hans skor och skägg.

34 Peter McNeil, Vicki Karaminas, and Catherine Cole, “Introduction: Fashion in fiction, Text and clothing in 
literature, Film and Television”, Fashion in Fiction, s.6

35 Ibid.
36 Wilde: 2012, s.9
37 Ibid.

15



2.3. Lord Henrys handskar - en korrumperande kraft

När Dorian Gray ska börja målas under samma kapitel beskrivs det hur Lord Henry som innan Gray 

övertalar honom att stanna kvar: ”took up his hat and gloves”38 Detta för att markera att han är 

påväg att lämna rummet där porträttmåleriet ska äga rum, och låta Basil Hallward vara ifred med 

Gray. Eftersom Lord Henry under romanens början redan blivit beskriven som en karaktär som 

både bär blanklädersskor, hatt, handskar och har en skulpterad ebenholtskäpp blir den snabba 

beskrivningen av hur han tar fram sin hatt och sina handskar en markering för Gray att han är påväg 

att gå.

Lord Henrys handskar nämns sedan flera gånger under romanen, bland annat under 

konversationer med Gray, men även hans fingrar blir ofta beskrivna i samband under dessa 

konversationer och fungerar lika beskrivande för hans karaktär som hans handskar som 

återkommande nämns i romanen. När Lord Henry berättar för Gray om hur Sibyl Vane, en karaktär 

jag beskriver utförligare i nästa del av analysen, har tagit livet av sig efter att Gray avvisat henne 

beskrivs det hur han: “slowly pulling off his yellow gloves”39. Beskrivningen av hur han långsamt 

drar av sig handskarna påminner om hur han tidigare blivit beskriven genom att gripa efter sina 

handskar under tiden Gray blivit avmålad. Det relevanta i detta är att medan Lord Henry och Gray 

befinner sig i samma rum är det ofta bara Lord Henry som beskrivs bära handskar.

Det jag anser relevant med dessa beskrivningar i romanen är att de subtila gesterna i 

kroppsspråket och handlingarna påverkar hur vi uppfattar karaktären. Lord Henrys händer som blir 

beskrivna genom handskarna han ofta bär blir ofta som mest benämnda när han samtalar med Gray. 

Under romanens senare kapitel under en konversation med Gray nämns Lord Henrys händer 

utförligt då han: “dipping his white fingers into a red copper bowl filled with rose-water”40 Senare 

under samma tillfälle klappar han en javapapegoja och hans smala fingrar får denna att ”sway 

backwards and forwards.”41

Betydelsen av hans händer som ofta nämns kan vara ett sätt av Wilde att visa på den makt 

Lord Henry besitter då dessa som jag nämnt ofta beskrivs i samband med Grays närvaro. 

Beskrivningen av hans handskar som långsamt tas av och hur fågeln lugnt vaggar under det att lord 

Henrys smala fingrar klappar den kan ses som en symbol för hur Gray är under Lord Henrys 

kontroll. Under middagsbjudningarna får Lord Henry en stor uppmärksamhet och påverkan på sin 

omgivning och inspirerar denna genom sina slagkraftiga samtal och han är under romanens gång 

någon som har stort inflytande på sin omgivning och särskilt på Gray. En relevant jämförelse blir 

38 Ibid., s.16
39 Ibid., s.97
40 Ibid., s.216
41 Ibid., s.220
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hur Oscar Wilde hade makten under middagsbordet och hur detta kan ses kritiseras i boken.

McDiamond skriver i ”Victorian table talk” om de viktorianska middagsbjudningarnas 

konversationer som ett tillfälle att vara frispråkig och hur Wilde kom att dominera dessa middagar  

och bli centrum för uppmärksamhet.42 På detta sätt kan Lord Henrys sätt att förtjusa och förvåna 

middagsgästerna under romanen kopplas till Wildes eget liv. Det blir en koppling intressant att  

beakta i Wildes beskrivningar av hur Lord Henry styr samtalen i romanen och hur handskarna ofta 

nämns under Grays närvaro.

McDiamond skriver hur den dominans som sker vid middagsbordet i sig blir en 

korrumperande kraft. 43 Ett exempel förs där Lord Henrys middagsprat kan ses som destruktivt i 

romanen eftersom inflytandet Lord Henry får på Gray ska komma att förgöra honom.44

Middagarna som på detta sätt blir en korrumperande kraft kan genom beskrivningen av Lord Henry 

visa på en kritik mot dessa middagar Wilde själv deltog i. McDiamond beskriver hur dessa 

middagar fortsatte från middagsbordet till salongen, men i romanen blir dess inflytande istället  

något som går från middagsbordet till Grays själ och moral medan resterande karaktärer inte låter  

lord Henrys inflytande påverka deras liv i samma grad. I Grays liv får lord Henry däremot en stark 

påverkan på hans moral och blir en dominerande kraft under romanen med sitt starka inflytande.

En bok som överlämnas till Gray av lord Henry blir vad som slutligen får honom att bli än 

mer uppslukad av sin egen skönhet och falla in i moraliskt förfall. Denna bok får ett så stort 

inflytande på honom att han skaffar sig nio exemplar av den, vilket kan ses som en kritik mot 

konsumtionssamhällets behov av att materiellt äga föremål i överflöd. Boken som Lord Henry 

överlämnar till Dorian har även den starka konnotationer till Wildes eget liv och visar på hur 

moralen som uppdagas i boken är något han själv under sin tid som student i Oxford har beblandat 

sig med. 

