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Abstract The purpose of this study is to examine modern constructions of Jane
Austen’s work in films and in books on history of literature. The
theoretical framework contains sociology of literature, cultural studies
and film theory. I compared Jane Austen’s books Emma, Pride and
prejudice and Sense and sensibility with three film versions from recent
years. In the books on history of literature I studied, I found three
different attitudes towards history of literature, which also influenced the
interpretation of Austen’s novels. The stories in Austen’s books and in
the films are similar. The differences lie elsewhere. The focus in this
paper is on the differences in the environment, the characters’ social and
financial conditions and their society. The environment has been
prettified on film. Films romanticize and portray characters in a more
personal way. Austen’s irony and financial conditions make glorification
impossible in the books. On the fringes lie the harsh social conditions in
Austen’s time. The differences could be seen as positive. Our own
society is more tolerant and the films reflect this. But it can also be a
forgery of Austen’s text. Cultural studies is more tolerant in this respect
and accepts different conditions for different types of media. Sociology
of literature, on the other hand, finds books superior to film. My
conclusion is that films, as well as texts, are open to interpretation and
brainwork. Books on history of literature and films all choose and
exclude what they want from Austen’s texts.

Nyckelord filmatisering, litteraturhistoria, litteratursociologi, cultural studies,
filmteori
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Andra medier konkurrerar alltmer med boken. Bildmedierna video, film och TV blir
vanligare. TV-kanalerna är många fler än förr. Många böcker blir samtidigt film. Några av
dessa är vad man brukar kalla litterära klassiker. En filmatisering av ett äldre verk innebär att
detta framställs på nytt både för ett nytt medium och för en ny tid. Det handlar om en
tolkning. Det gör det även i litteraturhistoriska handböcker och bibliografier. Jag vill med
denna uppsats se på olika sätt att läsa en författare i olika medier.

Jag valde att studera återskapanden av Jane Austens verk. Detta berodde dels på att hon är en
känd och klassisk författare. Det finns mycket material om henne. Men jag har även från
början ett intresse av hennes författarskap. Jag tycker mycket om att läsa hennes böcker.
Under de senaste åren flera av hennes romaner filmatiserats och intresset för hennes
författarskap har varit stort. Men när jag sett filmer baserade på hennes böcker tyckte jag att
de gjorde ett helt annat intryck än böckerna när jag läste dem. Jag ville undersöka närmare
vad dessa skillnader berodde på. När jag läste hennes romaner såg jag helt andra bilder
framför mig, än när jag såg filmerna. Austens romaner håller en ironisk, vardaglig ton, som är
långt ifrån filmernas romantiska inramning, även om själva händelseförloppen var desamma.
Min tolkning och filmernas överensstämde alltså inte. Från denna början gick mitt intresse
vidare till litteraturhistoriska verk och bibliografier. Hur såg dessa författare på Austens
romaner? Det hela utvecklade sig till att bli en undersökning om nutida tolkningar av Jane
Austens verk.

1.2 Bibliotek och film

Jag anser att mitt ämne är relevant för ämnet informations- och biblioteksvetenskap.
Bildmediet påverkar även biblioteket som institution. Där finns numera fler medier än böcker
i biblioteken. I bibliotekarieyrket kommer vi då även i kontakt med dessa och måste förhålla
oss till dem. I många folkbibliotek kan låntagarna hyra eller låna med sig filmer hem. Även
om detta oftast är en liten del av bibliotekets totala mediebestånd, finns det där och är en del
av bibliotekets utbud. Biblioteket ger olika bilder av Jane Austens författarskap till en
intresserad låntagare. Där finns naturligtvis hennes egna verk. Men sedan tolkas Austens verk
även av författare till litteraturhistoriska verk. Där finns också biografier om Austen själv.
Detta tillhandahåller biblioteket sedan gammalt. Med bildmediet finns ytterligare en tolkning.
En låntagare som vill ta del av ett av Austens verk kan finna att det finns som både bok,
ljudupptagning och videoupptagning. Min uppsats tar upp filmversioner av Emma, Förnuft
och känsla och Stolthet och fördom. Sedan jämför jag dessa med Austens böcker. Jag tycker
att det är intressant att analysera skillnader mellan de olika medieformerna. Vad innebär
medieformen för berättelsen? Tillhandahåller biblioteket delvis olika berättelser under samma
titel och författarnamn? Men denna uppsats menar ändå att de olika medierna alla hör hemma
på ett bibliotek, men att en berättelse kan få olika utformning i olika medier. Jag vill
undersöka några aspekter av vad det kan innebära att en berättelse går över till ett nytt
medium vid en filmatisering. I det här fallet innebär det också att verket tolkas i en ny tid.
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Men jag har funnit allt mitt material i olika bibliotek och det betyder då också att institutionen
biblioteket tillhandahåller både Austens egna verk och olika tolkningar av dem. Därför anser
jag det vara relevant för ämnet biblioteks- och informationsvetenskap att undersöka detta
närmare.

Video på bibliotek är en relativt ny företeelse. Film förekommer mestadels på bibliotek som
videofilm. Låntagaren kan ta med dem hem genom att hyra eller låna gratis, det varierar
mellan olika bibliotek. I Modern teknik - moderna medier (1997) skriver Bengt Källgren att
den tekniska utvecklingen kanske gör just denna form förlegad i framtiden. För många är film
och bild det viktigaste mediet idag. Kraven på biblioteket på detta område kommer därför att
öka, menar Källgren. Man förväntar sig att biblioteket tar ett brett ansvar inom kulturområdet.
Ingen annan institution är bättre lämpad för den uppgiften. Videon är liksom boken ett
berättarmedium, och berättarmedier är basen i bibliotekens mediebestånd (Källgren 1997b, s.
123ff). Källgren säger att videofilmen har på några år gått från att ha varit något av
biblioteksvärldens hatobjekt till ett respekterat medium. Kanske slog videon upp dörrarna och
banade vägen för en öppnare attityd gentemot andra nya medier och teknisk utveckling på
biblioteken.

När videofilmen kom till biblioteken hade vi en annan medievärld än idag. Där fanns bara två
TV-kanaler och det var före Internets tid. Källgren menar att redan befintliga medier påverkar
synen på ett medium (ibid, s. 122). Patrik Jonasson skriver i sin BHS-uppsats Video på
bibliotek (1996) att han hittade få artiklar om video på bibliotek (Jonasson 1996, s. 1). Det
fann även jag när jag sökte material till detta delkapitel i min uppsats. De artiklar jag hittade
var från 80-talet och tidigt 90-tal. Det kan ju vara ett tecken på att videon är accepterad och att
där helt enkelt inte finns så mycket nytt att skriva om. I Modern teknik - moderna medier ser
Bengt Källgren olika typer av medier som något naturligt för biblioteket under dess långa
historia. Den tryckta boken har under en lång tid varit viktigast. Men Källgren påpekar att
dessförinnan fanns annat sätt att presentera material, som stentavlor, pergamentsrullar,
handskrifter (Källgren 1997a, s. 13f). Att välja är politik: en debattbok om bibliotekens
medieval (1978) visar att diskussionen om vilka medier som hör hemma på biblioteket
knappast är ny. Den fanns redan före videons tid. Gunnar Svensson skriver här i ett kapitel att
biblioteket har många olika medier att bevaka. Han talar om böcker, tidningar, tidskrifter,
grammofonskivor, bandade språkkurser (Svensson 1978, s. 14f). Det är positivt, men innebär
samtidigt att resurser måste fördelas (ibid, s. 9). Men han ser det som en prutning av
bibliotekens ambitioner att koncentrera verksamheten till enbart böcker. Det är en olycklig
väg tillbaka till ett traditionellt bibliotek vi är tacksamma att börja avlägsna oss ifrån (ibid, s.
11).

I Video på bibliotek talar Patrik Jonasson om att under 70-talets början var det främst
institutioner och företag som använde videokassettspelaren. De stora bolagen hade ännu inte
insett att det kunde vara inkomstbringande. Där fanns också många olika videokassettsystem,
som inte var kompatibla (Jonasson 1996, s. 6). I sin magisteruppsats på BHS Video på
bibliotek? (1982) skriver Örjan Lissvik i inledningen att redan i slutet av 60-talet talade
prognoser för en snabb utveckling på videoområdet. Han beskriver 70-talet som en lång
förberedelse med många utredningar om video på bibliotek (Lissvik 1982, s. 1). Den mest
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omfattande var den statliga Videogramutredningen. Stig Svärd, videogramutredningens
sekreterare, resonerar i två artiklar om bibliotekens roll som förmedlare av videofilm. Denna
utredning räknade med olika visningsformer. Film skulle både kunna ses i bibliotekets
tittarhörna och lånas ut. De kunde även sändas över kabelnät och produceras i lokala
medieverkstäder. Svärd tror inte att videofilmerna skulle innebära något hot mot läsningen.

Under de första femton åren som TV mera allmänt förekom i svenska hem, 1960-1975,
skedde mer än en fördubbling av boklånen. TV-serier, som t.ex. Hemsöborna, har lett till en
ökad bokförsäljning. Filmmediet kan istället leda till att nya grupper hittar vägen till
biblioteket (Svärd 1980, s. 124). Men det utbud av videofilmer som finns idag håller
genomsnittligt en mycket låg kvalitet, menar Svärd. De flesta är s.k. actionfilmer. Men där
finns även bra film. Svärd ger som exempel Repmånad, Utvandrarna, Emil i Lönneberga.
Svärd verkar delvis kvalitetsbedöma filmer av ideologiska skäl. Han talar om filmmarknaden
och en fransk filmutredning, som pekar på vikten av europeiskt samarbete för att balansera
den amerikanska dominansen. Svärd anser också att videon ger en ny valfrihet. Hittills har
programplanerarna på TV i hög grad styrt vår konsumtion av bilder (Svärd 1981, s. 204). Han
menar också att det i debatten om videogrammen alltför lite har talats om möjligheter för
olika minoritetsgrupper, som teckenspråk för hörselhandikappade (ibid, s. 206).

Patrik Jonasson betecknar 2/12 1980 som videons födelsedatum i Sverige. Debattprogrammet
Studio S handlade om ocensurerade vålds- och porrfilmer som fanns att hyra i flera
videobutiker (Jonasson 1996, s. 4). Enligt Studio S bestod videohandelns utbud då till hälften
av dessa typer av filmer. Det utbröt moralisk panik. Videon fick låg status (ibid, s. 7). I BHS-
uppsatsen Den onda filmen undersöker Mia Pedersen moralpanik genom tre olika debatter i
svensk press och riksdag kring skadlig film och censur. Pedersen använder sig av sociologen
Stanley Cohens definition av moralpanik och finner att debatten om videovåld 1980-81 faller
inom denna ram (Pedersen 2001, s. 19).  Ibland tar oron över och en nyhet utvecklas från att
vara en ”vanlig” nyhet till att bli moralisk panik (ibid, s. 2). Pedersen menar att det är en
debatt som dyker upp då och då, när en helt ny typ av media får fotfäste. Men debatten
försvinner ofta efter en tid (ibid, s. 16). På 80-talet var video en ny teknik (ibid, s. 36).
Kvällstidningarna skapade medvetet eller omedvetet förhandsreklam och nyfikenhet på
programmet Studio S. Där var inget tal om de få kvalitetsfilmer som faktiskt fanns. Bilden av
en rå och kall videobransch präglade hela debatten i början av 80-talet (ibid, s. 40f).

1984 började moralpaniken lätta. Samtidigt försvann tekniska hinder när VHS-systemet
erövrade marknaden. Priserna sjönk på kassetter och videospelare, vilket banade väg för
kommersiella videouthyrare. Fram till 80-talets mitt var det främst bensinmackar som hyrt ut
videofilmer, med ett knapert utbud. Filmbolagsjättarna insåg nu att det fanns pengar att tjäna
och utbudet steg (Jonasson 1996, s. 7). UR inledde 1981 ett tvåårsförsök i Södertälje. Det har
sedan dess funnits olika former av videoverksamheter vid svenska bibliotek. URs utbud
passar väl bibliotekens traditionella folkbildande syfte, menar Roland Eliasson och Larry
Lempert. Det är inte så kontroversiellt som spelfilm (Eliasson & Lempert 1992, s. 40). Svensk
lagstiftning gjorde det inte möjligt med spelfilm på svenska bibliotek förrän
Kommunförbundet och Sveriges Videodistributörers Förening slöt ett avtal som reglerade
verksamheten 1989 (Jonasson 1996, s. 1). Under tiden hade en marknad för hemvideo,
distribuerad av internationella kedjor, etablerat sig i Sverige (ibid, s. 14). BTJ åtog sig roll
som distributör och avtalspart gentemot biblioteken (ibid, s. 16f).
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Videons vara eller inte på biblioteken debatterades. Bengt Lidström menar att bibliotekets
främsta instrument är boken. Men biblioteket kan tillhandahålla arkiverade konstnärliga
upplevelser för olika sinnen. För ögat finns boken, för örat musik och för öga och öra videon
(Lidström 1988, s. 51f). Staffan Wennerlund ondgör sig över att visuella media är
trendskapande, med böcker och bibliotek i sitt kölvatten. Allmänheten frågar efter litterära
förlagor till filmer och har svårt att förstå att böckerna av kvalitetsskäl inte köpts in till
biblioteket. Wennerlund anser att trycket utifrån kan göra att biblioteket sänker sina
kvalitetskrav (Wennerlund 1986, s. 86f).

Även i andra nordiska länder var videofrågan aktuell. Hrafn Hardarson talar om Island, där
dålig ekonomi gjorde att några folkbibliotek började hyra ut videofilm. På biblioteket ville
man vara ett alternativ till den allmänna videohandeln. Nya låntagare har kommit och dessa
tar ofta också med sig en bok hem (Hardarson 1989, s. 77). Anders Ericson menar att många
bibliotek har fördomar mot annan media i kontrast mot Boken. Det innebär något nytt och
tekniskt. Men detta håller på att förändras. Där finns stora grupper av människor som av en
eller annan anledning inte kan använda sig av böcker, men som kan ha stor nytta av tillgång
till video (Ericson 1988, s. 27). För tre år sedan var frågan om videolån på bibliotek föremål
för debatt i centrala politiska kretsar. Bibliotekarier måste ha möjlighet att välja vilken media
som är den bästa lösningen vid olika tillfällen (ibid, s. 28). Lars Hansen Juvik talar om Vågan
folkbibliotek på Lofotenöarna, där det genomfördes ett projekt med utlåning av videogram
åren 1984-85. Många hade inte lånekort på biblioteket innan de började låna video. Av dessa
skaffade sig en del lånekort för böcker efter att de börjat låna video (Juvik 1987, s. 15). På
flera fält är det nödvändigt att använda videogram för att ge allmänheten en god information
som instruktionsfilmer och kursprogram. Vågans biblioteks budget har ökat sedan de började
låna ut videogram. Det har gjort biblioteket synligt i kommunen. Biblioteksvideon är en
nödvändig reaktion på de kommersiella erbjudanden som finns på hyrmarknaden. Juvik har
inte intrycket att biblioteksvideo reducerar bokutlåningen, eller människors intresse av böcker
(ibid, s. 17).

I Video til alle (1991) berättar Carsten Berthelsen att i Danmark (liksom i Sverige)
möjliggjorde en ny filmlag 1989 biblioteksutlån av videofilm till privatpersoner (Berthelsen
1991, s. 13f). I Danmark har det i flera år diskuterats om video är lämpat biblioteksmaterial.
Berthelsen förutsätter med denna bok ( från 1991) att debatten är slutförd. Många bibliotek
förhåller sig fortfarande lite avvaktande till video på biblioteket. Han tror att det kan bero på
ekonomiska problem eller yrkesmässig oro över att man inte kan bjuda låntagarna på ett
speciellt stort urval. Men han menar att bokhyllorna gott kan behöva lite konkurrens från detta
lilla biblioteksmedium (ibid, s. 6f). 1989 gav Danmarks Biblioteksforening ut Den hellige
skrift. I en rad artiklar skrev forskare och mediefolk och agiterade för inköp av videogram till
danska bibliotek för att ge låntagare ett större kulturutbud. Professor Hans Hertel protesterade
och kallade boken ett populistiskt korståg mot böckerna (ibid, s. 15f).  Men nu rör det sig om
en vardag med biblioteksvideo, säger Berthelsen (ibid, s. 17f).

Örjan Lissvik skriver i sin BHS-magisteruppsats från 1982 om hur videodebatten avspeglats i
de tre facktidskrifterna Biblioteksbladet, Bibliofack, Bibliotek i Samhälle (BiS) 1970-1981.
Det visar sig vara en sporadisk debatt, koncentrerad till några få händelser på området, som
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vissa försöksverksamheter (Lissvik 1982, s. 15). Han hade också skickat ut enkäter till
bibliotekschefer på 74 bibliotek (ibid, s. 19). Drygt hälften ansåg att biblioteket skulle låna ut
videofilmer.  Där var mest negativa röster från bibliotek i mindre kommuner. Det framgår att
den största anledningen till detta är att ekonomiska och personella resurser saknas. Lissvik
säger att det mest anmärkningsvärda är att bara ett fåtal av de svarande tror att videon minskar
läsintresset (ibid, s. 21f). Resultatet av enkäten blir att en majoritet av de svarande anser att
video i någon form hör hemma i biblioteket (ibid, s. 30). Patrik Jonasson anger sin
magisteruppsats Video på bibliotek ( 1996) att över hälften av de undersökta biblioteken hade
spelfilmsverksamhet. De hade skaffat spelfilm mellan 1989 och 1995 (Jonasson 1996, s. 28f).
60 procent av biblioteken tar ut avgift för spelfilmer. Nästan samtliga bibliotek anser att den
ordinarie mediabudgeten inte klarar att täcka kostnaden. De flesta av de bibliotek som inte tog
någon avgift ansåg att gratisprincipen skulle gälla samtliga medier (ibid, s. 33f). Jonasson
frågade om bibliotekarierna ställer strängare kvalitetskrav på böcker än på videofilmer.
Merparten tyckte att detta var felaktigt (ibid,  s. 41). Främsta anledningen till att biblioteken
hade spelfilm var att locka fler besökare. Enligt avtal bestämmer varje kommun själv om
biblioteket ska ta ut en avgift för videofilmerna (ibid, s. 52f). Jonasson undersöker och finner
att ju högre kostnad att hyra en film, desto lägre utlåningsfrekvens. Men en liten avgift tycks
påverka beståndet i positiv bemärkelse (ibid, s. 57). Fyra av fem tillfrågade bibliotek tror att
spelfilm har en framtid på svenska folkbibliotek (ibid, s. 62).

Patrik Bäckwall utgår ifrån ett låntagarperspektiv i sin BHS-uppsats Har vi det ni söker eller
önskar ni något annat? Han har undersökt vad ungdomar mellan 15 och 25 år tycker om
utbudet av musik och film på stadsbiblioteken i Göteborg och Borås (Bäckwall 2001, s. 6).
Det är förvånande att en majoritet aldrig lånar någon film på biblioteket. Bäckwall menar att
detta är en alarmerande hög siffra. Siffran är lägst i Göteborg. Bäckwall tror att en anledning
är att man där tar betalt för filmerna (ibid, s. 53). En majoritet av de undersökta går till
biblioteket för att låna böcker i första hand (ibid, s. 60f). Den inköpsansvariga bibliotekarien
på Borås stadsbibliotek säger att man försöker att ha filmer inom både populär- och finkultur.
Männen i undersökningen saknar filmer med skräck och action. Men bibliotekarien säger att
det finns en kvalitetsgräns. BTJ censurerar denna sorts film (ibid, s. 69). Hon tycker att
filmutbudet ska innehålla kända klassiker och stora regissörer. Den inköpsansvariga
bibliotekarien på Göteborgs stadsbibliotek säger att biblioteket tar ut en avgift för att kunna
bygga upp en bra samling (ibid, s. 73). Bäckwall själv tror att betalning för att låna ut film är
skadligt för biblioteket. Där finns en förväntan om att det ska vara gratis (ibid, s. 80).
Biblioteken måste inrikta sig på populärkulturen om ungdomarna ska komma. Det kulturella
intresset kan utvidgas, från musik till litteratur t.ex. (ibid, s. 85).

Jag tycker att det är intressant att ingen av undersökningarna framställer videofilmen som ett
hot mot bokutlåningen.
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1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med min uppsats är att undersöka hur Jane Austens verk tolkas i nutiden i
litteraturhandböcker, biografier och i ett annat medium, filmen. Det handlar i någon mening
om ett jämförande mellan populärkultur och vetenskap. Den som är intresserad av Jane
Austens författarskap kan få möta det inte bara i hennes egna böcker, utan också tolkningar av
verken bl.a. i fackböcker och på film. Jag jämför Jane Austens egna böcker Stolthet och
fördom, Emma, Förnuft och känsla med filmatiseringar av dem för att se vad som skiljer dem
åt. Sedan vill jag också se på olika sätt att förhålla sig till ämnet litteraturhistoria och hur
tolkningen av Jane Austens böcker påverkas av detta. Sedan försöker jag att göra en koppling
mellan dessa områden. Filmen hinner oftast inte inkludera allt som ingår i en roman, utan
måste utesluta material. Inte heller de litteraturhistoriska verken har möjlighet att inkludera
allt, utan analyserar hela författarskapet från utvalda delar.

Frågeställningarna lyder:

• Vilka drag i Jane Austens romaner har ändrats för att återskapa dem på film?
• Finns där beröringspunkter mellan filmernas, de olika litteraturhistoriska

verkens och biografiernas tolkningar av Jane Austens romaner?

1.4 Avgränsning och urval

Jag har valt tre av Jane Austens böcker, Emma (1816), Stolthet och fördom (1813) och
Förnuft och känsla (1811). Filmatiseringarna jag jämför med är Douglas McGraths Emma
(1996), Förnuft och känsla (1995) av Ang Lee och Andrew Davies TV-serie Stolthet och
fördom (1995). Jag valde dessa filmatiseringar p.g.a. deras vackra, romantiska inramning, som
skiljer dem från Austens böcker. De är också relativt nya filmer. Denna del relateras sedan till
framställningen av författaren Jane Austens verk i några litteraturhistoriska handböcker. De är
Harold Blooms Den västerländska kanon: böcker och skola för eviga tider (2000),
Författarnas litteraturhistoria: de utländska författarna (1980), under redaktion av Björn
Håkanson, Litteraturens historia: 1720-1830 (1994), under redaktion av Hans Hertel. Där
ingår även Göran Häggs Världens litteraturhistoria (2000), Bernt Olsson och Ingemar
Algulins Litteraturens historia i världen (1995), Edward W. Saids  Kultur och imperialism
(1995) och Kvinnliga författare: kvinnornas litteraturhistoria från antiken till våra dagar
(1983), under redaktion av Susanna Roxman. Dessutom har jag tagit med tre biografier om
Jane Austen. De är Jane Austen: a life (1997) av Claire Tomalin, Det envisa hjärtat: Jane
Austen: en biografi (1997) av Valerie Grosvenor Myer och David Cecils A portrait of Jane
Austen (1978). Jag har medvetet valt verk med olika syn på begreppet litteraturhistoria.
Biografier är naturligtvis inte samma sak som litteraturhistoriska handböcker. Men
biografierna redovisar också skilda uppfattningar om orsaken till att Austen blev författare.
Författarna till biografierna tycker att det i sin tur påverkade Austens böcker. Därför anser jag
att biografierna försvarar sin plats i detta sammanhang.

Jag har avgränsat själva uppsatsen till att ge en nutida bild av Jane Austens verk, i förhållande
till den tid då romanerna skrevs. Bilden är också begränsad till det material jag undersökt.
Uppsatsen handlar inte om hur litteraturhistoriska handböcker och filmer tolkat hennes
romaner under historiens gång. Därför är litteraturhandböckerna, biografierna och filmerna
relativt nya, från åren 1978 till 2000.
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1.5 Metod och material

Jag har ingen tidigare erfarenhet av filmstudier. Jag har skrivit ner textremsorna och jämfört
med Austens texter. Miljön i filmerna har jag studerat och antecknat hur där ser ut och sedan
jämfört med hur Austen själv beskrivit miljön. I ett steg vidare har jag analyserat hur Jane
Austens romaner framställs i litteraturhistoriska handböcker. Denna uppsats jämför ord och
bild, de auditiva mediernas betydelse i filmerna undersöker jag inte. I Forskningsmetodik: om
kvalitativa och kvantitativa metoder (1997) påpekar Idar Magne Holme och Bernt Krohn
Solvang att vi inte helt kan frigöra oss ifrån vår egen referensram. Vi väljer och utgår från
vissa förutsättningar i vårt vetenskapliga arbete. Det har sin grund i värderingar hos oss och
vår miljö. Det är viktigt är att vara ärliga och inse detta (Holme & Solvang 1997, s. 30f).
Denna uppsats utgår från ett bokperspektiv. Jag diskuterar vad som skiljer böckerna och
filmatiseringarna åt. Jag utgår då från hur det ser ut i böckerna och anger sedan filmerna som
annorlunda. Det kan naturligtvis ha med min egen bakgrund att göra. Dels föredrog jag
böckerna framför filmerna. Dessutom har jag en större vana vid att studera skrivna texter än
att studera film. Jag ser naturligtvis på filmer, men det är först i samband med denna uppsats
jag studerat filmteori. Jag har en större vana vid att analysera litteratur och har bl.a. läst
litteraturvetenskap. Detta innebär förmodligen en nackdel för framställningen av dessa
filmatiseringar.

Jag har valt en kvalitativ metod i denna uppsats, där jag undersöker relativt få enheter på
djupet. Holme och Solvang menar att kvalitativ metod inte handlar om en enda metod eller
teknik för insamlande av information. Det handlar om olika tekniker (ibid, s. 91). Uppsatsen
koncentrerar sig på vissa faktorer, men där finns säkert andra mönster att söka. Men
uppsatsens omfattning innebär att jag måste koncentrera mig på vissa drag jag tyckte var
tydliga. Det omfattande källmaterialet gjorde det nödvändigt med ett urval.

Kvalitativa metoder innebär ringa grad av formalisering. Det handlar inte om generell
giltighet, utan om en djupare förståelse (ibid, s. 14). Min egen undersökning visar att
gränsdragningen mellan kvalitativa och kvantitativa metoder är svår. Den är en kvalitativ
undersökning, men har samtidigt kvantitativa inslag. Kvantitativ metod gör teoretiskt
definierade problem mätbara, menar Holme och Solvang (ibid, s. 153). Jag har letat efter vissa
drag och mönster i mina källor. Även om dessa inte precis är mätbara, så är de i förväg
bestämda mönster att söka efter. Holme och Solvang anger att där inte finns en absolut
skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. Den grundläggande likheten är syftet att
ge en bättre förståelse. Vi omvandlar information till siffror och mängder med kvantitativ
metod. Inom den kvalitativa metoden är det forskarens uppfattning eller tolkning av
information som står i förgrunden, t.ex. av referensramar, mönster och sociala processer. Den
gemensamma nämnaren hos kvalitativa metoder är att vi inte bör eller kan omvandla
materialet till siffror.

Kvalitativa metoder kännetecknas också av följsamhet, riklig information om få
undersökningsenheter, osystematiska och ostrukturerade observationer, intresse för det
säregna och för sammanhang och strukturer. Men detta är en idealiserad bild, menar Holme
och Solvang. Alla kriterier uppfylls inte vid en undersökning. De är olika bra beroende på
vilken kvalitativ metod vi använder. De flesta kombinerar olika delar av dessa huvudsakliga
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metodriktningar. Den kvalitativa metodens styrka ligger i att visa en totalsituation. Det ger en
helhetsbild med ett intensivt studium av varje enhet (ibid, s. 79).

1.6 Disposition

I det första kapitlet presenterar jag bakgrunden till uppsatsen. Det innebär vilka
frågeställningar som finns, urval av material och metod. Tidigare forskning visar det
teoretiska material som uppsatsen bygger på.
Kapitel två handlar om uppsatsens teoretiska ram. Jag presenterar litteratursociologi och
cultural studies. Jag försöker relatera dem till min egen uppsats och förklarar varför jag använt
mig av dessa forskningsinriktningar.
I kapitel tre undersöker jag vad jag ser som olika syn på litteraturhistoria. Författare i olika
litteraturhistoriska handböcker tolkar Jane Austens verk enligt sin allmänna syn på ämnet.
Kapitel fyra handlar om filmatiseringen av tre av Austens böcker. Jag koncentrerar mig på
olika faktorer, där jag anser att böckerna och filmerna främst skiljer sig åt. Det handlar också
om olika inställningar till medierna böcker och filmer inom litteratursociologi och cultural
studies. I filmteoretiskt material återspeglas dessa attityder.
I kapitel fem diskuterar jag frågeställningarna jag ställde i uppsatsens början och försöker dra
slutsatser om vad jag kommit fram till.
Kapitel sex innehåller en sammanfattning av uppsatsen.
Därefter följer en källförteckning över det material uppsatsen stödjer sig på.

1.7 Tidigare forskning

Uppsatsens fokus ligger på hur tre av Jane Austens böcker blivit film. I kapitel fyra
koncentrerar jag mig på några faktorer där jag anser att filmerna och böckerna skiljer sig åt
som mest.