Under Wildes tid i Oxford närvarade han ofta vid föreläsningar av konstkritikern Ruskin, 

den mest kände konstkritikern i England.45 En annan elev till Ruskin var Walter Pater, vilken var 

den som skulle komma att influera Wilde starkt med sin litteratur. I ”Studies in the History of the  

Renaissance” skrev Pater om hur livet enbart var drifter av kortsiktiga handlingar som måste bli 

levda till fullo. Dessa kortsiktiga njutningar är precis vad den bok Gray får av Lord Henry sätter i 

fokus vilket ska komma att stå över moralen. Ur ett modevetenskapligt perspektiv kan dessa 

kortsiktiga nöjen även stå för de snabba förändringar modet innehar. I romanen blir det en strävan 

att fullt ut leva i nuet utan att blicka bakåt. 

Att fullt ut leva i nuet visar sig däremot i The Picture of Dorian Gray bli en nackdel 

42 Lucy Diamond, “Oscar Wilde, Lady Gregory, and Late-Victorian Table talk “, Oscar Wilde and modern culture, s. 
56

43 Ibid., s.57
44 Ibid., s.59
45 Joseph Pearce, The unmasking of Oscar Wilde, First published in great Britain 2000, s 33
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eftersom detta får negativa konsekvenser för Gray och hans omgivning då den impulsivitet Gray 

beskrivs i samband med är vad som tar död på inte bara honom utan även andra karaktärer, vilket 

kommer nämnas senare i analysen.

Enligt Donne, vilken menar att boken Gray får av Lord Henry är inspirerat från Wildes eget 

liv med den bok han läste av Ruskin, hjälpte denna bok Wilde att frigöra sig själv från den 

viktorianska moralen. Wilde beskrev boken i termer som ”That book which has had such a strange 

influence over my life”46 Wilde tilläts på detta sätt upptäcka sensuella njutningar vilket han inte 

skulle beblandat sig med utan en frigörelse från den viktorianska moralen vilket visar sig i romanen 

ske med Gray. Likheten mellan författaren och karaktären sätter ännu en prägel på det 

maktperspektiv som förmedlas genom Lord Henrys handskar då han genom sin kontroll av Gray 

genom sina möten beskrivs genom handskarna.

Sammanfattningsvis fungerar Lord Henrys handskar i romanen som Lord Henrys sätt att 

utöva maktperspektiv. Eftersom Wilde genom McDiamonds kapitel i ”Victorian table talk” påvisat  

hur Lord Henry kan ses som inspirerad från Wildes eget liv har jag analyserat hur detta visar sig 

genom Lord Henrys dialoger med Gray. Som jag diskuterat ovan nämns ofta Lord Henrys händer 

och handskar i samband med hans samtal och dialoger med honom och på detta sätt blir handskarna 

en symbol för det maktperspektiv som gör sig synligt när dessa talar med varandra. Modet får 

därför en tydlig roll i beskrivningen av karaktären Lord Henry eftersom han med sin stora roll i 

romanen och även i Grays liv visar på det maktperspektiv som förmedlas genom handskarna som en 

tydlig symbol. Att jag anser händerna vara av stor roll för Lord Henrys maktutövande beror på att 

dessa får läsaren att associera dessa till handskarna. 

En aspekt av dessa handskar kan även innebära ett skydd mot synd och förfall vilket Gray 

istället blir ett ställföreträdande av. Genom att Lord Henry influerar Gray till kortsiktiga njutningar  

blir en intressant aspekt till Wildes eget liv hur Lord Henrys handskar kan fungera som ett skydd 

mot den hand som skriver handlingen i romanen vilket är Wilde. Han använder på detta sätt kläder 

som symbolik för den makt han utövar genom Lord Henry.

46 Ibid., s 36
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 2.4. Kartläggning av Dorian Grays mode 

Dorian Gray beskrivs vid flera tillfällen i samband med materiella ting omkring honom. På detta 

sätt upplever vi honom genom omgivningen och blir medvetna om miljön runt honom. Ett exempel 

är när han under ett samtal med Lord Henry svarar honom:

”I wonder is that really so, Harry?” said Dorian 

Gray, putting some perfume on his handkerchief out 

of a large gold-topped bottle that stood on the 

table.47 

Även fast parfymen i guldpropp inte fungerar som klädsel för Gray blir miljön och hur han beskrivs 

äga denna parfym en del av hur vi uppfattar karaktären. Precis som Lord Henry ofta nämns med 

sina handskar blir Gray skriven genom de föremål omkring honom. Att Gray är en person som i 

romanen influerar omgivningen genom modet blir tydligt då Lord Henry meddelar honom: 

“[…]young Lord Poole, Bournemouth's eldest son. He has already copied your neckties[…]”48 

Modets roll blir genom dessa dialoger ständigt närvarande i romanen och visar på Wildes egen 

kunskap och intresse för mode då repliker som dessa synliggör hur personer med stark influens i 

samhället influerar andra människors sätt att klä sig.

Även de andra karaktärerna i romanen dömer Gray efter hans utseende vilket är tydligt när 

karaktären Sibyl Vane kommer in i romanen. Sibyl Vane som är skådespelerska på teatern har 

fångat Grays intresse och blivit förälskad i honom vilket hennes bror James Vane inte gillar då han 

fattat misstankar mot honom. James har en konversation om Gray med sin mor som vill uppmuntra 

dottern att gifta sig med Gray. James, som inte vill att Sibyl ska gifta sig med honom får höra av sin 

mor att ”[…]Besides, he has the appearance of being rich[…]”49 som ett argument för hans 

trovärdighet som bra make. Hon fortsätter att betona Grays utseende genom att säga ”I trust he is 

one of the aristocracy. He has all the appearance of it.[…] His good looks are really quite 

remarkable50

Precis som läsaren får en bild av Gray genom beskrivningen av de materiella ting omkring 

honom har karaktärerna i romanen runt omkring honom sin bild av honom genom hans skönhet 

vilken fungerar som talande för hans karaktär. Även Gray beskriver hans omgivning utförligt 

genom att beskriva dem genom deras kläder.  När han senare under romanen blivit förlovad med 

47 Wilde: 2012, s.56
48 Ibid., s.224
49 Ibid.,s. 64
50 Ibid.
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Sibyl Vane och i lycka ska berätta detta för Lord Henry och Basil Hallward beskrivs det hur han 

”throwing off his evening cape with its satin-lined wings”51 för att sedan beskriva sitt senaste möte 

med Sibyl Vane under teatern och hennes kläder i en noggrann redogörelse:

She wore a moss-coloured velvet jerkin with 

cinnamon sleeves, slim brown cross-gartered hose, a 

dainty little green cap with a hawk's feather caught in 

a jewel, and a hooded cloak lined with dull red.52 

En koppling kan här dras till Wildes liv i Rational dress movement vilken uttryckte en önskan om 

ett mode som rörligare, vilket syns i Vanes dräkt på scenen som blir något nytt i Grays liv han inte 

sett. Detta har tilltalat honom till den grad att han blivit förälskad. Genom att beskriva Sibyl Vanes  

klädsel under hans senaste möte med henne blir läsaren medveten om hur skönheten och klädseln 

har stor vikt för hur han uppfattar Sibyl Vane då hennes personlighet genom Grays uppfattningar 

inte går att finna. Hennes roll i hans liv är främst baserat på det yttre han skådat genom att närvara 

på hennes föreställningar på teatern iklädd olika roller.

Ett annat exempel på modets roll som narrativ i beskrivningen av Grays liv tydliggörs under 

en lång beskrivning av när läsaren får följa Grays tankeliv under ett kapitel. Det beskrivs hur han 

söker olika sensationer som snabbt överges för andra då han snabbt blir utled på det han upptäckt. 

Religion blir en av dessa sensationer han upplever men även studier av bland annat parfym, juveler 

och textil tar stor plats i hans tankeliv under detta kapitel.53 En noggrann beskrivning ges av de 

familjeporträtt som Gray betraktar i sitt lantgods öde tavelgalleri när han ensam besöker detta:

 Here, in gold-embroidered red doublet, jewelled 

surcoat, and gilt-edged ruff and wrist-bands, stood 

Sir Anthony Sherard, with his silver-and-black 

armour piled at his fett. (…) Lady Elisabeth 

Devereux, in her gauze hood, pearl stomacher, and 

pink slashed sleeves. (…) There were large green 

rosettes upon her little pointed shoes.54   

Den noggranna beskrivning styrker teorin om modets roll som viktigt i Grays upplevelse av 

51  Ibid., s. 75
52   Ibid., s. 76
53   Ibid., s.129-150
54   Ibid., s, 145
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porträtten då de är föregångare i hans släkt och på detta sätt en representation av hans bakgrund och 

förflutna medan det visar på hans släktband och arv. 

Enligt min analys blir modets roll i Grays liv ett sätt att visa på status och makt eftersom han 

influerar andra till att imitera honom medan han beskrivs av de andra karaktärerna som Sibyl och 

James Vanes mamma genom sitt utseende. Hans yttre blir ett sätt för honom att göra sig förstådd av 

omgivningen som inflytelserik och påverkar deras syn på honom innan de har lärt känna honom. 

Genom att Dorian i en noggrann utläggning beskriver Sibyl Vanes kläder som han har sett henne på 

teatern blir även modets roll viktig i hans förståelse av omgivningen runt omkring honom och ett 

sätt att förklara för Hallward och Lord Henry hur Sibyl Vane särskiljer sig från andra. Modets roll 

för beskrivningen av Sibyl Vane visar på den betydelse detta har under tiden Oscar Wilde skrivit 

romanen och hur han är medveten om betydelsen av den uppfattning kläder har för beskrivning av 

karaktären.