Pierre Bourdieu och hans fältteorier har varit betydelsefulla för litteratursociologin under
senare år. För min uppsats är de mycket användbara. Bourdieu menar i Konstens regler: det
litterära fältets uppkomst och struktur (2000) att konstnären själv är skapad inom fältet av alla
dem som bidrar till att upptäcka honom. Den enda oförlåtliga överträdelsen är att ifrågasätta
konstens regler, spelet. Ideologin om läsningen som återskapande handlar om att verket är
framställt tusentals gånger av alla dem som intresserar sig för det. Liksom diverse sakrament
får konstverket sitt värde genom en kollektiv övertygelse (Bourdieu 2000, s. 256ff). Detta
anser jag går att applicera på kapitel tre om olika sätt att se på litteraturhistoria och därmed
Austens verk. Men det handlar också om kapitel fyra och om den nya betydelse Austens verk
får när de blir till film. Bourdieu menar vidare att motsättningen mellan konst och pengar är
upphovet till de flesta av de omdömen som inom teater, film, konst och litteratur försöker
sätta upp en gräns mellan vad som är konst och vad som inte är det (ibid, s. 245). Pierre
Bourdieu menar att där finns en negativ koppling mellan film och pengar. Vi har lärt oss
sedan barndomen att se på kultur som något heligt. Förtrollad kult och nedsvärtande är två
sidor av samma mynt, menar Bourdieu i Kultursociologiska texter (1993). Där finns olika
rang inom den konstnärliga legitimitetshierarkin. Film är ett senare medium med lägre status.

En annan litteratursociologisk teori handlar om olika kretslopp för olika medier. Jane Austens
böcker har blivit film och därmed hamnat i ett annat kretslopp än böckerna.  Robert Escarpit
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presenterar i Litteratursociologi (1970) sin kretsloppsteori. Han urskiljer ett bildat och ett
populärt kretslopp. Böcker finns inom båda, men filmen bara i det populära kretsloppet. Hans
Hertels modell innebär en modernisering av Escarpits modell och är en teori jag utgår ifrån.
Hertel är ännu mer strikt i sin uppdelning mellan olika medier. Men det handlar inte om lika
villkor, han är mycket kritisk till just bildmediet. Hertel redovisar sina ståndpunkter i 500.000
£ er prisen: bogen i mediesymbiosens tid (1996) och i Karen Blixen superstar: en glimt av det
litteraere liv mediealderen (1996). Hertels kritik mot bildmediet är en inställning som jag
funnit att flera företrädare för litteratursociologin har. Från början hade jag faktiskt tänkt att
använda enbart litteratursociologiskt material som teoretisk utgångspunkt för min uppsats.
Men det finns en viss gräns till vilken denna teori går. I mitt kapitel om filmatisering av
Austens verk blev det tydligt. Hertels kretslopp är ju verkligen relevant här. Men det handlar
samtidigt om film som av naturen en försämring. Även om jag själv faktiskt föredrog
böckerna, ville jag också få en ökad förståelse för filmerna. Jag tyckte att det gjorde det
nödvändigt att inkludera cultural studies i analysen.

Raymond Williams är ett av de tidiga, stora namnen inom cultural studies. I Culture and
Society: 1780-1950 (1961) talar han om matematik, musik, språk som olika typer av
kommunikationssystem mellan människor. Konst är mer kraftfull än annan kommunikation.
Både konstnären och läsaren/betraktaren måste använda samma inlärda
kommunikationssystem. Där finns många nivåer av kommunikation mellan förståelse och
misslyckad sådan (Williams, R. 1961b, s. 38ff). Han anser att där finns samma processer hos
Shakespeare och skaparna av dålig konst. Det handlar inte om en inspirerad eller oinspirerad
sändning till en passiv publik (ibid, s. 45f). Vissa verk överlever det samhälle som hjälpte till
att skapa det och återskapas för att tala till en publik man inte föreställde sig från början (ibid,
s 61). Verket absorberas i en selektiv tradition. Det börjar i viss mån under perioden själv, då
vissa verk ges betydelse. Den sociala situationen avgör till stor del samtida urval. En historisk
process svarar för senare selektion. Den traditionella kulturen i ett samhälle tenderar alltid att
vara i samklang med samtida system av intressen och värderingar (ibid, s. 67f). Raymond
Williams ser den negativa inställningen till bildmediet som något tillfälligt. Han påpekar att
romanerna också ansågs vulgära, när de kom. Denna öppna inställning till olika medier
hjälper mig i analysen av böcker och filmer. Det blir naturligt att Austens romaner blir film
och talar till en ny publik. Det är hedrande för dem att ha överlevt. Jag jämför olika faktorer,
där jag anser att filmerna och böckerna skiljer sig åt, och försöker analysera vad de beror på.
Jag har använt Classics and trash: traditions and taboos in high literature and popular
modern genres (1990) av Harriet Hawkins och Novel to film: an introduction to the theory of
adaption (1996) av Brian McFarlane. I Revisioning history: film and the construction of a new
past (1995) har historiker gett sin syn på filmens möjlighet att framställa en dåtid på ett
realistiskt sätt.

En del material behandlar filmatiseringar av just Austens romaner. Från Jane Austen in
Hollywood (1998) har jag inkluderat flera bidrag från olika författare om Austens verk på
film. Austen anses ju tillhöra den äldre, s.k. klassiska litteraturen. Genom jämförelser med
filmatiseringar av annan klassisk litteratur hoppas jag kunna belysa Austen-filmatiseringarna.
Det handlar ju i båda fall om äldre, vördnadsbjudande litteratur som blivit till på nytt i film
och jag ansåg att där kunde finnas intressanta beröringspunkter. Erik Hedling analyserar i
Filmhäftet: tidskrift om film och TV (1988) om vad som hänt när ett klassiskt verk blivit film.
Olika författare gör samma sak i Classics in film and fiction (2000) och The classic novel:
from page to screen (2000). Jag har då utgått från de skillnader jag funnit och letat efter
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beröringspunkter med andra filmer.  I annan litteratur jag använt diskuteras villkor för
filmatiseringar i allmänhet.  I Se på film: historia, teknik, genrer, påverkan (1975) av Leif
Duprez och Gert Ekstrand och Joel Olssons Att se film (1983) ser författarna på realistiska
fakta och film. Ingvar Holm talar om miljön i film i Roman blir film (1975).

2. Teoretisk ram

Jag har sökt material till detta avsnitt i olika källor. Databaserna LIBRIS och Artikelsök har
varit värdefulla. Av min handledare fick jag uppslaget om cultural studies och Raymond
Williams, som jag tidigare knappast hört talas om. Jag har även sökt i olika högskolors och
universitets tillgängliga listor över relevant kurslitteratur på webben. I material som jag redan
funnit har jag fått tips om annan litteratur. Jag har också letat i folkbiblioteken i min hemstad
Uddevalla och i högskolebiblioteket i Borås.

2.1 Bildmediet och den teoretiska ramen

Den teoretiska ramen för uppsatsen i sin helhet bygger på områden inom litteratursociologi
och cultural studies. De två forskningsområden har mycket olika attityder till medieformer.
Inom cultural studies accepterar man alla former, medan man inom litteratursociologin också
är öppen mot olika medieformer, förutom just bildmedier. Inom litteratursociologin dömer
företrädarna ofta ut filmen som kommersiell. Försvararna i cultural studies vill istället se vad
film har för betydelse för dem som konsumerar den. I mitt försök att förstå skillnaderna
mellan Jane Austens böcker och filmerna tror jag att dessa olika inställningar till medierna
kan ge en intressant belysning från två olika håll. I uppsatsens fjärde kapitel redovisar jag
också vad jag ser som skillnader i attityder till filmatiseringar mellan litteratursociologin och
cultural studies. Det blir en skärningspunkt mellan dessa två områden. Det handlar också om
två forskningsområdens inställning till bildmediet och skriften.

Lars Furuland visar prov på litteratursociologins negativa attityd till bildmediet. Han anser att
de eterbundna och elektroniska media förstärker de sociala klyftorna i läsvanorna. Drygt två
femtedelar av de lågutbildade har inte läst, köpt eller lånat någon bok under det senaste året,
påpekar han. Äldre tiders medieformer finner däremot nåd inför Furuland. Han berättar om
1850-talets marknader. Där fanns psalmböcker, katekeser, almanacka och ABC-böcker. De
äldsta folkböckerna, baserade på medeltida berättelser, tillhörde ursprungligen inte den
folkliga kultursfären utan var läsning för adelsmän (Furuland 1991, s. 16ff). I skillingtryck
förekom Tegnér, Bellman och Lenngren. All litteratur finner heller inte nåd inför Furuland.
Han kritiserar skarpt vad han kallar enkel och billig importlitteratur. Exempel på detta är
deckare, western och romantik (ibid, s. 29). Furulands inställning verkar i mycket vara baserat
på idealistiska ställningstaganden. Han ondgör sig över nutidens massmedier, som TV och
populärlitteratur.  Men han kritiserar den traditionella litteraturhistorien för att bara
behandla originalutgivningen i bokform på det egna språket. De borde även inkludera
tidningar, tidskrifter och omtryck, anser Furuland (ibid, s. 269).

Johan Svedjedal kritiserar cultural studies som han menar utvidgat begreppet litteratur till
kommunikation. Olika sorters massmedier blev föremål för analyser: film, annonser, TV,
radio. De första åren låg tonvikten på litteratur och andra konstarter, påpekar han. De nya
formerna skulle alltså inte handla om konst. Svedjedal anser att cultural studies avlägsnat sig
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från att studera kultur till mänskliga aktiviteter. Cultural studies lider brist på kulturell
ideologi. De studerar utflödet av nya möjligheter i det massmediala välfärdssamhället
(Svedjedal 1998, s. 10-18). Dan Lundmark försvarar cultural studies kulturbegrepp med att
säga att människors vardag präglas mycket mer av reklam och Bingolotto än av skillingtryck
och Heidenstam (1995, s. 22).

Det går att se en filmatisering som försämring eller en överföring av en berättelse till ett annat
medium. Den första delen överensstämmer med litteratursociologins syn. En jämförelse
mellan en filmatisering av Jane Austens verk och den litterära förlagan kan inte handla om
något annat än en degradering. Skriften är överlägsen. Bildmediet anses t.o.m. som direkt
skadligt i vissa fall. Neil Postman skriver pessimistiskt om medier som får oss att roa ihjäl oss
i Underhållning till döds (1986). I Bogens fremtid er ikke hvad den har vaeret: en debatbog
om laesning (1988) finns bidrag av flera författare som ser bildmediet som ett direkt hot mot
bokens och människans framtida (mentala) existens. Pierre Bordieu uppfattar i Om
televisionen (1998) TV-mediet som ett hot mot kulturen, med sitt intresse av tittarsiffror och
vinst. I Horisont (1998) finner Lars Holger Holm inga fördelar med att omvandla klassisk
litteratur till film. Det handlar bara om kitsch. Göran Palms Läsningar: om litteraturen och
läsaren (1985) och Bernt Olsson och Ingemar Algulins Litteraturens historia i världen (1995)
vill försvara vad författarna ser som överlägsen litteratur mot alla former av masslitteratur, i
både bildmedier och skrift. Med denna inställning skulle min analys bara kunna handla om
hur mycket sämre filmerna är. Det är också frågan om en sådan jämförelse skulle ha något
värde. Att se film är ju inget uppbyggligt. Exempelvis sätter Hans Hertel likhetstecken mellan
medieform och kvalitet i sin kretsloppsteori (Se underkapitel 4.2.1 i denna uppsats).

Det kan också handla om cultural studies och två likvärdiga medier. Jane Austen på film och i
skrift handlar om två jämbördiga berättarformer. Linda Segers The art of adaption; turning
fact and fiction into film (1992) och Gösta Werner i Chaplin (1982) talar om vilka villkor som
finns när en berättelse går från bok till film. Detsamma gör Ingvar Holm i Roman blir film
(1975). Synen på boken är en del av ett gammalt klasstänkande. Bildmediet kan istället ses
som ett senare led i medieutvecklingen. Sådana tankegångar finns hos Nils Bingefors i
Svensklärarföreningens årsskrift (1993) och Raymond Williams i Television: technology and
cultural form (1990). De finns även i Medier og kultur: en grundbog i medieanalyse og
medieteori (1996) (Kirsten Drotner red) och i Gunnar Brandells Drama i tre avsnitt (1996).
Andra bidrag här är Göran Häggs Världens litteraturhistoria (2000) och Leif Furhammars
Rutmönster: om TV (1992). Berättelsers motiv blir desto viktigare. Där finns nutida motiv och
sådana som går igenom historien. Ofta är dessa påverkade av verkligheten och opåverkade av
medieformen. Olika motiv skapas i både kultur och verklighet. Det framhåller Myternas
marknad: källor och motiv i amerikansk film (1975) av Örjan Roth-Lindberg och Björn
Norström. Samma tema finns i Media fictions (1988), under redaktion av Michael Skovmand.
Edward W. Said är ganska kritisk till bildmediet i Kultur och imperialism (1995) och
Orientalism (2002). Men han anser samtidigt att dess likriktning och spridning av stereotyper
inte innebär något nytt. Det har funnits där redan innan. Bildmediet ger även intressanta
nutida attityder att studera, påpekar Said.
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2.2 Litteratursociologi

I uppsatsens tredje kapitel redovisas vad jag anser vara olika sätt att se på litteraturhistoria och
därmed på Jane Austens romaner. Denna del av uppsatsen bygger huvudsakligen på
litteratursociologiska teorier. Uppsatsens litteratursociologiska texter går här i polemik med
ett mer traditionellt sätt att se på litteraturhistoria som något naturligt och enhetligt. Jag tycker
att de litteratursociologiska företrädarna själva har denna traditionella roll i förhållande till
cultural studies i den del av min uppsats som handlar om filmatisering. Johan Svedjedal anser
att litteratursociologin är institutionellt integrerad i litteraturvetenskapen, men att den
samtidigt innehåller alternativa synsätt gentemot moderämnet (1996, s. 4). Syftet med
litteratursociologisk forskning är att analysera hela den litterära processen och relationer
mellan samhälle och skönlitteratur. Svedjedal vill förtydliga vad han menar genom att dela
upp denna strävan i tre underområden. Det första handlar om samhället i litteraturen. Där
fokuseras främst på hur skönlitteraturen skildrar samhället. Det andra underområdet behandlar
litteraturen i samhället. Tonvikten ligger på hur skönlitteraturen fungerar som opinionsbildare,
politisk kraft och förmedlare av idéer. Det tredje underområdet kallar Svedjedal
litteratursamhället. Då handlar det om litteraturens yttre villkor, exempelvis bokmarknadens
utveckling och författares försörjning (ibid, s. 7f). Dessa tre områden är alla mycket
omfattande. Jag placerar min uppsats till en underavdelning i det tredje delområdet
litteratursamhället, om litteraturens yttre villkor.

Lars Furuland menar att under 1800-talet skapade författarna, förläggare, kritiker och forskare
tillsammans de nationella litterära institutionerna för en borgerlig publik. Diktarkonsten
ansågs ha nationella rötter och de stora författarna betraktades som uttolkare av
nationalkänslan. De gavs en plats i värdesystemet, där eliten utgjordes av den litterära kanon.
De flesta litteraturhistoriker har sedan hållit sig till denna kanon i sin forskning. Furuland
tycker att denna inställning gör att många intressanta frågor inte blir besvarade (1995, s.
191f). Delkulturer och motkulturer analyseras i stället inom litteratursociologin. De har annars
enbart utgjort legitima studieobjekt om de kunnat förbindas med nya estetiska framstötar
(Furuland 1996, s. 133). I Sverige infördes litteratursociologin 1965 inom den
litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala.

Donald Broady har skrivit inledningen till Bourdieus Konstens regler: det litterära fältets
uppkomst och struktur. Där påpekar Broady att mycket av allt det som skrivs äger rum långt
utanför det litterära fältets räckvidd. Han vill modifiera Bourdieu och menar att där torde
finnas inslag i även centralt placerade författares liv och verk som inte kan relateras till
fälteffekterna. Broady ser det som en intressant begränsning hos Bourdieu att människan
skulle vara en stridande varelse. Andra sociologiska traditioner bygger på tron på en förmåga
till interaktion och kommunikation. Hos Bourdieu handlar det istället om herraväldet i en
social värld som är strukturerad och hierarkiserad (2000, s. 23). Min uppsats handlar om hur
Jane Austens verk tolkats. Jag tycker att jag kan applicera Bourdieus teorier vid jämförelsen
mellan olika aktörer och deras olika syn på litteraturhistorien. Bourdieu går tillbaka till 1800-
talet och menar att det litterära fältet skapades då. Då dominerade de industri - rika
antiintellektuella. Där fanns en djupgående sammanflätning av de politiska och litterära fälten.
Konst för dess egen skull var en position som måste skapas (ibid, s. 131). Detta
uppbyggnadsskede var den tid då principerna för konstens autonomi skapades. Senare blev
dessa objektiva mekanismer som var inneboende i fältets logik (ibid, s. 180). Där finns en
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motsättning mellan bestsellers utan morgondag och bestsellers i ett långt perspektiv. De
senare har undervisningssystemet att tacka för en utbredd och varaktig marknad, menar
Bourdieu (ibid, s. 224). Äldre litteratur kan bli klassiker eller nedklassade. I fältet finns en
kamp mellan de dominerande som försvarar kontinuitet och de nytillkomna som är
intresserade av revolution (ibid, s. 236ff).

Jag behandlar nedan (kapitel 3) synen på begreppet litteraturhistoria i det undersökta
materialet i tre olika delkapitel. Det reflekterar också synen på Jane Austens verk.

1. Den första delen handlar om en traditionell syn på litteraturhistoria. Litteraturhistorien
skulle inte vara något som man kan ifrågasätta eller analysera. Jane Austens författarskap
tillhör denna utan tvekan, hennes överlägsenhet över andra gör hennes plats naturlig.
Litteraturhistoria är ett naturligt urval under historiens gång. Den bästa litteraturen hamnar då
automatiskt i kanon. Staffan Bergsten vill i Litteraturhistoriens grundbegrepp (1990) förklara
vad litteraturhistoria är och anser att det bara finns en möjlig uppfattning. Harold Bloom ser
sin Den västerländska kanon: böcker och skola för eviga tider (2000) som ett försvar för
traditionella värden i den amerikanska kanondebatten. Lars Lönnroth säger i
Svensklärarföreningens årsskrift (1984) att det är en demokratisk nödvändighet att förmedla
detta enhetliga kulturarv. I inledningsavsnittet i första delen av de litteraturhistoriska banden
anger Lönnroth också förmedlandet av kulturarvet som en orsak till att böckerna skrivits.
Litteraturhandböckerna blir viktiga för bevarandet av ett omistligt arv. Sven-Gustaf Edqvist är
i Svensklärarföreningens årsskrift (1984) av en liknande åsikt. Inga Söderbloms och Sven-
Gustaf Edqvists Speglingar: ur den klassiska litteraturen genom tiderna: antologi för
gymnasieskolan (1992) talar om litteraturhistoria och dess betydelse för det uppväxande
släktet. Hans Hertel hyllar i Se på litteraturen: en billedbog om det litteraere livet fra Homer
til Sartre (1982) klassikerna och deras betydelse för nutida litteratur. Bo Pettersson analyserar
i Horisont (1998) hur kanon uppstår och vilka olika kategorier av kanon där finns. Inge
Jonsson försvarar estetiska värden och spårar begreppet klassiker tillbaka till romersk tid i
Artes (1995). Anita Schybergson resonerar i  Svenskläraren (2000) om kanon för
finlandssvenskar då och nu. Peter Luthersson jämför i Res Publica (1999) kanon med litterära
motiv på frimärken. Han ser båda företeelserna som lika självklara representanter för sitt land.

2. I de andra två delarna handlar det om en litteraturhistoria, som kan ifrågasättas. Inom
litteratursociologin vill man analysera litteraturhistorien, som inte är någon naturlig skapelse.
Människor har skapat den och den är därmed inte perfekt. Med en förtryckande
litteraturhistoria handlar det om ett medvetet nedvärderande av vissa grupper av människor,
som inte fått komma till sin rätt. Litteraturhistorien återspeglar ett orättvist samhälle. Men att
det inte är så enkelt med en indelning mellan förtryckare och förtryckta visar Edward W. Said
i Kultur och imperialism (1995). Hans analys ger ett utomeuropeiskt perspektiv på Austens
verk och ger ett annat perspektiv på de förtryckta (europeiska) grupperna i min indelning. Jag
placerar Jane Austens författarskap under avsnittet om förtryck baserat på kön. Enligt
företrädarna här är litteraturhistorien tudelad och bara männen har fått komma till tals. Pierre
Bourdieu har varit en inspiration för flera. I Den manliga dominansen (1999) renodlar han
perspektivet om manligt förtryck. Anna Williams använder sig av Bourdieus fältteorier i
Stjärnor utan stjärnbilder (1997), om hur kvinnliga författare undervärderats och negligerats i
svenska litteraturhandböcker. Eva Lilja och Isabell Vilhelmsen diskuterar i Tidskrift för
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litteraturvetenskap (1996) kvinnliga lyrikers relativt nya intrång i ett manligt fält. Susanne
Fendler menar i Feminist contributions to the literary canon: setting standards of taste (1997)
att kvinnors bidrag till litterära framsteg undanskuffats redan före de litteraturhistoriska
handböckernas tid. Ebba Witt-Brattström menar i Ur könets mörker: litteraturanalyser (1994)
att det kvinnliga perspektivet finns i själva språket. Insikten om detta kan ge ett helt annat
perspektiv redan på heliga Birgittas uppenbarelser. Birgitta Ney och Åsa Arping skriver i
Bortom berättelserna: Stella Kleve – Mathilda Malling (1993) och Tidskrift för
litteraturvetenskap (1996) om två enskilda kvinnliga författares öden. Lillian S. Robinson
redogör för den amerikanska kanondebatten i In the canon´s mouth: dispatches from the
culture wars (1997). Men förtrycket kan också baseras på annat, som klasstillhörighet. Här
blir författarens kön av mindre vikt. I Ljus över landet och andra litteratursociologiska
uppsatser (1991) ger Lars Furuland ytterligare en alternativ syn på traditionell
litteraturhistoria. Han vill få in ett läsarperspektiv. Gunnar Hansson har liknande åsikter i
Författaren, dikten, läsaren (1969), Den möjliga litteraturhistorien (1995) och
Svensklärarföreningens årsskrift (1984). Han menar att författare av litteraturhandböcker har
haft stor makt. Det handlar om ett försök att få de styrande klassernas kultur att dominera och
undervärdera flertalet.

3. En tredje syn är litteraturhistorien som något oundvikligt. Då lägger man ingen värdering i
den. Hade inte denna litteraturhistoria funnits, hade där funnits en annan. Det är en typiskt
mänsklig aktivitet att vilja rangordna. Sådana tankegångar finns hos Bengt-Göran Martinsson
i Tvärsnitt (1990), Anders Mortensen i Res Publica (1999), Magnus Persson i Dagens
Nyheter (2000) och i tre artiklar av Jan Thavenius i Svenskläraren.

2.3 Cultural studies

Cultural studies vill analysera mänskliga handlingar. Den del av ämnet som är relevant för
min uppsats handlar om filmatisering. Jane Austens berättelser går från en kulturform som
ofta betraktas som hög, äldre, klassisk litteratur till en låg, film. Till skillnad från
litteratursociologiska företrädare har man inom cultural studies inga invändningar mot själva
bildmediet. Det går inte att analysera bara utifrån ett förkastande, och bl.a. av denna anledning
har det varit speciellt viktigt att ha med något annat forskningsområde för min analys av
filmatiseringarna.

Cultural studies är en relativt ny och inte särskilt utbredd företeelse vid svenska universitet
och högskolor. Dan Lundmark vid Umeå universitet anser att gamla akademiska ämnes- och
institutionsgränser inte visat sig kunna motsvara nutidens krav. Det traditionella
litteraturstudiet betraktar ett begränsat antal kanoniserade verk som självklara, närmast
naturgivna studieobjekt. Inom cultural studies ifrågasätter man både traditionella metoder och
studieobjekt. Forskarna vill ifrågasätta och i viss mån eliminera uppdelningen i hög/låg,
mass/elit. De inriktar studiet på hur böcker, filmer, musikvideos och reklam fungerar i
verkligheten och får sina betydelser. Populärkultur och finkultur kan tillsammans belysa
varandra. Cultural studies innebär ett slags kritik av vardagen, där allt från litteratur till
matvanor ingår (Lundmark 1995, s. 20). Lundmark anser att i sekulariserade samhällen har
klassisk litteratur fått ta över religionens roll. Det är analogt med hur människor tvingats
vörda världslig makt. Traditionellt litteraturstudium är en bas för denna kulturbärande klass.
Textens förmåga att generera betydelser över kulturgränser, i olika sammanhang och i olika
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tider är istället vad som ska avgöra den kulturella betydelsen. Cultural studies har bredd.
Etnologi, antropologi, lingvistik, idéhistoria och sociologi har kommit att medverka (ibid, s.
21). I min uppsats är det främst den öppna inställningen till olika former av berättande som
varit avgörande. Även litteratursociologin säger sig vara öppen för olika former av berättelser
och litteratur, men drar gränserna för vad de vill studera snävare än vad cultural studies gör.

I en artikel i Göteborgsposten meddelar artikelförfattarna Björn Gunnarsson och David
Johansson att cultural studies nu även kommit till Göteborgs universitet. De har talat med två
ansvariga för Forum för studier av samtidskulturen. Studieprojekt har varit exempelvis
gymkultur, motorcykelgäng, fotbollshuliganer och förortsungdomar. Men de talar också om
den kritik som finns mot ämnet. Kritiker kallar cultural studies Madonnavetenskap, ett
okritiskt och ytligt noterande av populärkulturens trender och produkter eller alltför närsynta
läsningar av kulturfenomen som bortser från större samhälleliga och historiska sammanhang
(Gunnarsson & Johansson 1998, s. 54).

Fred Inglis säger att forskningsområdet är en nykomling till den akademiska och intellektuella
börsen. Cultural studies måste be om investeringsstöd för att gå i produktion mot den
existerande konkurrensen. Äldre områden inom humaniora har alla överlevt i samma
konkurrens. Detta är inget nytt. De klassiska språken föll en gång när engelskan steg. De
saknade tur och kraft. Det betyder inte ett nedvärderande, utan är ett konstaterande av de
villkor som finns. Där råder faktiskt en konkurrens inom den akademiska världen. Nu har
cultural studies låg status i den akademiska världen, säger Inglis. Men det kommer att samla
på sig kulturellt kapital (Inglis 1993, s. 8ff). Cultural studies studerar mänskliga värden.
Människan behöver kultur för att bevara samhällsstrukturer. Politik räcker inte (ibid, s. 28ff).
Inglis namnger Raymond Williams, Stuart Hall, Richard Hoggart och Edward Thompson som
några av skaparna. Cultural studies uppstod ursprungligen vid brittiska universitet i
undervisning för studerande som inte tillhörde själva universitetet, i extra-mural classes i
historia och litteratur. Cultural studies döpte om det ordinära, så att det blev något enastående
(ibid, s. 47ff). Det behandlar även social handling som en text. Från början förde Hoggart över
regler för litteratur på vardagslivet. Vi hör historieberättande från en tidig ålder och minns
barndomsfigurer som Tom och Jerry, Kalle Anka. De har kulturell betydelse. Historierna är
skapade utifrån fakta om livet. Vi förstår omvärlden bättre och är mer redo till handling (ibid,
s. 135f). Romaner är samtidigt versioner av social teori. Cultural studies, liksom släktingen
antropologi, börjar hemma och i liten skala. Kultur är historier som berättar för oss själva om
oss själva. Hos Shakespeare och Dostojevski finns samma teman som i tuppfäktning på Bali
(ibid, s. 165).

Kirsten Drotner menar att romaner, TV-serier, teaterföreställningar alla är former av
kommunikation som blir till kultur i mötet med publik och omgivande samhälle. De finns i en
intertextualitet. En text står aldrig ensam. Den är förbunden med andra texter, i ett historiskt
perspektiv och i relation till andra medier i samtiden (Drotner 1996, s. 16).

Edward W. Said talar om sin beundran för Raymond Williams. Men han ser en begränsning i
Williams europeiska perspektiv. England var en kolonialmakt och Said menar att engelsk
litteratur då inte enbart kan handla om England (1995, s. 48). Said kritiserar en överdriven
vördnad inför den egna kulturen. Den har fått till följd att de flesta professionella humanister
är oförmögna att se ett samband mellan grymheten i det koloniala förtrycket och
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skönlitteraturen. Said påpekar att ytterst få konstnärer ifrågasatte idén om underlägsna raser i
det dåtida Europa. Dessa utbredda uppfattningar utgjorde ett stöd för imperialistiska
erövranden. Denna inställning fanns både i litteraturens värld och i samhället som helhet. Men
han vill inte fördöma, utan förstå (ibid, s. 11ff). Trots att imperiet var förhatligt innebär det
ändå ett gemensamt arv (ibid, s. 22). Europa skapade sin egen bild av Orienten, som inte hade
så mycket med Orienten själv att göra som med Europas egen självbild. Orientalen
förknippades med de element som var beklagansvärt annorlunda i det västerländska
samhället, exempelvis med brottslingar, sinnessjuka och fattiga (Said  2002, s. 324). Dessa
attityder lever kvar. Andra forskningsområden har revolutionerats och granskats. Bara
specialisterna på arabvärlden fungerar fortfarande utan att granskas, menar Said. Klichéer om
hur muslimer beter sig slängs ut med nonchalans som ingen hade vågat ha om det handlat om
svarta eller judar. Said ser en intressesammanslutning i detta. Den binder samman storföretag,
militär utrikestjänst, underrättelsefolk och den akademiska världen (ibid, s. 446). Denna
aspekt ger en extra dimension till 3.2 Den förtryckande litteraturhistorien.