Genom beskrivningen av de kläder Gray betraktar på familjeporträtten framgår det hur 

modet genom dessa porträtt är en viktig del av hans liv när han genom kapitlet undersöker världen 

omkring honom genom studier av olika världsliga material som textiler och parfym. På detta sätt  

fungerar modet ofta narrativt i Grays liv och beskrivs tydligt i form av detaljer i bakgrunden vilket  

kopplas till läsarens uppfattning av honom. Modets roll blir även något som visar på det inflytande 

och den makt Gray har på sin omgivning då det visar hans sociala status han innehar, vilket får 

Vanes mor att uppmuntra sin dotter till att ingå ett äktenskap med honom. Ytligheten visar sig i  

romanen ha en destruktivt inverkan i karaktärernas liv då Vanes mor inte anar det negativa 

inflytande Gray ska komma att ha på hennes dotter.

 2.5. Sibyl Vanes performativa roll i Dorian Grays liv

Judith Butler skriver i Gender trouble om hur kön kräver performativa upprepningar vilka redan är 

socialt etablerade. Könet blir ett skådespel som får sin legitimitet genom stiliserade upprepningar av  

handlingar.55  Detta sätt att genom performativa handlingar visa sin person är något man kan se 

inom litteraturen då karaktärerna måste använda sig av performativa handlingar och maner för att  

representera sina personligheter, både för läsaren men även de karaktärer som figurerar omkring 

dem.        

Eftersom romanen är skriven under 1800-talet blir de normer som varit gällande för epoken 

synliga genom de handlingar karaktärerna gör och på det sätt deras personligheter och ideal förs 

fram genom deras maner. Det intressanta med Sibyl Vanes skådespel är att de performativa 

55 Judith Butler, Gender trouble, First published 1990, reprinted 2008 s. 191
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handlingar hon utför där är vad som bygger upp Dorian Grays Bild av henne, och när hon lämnar 

dessa skådespelande handlingar förlorar hon hans beundran. Gray lämnas med hennes andra jag 

vilket inte tillhör det skådespel som under teaterns pjäser har fångat hans intresse för henne från 

början, utan är den person vilken inte innehar teaterns romantiska aspekter.

När Gray och Sibyl Vane har förklarat sin kärlek till varandra tar Gray med sig Basil 

Hallward och Lord Henry till teatern där hon ska uppträda. Han vill visa för dem hur förtjusande 

hon är på scenen och hur hon förmedlar dessa roller, för att visa dem hur han har fångats och berörts 

av detta genom tolkningen av karaktärerna hon kan förmedla. Dessvärre har Sibyl valt att lägga ner 

sin roll på teatern som skådespelare och spelar därför medvetet undermåligt, vilket förargar Gray till  

den stora grad att han skäller ut henne bakom scenen och lämnar henne. Generad inför hennes 

uppträdande på scen eftersom han ville visa upp henne för sina vänner misströstar han under 

uppträdandet. Lord Henry vilken varit tyst säger tillslut: ”She is quite beautiful, Dorian[…]but she 

can't act.”56 Han lämnar sedan teatern medan Gray stannar tills hon avslutat sitt framträdande, vilket 

visar sig vara ett fiasko även för resten av publiken som förstår att skådespeleriet är av den sämre 

sorten.

Genom Butlers användning av performativitetsbegrepp blir hennes val att klä av sig sin roll 

en intressant symbolik för att klä av sig sin performativa roll som skådespelerska men även den roll 

som skådespelerska i Grays liv. Genom ett upprepande av handlingar bedömer vi andra och 

bestraffar de som misslyckas med att upprätthålla och imitera de performativa handlingarna för att  

vara kvinna eller man,57 men i The Picture of Dorian Gray blir Sibyl Vane bestraffad som 

misslyckas med sitt sätt att genom sitt skådespel på teatern spela på det skönhetssinne som fått Gray 

att från början förälska sig i henne. Eftersom hon från början fångat hans intresse genom att 

omedvetet spela på detta är det enbart det som fått Gray att falla för henne från första början.

Detta kan vara ett sätt för Wilde att genom Grays grymma handling mot Sibyl Vane vilken 

han omedelbart överger efter detta uppträdande, visa på hur modets performativa roll enbart 

fungerar till att ytligt förföra allmänheten men hur man blir blottad och utelämnad utan den.  

Eftersom Sibyl Vane inte betyder något för Gray utan denna roll som skådespelerska som förför 

Grays vardag blir hennes roll i hans liv enbart beroende av att kunna återge dessa performativa 

handlingar för honom om hon vill stanna i hans liv. Omedveten om detta blir hon istället lämnad.

 Sibyl Vane ropar desperat efter Gray och beskriver hur hon genomskådat teatern: ”the 

painted scenes were my world.”58 men att Gray har lärt henne vad verkligheten är. Genom Gray har 

hon alltså genomskådat teatern och istället fått något högre och bättre. Hon har genom honom 

istället lärt sig vad kärlek är. Gray, som inte låter sig mjukna vid dessa ord framhåller istället att  

56 Wilde: 2012,  s.84
57 Butler: 2008, s 190
58 Wilde: 2012, s, 86
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Sibyl, som släppt sin performativa roll på teatern som skådespelerska är ”shallow and stupid.”59 och 

utbrister hur hon nu bara är ”A third-rate actress with a pretty face.”60

Under eftermiddagen dagen efter hans avvisande mot Sibyl Vane vilken han nu föraktar, 

beskrivs det hur han: ”[…]got up, and throwing on an elaborate dressing-gown of silk-embroidered 

cashmere wool”61 när han stiger upp för att äta frukost sent på eftermiddagen.62 Än en gång 

fungerar beskrivningen av nattrocken med dess material som något som formar vår syn på 

karaktären. Relevant är hur modet under 1800-talet var associerat med stadslivet och hur detta sågs 

som modernt. Londons rykte stod för närvaron av modehus och inrättningar av kläder63, och genom 

beskrivningen av Grays silkesbroderade nattrock av yllekaschmir blir det än en gång uppenbart hur 

modet är en viktig del av karaktärens vardag och hur Gray är fashionabel. 

Det kalla avvisande mot Sibyl Vane som ägt rum kvällen före blir i kontrast mot 

beskrivningen av hans morgon när han klär sig för frukost något som framhäver det obehagliga som 

skett föregående kväll. Det här är innan Gray får veta att Sibyl Vane tagit sitt liv på grund av hans 

avvisande, och den detaljrika beskrivning av den sena eftermiddagen visar på hur det vardagliga 

livet fortsätter opåverkat av gårdagens händelser. Modets roll i romanen syns tydligt i Grays 

karaktär då beskrivningen av honom ofta åtföljs av vad han bär och även senare hur detta påverkar 

andra. Dorian blir orsaken till Sibyl Vanes självmord, vilket speglas i porträttet istället för i hans 

ansikte.

Genom att Sibyl Vane fungerar performativt i Grays liv blir hon genom min analys enbart en 

del av hans liv när hon utför dessa performativa handlingar på scenen som fångar hans intresse. När 

Sibyl Vane släpper sin roll som skådespelare för att hon anser det vara en falsk bild av hennes liv 

tappar Gray intresset och avvisar henne. Alltså fungerar hennes roll i romanen performativt för 

honom och hon blir en bild Grayhar målat upp av henne i huvudet. Genom att Wilde beskriver hur 

Gray klär sig nästa morgon efter hans avvisande återkommer rollen modet har som status vilket jag 

framhävt tidigare i min analys. Eftersom Wilde genom den noggranna beskrivningen av klädseln 

dagen efter skildrar Grays morgon blir det tydligt hur modet även fungerar som ett sätt att dölja det 

fula och låta ytligheten sopa undan de spår av destruktivitet det utfört från början.

Det sätt han avvisar Sibyl Vane på genom att bli besviken av hennes sätt att inte bete sig på 

det sätt han förväntat sig av henne på scenen blir i sammanhanget intressant i relation till hur 

världen kan ses som Grays egen scen. När Sibyl Vane släpper på sin roll klarar inte Gray av detta 

just eftersom han ser sin omgivning som performativa roller i hans egen vardag. När Sibyl Vane 

själv väljer att styra över hur hon ska framträdas blir han förskräckt och väljer att eliminera henne 

59 Ibid., s. 87
60 Ibid., s. 88
61  Ibid.,s. 94
62  Ibid.
63 Aindow, Fashion in fiction, s.36
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från sitt liv genom att överge henne och försöka glömma henne. När han får reda på hennes 

självmord som blivit en påverkan på hans handlingar är han fortfarande iklädd sin morgonutstyrsel 

och låter inte detta påverka hans syn på gårdagen då han fortfarande anser sig ha gjort rätt val i sitt 

avvisande av henne. Istället ser han hennes handlingar som ett svek, vilket ger ytligheten en ny nivå 

av destruktiv roll i romanen.

2.6. Kritiken av det kvinnliga modet ur lord Henrys dialoger

Kvinnornas klädsel nämns ofta under romanen genom Lord Henrys beskrivningar och varningar om 

dem. Som tidigare framgått i analysen innehar Lord Henry ett stort inflytande på Dorian Gray. Han 

redogör för kvinnornas klädsel under morgonen vid nyheten om Sibyl Vanes självmord under deras 

samtal. Lord Henry meddelar Gray om vilka kvinnor han bör undvika genom att redogöra för deras 

klädsel:

Never trust a woman who wears mauve, whatever 

her age may be, or a woman over thirty-five who is 

fond of pink ribbons.64

Varningen inför dessa kvinnor Lord Henry ger Gray avslöjar hur sättet att klä sig talar för dessa 

kvinnors omdöme och moral. Klädseln blir en indikation på smaken och får läsaren att förstå hur 

viktig roll modet får genom Lord Henrys sätt att lägga in värderingar i klädseln. Något som blir 

relevant i sammanhanget är beskrivningen av lord Henrys fru eftersom detta är en kvinna Lord 

Henry är gift med och således borde tilltala honom i sättet att klä sig, då detta avslöjats avgöra hans  

sätt att döma kvinnor. När Gray av misstag träffar på henne hemma hos Lord Henry beskrivs hennes 

sätt att klä sig i termer som: “[…]whose dresses always looked as if they had been designed in a 

rage and put on in a tempest”65  Beskrivningen visar på ett slags ointresse för fashionabla kläder, 

samtidigt som citatet: “She tried to look picturesque, but only succeeded in being untidy.” 66 

avslöjar dubbelheten i att inte bry sig om modet men ändå vara ytlig och ha ett tydligt mål med sin  

klädsel.