3. Jane Austens verk i litteraturhistorien

Jag har delat in denna rubrik i tre underavdelningar. Där har jag funnit gemensamma drag
som är användbara för denna uppsats. I varje del har man, enligt min uppfattning, en
gemensam grundläggande syn på litteraturhistoria och kanon. Den första delen handlar om ett
traditionellt sätt att se på litteraturhistoria.(Se 2.3 Litteratursociologi i föregående kapitel.)
Enligt denna finns det bara en möjlig litteraturhistoria och det är den författare till
litteraturhistoriska handböcker förmedlar. De två senare delarna har en litteratursociologisk
inriktning med en vilja att analysera kanons tillkomst och verkningar. I anslutning till varje
underavdelning finns också litteraturhistoriska handböcker, där Austens författarskap
behandlas. Jag tycker att analyserna om Austens författarskap går att koppla till en mer allmän
syn på litteraturhistoria. Där finns även biografier, där författarna anger olika orsaker till att
Jane Austen blev författare. De menar att dessa orsaker också påverkar Austens sätt att skriva.
Därför har jag valt att inkludera även dessa biografier. I Stjärnor utan stjärnbilder; kvinnor
och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet (1997) definierar Anna
Williams begreppet kanon som ”…den relativt fast fixerade grupp av verk och författarskap
som konstituerar den allmänt accepterade bilden av litteraturens historia” (s. 35).

3.1 Den enda litteraturhistorien

Den enda litteraturhistorien handlar om vad jag ser som en mer traditionell syn på
litteraturhistoria. Litteraturhistoria är ingenting som behöver analyseras. Det finns en enda och
man konstaterar hur den är. Jag tycker att den står i stark kontrast mot litteratursociologiska
synsätt, med sitt ifrågasättande av en traditionell kanon. Kanon är här i stället en levande
organism, som genom århundradena, rättvist väljer ut de bästa författarna. Staffan Bergsten
talar om litteraturhistoria som kan systematiseras liksom en biolog klassificerar arter och
släkten inom växt- och djurriket (1990, s. 10). Som allt levande förändras den ständigt. Den är
hierarkiskt indelad med en för västvärlden allmän kanon och nationella kanon för enskilda
länder (ibid, s. 24).Harold Bloom menar att författarna som tagit plats i kanon inte är slumpvis
utvalda utan äger en estetisk suveränitet (2000, s. 13). En författare som är värdig att hamna i
kanon sporras av denna tävlan med andra författare genom historien. Han lånar och förmår
skapa något estetiskt högstående. Den svage klarar inte pressen (ibid, s. 21).
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Det finns en romantisk syn på dåtiden. Litteraturhistorien är aldrig färgad av
samhällsförhållanden. De största författarna fanns i denna dåtid. Den litterära sektorn var och
är en plats för alla på lika villkor och har alltid varit det. Sven Delblanc och Lars Lönnroth
skriver att förut förmedlades litterär förnyelse på ett naturligt sätt. Förr eller senare upptogs
den nya litteraturen i den klassiska kanon och vann folkets kärlek (Lönnroth & Delblanc1993,
s 10).  Lönnroth skriver om Bourdieus kulturella kapital och uppfattar sig själv som en naiv
idealist i jämförelse med denna tuffa terminologi (1984, s. 50). Bo Pettersson talar om
klassikerna som en referensram där man förstår sina förfäder, sig själv och sin samtida
litteratur (1998, s. 9). Förfäderna är förfäder för alla, med folket och nationen som en enhet.
Samtidigt är denna process något gemensamt för alla nationer. Inge Jonsson spårar begreppet
klassiker till 100 e. Kr. Den betecknade från början en utvald medborgare, classicus, som
kunde avkrävas skatt. Betydelsen urval behölls. Den fördes så småningom över på
litteraturens område för att beteckna föredömlig litteratur (Jonsson 1995, s. 22). Hertel anser
det vara ett modernistiskt felslut att konsten inte bara skulle ändra sig utan också göra
framsteg (Hertel 1982, s. 8). Det är lättare att finna värdefull litteratur i en dåtid än under den
relativt korta tid som utgör den moderna tiden i litteraturhistorien.

Ibland blir det svårt att undvika bakomliggande politiska förhållanden. Anita Schybergson
talar om det finlandssvenska gymnasiet. Förr var det den svenska litteraturens historia som
behandlades, med knappast några finska inslag (Schybergson 2000, s. 8). Hon påpekar att det
är viktigt att läsa äldre finländska och finlandssvenska författare. Det svenska arvets betydelse
undviker hon genom att tala om att finlandssvenskarna är stolta att tillhöra en nordisk
litteraturtradition. Den svenska dominansen har förvandlats till nordisk gemenskap (ibid, s.
10). Peter Luthersson jämför den litterära kanon med litterära motiv på frimärken. Båda
avslöjar mycket om ett lands historia och dess självsyn. Speciellt i länder med en orolig
historia har motiv på litterära pionjärgestalter varit enande, opolitiska symboler (Luthersson
1999, s. 45). Luthersson verkar se de litterära gestalterna som tolkare av sitt lands folksjäl,
ovan alla interna strider.

Det är avgörande att den enskilde är kapabel eller villig att ta litteraturen inom kanon till sig.
Lars Lönnroth säger att det är viktigt för skolorna att förmedla det gemensamma kulturarvet
till alla, för att undvika ojämlikhet (1984, s. 49). Sven-Gustav Edqvist går i
Svensklärarföreningens årsskrift 1984 polemik med dem som talar om en förtryckande kanon.
I den tidiga arbetarrörelsen studerades verk ur kanon. Detta hjälpte arbetarna att leva och var
inte ett hinder för dem att förändra sina villkor (Edqvist 1984, s. 32). Det är för Edqvist en
fråga om vilja. Kunde dessa arbetare med dålig skolgång och långa arbetsdagar läsa klassiker,
kan även nutidens människor. Det handlar om inneboende estetiska värden som endast kan
skapas av få men konsumeras av alla.

Författare till litteraturhandböcker och andra som skriver om litteraturhistoria kan aldrig bli
annat än uttolkare av den. De har ingen makt att skapa eller vanställa en kanon. Kritiker av
kanon försöker att göra ett fuskbygge istället. Bo Pettersson anger tre kategorier som skapar
kanon. Forskningen tar upp vissa verk, de finns i litteraturundervisningen och folk i allmänhet
läser klassiker. I det senare fallet är verkens överlevnad oberoende av de två första
kategorierna. I princip skapar alltså alla kanon, där folk i allmänhet verkar ha den starkaste
ställningen. Harold Bloom menar att det inte går att forcera fram en förändring utifrån. Han
talar om ”förtrytelsens skola”, som vill gottgöra gamla oförrätter genom att ge kvinnor och
etniska minoriteter en oförtjänt plats i kanon. Bloom vet att den som är förtjänt att upptas i
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kanon blir det oavsett ras och kön. Framodlandet av estetiska värden kräver kapital och detta
har tyvärr gjort litteraturen förbunden med samhällseliten. Detta är ofrånkomligt (Bloom
2000, s. 47f). Peter Luthersson attackerar litteraturvetare som kritiserar den litterära kanon.
De är fixerade vid sig själva och sitt yrke. Litteraturen är i själva verket en nationell
angelägenhet, som skapar gemenskap och en kulturell identitet.

Men nutiden är ett hot mot den naturliga kanon och dess fortsatta existens. Sven Delblanc och
Lars Lönnroth talar om drömmen att skapa en enhetlig litteraturhistoria. Men denna hotas i
nutiden av dominerande elektroniska medier och skolans bristande ansvar att lära ut klassiker.
Ett annat hot är den stora mängden litteratur från senare tider, som underförstått är
undermålig. Delblanc och Lönnroth kallar detta det nutida bokberget. Från akademiskt håll är
berget dessutom understött av litteratursociologin, som förnekar att där finns en enda
litteraturhistoria (Lönnroth & Delblanc 1993, s. 9f). Harold Bloom har en ännu mer nattsvart
syn på litteraturens nutid och framtid. Kanske står vi inför en helt visuell och oral era (Bloom
2000, s. 575).  Inga Söderblom och Sven-Gustav Edquist kritiserar radikala som de anser
mördar verk ur kanon av missriktad ideologi och okunnighet (Söderblom & Edquist 1992, s.
36).

3.1.1 Jane Austens kanoniska romaner

I Författarnas litteraturhistoria (1980) och i Harold Blooms Den västerländska kanon:
böcker och skola för eviga tider (2000) anser författarna att Austen förmedlar högre och
föredömliga ideal. Austen är egentligen inte påverkad av sin samtid eller av att vara en
kvinnlig författare. Harold Bloom säger att Austens böcker är ironiska komedier som slutar
lyckligt för hjältinnan. Han understryker att Jane Austen tillhör de kanoniska författarna och
anser att hennes ironi påminner om mästaren Shakespeares. Bloom ser Övertalning som
Austens mästerverk. Den är präglad av en protestantisk vilja, men modifierad av vad som
skulle komma senare, romantikens inlevelseförmåga (Bloom 2000, s. 291ff). I Författarnas
litteraturhistoria skriver Ruth Halldén om Jane Austen under rubriken Djupdimension åt
vardagen. Hon menar att det handlar om mänskliga proportioner och inte heroiska. Austen
talar till läsaren som jämlike och vän. Det typiskt kvinnliga synsättet, fredsälskande och
beskyddande, har blivit uppskattat under senare år (Halldén 1980, s. 104). Halldén skriver om
de stora skillnaderna mellan manliga och kvinnliga författare under Austens tid. De manliga
hade bättre utbildning och mer inblick i samhällslivet. Men liksom förlusten av ett
sinnesorgan kan leda till att andra utvecklas desto bättre gjorde detta att de kvinnliga
författarna kunde utveckla en känslomogen litteratur. Halldén talar om kvinnliga författares
svåra villkor, men de verkar enbart ha stärkt Austen till att förmedla sina iakttagelser.

Att Austen utesluter realiteter från sin samtid är inget problem, utan snarare ett tecken på
litteraturens höga värde. Samhällsskildringar är irrelevanta. Bloom säger att det blivit modernt
att tala om realiteter som Austen förbigår. Men han menar att alla litterära arbeten bygger på
uteslutning. Realiteter i ett dåtida samhälle har dessutom inte med handlingen att göra.
Austens verk handlar istället om den protestantiska viljans pragmatiska och materiella
konsekvenser. Hon skildrar inte något komplett. Vi får inte följa karaktärerna överallt (Bloom
2000, s. 293). Halldén påpekar att Austens karaktärer lever i ett högreståndsreservat (1980, s.
106). Där finns varken sjukdom, krig eller död. Kärlek finns men den är styrd av rent förnuft.
Men Jane Austens lilla värld innehåller en tung människoskildring. I grunden handlar Austens
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böcker om det moraliska livet, tycker Halldén. Det är ett mikrokosmos där läsaren omedvetet
drar paralleller till större förhållanden (ibid, s. 108f).

I biografin A Portrait of Jane Austen (1978) ser David Cecil Jane Austen som en författare
som var född till att ingå i en enhetlig litteraturhistoria. Cecil beskriver kortfattat 1700-talets
England. Tiden präglades av militär patriotism. England och allt engelskt ansågs överlägset.
Det fanns i denna patriotism en solidaritet som sträckte sig över klassgränserna (Cecil 1978, s.
14).  David Cecil skriver att även om Jane Austens familj inte tillhörde aristokratin, så hade
man mycket gemensamt med dem (ibid, s. 25). Man kände sig inte socialt underlägsen utan
som en jämlike i bred bemärkelse. Man var avskild från medelklassen och de lägre klasserna
(ibid, s. 114). En av Janes bröder, Edward, hade blivit adopterad av en rik släkting och ärvde
så småningom dennes egendomar. Men Edward höll alltid nära kontakt med sin ursprungliga
familj, understryker Cecil. De var ofta på besök på Godmersham Park där Edward bodde.
Jane kände sig inte socialt underlägsen vid besöken (ibid, s. 121).

Jane Austen tillbringade sina första 25 år i Steventon, men år 1800 beslutade hennes far,
pastor George Austen, att dra sig tillbaka från sin tjänst och därmed även lämna prästgården.
Denna bostad ingick i prästtjänsten. Jane ska ha svimmat när hon abrupt fick beskedet att
familjen skulle lämna hemmet. Cecil tolkar den chock Jane fick som att hon under ytan trots
allt var lika överkänslig som många andra kreativa konstnärer (ibid, s. 89). Jane Austen fann
sig efter ett tag till rätta i familjens nya liv i Bath (ibid, s. 92). Men han medger även att
hennes liv inte var lika behagligt som det varit på Steventon. Men då George Austen dog
ställde flera av bröderna upp med ekonomisk hjälp (ibid, s. 109f). Brodern Edward erbjöd
dem ett permanent hem på de egna ägorna. Det fanns två sidor av Austen. Hon var både
konstnär och kvinna och satte konsten främst. David Cecil menar att Jane redan i barndomen
skilde sig från sina syskon (ibid, s. 42).  Som född till författare observerade och reflekterade
hon över den värld hon levde i och den roll hon tilldelats i livet (ibid, s. 68). När Jane bor i
Chawton Cottage under den sista delen av sitt liv kunde hennes öde som författare fullbordas.
Cecil kallar också sjunde kapitlet i sin bok Fulfilment.

3.2 Den förtryckande litteraturhistorien

En litteratursociologisk inriktning kan handla om att litteraturhistorien är förtryckande.
Handboksförfattare och andra har medvetet uteslutit litteratur av vissa grupper. Den
traditionella litteraturhistorien är mycket ensidig. Jag har delat in detta delkapitel i två delar,
om klassperspektivet och om de kvinnliga författarna. Kanon är en återspegling av ett
förtryckande samhälle. Privilegierade grupper har gjort sin litteratur och sina erfarenheter till
allenarådande. De undertryckta både då och nu måste få sin rättmätiga plats. Edward W. Said
ställer ytterligare ett utanförperspektiv mot dessa två. Han tror att det kan vara pinsamt att en
del sektorer av de europeiska metropolernas kulturer, som senare kom att bli förebilder, utan
invändning slöt sig till imperiet. Med få undantag var både kvinnorörelsen och arbetarrörelsen
anhängare av imperiet och idén om underlägsna raser som måste styras. Det är sant att
förtryckta i de tidigare kolonierna och i europeiska länder kan ha mycket gemensamt. Men där
finns alltid en risk att motståndet stelnar till dogm. Man måste alltid omformulera och
ompröva de politiska problemen inom det politiska livet. Den europeiska kulturen är
fortfarande djupt indragen i imperialistisk dominans. Få låtsas om denna begränsande
horisont, menar Said (1995, s. 96ff). Jag tycker att Saids text är mycket intressant i kontrast
till de två inriktningar jag tagit upp här. Han påminner om att inte heller dessa är helt
självklara, utan kan ifrågasättas.
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3.2.1 Klassperspektivet

Ett litteratursociologiskt perspektiv kan innebära att kanons förtryck baseras på klass. Kanon
är inte någon naturlig skapelse. Litteraturhistorien är konstruerad för att passa de
privilegierade klasserna. Lars Furuland skriver att litterära översiktsverk skapades för
medelklassen på 1800-talet. De ville skaffa sig en litterär bildning. Samtidigt byggde de
nordiska länderna upp sina nationella litterära institutioner. Ett led i detta var att söka sina
rötter i gångna tider och stora diktare sågs som bärare av nationalkänslan (1991, s. 262).
Gunnar Hansson anser att det kulturella arvet fördelas lika orättvist nu som då. I
Svensklärarföreningens årsskrift säger han att människor föds i eller utanför kulturarvet. De
privilegierades kulturarv har samtidigt upphöjts till norm (Hansson 1984, s. 39).

Litteraturens främsta funktion borde istället vara att spegla samhället. All litteratur kan ge
värdefull information om konventioner, mentalitet och vanor i olika sociala skikt (Furuland
1991, s. 272). Furuland menar att problemet är att originalitetsestetiken, som bröt fram under
förromantiken, har blivit bestämmande inom litteraturhistorien. Den har orsakat att genrer
som kunde avspegla livet för olika befolkningsgrupper har försvunnit från litteraturhistoriska
handböcker. Delkulturer har behandlats endast om de har förbindelse med nya litterära
rörelser. Följden har blivit att t.ex. arbetarlitteratur, kvinnolitteratur och religiös litteratur har
fallit utanför. Genrer som tidningar, tidskrifter, broschyrer och skillingtryck har också
nonchalerats (ibid, s. 267ff). Men detta betyder inte att man är särskilt generös mot andra
förfördelade grupper. I Den möjliga litteraturhistorien (1995) menar Hansson att en
kvinnornas litteraturhistoria renodlar ett begränsat perspektiv och inte kan fungera som
grundläggande handbok (s. 36f).

För att spegla vad människor verkligen har uppskattat att läsa, måste antalet läsare spela en
stor roll. Gunnar Hansson kritiserar mottagandet Emelie Flygare - Carlén fått i svenska
litteraturhistoriska översiktsverk. Hon skrev om den läsande medelklassens intressen och
erfarenheter (ibid, s. 60ff). Hansson ser hennes klasstillhörighet som viktigast. Inom
litteraturhistorisk forskning om kvinnliga författare hade hennes kön varit det viktiga.
Hansson anser att Flygare - Carlén nedvärderades som person i de äldre litteraturhistoriska
verken. Hon skulle t.ex. inte ha skapat sina verk utan hjälp (ibid, s. 68). Hansson kritiserar
skarpt en handbok som skriver att hennes litterära rykte dalat, men att en stor publik förblivit
henne trogen. Hansson pekar på detta som ett exempel på diskriminering av läsare (ibid, s.
77). Handboksförfattare väljer in sig själva genom att ge rent personliga omdömen och väljer
samtidigt bort publiken. Det är förtryckande för en läsare att se en omtyckt bok skrivas ner.
Det är lätt för denne att tro att han inte är lämpad för litteraturläsning (ibid, s. 118ff).
Författaren blir ett medel att förtrycka eller uppvärdera läsaren.

Lars Furuland talar om att de tekniska framstegen skapade praktiska möjligheter för läsning
(1991, s. 33). Arbetarförfattarna fanns med i ett litterärt sammanhang. En slåtterskildring hos
Alfred Kämpes Trälar kan uppfattas som polemik mot Strindbergs mer idylliska
slåtterversion i Hemsöborna (ibid, s. 134). Furuland verkar anse att Kämpe kände till den
verkligheten bättre och kunde ha något att lära både Strindberg och läsaren. Moa Martinsson
skrev episka skildringar om statarkvinnornas liv (ibid, s. 140). Furuland ser hennes
klasskildring som viktigare än kvinnoperspektivet. Det är avgörande med personliga
erfarenheter. Där fanns ett avstånd mellan författarna och folket före autodidakterna, menar
Furuland (ibid, s. 121ff). Även Gunnar Hansson menar att diktarens verk ofta är omarbetade
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versioner av egna erfarenheter. Hans personlighet, livssyn och värderingar smälts samman
och det kan vara svårt även för författaren själv att se ett mönster (Hansson 1969, s. 3).

3.2.2 De kvinnliga författarna

Ett annat litteratursociologiskt perspektiv innebär att litteraturhistoriska verk förtrycker och
nonchalerar kvinnliga författare. Kanon är skapad av människor som är fördomsfulla eller
skriver i en fördomsfull tradition. Kvinnliga författare har alltid förtryckts. Anna Williams
menar att litteraturhistoriska verk är en historisk konstruktion (1997, s. 12f). Författarna av
dessa verk har och har alltid haft en stor makt att besluta om vilken litteratur som ska
ihågkommas. Den patriarkaliska och hierarkiska ordningen är maktrelaterad. Det litterära
värdet skapas bl.a. av dessa handböcker (ibid, s. 189f). Susanne Fendler går längre och menar
att den litterära kanon formats genom en direkt och medveten uteslutning av kvinnor (Fendler
1997, s. 1). Hon tar romanens uppkomst som exempel. Romaner skrevs av kvinnor från 1700-
talet och framåt, men de kvinnliga författarna fördömdes som omoraliska. Det ansågs inte
passande för dem att skriva romaner. Först Samuel Richardson gjorde romanen respektabel.
Men Richardsons verk var varken tematiskt eller tekniskt nya (ibid, s. 34ff). Birgitta Ney talar
om litteraturhistorien som en berättelse och inte den enda möjliga (Ney 1993, s. 8). Lilian S.
Robinson anser att många litteraturspecialister beter sig som teologer. Kanon skulle vara
något evigt som blir sig mer lik ju mer tiderna ändras (Robinson 1997, s. 100). Men en sådan
ortodoxi innebär att många utesluts. Traditionen är en tung skugga som ännu påverkar kanon.

Konsekvensen av detta är att det manliga gjorts till norm. Pierre Bourdieu utgår i Den
manliga dominansen (1999) från kvinnornas situation i det patriarkaliska Kabylien (s. 8) I det
kabyliska samhället har männen ensamrätt till det offentliga rummet. Kvinnorna lever i det
privata rummet. Det finns rester av detta kvar i Europa, menar Bourdieu (ibid, s 41). Den
manliga dominansens styrka märks av att den inte behöver rättfärdigas, utan uppfattas som
neutral och naturlig (ibid, s. 21). Anna Williams utgår från Bourdieus teorier och talar om ett
”isärhållandets princip”. Det manliga är normaltillståndet och kvinnorna är något avvikande.
Männen skriver om allmänmänskliga problem och finns i en större litteraturhistorisk kontext.
Kvinnorna privatiseras med texter som handlar om kvinnofrågor. Deras litterära medvetande
negligeras (Williams, A. 1997, s. 117).

Men där finns hopp i en framtid. Med nya estetiska värderingar kan de kvinnliga texterna
uppvärderas. Eva Lilja och Isabell Wilhelmsen skriver om kvinnliga lyriker. Poesin var från
början statustyngd och dominerades av män. Kvinnor utestängdes från det offentliga livet och
utvecklade en muntlig tradition. Männen och det litterära fältets tradition är skriftlig (Lilja &
Wilhelmsen 1996, s. 30ff). De tror att fältet kan bli annorlunda i en framtid då flera kvinnor
vunnit erkännande inom poesin (ibid, s. 34). Ebba Witt-Brattström menar också att det finns
skillnader i sättet att skriva och val av tema mellan kvinnor och män (1994, s. 232). Åsa
Arping skriver om nedvärderandet av Fredrika Bremer. Hennes verk skulle vara något av en
privat bikt (Arping 1996, s. 89f). Robinson ifrågasätter också nonchalansen mot olika former
av texter. Exempel på dessa är dagböcker och sensationsromaner, genrer som ofta kvinnor
skrivit i (Robinson 1997, s. 17). För att kvinnornas texter ska göras rättvisa behövs en annan
syn både på sättet att skriva och olika genrer.

Det fattas delar av litteraturhistorien. Lösningen är en dialog mellan manliga och kvinnliga
författare. Där finns olika uppfattningar om hur enhetlig kvinnogruppen är. Susanne Fendler
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säger att en omvärdering av litteraturhistorien är nödvändig, där social bakgrund också har
visat sig vara viktig vid utvärderingen av författarskap (Fendler 1997, s. 3). Lilian S.
Robinson tar upp fler faktorer som kan anses vara särskiljande, som ras och sexuell läggning.
Ofta handlar kvinnors litteraturhistoria om vita kvinnor ur det privilegierade samhällsskiktet
(Robinson 1997, s. 14). Vissa kvinnliga författare exkluderas ur såväl kvinnlig som manlig
litteratur.

Böcker av kvinnor ur arbetarklassen och andra etniska grupper ses ofta som sociala dokument
(ibid, s. 46). De svenska författarna jag studerat tar inte upp betydelsen av andra faktorer än
kön. Anna Williams efterlyser en dialog mellan manligt och kvinnligt skrivande, men ser
kvinnorna som en enhetlig grupp. Birgitta Ney anser att författaren Stella Kleve har ignorerats
av forskare som skildrar de övriga kvinnliga 80-talsförfattarna. Hon diskrimineras för att hon
skriver på en mer psykologisk nivå (Ney 1993, s. 123). Det handlar endast om hennes sätt att
skriva. Däremot kommenterar Ney inte att Kleve tillhörde det privilegierade samhällskiktet i
samhället, utan anser att hon utgör ett allmängiltigt exempel. Ney kritiserar också Gunnar
Hansson för att komplicera litteraturhistorien genom att lägga till ytterligare kategorier. Det
ska inte vara en upplagornas eller bokdistributionens historia (ibid, s. 10).

3.2.3 Jane Austens berättelser om förtryck

I Kvinnliga författare: kvinnornas litteraturhistoria från antiken till våra dagar (1983) skriver
Jean E. Pearson att 1700-talets traditionella sedesroman med kvicka iakttagelser av livet i
familjekretsen och sällskapslivet nådde sin höjdpunkt hos Jane Austen. Hennes böcker skrevs
under romantiken, men är präglade av klassiska ideal som ordning och återhållsamhet
(Pearson 1983, s. 240). Austen visar prov på en lysande satirkonst. Från sin egen
värld gav hon en bild av ett aristokratiskt England, förskonat från krig och politisk oro (ibid, s.
245f). Pearson anser att Austen skildrar en begränsad del av samhället, men hon lägger inga
värderingar i detta.

Däremot säger Pearson att Jane Austen förmedlar en bild av kvinnors svåra situation. Men
Pearson talar om kvinnor i allmänhet under denna tid. Hon nämner inte att böckerna handlar
om Austens egen samhällsklass. Pearson drar paralleller till Austens egen tillvaro och menar
att det enda sättet för en kvinna att få ett hem är genom arv eller giftermål. Austen förlorade
sitt barndomshem när fadern tog avsked från sin prästtjänst. Pearson anser att detta kan vara
en orsak till att det är så viktigt för kvinnor i hennes romaner att gifta sig till ett riktigt hem. I
Austens böcker är målet att förse en ung kvinna med ett hem och emotionell och ekonomisk
trygghet. Självinsikt drabbar den kvinnliga huvudpersonen om ett allvarligt fel i uppförande
eller attityd (ibid, s. 242ff). Pearson anser att Jane Austens eget liv var en direkt inspiration till
hennes litterära verk. Austen vill teckna en bild av kvinnors svåra situation under denna tid.

Även i Jane Austen: en biografi (1997) ser Valerie Grosvenor Myer kvinnornas situation
under denna tid som helt avgörande för Austens författarskap. Myer menar att Austens familj
var vad som kallats ”pseudoherrskap”. Det innebar att de var kultiverade och väluppfostrade
utan att ha några större inkomster. Förhållandet mellan dessa och adeln var spänt och hon
pekar på att Jane Austen sällan inkluderar högadliga personer i sina romaner. När de väl
förekommer skildras de mycket negativt. Hon intar därmed samma attityd som sin tids
medelklass (Myer 1997, s. 40f). Även inom Janes egen familj återspeglades dessa
motsättningar. Myer menar att Jane, hennes mor och syster inte ville bo alltför nära brodern
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Edward och framstå som de fattiga släktingarna (ibid, s. 178). Grosvenor Myer skriver
mycket om kvinnors villkor under Austens tid och i hennes samhällslager. Men liksom hos
Pearson handlar det inte om kvinnornas situation i de lägre samhällsklasserna. När Myer talar
om Jane Austens fattigdom är den relaterad till samhällets välbeställda.

Jane Austen gjorde ett medvetet val att bli författare redan i barndomen. Det var hennes sätt
att få erkännande och respekt. Som yngsta flicka blev hon bortglömd i denna männens värld.
Hon hade sex bröder och dessutom hade George Austen manliga elever boende på
prästgården (ibid, s. 53f). Jane Austens fattigdom var ett hinder att bli gift. De flesta män
valde en flicka, som kunde föra en hemgift med sig i boet (ibid, s. 79 ). Myer säger att
chocken Jane fick när familjen skulle lämna barndomshemmet berodde mycket på hennes
situation som ogift kvinna. Hon fick följa ett beslut som hennes föräldrar fattat. Men sådan
var situationen för många kvinnor i hennes samhällsklass (ibid, s. 106ff). Många författare
kompenserar en brist i sitt liv med att bli författare, menar Myer. Skrivandet gav hennes
själsliga smärta lindring och livet en mening (ibid, s. 108). Men samtidigt ansågs inte
romanförfattande som någon helt respektabel sysselsättning. Jane ville därför aldrig bli känd
som författare (ibid, s. 187ff). Myer ser böckerna som de barn Austen aldrig fick. Hon är den
som ger den mörkaste bilden av Jane Austen bland biografiförfattarna. Hon påpekar ofta
hennes grinighet och bitterhet mot sitt öde som fattig och ogift, även om hon också ger henne
positiva sidor (ibid, s. 180).

3.3 Den oundvikliga litteraturhistorien

Flera litteratursociologiska synsätt har en känslomässig attityd till kanon. Men i några
litteratursociologiska texter har jag funnit ett distanserat förhållningssätt gentemot begreppet
litteraturhistoria.Det handlar om att analysera kanonverksamheten som sådan. Bengt-Göran
Martinsson talar om att litterära verk blir sin egen norm. Det avgörande är att de tas om hand
av en välvilligt inställd eftervärld. Urvalsprinciper växlar mellan tider och handböcker och
beror på historieuppfattning och litteraturbegrepp (Martinsson 1990, s. 27).  Anders
Mortensen skriver om kanons ursprungliga religiösa betydelse och menar att där inte kan
finnas samma världsliga garanti för den litterära kanons giltighet (1999, s. 10).  Han ser det
som en förenkling att det skulle vara ett politiskt program där olika grupper medvetet
utestängs. Jan Thavenius säger att syftet bakom kanon en gång var en social dröm om att ena
alla samhällsgrupper (1994, s. 24). Magnus Persson anser att den har använts som plädering
för bl.a. fosterlandskärlek och kulturhistoria. Den har inte heller existerat som enväldig storhet
som både dagens försvarare och motståndare gärna vill framhäva (Persson 2000, s. 14).
Thavenius ser den största förändringen under andra hälften av 1800-talet när den klassiska
kanon över hela Europa ersattes av olika nationella kanonbildningar (Thavenius 1995a, s. 27).