Lord Henry pratar om en kvinna vid namn Madame de ferrol med en kvinna i romanen vid 

namn Lady Narborough, vilken kommer på tals då han nämner henne som hans senaste förälskelse. 

Lady Narborough påpekar att hon var dekolleterad varpå lord Henry svarar “'She is still 

64 Wilde: 2012 s.103
65 Ibid., s. 45
66 Ibid.
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décolletée'.” medan han under detta yttrande beskrivs: ”taking an olive in his long fingers”67 Lord 

Henrys händer nämns när han kommenterar Madame de ferrols dekolletage vilket jag tidigare 

påpekat ofta händer under romanen när Oscar Wilde använder lord Henrys händer som en symbol 

för maktperspektiv.

Aspekten av Lord Henry som en dominerande kraft under romanen med hans åsikter om 

kvinnornas klädsel blir också något som visar sig influera Gray när han pratar om en kvinna han 

träffat på landsbygden vid namn Hetty. Dorian minns hennes bomullsklänningar när han tänker 

tillbaka på henne: “And how pretty she had been in her cotton dresses and her large hats!”68 

Eftersom Hetty har lämnats ensam och förkrossad har Dorian inte hunnit vanära henne och hon har 

inte genomgått någon moralisk tvivelaktighet. Detta är en karaktär som nämns i slutet av romanen 

under ett samtal mellan Gray och Lord Henry när Gray vill visa hur han försöker ändra sin karaktär. 

Att han har lämnat Hetty ensam istället för att såra henne är enligt honom ett sätt att rädda henne 

från honom själv och därför moraliskt rätt.69

När Gray blivit 38 år gammal har han fortfarande sitt unga ansikte då han möter Basil 

Hallward efter en middag hos Lord Henry. Grays kläder under denna kväll är noterad i romanen och 

hans päls han bär under natten betonas: ”[…]was wrapped in heavy furs, as the night was cold and 

foggy.”70 vilket är vad som får Hallward att känna igen honom på avstånd och träda fram till 

honom. Klädseln blir tydligt något som kännetecknar Gray då Hallward inte hade stannat honom 

om han inte känt genom honom utifrån hans päls. Eftersom detta möte mellan de två karaktärerna 

leder till Hallwards död blir pälsen något som blir en representativ symbol för fara. Efter att Gray 

dräpt Hallward, vilken upptäckt porträttet som fördärvats av Grays synder, beskrivs det hur Gray 

som tänker ut hur han ska komma undan med mordet: ”[…]put on his fur coat and hat, and went out 

into the hall.”71 Eftersom pälsen återkommer när mordet är utfört har dess funktion ett eget narrativt 

språk som subtilt framförs genom att bli omnämnt både vid mötet med Hallward och efter hans död.

När Gray tar fram samma kniv han mördat Hallward med för att förgöra det porträtt som fått 

honom att leva i sin synd, i ett försök att förgöra det förflutna och beviset på det, faller han till slut  

offer för detta och avlider. När han sticker kniven i porträttet dödar han istället sig själv medan 

porträttet håller sig orört och får tillbaka sin originalform, som den såg ut när den målades för första 

gången. Grays lik däremot får sin naturliga form vilket den skulle haft från början om inte porträttet  

hade åldrats istället för honom, som gammal, rynkig och ful. Eftersom Gray nu har bytt form med 

porträttet som blivit vackert och ungdomligt som det var från början, har hans kropp blivit 

oigenkännligt för omgivningen, och romanen avslutas med att han hittas död framför porträttet.

67 Ibid., s. 183
68 Ibid., s. 226
69 Ibid., s.216-217
70  Ibid.,  s.150
71  Ibid., s. 164
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Lying on the floor was a dead man, in evening dress, 

with a knife in his heart. He was whithered, 

wrinkled, and loathsome of visage. It was not till 

they had examined the rings that they recognized 

who it was.72

Det materiella blir det enda sättet att identifiera Gray och sammanfattar de materiella tingen som 

avslöjande för en persons karaktär. Ringarna blir en del av Gray eftersom han endast är identifierbar 

genom dessa och blir därför en del av honom. Än en gång framgår det hur Gray beskrivs genom de 

kläder han bär när han har utför handlingar som leder till andra karaktärers död i romanen. Genom 

att hans päls beskrivs två gånger, före och efter mordet på Hallward får den en viktig symbolisk roll 

som medverkande i hans synder. Även fast pälsen fungerar som ett skydd från kyla blir den i 

samband med hur han tidigare beskrivits genom föremål i omgivningen och de kläder han bär en 

narrativ roll i romanen då den nämns i samband med hans illgärningar. Eftersom han enbart blir 

identifierad genom ringarna på hans hand blir det materiella än en gång något beskrivande för 

karaktären och en fungerande roll som extra karaktär i romanen.

 3. Slutsats

Jag har genom att analysera citaten i The Picture of Dorian Gray kommit fram till att modet 

fungerar narrativt genom att analysera hur lord Henrys handskar nämns i romanen i samband med 

olika maktperspektiv. Dessa sker ofta i samband med hans dialoger med Dorian Gray, vilket har 

stärkt min tes att den symboliska roll Lord Henrys handskar får har kopplingar till Oscar Wildes 

eget liv. Genom Lord Henrys dialoger med Gray har jag kommit fram till att händerna ofta nämns i  

samband under dessa dialoger vilket inkluderar handskarna. Genom att använda mig av 

McDiamonds kapitel ”Victorian table talk” har jag konkluderat att handskarna står för ett  

symboliskt maktperspektiv, då Lord Henry har Gray under sitt inflytande och kontroll.

Genom att analysera hur modet nämns i samband med Gray har jag i min analys studerat hur 

inte bara de yttre attributen som kläder och föremål i omgivningen formar läsarens bild av honom 

utifrån dessa utan även karaktärerna i romanens.. Jag har kommit fram till detta genom att använda 

mig av exempel när karaktärer som inte känner Gray pratar om honom och hur hans utseende blir 

av stor vikt i deras uppfattning om honom. På detta sätt har jag med exempel från citaten i boken 

72 Ibid., s.231
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kommit fram till att utseendet är vad som definierar Gray i romanen när andra karaktärer uppfattar  

honom. 

Eftersom Gray använder sig av yttre attribut som mode när han beskriver Sibyl Vane som 

han träffat på teatern, har jag analyserat hur kläderna även formar Grays uppfattning om 

karaktärerna omkring honom. Beskrivningen av Sibyl Vane fungerar således som narrativt för hur 

läsaren och karaktärerna i romanen ska uppfatta henne genom Grays beskrivningar. De yttre attribut 

Gray tillger hennes kläder under teatern när hon uppträder är vad som får honom att förälska sig i 

henne och blir en stor del av hans sätt att forma en bild av henne. Jag har därför kommit fram till  

att den performativa roll Sibyl Vane spelar i Grays liv är nödvändig för att behålla hans intresse. 

Eftersom han inte vill ha henne i sitt liv när hon släpper sin performativa roll belyser jag hur hans 

bild av henne har varit beroende av detta och hur världen kan ses som Grays scen där karaktärerna i 

romanen fungerar som skådespelare i hans liv. När han inser hur hon inte längre lever upp till den 

bild hon har förmedlat i början väljer han att avsluta sin relation med henne vilket får 

konsekvensen av att hon tar sitt liv.  

Jag har beskrivit hur det performativa Butler ger exempel på i Gender Trouble går att 

applicera på det sätt Gray har förväntningar på Sibyl Vane, som hon misslyckas med att upprätthålla 

och därför försvinner från hans liv.  Även Basil Hallward blir ett offer för Grays egoism som det 

framhålls i romanen, när han upptäcker hur porträttet han målat har blivit vanskapt och 

oigenkännligt, och dör precis som Vane.

Modets roll som en stor del av Grays liv har jag belyst som en tydlig del av romanen genom 

att använda mig av exempel när modet nämns i samband med beskrivningar av Gray och 

omgivningen. På slutet när när Gray har dött av sitt försök att förstöra porträttet dödar han istället 

sig själv och blir oidentifierbar eftersom han byter plats med porträttet som får tillbaka sin skönhet.  

Grays kropp kommer istället ikapp de spår av synd och ålderdom han undgått som levande. För att 

identifiera honom måste de titta på ringarna på hans hand för att kunna förstå vem mannen är 

eftersom de inte längre känner igen honom genom hans ansikte. 

Ett annat exempel på hur jag framhållit i min analys om modets narrativa roll för Grays 

karaktär är hur han under sitt möte med Basil beskrivs bära en päls. Denna päls återkommer sedan 

efter att Dorian utfört sitt mord på honom, precis som den klädsel han bär dagen efter han fått Sibyl 

Vane att ta livet av sig. Även fast pälsens roll i sin beskrivning är att skydda mot kyla blir den en 

viktig del av det möte som sker mellan Hallward och Gray eftersom Hallward inte hade känt 

igenom honom på avstånd om han inte burit denna.

Jag har även betonat det sätt kvinnor omnämns i romanen genom lord Henrys beskrivningar 

av hur de bör klä sig samt de varningar som framkommer när han talar med Gray om dessa. 

Eftersom jag tidigare betonat det inflytande lord Henry har på Gray har jag befäst hur även 
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det sätt han pratar med Gray om kvinnor får en påverkan i hans liv då han under sitt minne av en 

flyktig kärlek vid namn Hetty i romanen lägger ett fokus på de bomullsklänningar hon burit. 

Eftersom Oscar Wilde associerades med ”Rational Dress movement” har jag kommenterat hur 

beskrivningen av Hettys bomullsklänning är en viktig del av hur modet fungerar som talande för 

Wildes samtid och egna syn på mode. När Lord Henry meddelar Gray dagen efter Sibyl Vanes 

självmord vilken typ av klädsel han bör passa sig för gällande kvinnor, blir återkopplingen med 

Hettys bomullsklänning senare i romanen ett tydlig exempel på den influens Lord Henry har på 

Gray. Modets roll i romanen fungerar därför narrativt på det sätt att karaktärerna påverkas av 

varandras sätt att tala om mode och dömer varandra efter detta.