Diskriminering har förekommit under kanons historia. Men de har orsaker i sociala intressen
och är liksom samhället föränderliga. Där finns inga stabila värden. Kanon är dömd att
förändras. De kvinnliga författarnas ställning var svag tills 1928 då flickor fick tillträde till
allmänna läroverk (Thavenius 1995b, s. 23). Efter denna förändring i kvinnors
samhällsställning förändrades automatiskt deras roll i litteraturhistorien. Denna syn ger inte
författare av litteraturhistoriska handböcker någon större makt. De är språkrör för sin tid.
Thavenius ger ett exempel på denna samhällspåverkan på litteraturhandböcker. Under 1800-
talet fanns positiva associationer av högläsning i den borgerliga familjen.
Samhällsomstörtande litteratur passade inte in i familjeläsningen. Under samma århundrade
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ville Sverige framträda som modern kulturnation. En kanon var ett av många tecken att landet
uppnått detta (Thavenius 1994, s. 25f). Dessa idealistiska och estetiska ideal hindrade tillträde
för populärlitteratur, arbetarlitteratur och kvinnolitteratur (ibid, s. 24ff). Där finns ingen
medveten diskriminering i detta. Syftet med kanon var helt enkelt något annat och denna
litteratur passade inte in. Under 1900-talet har det handlat om skönlitteratur som är
nydanande. Detta är troligen ett skäl till att folklitteraturen har haft svårt att komma med då
den är upprepande och traditionell till sin natur (Martinsson 1990, s. 28). Varje kanon omges
av ett språk som suggererar odödlighet. Kanon skapar en delning mellan tillåten och otillåten
litteratur. Varje litterär kanon tenderar dessutom att vara snäv och sluten (Thavenius 1995a, s.
27). Kanon karakteriseras även av vad som inte ingår. Det äldsta och yngsta har alltid haft en
svag ställning (Thavenius 1995b, s. 22f).

De nutida kanonstriderna är ingen fråga om idealism. Det handlar främst om egenintresse.
Anders Mortensen menar att det är en kamp om utrymmet i undervisningen,
historieskrivningen och offentligheten mellan de olika företrädarna (1999, s. 10). Han påpekar
också att varje upptänklig genre och tematisk inriktning kan bli föremål för kanoniserande
verksamhet. Inom sporten har NHL-hockeyn sitt Hall of Fame. Det handlar om en historisk
självförståelse (ibid, s. 13). Magnus Persson anser att kritik av kanon innebär att man
automatiskt pläderar för en annan. Litterära grupperingar vill legitimera sina program genom
att visa ett förnämt förflutet (Persson 2000, s. 14).

3.3.1 Jane Austens samhällsförankrade romaner

I några litteraturhistoriska handböcker anser författarna att Jane Austen skildrar sitt samhälle
och den klass hon tillhörde på ett medvetet sätt. De anger också hennes samhällsklass mer
precist och kallar den inte bara överklass. Göran Hägg skriver i Världens litteraturhistoria
(2000) att Austen började publicera romaner för att dryga ut familjens försörjning. Romanen
hade låg status vid denna tid och det gjorde att Austen valde att vara anonym (Hägg 2000, s.
441). Romanerna utspelar sig i lantlig lågadelsmiljö. Hägg anser att deras inskränkthet har
bidragit till att romanerna är så populära idag. Hon var före sin tid i psykologi och
berättarperspektiv. Men Hägg ser hennes avsaknad av yttre beskrivningar av natur och
människor som en brist och att hon därigenom tillhör 1700-talets prosaberättande (ibid, s.
444).

I Litteraturens historia (1994) anger Hans Hertel Jane Austen som en av dem som grundlagt
Englands långa tradition av sedeskildringar. Där finns en dialektik mellan ordning och
oordning i romanerna. Något ska övervinnas, men utan detta hade å andra sidan inget
inträffat. De moment som stör samhällsmaskineriet är samtidigt de enda som kan hålla
samhället levande. Han menar, till skillnad från Göran Hägg, att Austen är begränsad och att
det är andra som skapar denna periods engelska världslitteratur (Hertel 1994, s. 278f). I
Litteraturens historia i världen (1995) ser Olsson och Algulin Austen som en brygga mellan
1700- och 1800-talsrealismen i engelsk litteratur. I sin begränsade krets visar Austen en
klarögd insikt. Olsson och Algulin anser att hon är konservativ, men att där samtidigt finns
inkapslat nya värderingar i hennes moraliserande beskrivning av sitt eget samhälle (1995, s.
334).

Göran Hägg jämför böckerna med en patiens som alltid går ut och en detektivroman före sin
tid. Han menar att Austen förmedlar attityderna i sin samhällsklass genom romanfigurerna.
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Männen delas upp efter respektabilitet där en man som lever på sitt jordägande är den mest
respektabla och prästyrket nätt och jämnt är acceptabelt. För kvinnorna gäller det att gifta sig
med en man ur sin egen klass, helst något över. Den noggranna beskrivningen av reglerna
visar att de inte längre är så självklara, menar Hägg. De visar en övergång mellan den gamla
aristokratin och nya borgerliga familjeideal. Men stora delar av samhället är skymt, de lägre
klasserna finns t.ex. inte (Hägg 2000, s. 442f). I Litteraturens historia (1994) skriver Hertel
att Austen tecknar en bild av hela sitt samhälle. Förändringarna avtecknar sig tydligt och med
avsikt. Austen kände sin tid och dess litteratur. Hon skrev parodi på de gotiska romanerna i
Northanger Abbey. I Litteraturens historia i världen (1995) anger Olsson och Algulin att en
flicka hindras att förena sig med en manlig partner av olika omständigheter som ett
genomgående motiv i Austens romaner. Något måste övervinnas och därmed uppvisas denna
världs hela sociala och moraliska värderingssystem. Austen avslöjar i sitt porträttgalleri
spelregler, hierarkier och fördomar i sitt samhälle (Olsson & Algulin 1995, s. 333f).

I Kultur och imperialism (1995) vill Edward W. Said ge en djupare dimension åt Mansfield
Park (1814). När Mansfield Parks härskare Sir Thomas är hemifrån råder där oordning (Said
1995, s. 136ff). Han blir senare en Robinson Crusoe som ställer allt till rätta. Said antar att
han gör samma sak på plantaget i Antigua, fast i större skala. Sir Thomas egendom i Karibien
måste ha varit drivet med slavarbete. Detta är historiska realiteter Austen säkert kände till,
säger Said (ibid, s. 140ff). Said anser att läsning av boken vidgas vid de punkter Austen
ironiskt nog var som mest sparsam och hennes kritiker som mest försumliga. Romanen är en
del av strukturen i Englands expanderande imperialistiska företag (ibid, s. 148ff). Thomas
Bertrams plantage i Antigua tycks på något mystiskt sätt vara nödvändig för värdigheten och
skönheten på det engelska godset Mansfield Park. Plantaget är förutsättningen för hela
händelseförloppet. Austen sublimerar lidandet i Karibien till ett halvdussin omnämnanden om
Antigua. Senare imperialistiska texter ska läsas som att de levt ett långt underjordiskt liv hos
författare som t.ex. Austen (ibid, s. 103ff).

I biografin Jane Austen: a life (1997) anser Claire Tomalin att allmänna förhållanden i
samhället var avgörande för Austens författarskap. Men till skillnad från hos Edward W. Said
handlar det bara om England och inte om de länder landet hade förbindelser med. Jane Austen
kom indirekt i kontakt med tidens händelser. Två av hennes bröder var i flottan och deltog i
Napoleonkrigen (Tomalin 1997, s. 82ff). Fattigdomen var påfallande bland stora delar av
befolkningen. Hos de rikare klasserna fanns en rädsla att de revolutionära idéerna skulle
sprida sig. Militären sattes in mot radikala och de missnöjda fattiga i området där Jane bodde
(ibid, s. 103f). De hårda förhållanden som rådde i landet återspeglades även i familjen Austen.
Tomalin kritiserar Janes rike bror Edward för att han inte långt tidigare hjälpte Jane,
Cassandra och deras mor med ett eget hem, efter det att pastor George Austen hade dött (ibid,
s. 192f). Tomalin menar också att Jane Austen kände av nedlåtenhet från Edwards familj. Hon
anser att detta påverkade Austens skrivande och gjorde social osäkerhet till ett tema i
böckerna.

Tomalin fäster stor vikt vid att Jane skickades ifrån sitt hem vid flera tillfällen. Första tillfället
var när hon skickades iväg som spädbarn för att under en tid tas om hand av en bondkvinna i
trakten. Tomalin menar att denna sed med att lämna bort barn gav Jane själsliga ärr som
skulle sitta i hela livet.  Men Jane Austen kunde trots detta övervinna upplevelserna och
använda smärtan till att tjäna sina syften som författare (ibid, s. 5). När pastor George Austen
lämnade hemmet i Steventon med sin familj blev detta ytterligare en exil för Jane Austen att
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lägga till dem hon tvingats utstå som barn. För Jane var det en katastrof. Hon behövde kunna
dra sig undan från den dagliga tillvaron för att kunna skriva och för detta behövde hon ett
tryggt hem som bas (ibid, s. 168). Tomalin ger inte någon större betydelse åt det faktum att
Jane förblev ogift. Hon konstaterar bara att inga uppvaktningar ledde till äktenskap för Janes
del. Samtidigt var tiderna osäkra. Systern Cassandras fästman dog på ett skepp på väg till
Västindien (ibid, s. 141f ). Jane Austen skapade karaktärer av unga kvinnor i sina romaner
som hade inflytande över sitt öde och som kunde påverka sina föräldrar. Skrivandet blev ett
sätt att fly (ibid, s. 173). Med författandet kunde hon visa familjen att hon hade en talang. Hon
menar att Janes absoluta ovilja att bli känd som författare har att göra med att damer på denna
tid undvek publicitet och att Jane var rädd för sårande kritik. Där fanns också vissa attityder
mot kvinnor med litterära ambitioner (ibid, s. 218f).

3.4 Sammanfattning

Den traditionella synen på litteraturhistorien som enhetlig verkar innebära att det handlar om
en naturlig och rättvis systematisering av litteratur. Den överlägsna kanon är en
sammanhållande kraft för alla i nationen genom tiderna. Författare som förtjänar att hamna i
kanon hamnar där också. Handboksförfattare skapar den aldrig. Att försöka att förändra denna
kanon är att förstöra den utifrån. Få är födda till författare. Men den överlägsna litteraturen i
kanon är hotad av nutidens mängder av undermålig litteratur och skadliga medier. Jane
Austens kanoniska berättelser är inte påverkade av det samhälle de tillkom i. Böckerna består
istället av mer tidlösa teman och är vida överlägsna alla samhällsskildringar. Austens texter
om karaktärernas vardagsliv kan automatiskt tolkas på ett mer symboliskt plan. Jag tycker att
denna mer traditionella litteraturhistoria känns elitistisk. Det är underförstått att den som inte
kan ta till sig en författare i kanon måste vara obildad eller ha dålig smak. Samtidigt tycker
jag att detta sätt att se litteratur är tilltalande. Författaren och hans verk blir unika och
samtidigt mer personliga.

En litteratursociologisk analys av litteraturhistoria visar olika möjligheter att se på detta
forskningsområde. Ibland ger förespråkarna prov på samma intolerans för alternativa
litteraturhistorier än den egna, som man beskyller traditionella litteraturhistoriker för. Om
litteraturhistorien är förtryckande blir den istället något som konstruerats av
handboksförfattare. Den bygger på en medveten uteslutning av vissa grupper. Nu måste de
nutida handboksförfattarna rätta till detta och låta alla få sin rättmätiga plats. Förtrycket kan
baseras på klass eller kön. De kvinnliga författarna har undervärderats i en fördomsfull
tradition, där det manliga har blivit norm. Både kvinnliga författare och deras texter
privatiseras och anses inte allmängiltiga. Men där finns hopp i en framtid. En ny medvetenhet
kan lyfta kvinnornas texter till en annan nivå. Även genrer som kvinnor traditionellt skrivit i
borde uppvärderas. Där måste finnas en dialog mellan manligt och kvinnligt skrivande. Jane
Austen skrev om sin privilegierade samhällsklass. Men hon förmedlar en bild av kvinnors
svåra situation. Det är det främsta temat i hennes böcker. Hennes egna personliga svårigheter
som kvinna inspirerade henne till att bli författare.

En annan litteratursociologisk tolkning lägger inga värderingar på begreppet kanonisering.
Det ligger i den mänskliga naturen att gradera och det förekommer på många andra områden
än litteraturens. Det är oundvikligt att även författare och deras verk rangordnas i en
litteraturhistoria. Jag tycker att förespråkarna för denna attityd skiljer sig mycket från de
föregående genom bristen på känslomässighet gentemot kanon. Kanonbildning uppstår under
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olika villkor och dessa förändras, liksom samhället självt. Diskriminering finns och har
funnits, men det ändrar sig automatiskt när samhällsförhållanden gör det. Kanon är dömd att
förändras under tidens gång. Syftet med kanon var från början nationalistiskt och viss
litteratur passade inte in. Uteslutning av litteratur var bara en konsekvens av andra syften. De
som anser Jane Austen vara en författare i sitt samhälle, menar att hon skildrar sitt samhälle
på ett medvetet sätt. Läsaren ska tolka vardagligheterna bokstavligt, som beskrivningen av en
livsstil. Austen beskriver den egna samhällsklassens villkor. De är dokument över sin tid. Jag
tycker att dessa litteratursociologiska sätt att betrakta litteraturhistoria är intelligentare än det
kanoniska. Men samtidigt kan det kännas lite tråkigt och endimensionellt, eftersom man
inriktar sig helt på en tolkning.

Jag har inte hittat någon entydig bild av Austens författarskap. Författare av både handböcker
och biografier har olika uppfattningar om vad begreppet litteraturhistoria innebär. Jane
Austens romaner sätts in i deras färdiga mallar. Hon verkade för länge sedan och det gör det
kanske lättare att spekulera. Jane Austen använder sparsmakade detaljer om det samhälle
karaktärerna lever i. Det finns utanför vardagslivet. Austens berättelser utspelas också i
karaktärernas hemmamiljö. Vissa tolkningar av hennes romaner bryr sig inte om de
kommentarer om det dåtida samhället som faktiskt finns. Andra anser dem som helt
avgörande. Jag tror att Austens sätt att skriva är orsak till detta.  Det handlar om de
privilegierades vardag. Hade hon skrivit om de fattigas vardag vore det kanske annorlunda.
Det blir svårare att hävda att det handlar om tidlösa motiv med en beskrivning av misär. Nu
kan båda ytterligheter hävda att de har rätt, med utgångspunkt i Austens texter.

4. Filmatisering av tre av Jane Austens romaner

I detta kapitel undersöker jag vad som hänt då tre av Jane Austens böcker har omvandlats till
film. Först kommer en kort presentation av Jane Austens författarbana och händelseförloppet i
böckerna som har blivit film, Emma, Stolthet och fördom och Förnuft och känsla. Den
teoretiska grunden vilar på litteratursociologi och cultural studies. Jag presenterar filmmediets
ställning inom dessa båda forskningsområden. Därefter kommer själva analysen om vad jag
ser som viktiga skillnader mellan böckerna och filmerna.

4.1 Romanerna

4.1.1 Jane Austens författarskap

De första versionerna av Förnuft och känsla, Stolthet och fördom och Northanger Abbey
skrev Austen åren 1795-1798. Det var innan hon hade lämnat barndomshemmet i Steventon.
Böckerna fick sina slutliga namn först mycket senare (Myer 1997, s. 80). Austen hade sin
andra period av litterär produktivitet från 1809 fram till sin död 1817. Vid denna tid skrev hon
Mansfield Park, Emma och Övertalning. Dessa sex romaner räknas till hennes stora (Halldén
1980, s. 242). Jane Austen höll sig aktiv som författare in i det sista. Hon skrev på Sandition
samma år hon dog. Denna bok döptes och publicerades först 1925 (Tomalin 1997, s. 262f).
Hon arbetade också med romanen the Watsons, som hon heller aldrig avslutade. Även den
kom ut efter hennes död (Cecil 1978, s. 99f).
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Det var inte självklart att Jane Austens böcker skulle publiceras över huvudtaget. Jane hade
själv skickat iväg manuskriptet till Northanger Abbey till en förläggare. Denne skrev och
lovade att publicera boken ganska snart och att betala tio pund för upphovsrätten.
Kontantförsäljningar av böcker med engångsbelopp var vanliga långt in på 1800-talet. Ibland
betalade författaren också för tryckningen (Myer 1997, s. 187). Men istället lät förläggaren
boken bli liggande i flera år. Austen skrev och bad honom skicka tillbaka manuset, om han
inte hade tänkt publicera det (Cecil 1978, s. 141). Inte förrän 1811 publicerades Förnuft och
känsla, på författarens bekostnad (Myer 1997, s. 206).  Stolthet och fördom kom ut 1813. Den
ökade Jane Austens popularitet och redan inom ett år kom en ny upplaga (Cecil 1978, s. 162).
Emma publicerades 1816 (Myer 1997, s. 253). Efter Jane Austens död gavs Northanger
Abbey och Övertalning ut i en volym 1818 (Cecil 1978, s. 143).

Jane Austen fick hjälp med kontakter med förläggare av sin familj. Redan 1797 skrev Janes
far till en förläggare i London om den bok som senare döptes till Stolthet och fördom. George
Austen erbjöd sig att betala för kostnaderna för publiceringen. Förläggaren tackade nej (ibid,
s. 80). Janes bror Henry hjälpte henne också. Han bodde i London och kom i kontakt med den
litterära världen (ibid, s. 154). Henry arbetade på en bank och hade erfarenheter av
ekonomiska underhandlingar. Hans kunskaper var betydelsefulla. Jane Austen lät honom
sköta kontakterna med förläggare (ibid, s. 203).

Det blev med tiden allt svårare att hemlighålla vem författaren var. Ryktet om Jane Austens
författarskap spreds till prinsen av Wales. Han tyckte om hennes böcker. Prinsen fick vid ett
tillfälle höra att hon var i London. Han skickade då sin bibliotekarie, pastor James Clarke, att
visa henne runt i residenset Carlton House. Austen blev mer eller mindre instruerad av Clarke
att dedicera sin nästa roman, som skulle bli Emma, till prinsen av Wales. Jane Austen tyckte
inte om prinsen, men detta förslag från pastor Clarke var att se som en kunglig befallning
(Tomalin 1997, s. 176f).  Under Austens livstid publicerades inte böckerna under hennes
namn utan anonymt. På titelbladet till Förnuft och känsla stod “By a Lady” istället för namnet
(Cecil 1978, s. 156). Emma angavs vara skriven av “författaren till Förnuft och känsla och
Stolthet och fördom” (Myer 1997, s. 229). Den första av Austens böcker som bar hennes
namn var postuma Övertalning 1818 (Hägg 2000, s. 442).

Dagens stora intresse för Austens böcker skiljer sig markant från den dåtida situationen.
Under 1800-talet var det endast en liten minoritet som uppskattade dem. Hennes familj
betraktade böckerna som sina privata ägodelar. 1818 förkastades alla hennes verk som
oviktiga av Cambridges universitetsbibliotek. Detta var ett arkivbibliotek som kunde göra
anspråk på att få in allt som publicerades i Storbritannien. Mellan 1817 och 1870 kom endast
en enda fullständig utgåva av hennes romaner (Myer 1997, s. 270f). Janes brorson James-
Edward Austen-Leigh skrev en biografi, Memoir of Jane Austen (1869), där han gav bilden av
sin faster som en mild, munter kvinna vars författande var en amatörhobby. Detta föll i god
jord i det viktorianska England och ökade intresset för Jane Austens böcker. Nya utgåvor
trycktes (Tomalin 1997, s. 276f).
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4.1.2 Händelseförloppen i de filmatiserade romanerna

Jag jämför tre av Jane Austens böcker med tre filmatiseringar av dem. Romanerna heter
Emma, Stolthet och fördom och Förnuft och känsla. Huvudpersonerna är unga flickor i
England under sent 1700- och tidigt 1800-tal. De tillhör det privilegierade skiktet i samhället,
men det är bara Emma som inte har ekonomiska bekymmer. Flickorna träffar nya
bekantskaper på bjudningar och baler. Böckerna innehåller ett rikt porträttgalleri och utspelar
sig i karaktärernas hemmamiljö. Jane Austen skildrar vardagslivet för sina karaktärer och
kryddar friskt med ironi.

Romanen om Emma kretsar runt vänskapen mellan Emma och Harriet. Emma kommer från
traktens ledande familj. Harriet är inte lika lyckligt lottad. Emma vill gärna styra över Harriets
öde. Hon är övertygad om den föräldralösa Harriets ädla bakgrund. Genom ett giftermål ska
Harriet höjas till sin rätta status, tycker Emma, och smider diverse äktenskapsplaner för
Harriets räkning. Men Harriet gifter sig ändå slutligen med en bonde. Han hade friat förut,
men Emma hade övertygat väninnan om att avslå frieriet. Harriet var i själva verket av
mycket enkel härkomst. Emma gifter sig med en granne och vän till familjen. Den förtroliga
vänskapen måste upphöra, då de sociala skillnaderna är för stora. Detta inser både Harriet och
Emma vid bokens slut.

Stolthet och fördom handlar om familjen Bennet och deras döttrar. Den beskäftiga mammans
liv styrs av viljan att få sina fem döttrar bortgifta. Men hon har skäl för detta. Flickornas
ekonomiska framtid är mycket osäker. När fadern dör kommer familjegodset att ärvas av en
manlig släkting. Det enda sättet för flickorna att få en säkrad framtid är genom giftermål.
Mamman får dock som hon vill. När boken slutar är i alla fall tre av flickorna gifta. Den näst
äldsta dottern Elisabet träffar sin blivande make Darcy på en bjudning. Hon råkar höra honom
fälla en nedsättande kommentar om henne själv. Därför har hon redan från början en negativ
uppfattning om Darcy. Elisabet blir därmed mottaglig för förtal om honom. Men hon inser till
slut Darcys rätta natur. Efter mycket förvecklingar gifter de sig. Den äldre systern Jane gifter
sig med Darcys bäste vän Bingley.

I Förnuft och känsla har familjen Dashwood tre döttrar. De har till en början ett tryggt hem.
Men faderns död och ett nyckfullt arv berövar dem detta. Flickorna och deras mamma får
lämna sitt hem. En släkting låter dem hyra en liten stuga på hans ägor. De två äldsta flickorna
gifter sig vid bokens slut och får sin framtid tryggad. Men mycket måste hända innan detta
kan ske.
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4.2 Litteratursociologi, cultural studies och film

När jag studerade teori att bygga min uppsats på upptäckte jag att företrädare inom
litteratursociologin och cultural studies hade mycket olika attityder till skilda medieformes
värde. Inom cultural studies anser man inte att något medium är överlägset ett annat. I de
litteratursociologiska texterna fann jag däremot ofta att medier rangordnades.

4.2.1 Litteratursociologi och film

Robert Escarpit är en av de tidiga, stora namnen inom litteratursociologin. Han skapade en
teori om skilda kretslopp för olika typer av litteratur och dess mottagare. Det första
kretsloppet är det bildade kretsloppet. Böckerna förmedlas till sina kunder genom
bokhandlarna. De tillhör alla samma sociala miljö och har samma kultur och livsstil.  De
populära kretsloppen är den kommersiella distributionen av skönlitteratur till en masspublik
med försäljning i t.ex. tidningskiosker. Den populära boken visar likheter med film, radio och
TV, menar Escarpit. Blockadbrytarna kallas förbindelselänken mellan dessa skilda kretslopp.
Ett exempel på detta är olika klassiker som även säljs genom tidningskiosker (Escarpit 1970,
s. 97ff). För Escarpit visar film likheter med den populära boken, oavsett vilken bok som
filmatiserats. Det gäller även filmatiseringarna av Austens romaner, som faktiskt bygger på
vad Escarpit skulle kalla klassiska verk.

Hans Hertels teorier om litterära kretslopp är en modernisering av Escarpits modell. Hertel
inkluderar även de nyare medierna. Han anser att de litterära kretsloppen existerar i en
mediesymbios. Medierna påverkar och påverkas av varandra ömsesidigt. Hertel menar att ett
resultat av mediernas ekonomiska och tekniska utveckling är att det uppstått ett inbördes
beroende mellan tryck-, ljud- och bildmediet.

Hertel presenterar istället fem kretslopp, i en cirkelfigur som börjar med en inre cirkel, runt
denna finns den andra cirkeln, runt den andra finns en tredje cirkel o.s.v. så att där
tillsammans finns fem cirklar:

1. Den innersta cirkeln är det speciallitterära kretsloppet. Här finner vi de s.k. smala böckerna,
nyskapande skönlitteratur och nytänkande facklitteratur.
2. Cirkeln runt den innersta cirkeln kallas det populärlitterära kretsloppet. Detta är ett område
för t.ex. paperbacks- utgivning och bokklubbsutgivning, som ofta består av kvalitetsböcker.
3. Sedan kommer det masslitterära kretsloppet. Här finns triviallitteratur och kioskromaner,
men även kvalitetsböcker, som blir bestsellers.
4. Den fjärde cirkeln kallas det intermediala kretsloppet. Här når berättelserna sin publik via
andra medier än boken. Exempel på dessa medier är radio, TV, film, band, video och CD.
Med dessa medier når de ut till en mycket stor, internationell publik. Att en text
uppmärksammas i det intermediala kretsloppet innebär en ökad försäljning av boktitlar.
5. Den femte och sista cirkeln är det orala kretsloppet. Denna följer en muntlig tradition av
berättarstoff, som ofta fusioneras med nya historier från bildmedier. De ingår i en ny muntlig
tradition, som sedan blir till en ny mytologi. Hertel exemplifierar med den mordanklagade,
förre baseballstjärnan O.J. Simpson. Denne blev till någon slags tvåloperahjälte i samband
med all mediecirkus vid rättegången. Ibland kommer material från detta kretslopp till litterära
kretslopp och blir till böcker.
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Dessa olika kretslopp förbinds av en medieelevator. Denna kan t.ex. lyfta en bok från det
speciallitterära kretsloppet till det masslitterära (Hertel 1996a, s. 31ff).

I Hertels kretsloppsmodell har Austens romaner kommit genom medieelevatorn från det
populärlitterära eller masslitterära kretsloppet (beroende på hur stora upplagorna var före
filmatiseringarna) till det intermediala. Där finns också en möjlighet att Austens romaner
genom uppmärksamheten runt filmerna kommit från det populärlitterära till det masslitterära
kretsloppet. Samtidigt finns det ett intresse för personen Jane Austen. Flera författare har
skrivit biografier om henne. Hos Hertel tillhör biografierna det orala kretsloppet. Jane Austens
verk finns alltså i olika skepnader i flera av Hertels kretslopp. De är strikt uppdelade efter
vilket medium de tillhör. Hertel sätter likhetstecken mellan kvalitet och medium.

Bland de intermediala medierna är Hertel betydligt mer välvilligt inställd till radion. Han
skriver entusiastiskt om en hörspelsföljetong som blivit populär i Kairo under fastemånaden
Ramadan. Denna går under nätterna och Hertel jämför detta med grundsymbolen i arabisk
kultur, berättaren om natten, t.ex. Sheherazade i 1001 natt. Hertel kallar radiodramat en
korsning mellan Dallas och danska Huset på Christianshavn. För araber är radion viktigare än
CNNs bildström, säger Hertel entusiastiskt (1996b, s. 331f). I radio, utan bilder, ser Hertel på
detta arabiska Dallas på ett helt annat sätt, än vad han skulle göra med TV-Dallas.

Hertel menar att bokens ställning numera är reducerad till den grad att den blivit en filial i
underhållningsindustrin (1996a, s. 14). Förlagen ingår i en skarp konkurrens med ljud- och
bildmedier om publiken. Det är viktigt med reklam och uppbyggnad av
medieuppmärksamhet. TV-publicitet är centralt för att säkra böckers framgång (ibid, s. 26).
Denna muntliga kultur har drag av stamsamhällens kommunikationsform, där människor i
skilda kulturer upplever samma händelser samtidigt (ibid, s. 9). För Hertel är själva
medieformen helt avgörande. Det går inte att föra över en berättelse till ett annat medium med
bibehållet värde. Karen Blixen kom med Sydney Pollacks film Out of Africa 1985 ut i det
intermediala kretsloppet. Böckernas nya roll är att låna litteraturens aura för försäljning av
film, resor och kläder. Författare används för att skapa atmosfär. Hertel ser film som en
kommersiell vara bland andra (Hertel 1996b, s. 228ff). Neil Postman menar att liksom poesi
är svår att översätta mellan olika språk är det nästan omöjligt att översätta mellan
medieformerna (1986, s. 124). Lars Holger Holm ondgör sig över att den litterära klassikern
idag är klassiker till priset av att ha blivit språkligt förvanskad, filmatiserad, och/eller
degraderad till kitsch. Holm frågar ironiskt vem som skulle ha lust att gå till den ursprunglige
Ivanhoe i boken. Det finns ju roliga Ivanhoespel och andra förströelser att tillgå (Holm, L.H.
1998, s. 35).

Hertel menar att det inte behöver leda till ett krig mellan skrift och bild. I bästa fall kan
bildmedier skapa en nyfikenhet på den mer grundliga och reflekterande skriften (Hertel
1996a, s. 43). Neil Postman har en mörkare syn på bildmediet i Underhållning till döds
(1986). Det handlar om att människan är sitt eget fördärv med en nästan omättlig aptit på
förströelse (s. 8). Bogens fremtid er ikke hvad den har vaeret:En debatbog om laesning (1988)
är en debattbok om värdet av att läsa och faran med det ökande antalet bildmedier, under
redaktion av Hans Hertel och Kurt Fromberg. I denna uppsats har jag tagit del av inlägg av
Dominique Bouchet, Klaus Rothstein, Ole Thyssen och Finn Vestmar ur denna bok. Klaus
Rothstein anser att de nya medierna är skapade av tidens tempo (1988, s. 54). Mottagaren ska
vara passivt registrerande. Till skillnad från Postman ser han optimistiskt på framtiden.
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Litteraturen finns alltid kvar (ibid, s. 59ff). Dominique Bouchet anser att vi har lämnat
skriftkulturen för att vi inte är tillräckligt vuxna (1988, s. 91). Även Ole Thyssen ser
bildmediet som ett utslag av barnslighet och säger att förr var bilder ämnade för barn. Nu har
även vuxna blivit bildnarkomaner (Thyssen 1988, s. 122). Skriften är krävande. Men den har
samtidigt ett djup och ett värde för den som är villig att anstränga sig. Postman menar att att
förnuftets tidsålder sammanföll med det tryckta ordets kultur inte är någon tillfällighet (1986,
s. 71). Dominique Bouchet påpekar att Gutenberg innebar en kulturell revolution. Skriften
satte nya krav på medborgarna (Bouchet 1988, s. 93). Att uttrycka upplevelser och bearbeta
erfarenheter är centralt innanför skriftkulturen. Ole Thyssen säger att med boken blev det
möjligt att utarbeta skriftliga konstruktioner som kunde granskas i lugn och ro. Informationen
förblir stabil och bevarar sin identitet över tid och rum. Talet är däremot bundet av ett här och
nu (Thyssen 1988, s. 115).

Bland dem som anser att skriften är överlägsen bildmediet finns olika uppfattningar om denna
överlägsenhet gäller all litteratur. Jag tycker också att där finns ett förakt för andras
kulturvanor. Hertel delar inte upp litteratur i hög och låg. Han kritiserar i stället
bokbranschens inställning att man bara förlorat kiosklitteratur. Detta underhållningsbehov
skulle nu täckas av video och TV. Bokbranschen måste istället skapa läslust. Hertel ser en fara
i att bokläsarna annars blir en elit (Hertel 1996a, s. 55). Finn Vestmar ser också all form av
läsning som bra för hjärncellerna och ett alternativ till den passiva skärmen (Vestmar 1988, s.
189). Men gränsen för kvalitet kan även dras inom det skrivna ordet. Triviallitteratur och
bildmedier är då i grunden samma skräp. Mot dem står Boken, den goda litteraturen. Göran
Palm menar att läslystna människor med skrala estetiska förmögenheter dras till
romantiserade sjukhusföljetonger, förljugna krigsfilmer och tillrättalagda TV-serier (Palm
1985, s. 127). I Litteraturens historia i världen ser författarna Olsson och Algulin en oroande
tendens i det stora utbudet av publikfriande bestsellers. Men de menar att i dagens läge finns
det inte skäl till någon djup pessimism om den goda litteraturens existensmöjligheter. Den
finner sin naturliga plats (Olsson & Algulin 1995, s. 625f).

Pierre Bourdieu talar om konstarter som har låg rang inom den konstnärliga
legitimitetshierarkin. Ingen tror att de ska bli klassiker (Bourdieu 1993, s. 99ff). De kan
endast lyckas bli klassiker då det finns en färdig apparat för konsekration och celebrering. En
praktiks marsch mot legitimitet samt konstituerandet av en ackumulationsapparat förstärker
varandra ömsesidigt. När västernfilmen går till historien tränger västernfilmens historia in i
filmen. De producenter och försäljare av kulturella tillgångar som gör kommers dömer
samtidigt sig själva både etiskt och estetiskt, menar Bourdieu. De utestänger sig från de
möjligheter som står öppna för dem som kan inse de specifika kraven i detta universum. De
som inser kraven förnekar intressen och tar istället hem vinster av brist på vinstintresse (ibid,
s. 106f).

Bourdieu menar att litteraturens, konstens och filosofins fält skyddas av en vördnad som
redan från barnsben har inpräntats i alla dem som deltagit i de heliga riterna kring dyrkandet
av kulturen. Där finns genom denna vördnad en risk att alternativen blir en förtrollad kult eller
ett desillusionerat nedsvärtande (Bourdieu 2000, s. 273). Det enda sätt att bryta denna cirkel
är istället att analysera den som sådan (ibid, s. 427). Vi känner en falsk förtrogenhet med
tidigare epokers konst. Det hindrar oss att inse det stora avståndet mellan de perceptions- och
värderingsscheman vi tillämpar på dessa verk och dem som deras samtida tillämpade på dem
(ibid, s. 446). Det skulle vara närmast omöjligt för oss, enligt Bourdieu, att förstå hur Austens
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samtida såg på hennes verk. Istället handlar det om att vi lärt oss dyrka denna form av kultur,
vilket står i skarp kontrast till nedsvärtandet av film. Bourdieu ser båda företeelserna som
sammanhängande (1998, s. 64).

I förordet till Pierre Bourdieus Om televisionen (1998) pekas på Bourdieus egna skäl till agg
mot TV. Han ser den ställning som institutionerna tillförsäkrat honom och hans kollegor
hotad av TVs ständiga observerande (ibid, s. 10). Bourdieu själv anser att TV är ett hot mot
alla former av kulturproduktion (ibid, s. 19). Strunt tränger undan relevanta uppgifter.
Urvalsprincipen handlar om det sensationella och spektakulära (ibid, s. 33). Bourdieu pekar
på att genom historien har alla kulturella skapelser producerats mot marknadens logik (ibid, s.
44). TV är mer än någon kulturell produktion underkastad ett kommersiellt tryck (ibid, s. 55).
Ju större spridning man vill nå, desto större nödvändighet finns att undvika allt som kan
splittra och stöta bort (ibid, s. 65).

4.2.2 Cultural studies och film

Raymond Williams är en av skaparna av begreppet cultural studies. Han talar om 1800- och
1900-talen som två sekel, som har ändrat världen i stor utsträckning (Williams, R. 1961a, s.
xiii).  Olika former av kultur som litteratur, musik, målning, skulptering, teater grupperades
ihop på 1800-talet och blev en företeelse i sig själv (ibid, s. xiv). Kulturen blev en kontrast
mot industrialiseringen, där ett nytt slags samhälle såg människan som en maskin (ibid, s.
42ff). Masskommunikationen var ett stort tekniskt framsteg, anser Williams. Det nya i vår tid
är att publiken blivit så mycket större. Williams pekar på att romanerna ansågs vulgära vid sin
uppkomst. Men de bra romanerna är nu våra klassiker. Samtida historiker har tenderat att
understryka det dåliga i samtida populärkultur och negligera det bra (ibid, s. 380). Ingvar
Holm påpekar att även romanen har sina egna villkor att anpassa sig efter. Inget medium är
sämre än det andra. Bok och film är två olika meddelandesystem. Det är en fiktion att det
bakom båda medier ligger ett neutralt stoff. Historien är redan från början vald av det litterära
mediet och filmmediet kommer senare i tidsföljden (Holm, I. 1975, s. 13). Brian McFarlane
talar om kravet att visa trohet mot romanen. Men det är fel att anta att där finns ett facit att
utgå ifrån. Att klaga på en filmatisering är bara att säga att den inte överensstämmer med den
egna läsningen (McFarlane 1996, s. 8f).

Filmens villkor kan innebära en nackdel för mer nyanserade porträtt av karaktärer. Ingvar
Holm ser en fara med koncentrationen i filmen. Karaktärerna kan bli karikatyrer (Holm, I.
1975, s. 15). Linda Seger påpekar att boken kan gå ut och in i en karaktärs liv och huvud.
Denna teknik hjälper oss att förstå även en negativ karaktär. När vi ser film är vi objektiva
betraktare av filmen (Seger 1992, s. 19). Böcker använder ord för att berätta, beskriver
karaktärer och bygger idéer. Film använder istället bilder och handling (ibid, s. 27).
McFarlane talar om att filmskaparen kan adaptera vissa funktioner av den berättande prosan,
som platser, saker och aktiviteter. När det handlar om karaktärer och psykologiska händelser
är saken mer komplex (McFarlane 1996, s. 18). Vladimir Propps undersökningar om
funktioner i ryska folksagor kan tas som modell att se filmatiseringar. Man kan, menar
McFarlane, isolera Propps huvudsakliga karaktärsfunktioner och se hur dessa behållits i
filmen. Dessa är distribuerade bland sju kategorier av handling, uppkallade efter sina
funktioner, som skurk, hjälpare o.s.v. (ibid, s. 24f).

Fler medier innebär samtidigt en demokratisk vinst. Vi har ett demokratiskt, medierikt
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samhälle. Raymond Williams säger att en person som läser mycket får många idéer och
känslor från böcker. Denne tror då felaktigt att detta gäller även för andra. Men människor
som inte läser kan få samma upplevelser på andra vägar (Williams, R. 1961a, s. 308). I alla
samhällen finns en lång historia av dramatiska skådespel. Men aldrig förr har publiken haft en
sådan konstant tillgång till drama som nu. I avancerade industrisamhällen är drama är en
integrerad del av vardagen (Williams, R. 1990, s. 59ff). Kirsten Drotner uppfattar de enskilda
kulturformerna som arkeologiska lager. Muntlig och skriftlig kultur försvann inte när
tryckkonsten uppfanns. Snarare blev de delar av en kulturell arbetsdelning. Medierna ingår i
ett stort kretslopp (Drotner 1996, s. 306ff). Till skillnad från Hans Hertel och hans
kretsloppsteori, ser Drotner kretsloppet som mycket positivt och som en ökad möjlighet för
människor att få ett rikare utbud. Drotners kretslopp är en slags förvrängd spegelbild av
Hertels (Se 4.2.1 Litteratursociologi och film). Där Drotner ser mångfald av medier till en
större andel av befolkningen än någonsin, ser Hertel hur mediet boken riskerar att drunkna i
ett hav av sämre medieformer, som stjäl publikens uppmärksamhet.

Orsaken till att romanen ofta ansetts överlägsen beror oftast på ett snobberi, som har
historiska rötter. Raymond Williams pekar på ett klasstänkande av gammalt märke, när film
och drama undervärderas. Redan på 1800-talet fanns en statusskillnad mellan olika sorters
teatrar (Williams, R. 1990, s. 64). Kirsten Drotner talar om det estetiska kulturbegreppet, som
blev en social norm under 1800-talet. Böcker utskildes då från den blandade mediekulturen,
som flygblad och skillingtryck. Vissa medier blev mer exklusiva än andra. Detta var en
estetisk hierarki som samtidigt var mänsklig (Drotner 1996, s. 75f).  Nils Bingefors säger att
filmskapandet tidigt utvecklade ett stort beroende av litterära förlagor. Filmens kulturella
status var från början mycket låg. Det gjorde det nödvändigt att höja filmens anseende med de
stora författarnas verk (Bingefors 1993, s. 167). Men all konst bygger på förlagor, vare sig de
är utsagda eller inte (ibid, s. 187). Kirsten Drotner tror att många med aktier i rådande
kulturella och sociala hierarkier känner sin position hotad av nya medier. De är emot med
känslor, och inte med förnuftet (Drotner 1996, s. 71).

Där finns en släktskap mellan medierna, där bildmediet är en utveckling av tidigare medier.
Publiken har fått tillgång till ett mycket större spektra än tidigare. Raymond Williams menar
att uppfinningar, industrialiseringar och samhällsförändringar sedan 1700-talet banat väg för
TVs ankomst (Williams, R. 1990, s. 16). TV är också en kombination av tidigare former som
allmänt möte, teater, bio och radio (ibid, s. 44). Williams ser tidiga tendenser i det äldre
mediet boken. Strindbergs experimenterande i Ett drömspel med flöden av bilder fortsattes av
experimentfilmen under 20-talet. Den nya tekniken gav stora möjligheter (ibid, s. 57). Det
episka behovet hos människor har nu fått större genomslag med film och TV. Bildmediet har
förmånen att komma in sent i historien, anser Kirsten Drotner. Tema om makt, rikedom, krig
och kärlek har funnits i medierna tidigare i världslitteraturen. De har mognat genom 2500 års
litteratur och retorik (Drotner 1996, s. 14ff). Leif Furhammar tar tvåloperor i försvar och ser
dem som en nutida variant av en tidigare skriftlig form. Om denna berättarform dög åt
Dickens, måste den ju duga åt TV-dramatikerna också (Furhammar 1992, s. 95ff). Göran
Hägg anser att filmkonsten inte har minskat intresset för böcker. Tvärtom har den kommit att
betyda mycket för filmade romaners framgång. TV är bäst på eldsvådor, farser, exotiska djur
och våld. Det var också vad forna tiders överklass valde att titta på. De var också de enda
läskunniga och bar upp litteraturen (Hägg 2000, s. 571). Gunnar Brandell säger att de mest
genomgripande förändringarna av dramats betingelser har skett i vår egen tid genom film,
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radio och TV (1996, s. 90). Texten är den enda förbindelsevägen mellan författare och läsare.
Med ljudfilmen står hela klaviaturen till förfogande, menar Brandell (ibid, s. 93ff).

Gamla teman kommer tillbaka och nya uppstår. De vandrar mellan medierna och historien.
Raymond Williams säger att seriefiktion uppstod i det sena 1800-talet. Där fanns
specialiserade karaktärer som privatdetektiver, doktorer och cowboys, som sedan följt med
(Williams, R. 1990, s. 59ff). Inställningen att ordet är överlägset betyder ofta att man ser
kommersiell kultur som något som tvingas på konsumenterna. Men det kan också vara
tvärtom. All form av fiktion återspeglar publikens åsikter. Dessa attityder behöver inte alltid
vara positiva. Örjan Roth-Lindberg och Björn Norström talar om grundmönster från 1800-
talets melodramer och massromaner, där åtskilliga roller, motiv och berättargrepp nu har
tagits över av filmen (Roth-Lindberg & Norström 1988, s. 6). De tar det amerikanska
inbördeskriget som exempel. Nöjesindustrin har utvecklat en dubbel försvarsmyt för att
tillgodose båda sidor. Både nord och syd kämpade för högre värden. På så sätt kan alla undgå
skuld och räknas till offren (ibid, s. 29). De ingår samtidigt i en historieromantisk tradition
från Victor Hugo och Walter Scott (ibid, s. 36). Edward W. Said menar att det genom
bildmedierna skett en förstärkning av de stereotyper som funnits tidigare. Men det är ingen
nyhet i sig. Bildmediet har bara stärkt 1800-talets uppfattning om Orienten som mystiskt och
hotfullt (Said 2002, s. 96). Men filmen är fullt kapabel att ärva även fördelar. Både författare
som V.S. Naipaul och skapare av filmer som Försvunnen och Salavdor står i
tacksamhetsskuld till den antiimperialistiska ironin som redan fanns i t.ex. Joseph Conrads
böcker (ibid, s. 19).

Harriet Hawkins anser att de populära filmer, böcker, TV-serier vi möter i vår barndom och
ungdom gör mer för att forma våra sinnen än senare läsning av finlitteratur (Hawkins 1990, s.
xvi). Det viktiga är inte om det är klassisk litteratur, memoarer eller populärfilm utan de
insikter de ger oss om livet (ibid, s. 112f). Torben Kragh Grodal talar om TV-serien Miami
Vice och vad den säger om det moderna USA. Efter medborgarrättsrörelsens framgångar har
filmfabrikerna accepterat att landet är multikulturellt. Nu handlar det istället om att moralisk
och sociopsykologiskt vara vit. Det innebär att vara självdisciplinerad, hårt arbetande och
laglydig (Kragh Grodal 1988, s. 53). Miami Vice använder också Shakespeares teknik. Denne
alternerar tragiska och patetiska scener med låg komedi. I Miami Vice finns två seriösa
huvudpersoner och två komiska poliser (ibid, s. 70ff).

4.3 Särskiljande drag mellan romaner och filmer

Jag jämför särskiljande drag mellan böckerna och filmerna, där jämförelsen utgår från
böckerna. Jag har valt drag, där jag anser att böckerna och filmatiseringarna skiljer sig åt som
mest. Naturens betydelse var det första jag lade märke till när jag såg filmerna. Jane Austens
miljö skilde sig helt från de många vackra vyerna i filmatiseringarna. En annan skillnad var
att karaktärerna verkade leva under lättare sociala och ekonomiska villkor i filmerna. Sedan
finns karaktärerna i ett dåtida, realistiskt samhälle i böckerna. Jag använder filmteoretiskt
material. En del av författarna här är av åsikten att filmen ska överensstämma med boken.
Boken är ett facit och ändringar innebär automatiskt försämringar. Det innebär en syn som jag
anser överensstämmer med inställningen i de litteratursociologiska texterna. Boken är
överlägsen. I annan filmteori tar författarna variationer mellan böcker och filmatiseringar i
försvar. De företräder en syn jag har funnit inom cultural studies. Jag ställer de olika teorierna
mot varandra för att belysa mitt material.
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4.3.1 Naturen

4.3.1.1 Romanernas realism och filmernas naturskönhet

Det visar sig att alla tre böckerna tar sin början hösten ett år för att avslutas vid samma tid
följande år. ”Emma hade många och långa höstkvällar att kämpa sig igenom på Hartfield
innan…” (Austen 1998a, s. 11) Handlingen avslutas vid samma tid.  ”…och bröllopet ägde
rum i kyrkan i Barton tidigt på hösten.” (Austen 1996, s. 318) Genom ungefärliga
tidsangivelser och beskrivningar av vädret orienterar Jane Austen läsaren om var på året
handlingen just då utspelas. Läsaren får en känsla av att befinna sig i England med regn och
växlande årstider. Vädret kommenteras ofta i samband med att det hindrar karaktärerna från
att gå ut. ”Sir John besökte dem så snart nästa period av uppehållsväder gjorde det möjligt för
honom att gå ut…” (Austen 1996, s. 38) De flesta väderinformationer i boken handlar om
regn. En konsekvens av de skiftande årstiderna är att själva landskapen skiftar utseende. ”De
fem veckor hon nu hade tillbragt i Kent hade åstadkommit en stor förändring i landskapet och
för varje dag blev grönskan allt rikare.” (Austen 1998b, s. 156) Landskapet är även det
föränderligt med årstidernas växlingar.

Men i filmerna råder en evig sommar. Naturen är statisk och förblir densamma under hela
filmens gång. Detta ständigt goda väder gör också filmerna mer sagoaktiga till sin karaktär.
De existerar i en tidlös skönhet och får ingen realistisk, geografisk plats som i böckerna. Det
regnar endast vid enstaka tillfällen i varje film. Detta kan bero på att handlingen gör det
nödvändigt med dåligt väder. När Elinor i Förnuft och känsla varnar sin syster för att ta en
promenad för att det kan börja regna, verkar det långsökt för tittaren, då solen nästan alltid
skiner i filmen. Men sedan får systern Marianne en allvarlig infektion, eftersom hon varit ute i
dåligt väder. Här tvingar handlingen bort det fina vädret. Det dåliga vädret används också för
att reflektera en dyster sinnesstämning. I Stolthet och fördom är det regnigt när fadern i
familjen kommer hem från London. Han har sökt efter den yngsta dottern som rymt
tillsammans med en arméofficer. Detta är en katastrof för familjen, som riskerar att bli helt
utskämd. Snö används som vacker dekoration i ett par av filmerna. När de två äldsta döttrarna
Bennet gifter sig i Stolthet och fördom är marken snötäckt, trots att det i scenen var den
vanliga sommaren. I böckerna får karaktärerna i stället anpassa sina handlingar efter vädret.

När naturen beskrivs i böckerna är det en nyttoaspekt inblandad. Naturen och dess skönhet
prisas inte enbart för sin egen skull. Den del som ägs och bebos av människor värderas.
Karaktärerna i dessa böcker tar ofta en promenad. Men detta sker på vissa bestämda
gångstigar och inte fritt i naturen. Även i detta begränsade perspektiv är Jane Austen sparsam
med kommentarer om hur det ser ut. ”Det var en vacker, skyddad gångstig som ingen annan
tycktes uppskatta och där hon kände sig utom räckhåll för lady Catherines nyfikenhet.”
(Austen 1998b, s. 138) I Stolthet och fördom friar Darcy till Elisabet på en promenad de är ute
på för att slippa den övriga familjen Bennet inne i huset (Austen 1998b, s. 282). Oftast
uppehåller sig Jane Austen inte vid karaktärernas promenader, utan konstaterar bara att de
gick för att hälsa på någon t.ex. I Stolthet och fördom är några karaktärer är på resa med häst
och vagn mot norra England. Jane Austens författarröst är vass.  ”Det finns ingen anledning
att här försöka beskriva Derbyshire eller de märkliga platser som man passerade på vägen dit
– Oxford, Blenheim, Warwick, Kenilworth, Birmingham och så vidare. De är redan
tillräckligt bekanta.” (Austen 1998b, s. 188)
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Jane Austen är generösare med beskrivningarna av karaktärernas egendomar. Men inte heller
här finns något överflöd. De beskrivs en gång i allmänna ordalag.  Exakt hur där ser ut får vi
inte veta. Det är heller ingen känslosamhet inblandad. Där finns ett ekonomiskt motiv i dessa
beskrivningar. Jane Austen kommenterar alltid egendomars storlek. Därigenom får läsaren
veta hur förmögen denne ägare är. Ett påpekande om en parks storlek kan också bli en
förolämpning. ”Ni har en mycket liten park här, sade lady Catherine…” (ibid, s. 270) Lady
Catherine är mycket missnöjd och oroad över att de rykten hon hört, om att hennes systerson
ska gifta sig med en av husets döttrar, ska visa sig vara sanna. Detta blir ett sätt för henne att
påpeka att familjen är alldeles för fattig för att bli ingift i hennes släkt. Det är också intressant
att se att de karaktärer som älskar naturen och lovprisar dess skönhet skildras negativt. Den
skrytsamma mrs Elton i Emma talar ständigt om sin systers egendom och dess skönhet. Det
blir ett sätt att tala om för omgivningen att hennes syster gift sig rikt och har råd med allt
detta. Austen tror inte på ett äkta naturintresse för sina karaktärers del och är misstänksam
mot naturdyrkare. De  är världsfrånvända eller ägnar sig åt förtäckt skrytsamhet.

Filmerna frossar i naturskönhet, ofta med klassisk musik till. Vi får se vyer av skogar, sjöar,
berg. Stolthet och fördom och Förnuft och känsla har som en extra finess ofta lagt klassisk,
stämningsfull musik till. För en person som aldrig läst någon av Jane Austens böcker utan
endast sett dessa filmer, skulle det vara lätt att dra slutsatsen att böckerna är fyllda av
naturbeskrivningar av ett vackert landskap. I filmerna är det till skillnad från i böckerna den
vilda naturen som exponeras. Naturen avnjuts för sin egen skull, utan någon tanke på vad
dessa egendomar betyder rent ekonomiskt för sin ägare.

I filmen Stolthet och fördom går familjen Bennet alltid går ut och ställer sig på verandan för
att ta emot gästerna som kommer på besök.  Även när dessa ska åka iväg går familjen ut för
att ta farväl av dem. Vid sådana här tillfällen dröjer man sig oftast kvar och talar med gästerna
en stund. Men i boken förekommer det inte att karaktärerna går ut för att ta emot anländande
på detta sätt.  När familjens dotter Lydia kommer på besök med sin nyblivne man välkomnar
familjen dem inomhus. ”Familjen var samlad i frukostrummet för att ta emot dem.” (ibid, s.
242) Men i böckerna finns det karaktärer som av olika orsaker inte förstår bättre. När Elisabet
återvänder hem med sina släktingar efter en resa står släktingarnas barn på trappan och tar
emot dem (ibid, s. 220). Även här får stackars mr Collins demonstrera sin dumhet. När
Elisabet kommer för att hälsa på honom och hans fru Charlotte, träffar Elisabet sin väninna
först när hon kommer in i själva huset. Men mr Collins kommer naturligtvis ut och ”…höll
henne kvar några ögonblick vid grinden för att få höra hur det stod till med hela hennes
familj.” (ibid, s. 127) Det förekommer ofta i filmerna att hela scener från boken helt enkelt har
flyttats ut. I TV-serien Stolthet och fördom diskuteras nyheten att Netherfield Park nu äntligen
blivit uthyrt, medan familjen är på väg hem från kyrkan. Vi ser dem gå ute och sedan komma
in i sitt hus. I boken diskuterar makarna Bennet saken inomhus (ibid, s. 7ff). Filmerna får en
atmosfär av utomhusliv. I Förnuft och känsla står dörren till familjen Dashwoods lilla hus
alltid öppen. Besökare som kommer kan gå rakt in. Karaktärerna går ut och in helt obesvärat.
Det finns inte de starka gränser som finns i böckerna. Där är det naturliga att vara inomhus.
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4.3.1.2 Natur och realism

Inom litteratursociologin anser man att boken är det överlägsna mediet. Filmens ändringar
från en litterär förlaga kan då inte handla om annat än försämringar. En del av den
filmteoretiska litteratur jag studerat ansluter sig till denna syn. Filmen bör rätta sig efter
originalet, boken.  Kritiken mot vackra filmmiljöer handlar om att en yta får ersätta något mer
substantiellt. H. Elizabeth Ellington talar om den vackra naturen i TV-serien Stolthet och
fördom. Hon ser historiska rötter bakom. Det engelska landskapet blev en vara under 1800-
talet. Krig hindrade engelsmännen från att resa till andra länder och de började upptäcka det
egna England istället. The picturesque blev ideal för många. Det innebar ett studerande och
uppskattande av ett icke-produktivt, rent landskap. I boken Stolthet och fördom är Elisabeth
Bennet sarkastisk när hon talar om turister som åker runt och inte minns vad de har sett,
påpekar Ellington. Men i filmen är Elisabeth själv en picturesque tourist som tittar på vackra
scenerier. Det är en konservativ vision av Old England. Filmskaparna försöker sälja en livsstil
som inte finns längre och kanske aldrig gjort det. Den drar vår uppmärksamhet mot
landskapet i stället för till människor och sociala problem. Den tar därmed bort Austens
sociala medvetande (Ellington 1998, s. 90-109). Vackra filmmiljöer utan motsvarigheter i de
litterära förlagorna kan också vara en form av reklam för olika miljöer, utan politiska motiv.
Fred Inglis skriver om TV-serien En förlorad värld, baserad på Evelyn Waughs bok. I serien
fanns vackra miljöer från Oxford och Venedig. Dessa miljöer har blivit restaurerade.
Filmatiseringen firar en slags kulturell turism som Inglis tror att författaren själv hade föraktat
(2000, s. 192). Bronwen Thomas tycker att filmatiseringen av Michael Ondaatjes Den
engelske patienten betonar öknen mer än vad som görs i boken. Detta har varit lönande för
turistnäringen (Thomas 2000, s. 209).

Det värdefulla finns i den litterära förlagan och det gäller för filmen att fånga upp det.
Författaren Charles Dickens skrev, till skillnad från Austen, och glorifierade miljön och
längtade nostalgiskt tillbaka till det gamla England. Men han skrev senare än Austen.
Industrialismen hade då gjort sitt genombrott. Robert Giddings skriver om filmatiseringar av
Charles Dickens böcker. Pickwickklubben (1836) slog en sträng i landets populärkultur när
den kom. England höll på att förvandlas till ett industrisamhälle och romanen tilltalade
nationens oro inför de nya tiderna. Det är en mytisk vision av Old England. Giddings jämför
med en filmatisering från 1952. Han anser att den känns kvävd och instängd vid en
jämförelse. Den är studiobunden och innehåller minimalt med exteriörer. Men filmer som
hållit sig trogna mot Dickens i denna aspekt har blivit till en massindustri. De ingår i the
heritage industry, med sitt saluförande av Old England på en massmarknad (Giddings 2000,
s. 31-48).

Sergio Rizzo skriver om en filmatisering av Arthur Millers Häxjakt. I denna film finns en
mycket vacker natur. Men i återskapandet av detta 1600-talets Salem i USA har filmskaparna
inte hållit sig på en realistisk nivå vid miljöskildringen. Denna film om häxprocesser vill i
övrigt handla om realistiska fakta. En av de ansvariga för filmen säger att den dåtida miljön
helt enkelt var för ful. Det fanns inga träd i Salem vid denna tid. Nybyggarna hade gjort
skogen till ett kalhygge. Rizzo påpekar att puritanerna själva förmodligen inte hade sett denna
miljö som ful, utan som ett vackert bevis på sin egen flit. Gud hade gett dem herravälde över
djur och natur. Dagens biobesökare ser saken annorlunda (Rizzo 2000, s. 107).
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Inom cultural studies, med sin mer generösa syn på olika medieformer, accepterar man film
som ett annat medium. Ändringar från boken är helt acceptabla och kan t.o.m. göra
berättelsen bättre. Filmmiljön är ständigt närvarande i filmen, påpekar Ingvar Holm. En sedan
länge beprövad konvention i filmen är människoskildring genom miljö och landskap. Det är
ett mediaskiljande drag, som visar filmens specifika möjligheter. I vissa filmer är naturen hela
tiden närvarande som komplement till de människoöden som skildras. Den kan understryka
och säga något om handlingen och fungerar som en ständigt fortlöpande kommentar (Holm, I.
1975, s. 22f).

Ibland beskriver inte heller böcker korrekta historiska fakta. Filmen har då ingen entydig mall
att följa. Det är då omöjligt för filmen att vara sann mot både historiska fakta och författarens
text. Det måste bli frågan om ett val. I Thomas Hardys Fjärran från vimlets yra (1874)
framställs Dorset som en pastoral idyll som det inte var vid denna tid. Där rådde avbefolkning
och depression. Hardy ville locka läsare och dolde de verkliga förhållandena bakom en vacker
lantlig fasad. Filmen Keith Selby skriver om är mer sann mot Hardys än Dorsets historia
(2000, s. 97ff).

Filmen kan också fylla i något boken helt eller delvis saknar. Paul M. Malone jämför två
filmatiseringar av Kafkas Processen. Kafka själv beskrev inte miljön närmare. Det har varit
upp till filmmakarna att tolka och föra över till ett annat medium. Den tidigaste filmen är
gjord 1963 och den andra 1993. Den senare utspelas i en miljö som är historiskt och
geografiskt förankrad. Detta är det habsburgska Prag. Gatskyltarna är på tyska och tjeckiska.
1963 års film var inte lika realistisk. Den kunde inte filmas på plats under det kalla kriget,
utan inspelningarna skedde istället i Jugoslavien och Paris. Idag vet västerlänningarna mer om
hur där faktiskt ser ut i Östeuropa. Det är mer nödvändigt att den geografiska platsen blir
korrekt. Prag är inte längre lika exotiskt för västerlänningar. Filmen återger en miljö för en
publik som har lättare att orientera sig, än vad publiken hade 1963 (Malone 2000, s. 181-190).