Min uppsats har visat att modet innehar en stor roll för läsaren när det gäller att förstå 

karaktärernas status och maktperspektiv i romanen och till viss del även moralen. Eftersom 

kvinnorna blir beskrivna utifrån deras kläder när det pratas om deras karaktär visar min uppsats att 

Wilde har använt sig av moraliska omdömen i form av Lord Henrys kommentarer om kvinnor. Den 

status Gray beskrivs ha utgörs av beskrivningen föremålen och omgivningen har omkring honom, 

och bilden av staden som en viktig del för modets roll blir tydlig när Hetty som är från landsbygden 

har en annan typ av klädsel än de kvinnor i stan som lord Henry varnar om. Genom att ta fasta på 

hur kläderna nämns genom detaljerade beskrivningar under vardagliga samtal i romanen mellan 

Lord Henry, Hallward och Gray har jag noterat hur till synes små beskrivningar utgör en stor 

symbolisk roll för karaktärernas öden samt romanens handling. Modet blir slutligen något i 

bakgrunden av romanen som jag genom att använda mig av tidigare erfarenheter i Wildes liv har 

analyserat och kommit fram till blir en extra karaktär i romanen.

Genomgående i romanen nämns det i förbifarten vad en ny karaktär i romanen har på sig 

men jag har inte ansett dessa beskrivningar vara lika talande för den narrativa roll som de exempel 

jag nämnt i min analys. Handskarna jag valt att analysera som ett tecken på maktperspektiv har jag 

betonat eftersom de nämns flera gånger i samband med Lord Henry vilken är en av 

huvudkaraktärerna. Ett problem kan vara att jag genom att inte beskriva alla kläder som nämns i  

min kartläggning av modet gått miste om något som hade kunnat göra analysen ännu djupare och ta 

fasta på vid vilka tillfällen modet nämns. Wildes kritik av samtiden blir genom min analys framförd 

när modet får spegla de moraliska perspektiv som synliggörs genom den kritik kläderna får utstå när 

karaktärerna pratar om dem. Samtidens moral blir på detta sätt hånat genom att Wilde överdriver  

den roll kläderna får inneha på karaktärerna då de har en påverkan på liv och död.
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 3.1. Slutdiskussion 

Är det sätt maktperspektivet kan skönjas i Picture of Dorian Gray ett sätt för Oscar Wilde att visa 

på hur modet fungerar som en maktfunktion i det viktorianska samhället? Eftersom Wilde i ”The 

suitability of Dress” avslöjar hans egen syn på det kvinnliga modet där han betonar hur de svarta 

kläderna påverkar omgivningen i rummen blir en intressant fråga att ställa huruvida han även vill få  

fram sin egen syn på mode genom romanen. Är romanen Wildes sätt att föra fram kritik mot modet 

genom att subtilt låta klädesplagg avslöja karaktärernas karaktär och moral? När Dorian Gray

noggrannt beskriver Sibyl Vanes kläder kan detta stå för en fixering vid personers yttre. Han blir i 

denna beskrivning obalanserad och detaljerna betonar hans sinnessjuka fixering av det materiella 

och ytliga.

En fråga man kan ställa sig är ifall James Vane som varnar Sibyl för Gray står för den röst i 

samhället Wilde vill synliggöra. Eftersom James är den enda i romanen som inte blir förälskad i  

Gray på grund av hans utseende kan han ses som en viktig symbolisk röst för den sans som borde 

överstiga den ytlighet, vilken visar sig i romanens upphöjande och värderande av skönhet. Både 

Basil Hallward och Sibyl Vane faller offer för den beundran de innehar för skönheten, vilket kan 

vara Wildes sätt att visa på hur vi när vi dömer människor efter deras yttre ska vara försiktiga inför 

de konsekvenser detta kan innebära. Lord Henry vilken enbart värderar skönheten och framhåller 

hur den är det enda värda att bevara blir samtidigt den enda bland huvudkaraktärerna som skonas 

från döden, vilket visar på den dubbelhet Wildes författarskap innehar. 

Man kan fråga sig om denna dubbelhet inför skönhetens roll i romanen tyder på Wildes egen 

tvetydighet inför modet då han genom att kritisera modet under 1800-talet som begränsande för 

kvinnor i arbete lägger fram egna värderingar där han istället talar om hur kläderna kvinnor bär ska 

vara ljusa och lysa upp rummen. Eftersom han tidigare nämnt hur man bör klä sig efter sitt liv och 

inte följa regler för elegans och etikett blir det en dubbelhet i detta uttalande också. En intressant idé  

för en fortsatt uppsats är att undersöka hur Wilde skriver om mode i andra texter och ifall dessa kan 

ha en koppling till The Picture of Dorian Gray. En mer djupgående analys av vilka idéer 

karaktärerna kan stå för under 1800-talets England är även något att fundera över i fortsatta analyser 

av Wildes estetiska påverkan på litteraturen. För en längre uppsats skulle en kartläggning av modet 

genom flera texter av Wilde kunna jämföras för att få fram fler argument om hur han använder sig 

av mode narrativt för att föra fram berättelsen och beskriva karaktärerna, men även en fördjupning 

av Wildes egen ambivalens inför detta.
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