4.3.2 Framställning av karaktärerna

4.3.2.1 Karaktärerna och pengarnas betydelse

Emma har inga ekonomiska bekymmer. Romanen Emma har en lättare ton än de andra
böckerna, där hjältinnornas liv är mer komplicerade. Systrarna Dashwood och deras familj i
Förnuft och känsla hade en gång flyttat till faderns gamla farbror. Fadern var menad att ärva
detta gods och det var också något han och hans familj förväntade sig. De underlättade denne
farbrors tillvaro.    ”…inte bara bottnade i beräkning utan i hjärtegodhet.” (Austen 1996, s. 5)
Ändå fanns beräkningen att få ärva där också. Men andra släktingar konkurrerade och
testamentet bands till Elinors lille brorson (ibid, s. 6). I filmen Förnuft och känsla finns ingen
nyckfull farbror som berövar flickorna Dashwood en säker framtid. Det handlar istället om
lagens bestämmelser.

Alla karaktärer i böckerna kan egentligen delas upp i två kategorier. Där finns de som har sin
egen förmögenhet och är oberoende. Andra är beroende av äldre välbeställda släktingar och
deras välvilja. I Emma blev Frank Churchill som barn adopterad av sin rika moster, sedan
hans mor dött och fadern tyckt att det var svårt att uppfostra sonen själv. Frank är arvinge till
fosterföräldrarnas förmögenhet (Austen 1998a, s. 22). För att han ska få sitt arv och
ekonomisk försörjning innan dess gäller det att hålla sig väl med mostern. I filmen Emma
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talas det däremot inte om att Frank håller sig väl med sin moster av ekonomiska skäl.  I
Stolthet och fördom har Elisabet Bennets blivande make mr Darcy haft mer tur. Han är
ekonomiskt oberoende av sin dominanta moster. Föräldrarna är döda och han har ärvt en
betydande förmögenhet. Även om mostern lady Catherine är emot äktenskapet med Elisabet,
finns där ingenting hon kan göra för att förhindra det. Det är intressant att se att dessa äldre
släktingar som sitter på förmögenheten är mycket fogligare om de är män. Kvinnorna styr
hänsynslöst över dem som är beroende av dem.

Förmögenheter förväntas att bevaras inom släkten i böckerna. Karaktärerna har inte bara
ansvar för egna barn. Har de inga barn är släktens barn de förmodade arvtagarna. Släkterna
framstår som enheter med gemensamma ekonomiska intressen, ofta med en gammal drake
som vakar över familjeförmögenheten. I Emma är hjältinnan bekymrad över sina systerbarn.
När Emma misstänker att mr Knightley kan komma att gifta sig oroar hon sig för att dennes
äldste brorson går miste om sitt arv. ”…vars rättigheter som presumtiv arvinge hon tidigare så
envist hade beaktat.”(ibid, s. 548) Brorsonens mamma är Emmas äldre syster. Detta är inte
Emmas enda skäl att tycka illa om mr Knightleys eventuella giftermål, men tanken finns där. I
filmen har Emma själv inga ekonomiska intressen. Syskonbarnen tänker hon inte alls på i
samband med vem mr Knightley kan komma att gifta sig med. Hon tänker enbart på sina egna
känslor för denne. John Dashwood i Förnuft och känsla har lovat sin far att hjälpa sina
halvsystrar. Men John och hustrun Fanny hjälper till att övertyga varandra att de hellre bör
tänka på sonens framtid. ”Om han till exempel skulle få en stor familj, skulle det ha varit ett
mycket välkommet tillskott.” (Austen 1996, s. 10) John Dashwood och hans fru Fanny har
inga barn i filmen. De framstår därmed som ännu girigare. I boken hade de, åtminstone delvis,
sonens framtid som motiv att inte hjälpa sina släktingar.

Filmerna tar endast upp flickornas egen usla ekonomi. Hjältinnorna har även egna
ekonomiska intressen vid valet av äktenskapspartner i böckerna.  I Förnuft och känsla räcker
inte Edwards inkomst för att försörja en framtida familj. Det inser både han och Elinor.
”…ingen av dem var fullt så förälskad att de trodde att trehundrafemtio pund om året skulle
skänka dem välstånd i livet.” (ibid, s. 313) De måste lösa det ekonomiska genom en försoning
med Edwards elaka moder. Denna omnämns bara i förbigående i filmen. Hon ges inte den
makt som hon har i boken. Det finns ekonomiska utvägar på andra håll.  I boken Stolthet och
fördom blir Elisabeth Bennet förtjust i ett par unga män, där pengar blir till ett direkt hinder i
båda fallen. Elisabets moster varnar henne för att låta det leda till äktenskap med den ene. Det
går inte att gifta sig när det saknas pengar på båda sidor. Elisabet håller med om detta (Austen
1998b, s. 119f). Den rika Emma är väl medveten om sin fördelaktiga ekonomiska situation.
När hon vill gifta bort sin fattiga väninna Harriet med prästen mr Elton misslyckas detta. Mr
Elton visar sig istället intresserad av ett giftermål med Emma själv. Detta gör Emma rasande,
inte bara för Harriets skull, utan även över vad hon ser som Eltons lycksökeri. ”Han ville helt
enkelt göra ett gott parti, hade dristat sig att kasta sina blickar på henne och låtsades därför
vara förälskad.” (Austen 1998a, s. 168f) I filmen har Emma däremot enbart Harriets lycka för
ögonen. I filmerna behöver de positiva karaktärerna bara tänka på kärlek i samband med
giftermål. Det ekonomiska ordnar alltid upp sig på ett eller annat sätt. De kan ägna sig helt åt
sina känslor. Ekonomiska spekulationer är något som kan överlämnas till de negativa
karaktärerna.

Men samtidigt får inte pengar vara den enda faktorn i ett äktenskap. Jane Austen verkar att
förespråka en balans mellan ekonomiska realiteter och känslor. I Stolthet och fördom gifter sig
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Elisabets bästa väninna Charlotte med den dumme mr Collins enbart av ekonomiska skäl. I
boken blir Elisabets vänskap med Charlotte grumlad. ”…hon hade aldrig trott det möjligt att
hon skulle offra varje bättre känsla för världsliga fördelar.” (Austen 1998b, s. 107) I filmen
gifter sig inte Charlotte av ekonomiska skäl, utan bara för att få ett gott hem.

4.3.2.2 Karaktärerna och ironi

Jane Austen använder ofta ironiska kommentarer för att kritisera karaktärerna i sina böcker.
De enda undantag jag kunnat upptäcka i dessa tre böcker är mr Darcy och Elisabet Bennet i
Stolthet och fördom. Dumhet är en tacksam karaktärsegenskap i detta sammanhang och i alla
tre romanerna finns karaktärer som inte verkar att vara alltför intelligenta. Om prästen mr
Collins konstaterar Jane Austen ” … och mr Collins, som i själva verket var mycket mer
lämpad för att promenera än för att studera…” (Austen 1998b, s. 64) Men i böckerna delas
egenskapen dumhet av många. Grannfamiljen Lucas är inte mycket till sällskap för Elisabet
när de reser tillsammans. ”Varken sir William Lucas eller den gladlynta Maria var några
djupsinniga naturer och Elisabet lyssnade till dem med ungefär lika stort nöje som till
vagnshjulens skrammel.” (ibid, s. 125) I filmerna görs enstaka karaktärer komiska med alla
medel. De är också de enda, som är dumma.  Prästerna Elton och Collins, i Emma och Stolthet
och fördom, är lika dumma i båda medier. Men i böckerna är de två stiliga unga män, vilket
de inte är i filmerna. Där är de dessutom extra komiska genom att uppträda överdrivet servilt.
I Förnuft och känsla och Stolthet och fördom finns omaka par, där en man gift sig med en
dum fru. Filmerna har gjort det mesta av detta. Fruarnas dumhet understryks. Mrs Bennet i
Stolthet och fördom har en gäll och skrikig röst. Hon springer flåsande för att hålla jämn takt
med den övriga familjen, mat ramlar ner på hakan när hon äter. I filmerna har filmskaparna
också lagt till scener där de utvalda komiska personerna förekommer i roliga situationer.

Austen visar med sin ironi att inte heller böckernas hjältar och hjältinnor är utan fel. Elinor är
den förnuftiga i Förnuft och känsla. Hon vill hålla sig till fakta och göra det rätta och framstår
ofta som ett rättesnöre. Men Jane Austens författarröst kan inte låta bli att ge henne en liten
känga för hennes ständiga förnuftsbaserade beslut, även i de mest dramatiska situationer.
”Hennes ansträngningar slutade inte vid detta, ty strax efteråt kände hon sig så heroiskt sinnad
att hon beslöt att lämna de andra två ensamma under förevändning att hon skulle hämta
Marianne, och detta gjorde hon verkligen och på ett högst storslaget sätt, för hon tillbringade
flera minuter på trappavsatsen fylld av storartad sinnesstyrka innan hon gick in till systern.”
(Austen 1996, s. 204) I filmen skämtas det inte på Elinors bekostnad. Marianne Dashwoods
framtida make Brandon i Förnuft och känsla upplevs av henne från början som tråkig. Jane
Austens författarröst tycks hålla med om detta. Hon skriver om hur överste Brandon och mrs
Jennings var de enda som blev kvar sedan det övriga sällskapet gått. ”Fru Dashwood och
Elinor följde sedan efter, och de andra lämnades åt sig själva att tala om resenärerna och
känna hur tråkiga de själva var…” (ibid, s. 289)  I filmen är Brandon en romantisk hjälte, vars
rätta värde Marianne slutligen inser.

Jane Austen avdramatiserar de mest känslosamma och dramatiska händelser. I Förnuft och
känsla överges Marianne av sin älskade Willoughby. Den romantiska Marianne gör allt för att
förvärra situationen. ”Marianne skulle inte ha kunnat förlåta sig själv om hon fått en blund i
ögonen första natten efter sitt avsked från Willoughby. Hon skulle inte ha kunnat se familjen i
ögonen nästa morgon om hon inte stigit ur sin säng i större behov av vila än när hon lade sig i
den.” (ibid, s. 71) Marianne i boken överdriver dramatiken med sin känslosamma läggning.
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Filmen understryker däremot hur synd det är om Marianne. Hon har verkligen anledning att
gråta och hålla sig vaken. Även modern och den yngsta systern gråter. Edward friar till Elinor
efter många förvecklingar i Förnuft och känsla. Han hade då länge varit förlovad med Lucy,
som han känt sig tvungen att hålla fast vid. ”Han var där för att be Elinor gifta sig med
honom, och med tanke på att han inte var fullständigt oerfaren i denna konst, kunde det
förefalla underligt att han skulle känna sig så illa till mods i det här fallet som han verkligen
gjorde…”  (ibid, s. 305f) Det lyckliga slutet skildras på samma ironiskt distanserade sätt. I
Stolthet och fördom förutspår Austen hur mrs Bennet nu fått två nya favoritdöttrar, sedan de
gift sig rikt. ”Det var en stor glädjedag för mrs Bennet när hon gifte bort sina två käraste
döttrar. Man kan tänka sig med vilken förtjusning och stolthet hon sedan besökte mrs Bingley
för att tala om mrs Darcy och mrs Darcy för att tala om mrs Bingley.” (Austen 1998b, s. 296)

De dåliga karaktärerna är inte entydigt dåliga i böckerna. Willoughby, som svek Marianne i
Förnuft och känsla, glömmer henne ändå inte. ”För Marianne hyste han emellertid alltid –
trots att han var ohövlig nog att överleva förlusten av henne – så stor böjelse att den kom
honom att intressera sig för allt som hände henne.” (Austen 1996, s. 322) När Wickham
rymmer med Lydia Bennet i Stolthet och fördom omvärderas han radikalt, från att tidigare ha
varit mycket populär. Traktens invånare hade tyckt om hans sätt att vara. De sympatiserade
även med honom för de påstådda oförrätterna från Darcys sida. ”Alla betygade att han var den
mest fördärvade unge mannen i världen och alla började upptäcka att de alltid hade misstrott
honom.” (Austen 1998b, s. 227) I filmen betraktas männens falskhet med mycket större
allvar. Austens ironi tar delvis udden av deras svek. Livet gick trots allt vidare för alla.
Invånarna i Meryton är i lika hög grad offer för sina egna överdrifter, som för Wickhams
svek. Ironin i böckerna gör att karaktärerna inte blir endimensionellt svarta eller vita. De
flesta har defekter, om än i olika grad.

4.3.2.3 Historiskt sammanhang eller personlig berättelse

Där finns kritiker i den filmteoretiska litteraturen som menar att filmerna måste framställa
karaktärerna på samma sätt och sammanhang som i den litterära förlagan. Filmens ändringar
kan bara vara sämre. Sergio Rizzo skriver om filmatiseringen av Nathaniel Hawthornes Den
röda bokstaven att det till skillnad från i boken finns ett lyckligt slut. Rizzo menar att detta
recept, som påminner om populära romanser, är typiskt för Hollywood. Det börjar med
jämvikt i sakernas tillstånd, sedan oro och därefter jämvikt igen (Rizzo 2000, s. 102). Deborah
Kaplan ser Austens böcker som en modell för nutidens massmarknadsromantik, även om
böckerna är mycket bättre. Med massmarknadsromantik menar Kaplan att fokus läggs på
hjälten och hjältinnan, på bekostnad av andra karaktärer. Hjältinnan slösar ingen tid på ett liv
innan hjälten kommer. Uppmärksamheten ligger på deras begär för varandra och fysiskt
utseende är viktigt. Även filmer är arvtagare till detta stamträd. Amerikanskt producerade
kommersiella filmer är skapade av kraftfulla konventioner för romantik. Filmerna
romantiserar männen, men detta gör samtidigt att de blir mindre nyanserade (1998, s. 177-
186).

Karaktärerna får breda ut sig på ett standardmässigt sätt. I vissa fall blir det tidlösa
relationsdramer, där det historiska sammanhanget kommer i skymundan. Robert Lee skriver
om Martin Scorseses filmatisering av Edith Whartons Oskuldens tid, där Scorsese gjort
grundtemat till begär i ett triangeldrama som utspelar sig bland högreståndskretsar i 1870-
talets New York. Lee ser snarare Wharton som skildrare av ett svunnet, realistiskt USA (Lee
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2000, s. 163-171). Liknande kritik framför Bronwen Thomas om filmatiseringen av Michael
Ondaatjes roman Den engelske patienten. Filmen fokuserar mer på relationen mellan
karaktärerna Almàsy och Katherine än vad boken gör. För en cynisk person skulle detta kunna
ses som en eftergift åt Hollywoodindustrin, anser Thomas. Där har också gjorts flera
förändringar i Katherines och Almàsys förhållande som påverkar vår tolkning i en mer
romantisk riktning (Thomas 2000, s. 203f). Leslie Higgins och Marie-Christine Leps kritiserar
betydelsen av personlig identifikation i Sally Potters film Orlando, baserad på Virginia
Woolfs bok. I filmen blir Orlando kvinna för att hon inte vill ta upp vapen och döda. Sally
Potter menar själv att det var nödvändigt att göra karaktären psykologiskt trovärdig för
publiken. Det ska handla om hjältens personliga resa. Orlando är alltid Orlando.
Textförfattarna ser det som en förvanskning av boken. Woolf vill förmedla att vårt kön formar
våra hjärtan, hjärnor och tungor (Higgins & Leps 2000, s. 122-129).

Tittarna borde istället få lära sig något om den dåtida verkligheten, som de får om de läser
böckerna. Man ska träna hjärnan och inte söva den. Rebecca Dickson talar om skillnader i
kvinnors beteende i Austens tid och vår egen. I en filmatisering av Övertalning är en kvinnlig
karaktär överdrivet grov. Filmskaparna är angelägna att tittarna ska ogilla denna. Det ger
intrycket att kvinnorna under denna tid hade färre konventioner att rätta sig efter än vad de i
själva verket hade. Dickson menar att filmer har blivit våra främsta utbildare i historia och
borde ta sitt ansvar (1998, s. 46ff). Kristin Flieger Sammelian tycker att en filmatisering av
Förnuft och känsla undviker och romantiserar kvinnornas svåra situation. Hon ser det som
något medvetet. Filmen är del av en postfeminism, som argumenterar för feminismens
överflöd i vår tid. Austens kritik är implicit, menar Sammelian. Filmen tystar kritiken med
giftermål och uppvaktning. Austen framställer äktenskapen som tur snarare än idyll. I boken
blir Marianne praktiskt taget bortgift med Brandon. I filmen erövrar han långsamt hennes
hjärta. Filmen tar bort kvinnans relativa maktlöshet vid uppvaktningens förvecklingar och får
publiken att glömma att för dessa kvinnor fanns få val och lite hopp (Sammelian 1998, s.
156).

Inom cultural studies uppskattar man en berättelse som håller genom medierna. Ändringar är
något naturligt som medieformen kräver. Suzanne Speidel talar om filmens kulturella kontext,
som gör att böcker måste ändras. Alfred Hitchcock filmade Joseph Conrads Anarkisten och
kallade den istället Sabotage. Hitchcock lade till en kärlekshistoria, som inte finns i boken.
Slutet måste också vara lyckligt. En mörderska räddas och får inte skulden för mordet på sin
man. I filmen har Hitchcock genom klipp och kameravinklar gjort om mordet till något som
nästan påminner om ett självmord. Seidel ser inget fel i detta. Filmatiseringen och ändringarna
visar prov på Conrads livskraft (Speidel 2000, s. 144f). Neil Sinyard försvarar David Leans
filmatisering av E.M. Forsters En färd till Indien. Filmen ska återspegla författarens
andemening snarare än att tolka bokstavligen, anser Sinyard. Han pekar på flera detaljer som
Lean gjort bättre än originalet. Han har ändrat karaktären Adèle från en trist, obegriplig figur.
I filmen drivs hon istället av en undertryckt sexualitet. Han anser att filmskapare ska använda
kameran till att tolka och inte bara göra en illustration. Forsters romaner saknar en röd tråd
som måste finnas i en film (Sinyard 2000, s. 152).

Filmen kan förmedla andra sanningar istället för en korrekt historisk återgivning av dåtida
realiteter. Berättelsen kan ha en symbolisk betydelse. Leif Duprez och Gerth Ekstrand skriver
att slutkyssar, som löser alla problem, är vanligare i Hollywoodfilmens 40-50-tal än i dåtidens
verklighet. Detta har att göra med vissa genrer och deras förenkling av verkligheten. Men
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filmerna kan förmedla något annat istället. Western - filmer ger ingen korrekt bild av
nybyggarnas förhållande till den inhemska befolkningen, men kan ha något att säga om
relationerna i ett kollektiv. Gangsterfilmer kan förhärliga våld, men samtidigt berätta om hur
brottslighet uppstår (Duprez & Ekstrand 1975, s. 98).

Det kan handla om en återspegling av vårt eget samhälle och våra attityder. Vi lär om oss
själva genom en sådan analys. Det är intressant att jämföra genom historien. Harriet Hawkins
anser att våra hjältebilder säger mycket om oss själva. Den manlige hjälten innefattar alla
nationens goda egenskaper. Bilden av en stereotyp, dekadent fiende är gammal. I
Shakespeares Henry V är fransmännen veka och snobbiga, i kontrast mot hårda brödraband av
engelsmän. I många länder finns samma uppfattningar om hjältar och traditionella skurkar.
Hawkins ser detta som en form av publikfrieri med den manliga publiken. De ska försäkras att
de inte behöver någon utbildning för att attrahera de bästa kvinnorna (Hawkins 1990, s. 16ff).

En anpassning till våra egna attityder gör det lättare för en nutida publik att ta karaktärerna till
sig. Cheryl L. Nixon säger hennes studenter uppskattade Darcys bad i en damm i TV-serien
Stolthet och fördom. De ansåg att detta gjorde att Darcy framstod som mer mänsklig. De
tyckte även att överste Brandon i Förnuft och känsla verkade betydligt mer tilltalande och
värdig Marianne, än vad den triste karaktären i boken var. Austens män döljer sina känslor om
de är värdiga, som upplysningens förnuftsbaserade män. I filmerna måste de däremot visa
känslor. Darcy framställs som hjälte plågad av känslor han inte kan uttrycka. Han visar dem
istället genom fysisk aktivitet. Detta är ett nutida sätt att uttrycka manlighet. Den nutida
publiken har mer sympati för en karaktär som kämpar för att visa vad han känner än behärskar
sig. Denna inställning återspeglar vår moderna längtan efter att visa känslor (Nixon 1998, s.
22-43). M. Casey Diana delade upp sina studenter i grupper. En grupp fick läsa boken Förnuft
och känsla först och se filmen sedan. Den andra gruppen fick göra tvärtom. Det visade sig att
de som sett filmen först hade lättare att följa med i handlingen och mindes fler detaljer. De
hade även lättare att skilja mellan karaktärerna. De flesta bokläsare ansåg karaktärerna som
platta och oåtkomliga. De hade svårt att identifiera sig med dem. Filmtittarna däremot ansåg
att karaktärerna var runda och engagerade sig i deras öde. Fler bokläsare hade svårt att hålla
reda på kronologin i händelseförloppet (Diana 1998, s. 140-146).

Det är positivt att samhället ändrat sig till det bättre. Filmerna, nutida återskapelser av
Austens verk, gör helt rätt i att återspegla detta. Devoney Looser lovprisar de nya hjältarna i
filmerna som bevis på hur långt jämställdheten nått. De bryr sig om och är jämställda. I boken
Stolthet och fördom säger Elisabet att hon blev kär i Darcy, när hon såg Pemberly. I TV-serien
ändrar hon sig när hon hör husföreståndarinnans lovpris. Karaktären Edward i en filmatisering
av Förnuft och känsla tycker om barn. Dagens hjälte måste vara mer vårdgivande (Looser
1998, s. 170ff).

4.3.2.4 Skådespelarnas betydelse

Skådespelare är en viktig faktor som skiljer de två medierna roman och film. Några
filmteoretiker kritiserar skådespelares inflytande på sina roller. Det är risk att de ger sin
karaktär en extra betydelse som inte är önskvärd. Berättelsen och karaktärerna blir annorlunda
än de är i boken. Lisa Hopkins raljerar med återanvändande av vissa skådespelare, som
förknippas med klassiska verk. I en filmatisering av Jane Eyre finns så många skådespelare
från Övertalning att denna är mer lik filmen Övertalning än boken Jane Eyre, menar Hopkins
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(2000, s. 57). Rachel M. Brownstein talar om en subtext hon anser utmärker 90-talets filmer.
Ett exempel på detta är skådespelerskan Emma Thompson, som genom olika omständigheter
har en doft av engelsk litteratur. Thompson skrev filmmanuset till en filmatisering av Jane
Austens Förnuft och känsla. Hon har också varit med i andra filmer, baserade på texter som
anses klassiska. Hennes tidigare giftermål med Shakespeare-tolkaren Kenneth Branagh är en
annan faktor (Brownstein 1998, s. 17f). Deborah Kaplan menar att vissa skådespelare i
Austen-filmatiseringarna har en romantisk image sedan tidigare filmer. Filmerna romantiserar
också de manliga karaktärerna på andra sätt. De frossar i männens uppvaktning. Männen
verkar inte ha något annat att göra. Kaplan konstaterar att filmerna har ökat bokförsäljningen,
men undrar om läsarna blir lika entusiastiska över hur karaktärerna framställs där, utan
romantisering (1998, s. 185).

Skådespelare innebär också att större fokus läggs på karaktärernas utseende i jämförelse med
böckerna. Lisa Hopkins anser att de manliga skådespelarnas utseende är av stor betydelse i
BBCs TV-serie Stolthet och fördom. Den riktar sig till kvinnor, menar hon. Speciellt Colin
Firth (Darcy) uppmärksammades mycket. De förändringar som är gjorda från bok till film har
alla med Darcy att göra. De fokuserar på hans känslor, önskningar, emotionella och sociala
utveckling (1998, s. 115). I Austen-filmatiseringen Övertalning kritiserades skådespelerskan
Amanda Root, som spelade Anne i filmen, för att inte vara tillräckligt attraktiv och sakna
charm. Amanda Collins menar att kritikerna därmed irriterade sig över att filmen höll sig
alltför nära boken. Biobesökare vill inte se konsekvenser av äldre tiders levnadsförhållanden.
Övertalning kritiserades för att vara naturalistisk. Collins menar att det centrala blir vad man
tror publiken accepterar och inte vad Austen skrev (1998, s. 82). Nora Nachomi anser att
glorifierandet av skådespelarna blir ett hinder för Austens ironi. Gwyneth Paltrow lovprisades
i samband med lanserandet av Emma. Man skulle göra henne till en stjärna. Nachomi menar
att det sammanblandas med rollporträttet av Emma. Glorifieringen står i stark kontrast till
boken, där Emma måste falla av sin piedestal. Men i filmen sitter Emma kvar, trots sina fel
(Nachomi 1998, s. 134).

Andra filmteoretiker accepterar att skådespelare måste få influera sina roller på olika sätt.
Brian McFarlane skriver om en filmatisering av Nathaniel Hawthornes Den röda bokstaven
från 1926. Boken var svartlistad och protestantiska kyrkan protesterade mot filmen.
Hollywood hade tidigare under 20-talet skakats av skandaler med stora namn inblandade. Nu
ville Hollywood ge en mer sund image av sig själv med en klassiker. Skådespelerskan Lillian
Gish var denna tids främsta filmstjärna. Hon hade sedan tidigare filmer en oskuldsfull image
hos publiken. Hennes medverkan influerade filmens ton. Filmen ville visa Hester som ett
oskyldigt offer.  Mycket av karaktären Hesters trots och stolthet i boken är i filmen ersatt av
Gish personlighet och oskyldighet (McFarlane 1996, s. 39f).

Sergio Rizzo skriver om filmatiseringar av Nathaniel Hawthornes Den röda bokstaven och
Arthur Millers Häxjakt. Rizzo menar att val av skådespelerskor hade med fiaskot för den
förstnämnda att göra. Skådespelerskan Demi Moore har haft många kassasuccéer. Men hon
uppfattas som tillhörande nuet. Winona Ryder i Häxjakt är en mer tidlös, klassisk
skådespelerska. Han anser också att skådespelerskornas privata bakgrund är av betydelse.
Moore kommer från en fattig miljö. Hon anses tuff och framåt. Ryder var från början
lyckligare lottad och behövde inte slå sig fram (Rizzo 2000, s. 96ff). Ett tidigare rollporträtt
kan också ha gjort ett så djupt intryck, att det blir svårt att göra ett nytt. Erik Hedling betraktar
David Leans engelska Dickens-filmatisering Lysande utsikter (1946). För den som sett Leans
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film kommer Abel Magwitch alltid att vara förknippad med Finlay Curries karakteristiska
drag, menar Hedling (1988, s. 60).

Utseendeideal förändras i både böcker och filmer. Rachel M. Brownstein talar om att
utseendet betonas på olika sätt under olika perioder. I 1940 års Stolthet och fördom spelade
Laurence Olivier Darcy. Detta skulle bli en film för kvinnor med Darcys vackra ansikte i
fokus. På denna tid spelade inte kroppen samma roll som den gör idag. På 40-talet måste
också hjältinnan vara vackrare än de andra. Elisabet skulle vara vackrare än systrarna. Det
behöver hon inte i boken eller i TV-serien (Brownstein 1998, s. 13f).

4.3.3 Karaktärerna i sitt samhälle

4.3.3.1 De privilegierade huvudpersonerna

Kvinnorna i böckerna arbetar inte, men det gör däremot männen. I böckerna får läsaren veta
vilket yrke de manliga karaktärerna har eller, lite diffust, att de ägnar sig åt affärer. I Förnuft
och känsla vill Edward Ferrars mor att han utmärker sig och blir något storstilat, medan
Edward själv föredrar kyrkan. Edward har därför inte mycket att göra och vantrivs (Austen
1996, s. 87f). Han menar att denna sysslolöshet var orsaken till att han förlovade sig med
Lucy, något han ångrat (ibid, s. 306f). Männens egendomar innebär också förpliktelser. I
Emma är mr Knightleys bror John på besök från London. Bröderna diskuterar då lantbruk.
”… som brukare av fädernegodset måste han tala om vad som skulle odlas på varje åker nästa
år…” (Austen 1998a, s. 126)  I Förnuft och känsla konstaterar Elinor Dashwood att mr
Palmer ”…förnötte sina morgnar med att spela biljard när han borde ägnat dem åt sina
affärer.” (Austen 1996, s. 257) Elinor verkar inte speciellt insatt i vad mr Palmer arbetar med,
men att han faktiskt arbetar eller borde göra det råder det ingen tvekan om.

Dessa män deltar också i sitt samhälle på andra sätt. Detta utspelar sig före demokratins och
den allmänna rösträttens tid. Karaktärerna tillhör det övre skiktet och har mycket att säga till
om. Mr Darcy i Stolthet och fördom är den ledande mannen i trakten där han bor och har stort
inflytande över andra. ”Hon tänkte på hur många människors lycka berodde av honom som
bror, godsägare och husbonde, hur mycken glädje och sorg, hur mycket gott eller ont det stod
i hans makt att bereda andra.” (Austen 1998b, s. 194) Genom männen får också kvinnorna
makt. När den tidigare så fattiga Marianne i Förnuft och känsla gifter sig med överste
Brandon får hon också del av hans makt och blir ”… härskarinna över en by.” (Austen 1996,
s. 322) I Emma vill prästfrun mrs Elton skryta över sin makes sociala betydelse.
”Fredsdomare och fattigvårdsmän och kyrkvärdar, alla kommer de och vill höra hans åsikt om
saker och ting.” (Austen 1998a, s. 556) Det finns också olika politiska partier där dessa
privilegierade kan delta. I Förnuft och känsla bodde Marianne Dashwoods beundrare
Willoughby granne med parlamentsledamoten Palmer. Mrs Palmer berättar att hennes make
förmodligen inte skulle besöka Willoughby i sina röstvärvningsförsök, eftersom Willoughby
tillhör oppositionen (Austen 1996, s. 98). Karaktärerna har inte fått denna ställning i någon
demokratisk ordning. De är födda till den. Det betyder också att karaktärerna styr över de
lägre skikten i detta samhälle.

I filmerna verkar däremot männen vara på en evig semester. Inte ens deras gods verkar
behöva några omsorger från deras sida. Är inte kvinnorna med, så ägnar de sig åt
fritidsaktiviteter som jakt. Det finns enstaka undantag, där händelseförloppet tvingar filmen
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att rätta sig efter boken. Edward i Förnuft och känsla talar i både boken och filmen om hur
skadligt det varit för honom att redan i unga år gå sysslolös. Detta är en viktig del av
handlingen. Men det ger ett annat intryck i filmen. Där verkar inte de andra sysslolösa
männen ta skada av sin lättja. Mr Weston i Emma säger att han inte kunnat ta hand om sin son
Frank, för att han även hade affärer att ägna sig åt. Det verkar här som att han måste förklara
varför han inte tog hand om sin son för en nutida publik. Då kommer yrket väl till pass. Vi får
veta att mr Collins i Stolthet och fördom och mr Elton i Emma är präster. Men Elton och
Collins nämner aldrig någonting om sina församlingsbor eller plikter.

De elaka systrarna Bingley i Stolthet och fördom hånar ofta människor för deras yrken i TV-
serien. Detta blir ett sätt att visa hur snobbiga och otrevliga dessa är. Ingen annan diskuterar
yrken. Männen talar aldrig om sina arbeten eller kommunala plikter. Mr Darcys inflytande
verkar vara begränsad till själva godset Pemberly där han bor. Hans husföreståndarinna säger
att de kan fråga vem som helst på godset och få höra vilken god husbonde han är. Darcy
verkar inte ha något odemokratiskt inflytande i den trakt han bor. Mr Palmer vill även i filmen
Förnuft och känsla bli parlamentsledamot, men Willoughby är ingen politisk motståndare.
Deras makt sätts inte in i en större demokratisk kontext. I filmen Emma har man varit tvungen
att behålla Emmas antipati mot att väninnan Harriet ska gifta sig med bonden mr Martin. Men
här kallar mr Knightley honom sin vän. Snobberiet är begränsat till Emma själv och hon
ändrar sig i slutet. Filmkaraktärerna verkar leva utanför ett historiskt sammanhang. De har
inga yrken, utan lever i en evig, sysslolös idyll utan makt över omvärlden.

4.3.3.2 Tjänstefolket

Karaktärerna i böckerna ger intryck av att ha en nära relation till sitt tjänstefolk. De känner
dem och månar om dem. I Stolthet och fördom visar det sig att även den respektingivande
lady Catherine de Bourgh tar hänsyn till vad en gammal trotjänare tycker. ”Dawson har
ingenting emot att sitta på kuskbocken, så det finns gott om plats i vagnen.” (Austen 1998b, s.
168) Dessa tjänare framstår som människor med olika egenskaper. I Förnuft och känsla
funderar mrs Jennings på om systern till hennes Betty duger till kammarjungfru. Hon vet att
systern är en bra husjungfru och syr bra (Austen 1996, s. 241). Det visar att mrs Jennings
måste känna båda dessa flickor väl och ha åsikter om dem. Prästfrun mrs Elton i Emma klagar
över att mr Knightleys betjänter inte är så bra som de borde vara. Hans betjänt mrs Hodges
skulle ha lovat att skicka ett recept till mrs Eltons betjänt Wright, men inte gjort det (Austen
1998a, s. 559). Karaktärerna känner även andras tjänare vid namn och har åsikter om hurdana
de är. Betjänterna blir personer med olika egenskaper. I böckerna är det också en
nödvändighet för karaktärernas livsstil att ha dessa betjänter. I Förnuft och känsla funderar
den annars så romantiska Marianne Dashwood över sin framtid. Hon glömmer inte mitt i sitt
drömmande att det är nödvändigt att ha tjänare. Marianne tycker inte att hon är extravagant i
sina anspråk, men en ordentlig stab av tjänstefolk måste hon absolut ha (Austen 1996, s. 78).
När Marianne tar emot en häst av sin beundrare Willoughby förebrår den mer eftertänksamma
systern Elinor henne för att inte tänka på familjens besvärliga ekonomiska situation. De
kommer inte att ta hand om denna häst själva. De måste anställa någon. ”…så måste hon köpa
en häst till för tjänaren, och hålla en extra tjänare för att rida hästen och dessutom bygga ett
stall för hästarna…” (ibid, s. 50)

I filmerna framställs tjänstefolket på ett helt annat sätt. De filmas oftast på håll och vi kan inte
se hur de ser ut. De ger ett helt opersonligt intryck och tilltalas endast med en kort order. Där
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finns undantag, som blir påfallande annorlunda . I Förnuft och känsla berättar familjen
Dashwoods betjänt Thomas en viktig nyhet. Denna nyhet är viktig för berättelsens handling
och hela händelseförloppet har flyttats över direkt från boken till filmen. Det ger ett
malplacerat intryck. Trots att Dashwoods bor i en relativt liten stuga har vi knappast sett
denne Thomas tidigare. Överhuvudtaget ser vi knappast något tjänstefolk i dessa filmer. De
flesta karaktärerna bor mycket rymligt och det måste vara ett hårt arbete att hålla dessa
byggnader med tillhörande trädgårdar i ordning. Men karaktärerna träffar nästan aldrig på
tjänstefolk när de går runt på egendomarna. Dessa hus och gods är märkligt folktomma. I
boken Stolthet och fördom visas Elisabet och de andra omkring på Darcys gods av en
trädgårdsmästare, som är mycket stolt över sitt arbete. I TV-serien är det Darcy själv som
förevisar Pemberly. I Förnuft och känsla bekymrar sig Elinor Dashwood om tjänarna när hon
och modern och systrarna tvingas lämna familjegodset Norland. Hon samlar alla tjänarna och
beklagar att familjen nu endast kan behålla ett par av dem i sitt nya hem. Elinor säger till dem
att deras nya arbetsgivare är bra. Hon gör avskedspresenter till dem. Man får känslan av att
hon i första hand bekymrar sig om tjänstefolkets välfärd, framför sin egen och familjens. I
boken är det ingen som bryr sig om hur betjänterna har det. I samma film skämtar Edward
Ferrars om att han ska få resa med den yngsta systern Margaret Dashwood, som betjänt, och
att han blir illa behandlad. Han kan tydligen föreställa sig själv som betjänt. Dessa grepp blir
ett sätt att radera ut klasskillnaderna och göra dem mindre viktiga.

De enda som kommenterar tjänstefolket är karaktärer som annars framställs negativt. Den
hysteriska mrs Bennet verkar vara den enda som har ett mer personligt band till sina tjänare.
De pjåskar med henne och behandlar henne som ett bortskämt barn. Den elaka Fanny i
Förnuft och känsla säger att flickorna Dashwood och deras mor är så fattiga, att de säkert bara
kan ha råd med ett fåtal tjänare. Dessa negativa karaktärer är de enda som verkar inse
nödvändigheten av att ha betjäning. Annars framstår filmernas tjänare mest som dekoration.
De dyker upp ur tomma intet och utför sina sysslor, där inget tyngre arbete tycks ingå, och är
sedan försvunna. Deras främsta funktion tycks vara att annonsera att någon kommer på besök,
hålla upp dörrar, servera vid måltider och fester. Det är svårt att få känslan av att dessa
människor är nödvändiga för livsstilen hos den privilegierade samhällsklassen.

4.3.3.3 Faran utanför den inre kretsen

Jane Austen låter oss ana att det finns en annan verklighet än den bokens huvudkaraktärer
lever i. Böckerna handlar inte om de mörkare sidorna av detta samhälle, men Jane Austen
antyder med korta kommentarer en annan verklighet. Austen konstaterar vissa
omständigheter, utan att ge en åsikt om dem. Filmerna har helt valt att bortse från detta. Lady
Catherine de Bourgh i boken Stolthet och fördom lägger sig i de sämre lottades
angelägenheter. ”Närhelst några av torparna visade sig grälsjuka, missbelåtna eller alltför
fattiga, skyndade hon till byn för att bilägga deras tvist, tysta ned deras klagomål eller läsa
lagen för dem tills de åter blev lugna och nöjda med sin lott.” (Austen 1998b, s. 137) I en
mening i slutet av Stolthet och fördom blir vi påminda om att England faktiskt befunnit sig i
krig under den tid boken utspelar sig. Här berättas det att Lydia och Wickham även efter att
det hade blivit fred och de fått ett hem, levde ett mycket oregelbundet liv (ibid, s. 298).
Flickorna Bennet nämner i förbigående de hårda villkoren för soldaterna i den engelska armén
när sitter och talar om de senaste händelserna i området. ”…en soldat hade fått prygel…”
(ibid, s. 54) I Emma besöker Emma och väninnan Harriet en fattig och sjuk familj. De har
med sig en korg med diverse förnödenheter som denna familj kan behöva. Emma tar intryck
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av vad hon sett hos dessa människor, men samtidigt tycks dessa känslor inte vara särskilt
djupa. ”Just nu tycker jag att jag inte kan tänka på andra än dessa arma varelser hela dagen,
men vem vet hur snart de kanske är bortblåsta ur mina tankar!” (Austen 1998a, s. 111) Jane
Austen beskriver ingenting om hur dessa fattiga lever, utan konstaterar bara Emmas
reflektioner och vad hon gör.

Emma är den enda av dessa tre böcker som tar upp att det finns människor av annat etniskt
ursprung. Vid ett tillfälle blir Harriet och en väninna skrämda av några zigenare som slagit
läger vid en skog i närheten. Några zigenarbarn börjar tigga pengar. Flickorna blir överdrivet
rädda, detta är ju trots allt bara tiggande barn. Jane Austen skriver att deras rädsla inbjöd till
attack. Emma tänker rapportera till mr Knightley, som är traktens fredsdomare, att det finns
strykare i trakten (ibid, s. 403ff). Denna folkgrupp hade inte en självklar rätt att vistas var de
ville. Även filmen innehåller en episod med zigenare. Här är det Emma och Harriet som är ute
och går, då de ansätts av några zigenare. Detta är inga barn utan ett antal män som börjar
förfölja flickorna. De verkar vara föregångare till dagens väskryckare och försöker att ta
Harriets väska. De är kriminella och råkar samtidigt vara zigenare. Varken kvinnor eller barn
syns bland dem.

I filmerna med sina många utomhusscener ser vi aldrig en fattig människa. Elisabet Bennet i
TV-serien Stolthet och fördom frågar ortens regementschef om armén är där för att försvara
dem mot pöbeln eller fransmännen. Men då kan tittaren undra var denna pöbel är någonstans.
Det enda undantaget är när Darcy är i London och söker efter de förrymda Lydia och
Wickham i Stolthet och fördom. Han får då söka igenom Londons fattiga kvarter. Men
fattigdomen är kombinerad med drickande eller andra problem. Där finns inga fattiga i
närheten av området där filmens karaktärer bor. Där är alla välklädda, gator och trottoarer är
rena och fräscha. I Emma går Emma och Harriet på besök hos en familj liksom de gör i
boken. Men här är denna familj inte fattig. Istället är det en sjuk kvinna i familjen, som
flickorna besöker. Till skillnad från i boken ser vi här hur familjen har det. Dessa människor
är inte lika välbeställda som Emma, men de har det bra. Den lilla stugan går i trivsam
allmogestil. Senare möter de prästen mr Elton, som berättar att han också ska besöka den
sjuka. Hon verkar vara mycket speciell och unik här. Ingen nämner de fattiga vare sig i denna
film eller i de andra. De finns helt enkelt inte.

Men även de privilegierade i detta samhälle lever i fara för att falla i en avgrund, orsakad av
dålig ekonomi eller eget handlande. Familjen Bennets yngsta dotter i Stolthet och fördom blir
gift trots allt. När Lydia återkommer till sin hemtrakt efter rymningen med en officer är
många skvallertanter snopna över att det hela slutade så väl. ”Det hade givetvis varit mer
uppseendeväckande om miss Lydia Bennet hade blivit prostituerad eller i lyckligaste fall
avspärrad från världen och skickad till någon avlägsen lantgård.” (Austen 1998b, s. 238)
Hennes familj hade alltså vägrat att befatta sig med henne igen och hellre låtit henne leva som
prostituerad än tillsammans med dem. Men nu blev ju Lydia gift och tas trots allt emot hos sin
familj. I filmen nämner ingen möjligheten av att det kunde ha slutat så illa för henne. Jane
Fairfax i Emma tillhör de inre kretsarna. Men innan hon gifter sig rikt ser hennes framtid
mörk ut. För att klara sitt uppehälle måste hon bli guvernant, något som inte lockar. Hon
kommenterar bittert hanteringen av guvernanter. Det finns förmedlingar att vända sig till om
man söker en guvernantplats. ”…ett slags kontor för försäljning inte precis av kött och blod,
men av intellekt.” Jane menar att slavhandel och guvernanthandel är lika usla hanteringar
(Austen 1998a, s. 365). I filmen Emma funderar Jane själv på om hon vill bli guvernant och
kan fritt välja sin framtid.
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I böckerna är det också naturligt att barn får lida för föräldrarnas misstag. I Förnuft och känsla
berättar mrs Jennings att överste Brandon antas ha en dotter utom äktenskapet. Ingen av de
närvarande verkar särskilt chockerad.  Inte heller uttrycker någon ogillande mot översten för
detta (Austen 1996, s. 57). När mrs Jennings talar om att hon är övertygad om att Marianne
och Brandon kommer att gifta sig, diskuterar hon även deras framtida ekonomiska situation.
”Tvåtusen om året utan skulder och avdrag – utom den lilla oäktingen förstås, henne glömde
jag, men hon är kanske satt i lära någonstans för ett billigt pris, och vad betyder det för
resten?” (ibid, s. 165) Att stoppas undan någonstans är det vanliga ödet för ”oäktingar”, något
alla vet men som det inte direkt talas om. Överste Brandon blir inte själv lidande av att alla
tror att han har ett barn utom äktenskapet, annat än att han får stå ut med skvaller bakom
ryggen. Hela ”skammen” faller på kvinnan och barnet. Senare berättar Brandon att flickan
inte är hans dotter, utan barnet till en kvinna, som hans föräldrar förbjöd honom att gifta sig
med. Denna flicka har tagits om hand av andra. Nu har hon vuxit upp och i sin tur fått ett barn
utom äktenskapet, med bokens skurk Willoughby. Flickan har i detta läge själv inget val och
Brandon berättar att han flyttat ut henne och barnet på landet (ibid, s. 178). Hennes vidare
öden vet läsaren inget om. I filmen tror ingen att överste Brandon har en dotter utom
äktenskapet. Här bestämmer flickan själv att hon vill åka ut på landet för att föda barnet.
Brandon bestämmer inte över henne, utan är bara snäll och hjälper sin skyddsling. En positiv
karaktär som mrs Jennings kallar ingen för oäkting.

4.3.3.4 Historiska fakta

Litteratursociologin ser filmen som en försämring av ett original, boken. Viss filmteori jag har
tagit del av ser också förändring som försämring. Berättelserna kan ha degraderats till
verklighetsflykt och drömmerier som inte lär tittaren något. Suzanne Ferris anser att vissa
Austen-filmer lockar publiken med löften om flykt i en rekonstruktion av det förflutna. Hon
menar att de ingår i en tradition inledd av filmskaparna Merchant och Ivory. Här finns ett
socialt differentierat, men smakfullt uppvisande av rikedom. Detta är karaktärer med en
oändlig fritid och starka familjevärderingar. Filmbesökaren kan lämna bakom sig dagens
bördor med ekonomisk osäkerhet, familjekonflikter och rasproblem. Det lyckas för att detta
samhälle är så olikt vårt nutida (Ferris 1998, s. 122).

Liksom i mitt tidigare kapitel  4.3.1.2. Natur och realism kritiseras försköningen. Carol M.
Dole anser att syftet bakom är att framföra ett konservativt, samhällsbevarande ideal till
publiken. Skönheten i dessa filmer är ett vapen för att understödja klassystemet, utan att
samtidigt visa de mänskliga kostnaderna för det. Hon tycker att Austens egen inställning till
klasskillnader är svårtydd. Det ger filmmakare stor frihet. Filmen Övertalnings låga
publiksiffror berodde på att den visar på de mänskliga kostnaderna för lyxlivet (Dole 1998, s.
58-76). Geoff Eley menar att i det allmänna, brittiska medvetandet har fattigdomen under 30-
talet alltid varit tecken på nutidens fördelar. Men sedan slutet av 70-talet är 30-talets
fattigdom placerat i en förfluten tid, och därmed domesticerat. Eley ser det som ett politiskt
projekt av glömska. Den mest uppenbara formen av detta är den turistinriktade national
heritage industry. Det har blivit en speciell genre med effekter att avpolitisera fattigdomen
(Eley 1995, s. 31).

Men några kritiker menar att det handlar om ett behov hos publiken själv. Vi i publiken vill
helt enkelt inte ta till oss information som känns obehaglig. Samtidigt gör det att vi inte lär oss
om vår historia. Amanda Collins säger att publik och kritiker faktiskt inte vill se en realistisk
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bild av det förflutna. Collins jämför den mer realistiska filmatiseringen av Austens
Övertalning med den romantiska Förnuft och känsla. Vi har ett behov av att vara nostalgiska i
förhållande till det förflutna. Denna romantisering ändrar hela vår uppfattning om vår historia
(Collins 1998, s. 81). Sergio Rizzo anser att vissa filmatiseringar av klassiker har förvanskat
historiska fakta för att vara politiskt korrekta. En filmatisering av Nathaniel Hawthornes bok
Den röda bokstaven (1850) i puritansk 1600-talsmiljö omvärderar den tidiga europeiska
kolonisationen. Den undviker ett våldsamt historiskt arv med rasism och kvinnoförtryck
(2000, s. 104). Lisa Hopkins skriver om två filmatiseringar av Jane Eyre, vars handling också
är påverkad av vår tid. Även Hopkins kritiserar en strävan att vara politiskt korrekt. Filmerna
vill inte framställa svarta karaktärer på samma sätt som i romanerna. Dessa negativa
karaktärer har istället blivit vita (Hopkins 2000, s. 60).

Cultural studies accepterar filmens egna villkor. Kostymfilmer anklagas ofta för att inte
framställa verkligheten så som den var under den tid handlingen utspelas. Men detta är en
komplicerad fråga. Min Soo Kang tycker att översättning av historiska händelser till film är
fullt av svårigheter. Film är ett tidsbaserat medium, där man är tvungen att klämma in
historiska händelser som utvecklade sig över flera år. Det är bättre att filmen överger rent
historiska fakta och istället koncentrerar sig på den dåtida stämningen (Kang 1995, s. 116f).
Denise J. Youngblood talar om Repentance (1982), en film av Tengiz Abulaze. Denna film
handlar om 30-talsförföljelserna i Sovjet. Karaktärerna är inte klädda och uppför sig på ett
realistiskt sätt. Men filmen lyckas med att visa denna epok tack vare denna surrealism. Den
får liv i mentaliteten från 30-talet (Youngblood 1995, s. 140f). Det är en fördel att filmen
personifierar historien. Det är alltför lätt att dessa händelser blir en exercis i siffror (ibid, s.
149ff). Sumiko Higashi kallar Walker (1987) postmodernistisk och självreflekterande. Filmen
handlar om en amerikansk äventyrare, som blev president i Nicaragua. Filmens presentation
av händelser är kronologisk, men inkluderar nutida militära händelser som Vietnamkriget och
Operation Ökenstorm. Den vill ge perspektiv på historiska händelser, genom att leka med
fakta (Higashi 1995, s. 189f). Robert A. Rosenstone påpekar att sammandrag och
utelämnande är vanliga också i skriven historia. Walker har mött olika attityder även i skrift
under historiens gång (Rosenstone 1994, s. 203ff). Det är fel att tro att historisk film på något
sätt är ett fönster till det förflutna (ibid, s. 211).  Joel Olsson menar att de som satsar pengar
på film måste vara lyhörda för mängdens krav och drömmar. Ängslan att stöta sig med
publiken och krav på nya lockelser har präglat hela filmutvecklingen. Olsson tycker att film
alltid kan ges en politisk tolkning, eftersom all film speglar vissa sociala, moraliska, religiösa
och samhälleliga värderingar. Filmen föredrar ofta det skönmålande, därför att publiken vill
ha det så (Olsson 1983, s. 133ff).

Det är helt naturligt att äldre romaner som filmatiserats under årens lopp påverkas av det
samhälle de återskapats i. Robert Giddings visar hur Charles Dickens romaner filmatiserats på
olika sätt. David Leans Lysande utsikter (1946) förmedlade efterkrigstidens hopp om bättre
tider. När filmaren Humphrey Jennings gjorde Pickwickklubben (1952) hade den optimistiska
stämningen i Storbritannien bytts i pessimism. Kalla kriget rådde. I denna film från 1952
underströk Jennings bandet till det förflutna. Han attackerades av kollegor som såg bilden av
nationen som en familj som sentimental fantasi. Men även Dickens egna romaner påverkades
av sin samtid, påpekar Giddings. Dickens Pickwickklubben publicerades 1836 och kom vid en
speciell tidpunkt i Englands historia. Landet förvandlades från ett jordbrukssamhälle till ett
industrisamhälle. Alla Dickens böcker andas reformvänlighet, men även att ondskan ofta
utspelas i staden. De är delvis en nostalgisk tillbakablick på en tidigare period (Giddings
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2000, s. 38ff). Jenny Dennet säger att Dickens föraktades av många intellektuella på 30-talet.
Hans böcker skulle vara sentimentala och ett bevis på viktorianskt hyckleri. Både film och
Dickens-böcker sågs som känslosam smörja att söva befolkningen med. Det fanns ett
klassförakt i detta. I en 30-talsfilmatisering av ett av Dickens verk är därför de sentimentala
inslagen nedtonade (Dennet 2000, s. 54-69).

Brownstein jämför filmatiseringar av Austens romaner från olika perioder och menar att där
finns stora skillnader och syften. Rachel M. Brownstein pekar på elegansen i Austen-
filmatiseringarna från senare år och jämför det med en tidigare filmatisering från 1985. Den
senare vill vara seriös och visa de kvinnliga karaktärernas dagliga liv. 1940 års Stolthet och
fördom framställde Elisabet som dotter av medelklassen, i uppror mot aristokratin. Så brukade
Hollywood skildra 1800-talsromaner under andra världskriget. De porträtterar Old England
som Amerikas förfader. Filmen anslöt sig till dem som ville få in USA på Englands sida i
kriget (Brownstein 1998, s. 15).  M. Casey Diana analyserar varför vi lockas av bilden av en
idyllisk dåtid i de senare filmatiseringarna av Austens romaner. Diana har frågat sina
studenter i engelska vid University of Illinois varför de skulle ha velat leva under en tidigare
period. De ville inte tillbaka till en omodern tid utan datorer, bilar och medicin. Men
studenterna lockades av bilden av en enklare, snällare era där människor visade respekt för
varandra (Diana 1998, s. 146).

Jonathan Bignell skriver om Bram Stokers Dracula. Både boken och senare filmversioner av
den kan berätta vad publiken skrämts av under olika perioder. När boken kom speglade den
viktorianernas rädsla för en degeneration tillbaka i utvecklingen. De uppfattade England som
höjdpunkten i mänsklighetens civilisationshistoria. Men här tog sig en onaturlig varelse in i
vad som verkade vara ett säkert medelklasshem. Draculas ursprung i Östeuropa och hans
primitiva aptit gjorde honom fruktad av britter. Östeuropa uppfattades som efterblivet och
hotfullt. Francis Ford Coppolas film ifrån 1992 innehåller däremot nutida skräckteman, som
AIDS och drogberoende (Bignell 2000, s. 114-129). Ibland är det helt nödvändigt med
förändringar. Boken kan referera till något som inte så många är bekanta med längre. Arthur
Millers Häxjakt (1952) refererar till sin tids McCarthyism på 1950-talet, där människor
förföljdes för ”oamerikansk” verksamhet. Sergio Rizzo menar att detta knappast är
ihågkommet av så många idag. I en 90-talsfilmatisering av denna handling bland puritaner i
1600-talets USA finns istället referenser till religiös fundamentalism (Rizzo 2000, s. 105).

Neil Sinyard går i polemik med dem som kritiserade filmversionen av E.M. Forsters En färd
till Indien. Han påpekar att det inte alltid är lovvärt att försöka efterlikna boken. Forster har
inte en humanistisk syn i alla avseenden. I Howards End beskriver Forster de fattiga som
“…unthinkable, and only to be approached by the statistician or the poet.” Vid filmatiseringen
av E.M. Forsters En färd till Indien (1984) har filmversionen också tagit bort Forsters
kvinnofientlighet (Sinyard 2000, s. 152). Fred Inglis tycker inte att det avgörande är att vi
delar inställningen, utan att vi sympatiserar med den. Han ser inget fel i detta. Karaktären
Julia i En förlorad värld avstår både i boken och i TV-serien från Charles av plikt mot Gud.
Denna form av religiös nit har nästan försvunnit från den brittiska kulturen. Det verkar
främmande för oss, som ser världen ur en humanistisk snarare än religiös synvinkel, men vi
respekterar det (Inglis 2000, s. 194).
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4.4 Sammanfattning

Skillnaderna mellan böckerna och filmerna är ganska avsevärda, vad gäller de faktorer jag
lagt fokus på. Det märks speciellt när själva händelseförloppet tvingar filmen att behålla drag
från boken. Böckerna visar ett realistiskt England med växlande årstider. I filmerna råder
däremot en evig sommar. Där finns inga lyriska naturskildringar i Austens texter. Hon
anlägger en nyttoaspekt när hon beskriver natur och egendomar. Det handlar ofta om att
indirekt beskriva en karaktärs ekonomiska ställning. Romanerna förmedlar en negativ bild av
naturdyrkare. De ägnar sig åt skryt eller drömmerier. Filmerna däremot frossar i naturskönhet
och karaktärerna tillbringar mycket tid utomhus. De tar oändliga promenader i en vacker
miljö. Jag tycker att naturen i filmerna har anpassats efter karaktärerna och filmens stämning.
I böckerna lever naturen ett mer självständigt liv. De ekonomiska villkoren för karaktärerna är
mer påträngande i böckerna. Den enda hjältinnan som är ekonomiskt oberoende är Emma.
Hon har därför en mycket mer bekymmerslös tillvaro än de andra flickorna, som är beroende
av andras välvilja. De är beroende av släkt och eventuella framtida makars ekonomi. Austens
böcker förespråkar en balans mellan kärlek och pengar vid val av äktenskapspartner. Även i
filmerna har de flesta hjältinnorna det ekonomiskt knapert, men där finns alltid andra utvägar.
Flickorna tänker verkligen inte på egna ekonomiska fördelar, varken inför äktenskap eller
annars.

Till skillnad från filmerna lever Austens karaktärer i ett dåtida samhälle. I böckerna finns bara
sparsamma kommentarer om det, men det framträder ändå i bakgrunden. Karaktärerna tillhör
de privilegierade i en odemokratisk dåtid. Andra får arbeta hårt för att de ska kunna fortsätta
med sin bekymmerslösa tillvaro. Det framkommer att där finns fattiga. Men även de
privilegierade kan lätt hamna i en hårdare tillvaro, om de får ekonomiska svårigheter eller gör
något som uppfattas som oacceptabelt. I filmerna lever de till synes utan band med det
omgivande samhället. Jane Austen använder i högsta grad ironin som vapen och skonar
nästan ingen av karaktärerna från sin vassa penna. I filmerna driver man däremot med enstaka
karaktärer, som görs dumma med alla medel. Karaktärerna blir mer renodlat goda, onda och
dumma utan ironin.

Jag har delat upp de filmteoretiska texterna. Jag tycker att en del av detta material visade prov
på samma inställning till medierna bok och film som flera av de litteratursociologiska
företrädarna har. Några av filmteoretikerna bedömde filmen efter hur nära den lyckats hålla
sig till sin litterära förlaga. Det litteratursociologiska förhållningssättet, i texterna jag använt
till denna uppsats, är att boken är överlägsen bildmediet. Där finns en parallell till de
filmteoretiker som såg filmernas skillnader från böckerna som negativa. Försköningen av
miljön och den bristande historiska realismen i filmerna är inte positivt. Där fanns skilda
åsikter bland filmteoretikerna om vad syftet med detta är. Det kan handla om reklam för ett
turistmål. Syftet kan också vara att locka publiken att fly från verkligheten eller
att propagera för konservativa värderingar. Genom att romantisera berättelsen har
filmmakarna fördummat den. De försitter en chans att lära den nutida biopubliken korrekta
historiska fakta om hur människor levde under tidigare perioder. Ingenting annat hos filmen
kan ersätta detta. Det rätta hade varit att hålla sig till bokens original.

Andra filmkritiker har en annan syn på de skillnader jag tagit fram mellan Austens böcker och
filmatiseringarna. Bristen på realism i filmerna kan kompenseras av annat. Om filmen inte
återspeglar bokens historiska realism kan den mycket väl visa något lika värdefullt istället.
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Det kan handla om en symbolisk betydelse. Det är också i sin ordning att låta filmatiseringen
påverkas av andra faktorer än den litterära förlagan. Exempel på detta kan vara val av
skådespelare och att filmen återspeglar förändringar i samhället. Det är positivt att en
berättelse är så livskraftig att den har styrka att vandra mellan medierna. Den vackra miljön
kan vara ett komplement. Filmerna ger mer än den trista eller obefintliga miljön i böckerna.
Den kan också återspegla känslor och behöver inte vara realistisk. Filmen måste också, till
skillnad från boken, ha miljön närvarande hela tiden. Berättelsen måste anpassas till sitt
medium. En filmatisering av en gammal berättelse innebär också att den återskapas för en ny
tid. Det är då helt acceptabelt att göra ändringar. Jag tycker att dessa filmkritiker därmed intar
samma inställning till filmatiseringar som företrädare för cultural studies. Inom cultural
studies accepterar man båda medieformer som ingår i denna uppsats.

Även om jag själv föredrog böckerna framför filmatiseringarna, anser jag att uppsatsens
företrädare för cultural studies försvarar sin utgångspunkt bättre. De litteratursociologiska
författarna i denna uppsats visar ofta prov på ett ensidigt fördömande av bildmediet, medan
man i cultural studies analyserar skillnaderna.

5. Slutsatser och diskussion

* Vilka drag i Jane Austens romaner har ändrats för att återskapa dem på film?

Jag tycker att där finns en fördomsfrihet hos företrädare för cultural studies i synen på vad
kultur kan vara. Inom litteratursociologin har man en mer stelbent inställning. Vissa medier är
av naturen överlägsna. Det verkar ofta som om det handlar om ideologiska skäl. Där finns
inga djupare förklaringar eller analyser i det material jag har tagit del av, om varför just
bildmediet i sig själv skulle vara sämre. Nu i efterhand när jag ser mina frågeställningar,
tycker jag, att jag från början hade en litteratursociologisk syn på materialet. Utgångspunkten
finns i Jane Austens böcker. Det såg jag som helt självklart då. Det handlade om drag jag
uppskattade i böckerna och inte kunde finna i filmerna. Filmatiseringarna hamnar därmed i en
slags tomhet, där jag konstaterar att något inte finns i dem eller att det är sämre än i böckerna.
Under tiden jag arbetat med denna uppsats har jag insett att man kan ha andra infallsvinklar.
Men jag föredrar fortfarande böckerna framför filmerna.

Biblioteket tillhandahåller både böcker och filmer till sina låntagare. Jag tyckte därför att det
var intressant att se vilka skillnader som fanns mellan Austens böcker och filmatiseringarna.
Vad kan det betyda för låntagarens upplevelse av berättelsen i vilken medieform han möter
Jane Austens berättelser? Vissa låntagare ser kanske enbart filmerna eller läser bara böckerna.
Själv hade jag inte sett några filmatiseringar av Austens romaner innan jag började med denna
uppsats.  För biblioteket är videon en relativt ny företeelse. Många bibliotek har förmedlat
spelfilm på video sedan slutet av 1980-talet. Jag tycker att biblioteket ska tillhandahålla flera
former av medier och berättelser. Men en annan medieform kan också få konsekvenser för
själva berättelsen. Detta har varit ett försök att se vad medieformen kan innebära. De
skillnader jag skrivit om finns utanför själva händelseförloppen i berättelserna. Jag har sett på
gemensamma likheter mellan böckerna och sedan jämfört dem med gemensamma skillnader
från de tre filmerna. Syftet har varit att se ett mer allmänt mönster i senare års filmatiseringar
och jämföra dem med Austens böcker. Detta gör också att analysen inte blir lika grundlig som
vid en jämförelse mellan endast en bok och en film. Jag anser att de skillnader jag funnit gör
böckerna annorlunda än filmatiseringarna. Men betydelsen av händelseförloppet, den röda
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tråden, är också tydlig. Ibland finns de faktorer jag undersökt som en del av själva
händelseförloppet. Då bryter filmen sitt vanliga mönster och är i samklang med boken. Ett
exempel är att solen alltid skiner i filmen, men en händelse skulle inte ha inträffat om det inte
regnat. Då regnar det plötsligt i filmen också. I boken är det inte ovanligt med regn, men i
filmen framstår det som något mycket ovanligt. Hade den centrala händelseutvecklingen i
böckerna oftare färgats av dessa aspekter, hade filmerna kanske sett annorlunda ut. Annars
hade filmskaparna fått ändra själva handlingen. Det visar också att filmatiseringarna och
böckerna är mycket lika rent händelsemässigt. Detta kommer naturligtvis i skymundan i min
analys, som helt koncentrerar sig på skillnaderna.

Handlingen i Emma, Stolthet och fördom och Förnuft och känsla utspelas från hösten ett år till
hösten året därefter. Sommaren har alltså ingen avgörande plats. Det handlar om ett realistiskt
England, med växlande årstider och mycket regn. Miljön och vädret är beskrivna på ett
mycket sparsamt sätt i böckerna. I filmerna råder däremot en evig sommar, som aldrig
förändras. Miljön tar stor plats och är alltid närvarande. Genom sin ständiga närvaro upprepas
den, till skillnad från romanerna där utseendet på omgivningen konstateras mycket kortfattat
och inte upprepas. Handlingen i filmerna existerar i en tidlös skönhet utan en realistisk,
geografisk plats. I Jane Austens böcker har naturen en nyttoaspekt. Det handlar om
karaktärernas egendomar och egendomarnas ekonomiska värde. Karaktärerna i böckerna har
också ett syfte med att gå ut. De kanske vill få motion eller vara ifred. I filmerna går
karaktärerna ute och bara njuter av den vackra miljön. Där finns inga vassa gränser mellan ute
och inne, så som det gör i böckerna. Vild natur exponeras för både karaktärer och tittare.
Naturdyrkare i böckerna är dagdrömmare. Några otrevliga karaktärer kan också låtsas tala om
en vacker egendom, när det i själva verket handlar om att skryta om den egna eller andras
förmögenhet. I böckerna vistas karaktärerna alltid på någons marker. Där finns inte de fria
vidderna från filmerna.

Ett annat område där filmerna är mer förskönade är i karaktärernas sociala sammanhang. Jag
tycker inte att karaktärerna hör hemma i ett dåtida samhälle, som de gör i Austens romaner.
Männen i böckerna har yrken eller arbetar med affärer. De har praktiska plikter på sina gods.
Kvinnorna hör vad männen diskuterar. Männen deltar i samhället på olika sätt. Detta utspelar
sig före demokratins och den allmänna rösträttens tid. Männen har en odemokratisk makt över
andra, något kvinnorna indirekt får del av. I filmerna verkar däremot alla karaktärer befinna
sig på en evig semester. De bestämmer bara på det egna godset, som en nutida chef ungefär.
De har ingen makt över omgivningen, utan lever i en sysslolös idyll.

Huvudkaraktärerna har en nära relation till sitt tjänstefolk i böckerna. De månar om dem,
känner dem och är också medvetna om deras betydelse för den egna livsstilen. I filmerna ser
vi knappast något tjänstefolk. De är i så fall opersonliga och filmas på håll och blir en del av
den vackra, pampiga miljön. När karaktärerna går runt i sina hus eller på sina gods är dessa
märkligt folktomma. Det måste ju innebära ett betydande arbete att hålla dem i ordning. De
betjänter som faktiskt syns i filmerna utför bara lätta sysslor. De enda som kommenterar
behovet av dem är de otrevliga karaktärerna. Betjänterna påminner om en nutida
hotellbetjäning, med sin opersonliga service. I böckerna tillhör betjänterna en annan klass i
det rådande samhällssystemet. I filmerna finns en distans, både till de mer lyckligt lottade
karaktärerna och till publiken. Det finns ingen hemkänsla där betjänterna är en del av
hemmet, samtidigt som de tillhör en lägre klass. Sociala förhållanden kommenteras kortfattat
och sakligt i Austens böcker. Jag tycker inte att hon ger uttryck för värderingar. Sociala
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missförhållanden finns inte i filmerna. Man ser inga fattiga. Alla är välklädda och miljön är
fräsch och vacker. Om de privilegierade karaktärerna i Austens romaner missköter sig eller
har otur kan även de falla ner i en social avgrund. I filmerna ordnar sig allt, inga hemska öden
hotar någon på allvar.

Ett annat effektivt hinder för melodramatisk romantik i Jane Austens romaner är den vassa
ironin. Austens författarröst behandlar ingen med högstämd respekt. Jag anser att ironin
jämnar ut skillnaderna mellan bra och dåliga karaktärer. Ingen är perfekt. I filmerna får
däremot utvalda karaktärer bära allt löje och alla dåliga egenskaper själva. I böckerna har alla
karaktärer ekonomiska intressen av andra. Ironin och de ekonomiska realiteterna i böckerna är
effektiva hinder för melodrama och romantik. Austen håller sina karaktärer på jorden genom
bistra fakta. Släktingarna i böcker är enheter av konkurrenter om en familjeförmögenhet.
Oftast sitter en gammal, elak släkting på pengarna. I filmerna blir ekonomin inte så personlig.
Där finns alltid andra utvägar. I filmerna är det bara de negativa karaktärerna som tänker på
pengar. Då detta absolut inte är nödvändigt i filmerna, framstår de som ännu värre. De blir
mer renodlat giriga. Varför vara så pengaintresserad? Allt ordnar sig ju ändå på slutet. De
positiva karaktärerna kan däremot helt ägna sig åt sina känslor. Det gör också filmerna mer
romantiska. Hjälten verkar inte fullt lika romantisk, om han måste hålla sig väl med sin gamla
mamma för att kunna fria till hjältinnan. Hjältinnorna måste tänka på att bli försörjda av en
framtida äkta man i böckerna, om de inte har egna pengar. Då kan de å andra sidan bli offer
för en lycksökare. Detta är de också medvetna om. Filmerna tar endast upp flickorna egna
usla ekonomi. Men böckerna förespråkar inte att någon bara ska tänka på pengarna. Det ska
finnas en måttfull balans.

Den filmteoretiska kritiken mot filmerna anser ofta att de brister i fakta. Det är uttalat eller
underförstått att dessa lärdomar finns i böckerna. Romanerna informerar om hur det verkligen
förhöll sig under denna tid. Filmerna måste efterlikna de litterära förlagorna så mycket som
möjligt. Ju mer samstämmighet, desto bättre är filmerna. Jag tycker att detta också finns i den
litteratursociologiska synen på boken som överlägsen. Man tar ingen hänsyn till att filmen är
ett annat medium som kan medföra något annat istället. Jag anser också att där finns
paralleller i mitt avsnitt om bibliotek och video (1.2 Bibliotek och film). Där påpekas i
material jag tagit del av, att ett skäl till att det fanns tveksamheter att införa spelfilm på
biblioteken var bibliotekens traditionella, folkbildande tradition, vilket gjorde det
okontroversiellt med URs program på video. Men med spelfilmerna var det annorlunda. De
var bara underhållande. Denna filmkritik anser att publiken ska bli informerad om historiska
fakta under denna tid. Men istället ingår filmerna i en tradition av filmer i en vacker,
förskönad dåtid. Publiken har blivit van att en viss typ av filmer om dåtiden ska vara vackra
genom filmer från Hollywood och filmmakarna Merchant och Ivory. Det kan också ligga en
fara i att den dåtida fattigdomen bagatelliseras. Några filmkritiker talar om att problemet är att
filmerna tillmötesgår ett skadligt behov hos publiken att drömma sig bort. Vi vill se en
önskebild av oss själva och inte realistiska fakta. Ett annat skäl att försköna filmerna kan vara
att de ska fungera som turistreklam och locka turister till olika områden. En del filmkritiker
ser politiska orsaker bakom försköningen i filmerna. De är del av en nykonservativ trend.
Andra anser att det enbart handlar om estetiska skäl.

I det litteratursociologiska material som jag tagit del av framstår bildmediet som oerhört
passiviserande och bedövande för sin publik. Åskådaren tittar och ingenting stimulerar
hjärnan. Bilden är kravlös och ger bara underhållning. Man nöjer sig med känslokickar istället
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för tankar och intellektuell ansträngning. Men till skillnad från denna filmkritik är de
litteratursociologiska texterna kritiska till bildmediet som helhet. Det går inte att göra något
bra av en filmatisering. Skriften är krävande, men den ger något till den som är villig att
anstränga sig. Skriften innebär inlevelse och strukturer. Där finns en samstämmighet inom
litteratursociologin och denna filmkritik, om att en filmatisering måste utgå från boken. Där
kan inte finnas något positivt med förändringar mellan olika medier. Men jag tycker att de
olika analyserna av syftet med de vackra miljöerna faktiskt visar att bilden faktiskt kan tolkas.
Det kan inte bara handla om passivt registrerande. Bilder, liksom ord, är öppna för tolkningar.
Austens texter är inte bildmässiga och innehåller inga målande beskrivningar. De kanske
därmed blir öppnare för tolkning. Några filmkritiker talar om skådespelarna som en viktig
faktor i filmen. Kända skådespelare har ofta en image sedan tidigare filmer. Ofta glorifieras
huvudrollsinnehavarna, och detta kan bli till hinder för ironin i filmatiseringarna av Austens
romaner. Utseendet blir mer påträngande i en film. Austen beskriver karaktärernas utseende
mycket svepande och kortfattat.

Där finns också filmkritik som är mycket mer accepterande mot förändringarna i
filmatiseringarna. I detta anser jag att de överensstämmer med företrädarna för cultural
studies. De accepterar att medier är jämbördiga, men att filmen har andra villkor för att berätta
en historia. Ett exempel är den förskönade miljön. En filmkritiker påpekar att miljön ständigt
är närvarande i filmen i allmänhet. Filmskaparna har inte kunnat välja om den ska vara med
eller inte, som en författare kan göra. Miljön i filmen kan också användas för att förmedla
psykologiska sanningar. Exempel finns i filmatiseringarna av Austens romaner. Något tråkigt
har hänt och detta symboliseras av det dåliga vädret. Romanen behöver inte vara ett facit för
filmen. En nutida film har andra hänsyn att ta. Det är inte säkert att författaren förmedlar
korrekta historiska fakta. Det gäller då att välja om filmen ska vara sann mot författaren eller
verkligheten. Det handlar också om publikens kunskaper. Jane Austens romaner utspelar sig i
dåtiden. Det finns nu ett avstånd. Även en helt realistisk, historisk miljö skulle kunna kännas
främmande för en nutida tittare. Andra kritiker påpekar att filmerna i högre grad lever i en
kontext av kärlekshistorier och lyckliga slut. Det kanske är mer tacksamt i filmer som
utspelar sig under äldre tider. Där finns redan en annan miljö än den vardagliga.

Flera författare i den filmteori jag tagit del av anser att film också talar till känslor och
sympatier i högre grad. Men detta kan vara positivt. Tittaren känner inlevelse med andra
människors öden. Jag tror att vi nutida tittare kanske också har andra referensramar än dåtida
läsare av Austens romaner. I Austens romaner handlar det om en viss typ av natur, som ingår i
karaktärernas ägor och är ett mått på deras rikedom. Under Jane Austens tid var ekonomin
osäker för många. Det kanske kan göra att läsarna uppskattar och tilltalas av välskötta
egendomar. De flesta av oss har åtminstone uppehället säkrat. Det gör att vi kan ägna oss åt
naturdyrkan för dess egen skull. Vi förknippar också ofta natur med ledighet och semester.
Jag har sett en filmatisering av Övertalning från 1995, där berättelsen framställdes annorlunda
mot de filmer som ingår i denna undersökning. Tittaren kunde se betjänterna i närbild,
riktandes hatiska blickar mot de privilegierade. Miljöerna eller huvudkaraktärerna var inte
lika vackra. Men jag tycker att filmen med detta bara gick i polemik med andra typer av
filmatiseringar. Austen själv lägger inga värderingar på sociala förhållanden. Hon beskriver
inte heller miljön som ful, utan bara på ett kortfattat sätt.

Några filmkritiker som accepterar att filmerna skiljer sig från den litterära förlagan,  påpekar
att the heritage industry, med dess nostalgiska återblickar på Old England, är av gammalt
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märke. Det är ingenting som kommit med filmatiseringarna. Hos de kritiska rösterna verkade
det vara en helt ny företeelse. Men här menar man att redan Charles Dickens skrev nostalgiskt
om gamla tider före industrialismens genombrott. Då var landsbygden viktig. Filmen har tagit
över denna tradition. Någon filmkritiker påpekar att den dominerande, vackra miljön kan
också ses positivt.  Filmerna ger mer än böckerna, med sina kortfattade, kärva
miljöskildringar. Det kan vara publikens egna behov av att bli underhållen som uppfylls. Men
det är inte farligt. Trots allt är publiken medveten om att de dåtida realiteterna var annorlunda.
Det går bra att drömma. Annan filmkritik menar att filmerna kan förmedla något annat
istället. Då handlar det inte om realistiska fakta, utan filmen blir istället mer symbolisk än
bokstavligt. Filmen kan också vara en dialog med nutiden och leka med historiska fakta. Det
går också att se skillnaden som ett positivt tecken på hur långt vi hunnit i utvecklingen.
Nutiden är bättre och detta ska vi vara nöjda med. Företrädare för cultural studies anser att det
handlar om två likvärdiga medier. Medieformen är av helt underordnad betydelse. Det
centrala är berättelsen. Ett episkt behov går genom tiden, men har nu fått större genomslag
med film och TV. Det som lättast kan transporteras mellan olika medier är själva
händelseförloppet.

* Finns där beröringspunkter mellan filmernas, de olika litteraturhistoriska verkens och
biografiernas tolkningar av Jane Austens romaner?

Jag tycker att där finns paralleller mellan texternas och filmernas tolkningar av Jane Austens
romaner. De tre filmatiseringarna har gemensamma drag med de tre förhållningssätt till
litteraturhistoria jag funnit. Handböckerna och biografierna utgår ifrån en egen grundsyn om
litteraturhistoria och Jane Austens romaner sätts in i denna mall. Liksom film väljer den
enskilda litteraturhandboken ett tema. Det är ett argument för att även filmen har rätt att tolka
Austens böcker enligt sina egna konventioner. Filmernas tolkning överensstämmer med
litteraturhandböckernas i olika grad. Jag tycker att filmerna har del av drag jag funnit i de
olika litteraturhandböcker och biografier. Alla tolkningar bidrar till en rik helhet i synen på
Austen romaner. Men handboksförfattarna är inte särskilt blygsamma i sina inledningar. De
ger lätt läsaren en uppfattning att deras litteraturhistoriska handböcker bara består av
oomstridda fakta. Föredömlig här är Göran Hägg, som i inledningen till sin Världens
litteraturhistoria (2000) säger att det handlar om hans egna åsikter. Det vore ovetenskapligt
att säga något annat, menar han.

Jag tyckte att jag kunde se tre olika sätt att förhålla sig till litteraturhistorien:

1. Det första förhållningssättet handlade om en traditionell syn på litteraturhistoria. Den
kanoniska synen tenderar att vara något av en hyllningsskrift, utan nyanser. Författaren är
oberoende av sin tillvaro som medborgare i ett samhälle under en viss tid i historien.
Samhället är enhetligt. Ett eventuellt förtryck gynnar bara vad som redan finns hos författaren
och kan inte stoppa denne. Det finns bara en enda litteraturhistoria, som fortlever som en
levande organism genom historien. Det handlar om en naturlig och rättvis systematisering av
all litteratur. Litteraturhistorien kan inte vara orättvis. Alla som förtjänar att hamna i kanon
hamnar där. Mot denna kraft står sig författare av handböcker slätt. De kan bara bli uttolkare
och aldrig skapa kanon. Att försöka att förändra denna kanon är att förstöra den utifrån.
Jane Austens kanoniska berättelser förmedlar högre ideal, som är opolitiska och opersonliga.
De är inte påverkade av sin samtid. Det handlar om högre mänskliga värden, anser författarna
i några av de litteraturhandböcker jag undersökt.  Austen har uteslutit samtida realiteter, men
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detta är snarare till fördel. Böckerna handlar istället om inre kvaliteter. Hennes texter har
något att förmedla till alla genom alla tider. I biografin A portrait of Jane Austen (1978) säger
David Cecil att Jane Austen var född till författare. Hon skilde sig redan på ett tidigt stadium
från sina syskon. Hon hade ett öde att uppfylla och gjorde det. Filmerna visar en likhet med
denna tolkning. Inte heller de anser att karaktärernas samhälle har någon större relevans.
Filmskaparna har gjort allt för att avlägsna de historiska realiteter som skymtar fram i Austens
romaner. I filmerna handlar det i stället om en överskuggande romantik, som ses som tidlös
och densamma då som nu. Där finns en syn att allt är konfliktfritt och enhetligt. Filmerna
innehåller också nutida värderingar, t.ex. att ingen behöver tänka på ekonomiska intressen vid
äktenskap. De har tagit bort de inställningar som kan verka osympatiska för en nutida tittare.
Det blir att ett sätt att göra berättelserna tidlösa. Båda medieformer hyllar på olika sätt högre
ideal. Allt är konfliktfritt och okontroversiellt. De romantiska karaktärerna blir till föredömen
i filmerna, liksom författaren Jane Austen är i biografin och litteraturhandböckerna.

2. Den andra inställningen till litteraturhistorien handlade om att denna på olika sätt varit
förtryckande. De litteratursociologiska författarna till texter om begreppet kanon i denna
uppsats, ifrågasätter uppfattningen om att där finns en enda litteraturhistoria. Man menar att
litteraturhistoria skapas. Olika kriterier har ställts upp för vad som krävs för att ingå och
endast en del litteratur blir accepterad som värdefull. Några företrädare för litteratursociologin
anser att den traditionella litteraturhistorien är förtryckande. Den är konstruerad av
handboksförfattare och bygger på en medveten uteslutning av vissa grupper. Synen på vilka
grupper som främst drabbats varierar. Men nu måste de moderna handboksförfattarna rätta till
detta och låta alla få sin rättmätiga plats.

Förtrycket kan bero på könstillhörighet, där det manliga gjorts till norm. Både de kvinnliga
författarna och deras texter privatiseras och de anses inte allmängiltiga. Men frågan om dessa
grupper är så enhetliga som de ibland framställs. De amerikanska forskarna tar, till skillnad
från sina svenska kollegor i denna undersökning, upp faktorer som skiljer de kvinnliga
författarna åt, som ras, social bakgrund, sexuell läggning. I litteraturhandboken Kvinnliga
författare: Kvinnornas litteraturhistoria från antiken till våra dagar (1983) anser författaren
Jean E. Pearson att Jane Austen förmedlar en bild av alla kvinnors svåra situation. Pearson
reflekterar inte över att Austen tillhörde det privilegierade skiktet. Pearson drar paralleller till
Austens eget liv och menar att det enda sättet för en kvinnlig karaktär i böckerna att få ett eget
hem var genom arv eller giftermål. Valerie Grosvenor Myers biografi Det envisa hjärtat: Jane
Austen: En biografi (1997) handlar i mycket om kvinnors svåra situation under denna tid.
Även filmerna tar upp hjältinnornas hårda villkor. De har ekonomiska svårigheter och en
oviss framtid väntar. Som jag tidigare påpekat undviker filmerna att ta med flickornas
privilegierade ställning i det dåtida samhället, genom att helt enkelt låta detta samhälle
försvinna. Kvinnorna blir även här en enhet. Filmerna visar inte heller hjältinnornas egna
ekonomiska intressen. De blir sympatiska offer för något utom deras egen kontroll. De är
medvetna om sin dåliga ekonomi, med undantag av huvudkaraktären i Emma som inte tänker
på ekonomi alls. Det finns heller inga fattiga, som kan ta fokus från hjältinnornas utsatthet.
Detta är inte logiskt vid närmare eftertanke. Jag tycker att Austen ger en bild av äktenskapet
som, åtminstone delvis, en karriärmöjlighet. Kvinnorna har endast äktenskap och arv som
möjligheter för att förändra sin ekonomiska situation. Jane Austens hjältinnor i böckerna tar
konsekvensen av detta och tar ekonomiska hänsyn när de fattar ett beslut. Jag tycker att både
de litteraturhistoriska handböckerna, biografierna, och filmatiseringarna är onyanserade i detta
fall. Kvinnorna måste göras sympatiska med våra ögon sett. Andra är krasst ekonomiska men
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inte de. Austens böcker framställer de ekonomiska beräkningarna som något självklart. Men
vi lever i den nutida publiken lever också annorlunda, än vad Jane Austens samtida läsare
gjorde. För oss ger det ett mycket negativt intryck med den typen av ekonomisk beräkning.
Det är också något som talar för det accepterande av förändringar vid en filmatisering som
finns inom cultural studies. Vi kan säkert förstå de kvinnliga karaktärernas villkor rent
intellektuellt som nutida publik. Men samtidigt tror jag att vi skulle ha problem med att känna
sympati för en sådan hjältinna. Speciellt om vi samtidigt tänkte på att problemen var relativa, i
jämförelse med hur de många fattiga hade det. Det är också ett argument för vissa
filmkritikers ifrågasättande av nödvändigheten av trohet mot en litterär förlaga. Vi uppfattar
säkert mycket på ett annorlunda sätt än vad Jane Austens läsare gjorde. Samma text mottas
kanske annorlunda av olika typer av publik under historiens gång.

3. Den tredje uppfattningen om begreppet litteraturhistoria jag fann var också
litteratursociologisk, men menade att litteraturhistorien är oundviklig. Man har ingen
känslomässig eller värderande attityd till kanon. Kanonbildning uppstår under olika villkor
och dessa förändras liksom samhället självt. Diskriminering finns och har alltid funnits, men
är grundade på samhälleliga intressen och är liksom samhället föränderliga. Kanon är dömd
att förändras och gör detta under tidens gång. Kanonverksamhet finns också i alla mänskliga
sysselsättningar. Ingen kanon är bättre än någon annan. Flera litteraturhandböcker jag har läst
menar att Austen som författare är mycket påverkad av sitt dåtida samhälle. Austen skildrar
sitt samhälle på ett medvetet sätt. Dessa litteraturhandböcker anger också samhällsklassen hon
tillhörde mer precist. Händelseförloppet är viktigt. Det handlar inte om en handling som ska
tolkas på ett mer symboliskt plan. Austens böcker är en direkt skildring av den egna
samhällsklassens liv. Hon beskriver vardagslivet för denna dåtida samhällsklass. Det handlar
om ett rakt dokumenterande. Claire Tomalins biografi Jane Austen: A life (1997) ger en svart
bild av England under Jane Austens tid. Hon talar om de fattigare klasserna och att Jane kom i
indirekt kontakt med tidens händelser genom bröder och släktingar. Jane Austen led också av
att vara en fattig släkting till den mer lyckligt lottade brodern Edward. Detta gjorde social
osäkerhet till ett tema i hennes böcker. Med sitt författarskap kunde hon visa att hon hade
talang. Filmatiseringarna har tagit med sig det centrala händelseförloppet från böckerna,
skillnaderna jag har funnit finns utanför dem. Men till skillnad från tolkningarna i dessa texter
ger filmerna händelserna en rent personlig tolkning. Det handlar om karaktärernas personliga
liv. Det samtida samhället finns knappast här. Det hela kunde utspelas var som helst. Det är
inte en beskrivning av vardagslivet i en dåtida samhällsklass, utan istället personliga
erfarenheter för några karaktärer. Upplevelserna verkar mer unika i filmatiseringarna.

Det verkar som om mediet har en betydelse för framställningen av en berättelse. I dessa
biblioteksmedier framställs Jane Austens berättelser något annorlunda. Jag har tyckt att dessa
skillnader gör en mycket stor skillnad. Det handlar också om min tolkning. Brian McFarlane
påpekar i Novel to film: An introduction to the theory of adaption (1996) att klagomål på en
filmatisering bara innebär att den inte överensstämmer med den egna läsningen. Jag tycker att
även litteraturhistoriska handböcker och biografier visar prov på olika läsningar av Austens
texter. Redan före videons tid på biblioteket har där funnits olika tolkningar av Austens
romaner. Samtidigt menar författarna till en del av det material jag tagit del av i 1.2 Bibliotek
och film att filmmediet inte ses som ett hot mot bokutlåningen på biblioteket. Detta står i
skarp kontrast till inställningen inom litteratursociologin, där bildmediet blir ett mörkt hot mot
boken. Men i biblioteket verkar, att döma av de undersökningar jag tagit del av, texten
behållit sin ställning. I Patrik Bäckwalls
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magisteruppsats Har vi det ni söker eller önskar ni något annat? (2001) framställs det snarare
som ett problem att låntagarna lånade alldeles för få filmer eller inga alls. Film är fortfarande
en liten del av bibliotekets totala utbud. Kanske uppfattas fortfarande bok och bibliotek som
starkt sammanflätade av låntagarna, och detta är inget som film brutit igenom. Men samtidigt
anger flera bibliotek att de faktiskt skaffat videofilm för att locka fler besökare.

Min uppsats koncentrerar sig på nutida filmatiseringar av Austens böcker. Det kunde också
vara intressant med en undersökning av filmatiseringar av Austens romaner genom historien.
En annan infallsvinkel vore en undersökning av bibliotekariers och låntagares inställning till
just filmatiserad litteratur. Är den favoriserad framför annan film som köps in till biblioteket?
Påverkas man av film och TV? En uppsats kunde också undersöka hur Austens romaner
tolkats i litteraturhistoriska verk sedan den första romanen publicerades på svenska. Det kan
både handla om en inbördes jämförelse mellan biografier och litteraturhistoriska handböcker
eller mellan filmatiseringar och över mediegränserna.

Inom litteratursociologin och cultural studies, mina teoretiska utgångspunkter i detta arbete,
finns olika inställningar till bildmediets värde. I mitt kapitel om filmatiseringarna är det inom
cultural studies man vill analysera och respektera båda medier. Hos de litteratursociologiska
företrädarna blir bildmediet något underlägset. Detta verkar vara ett faktum som knappast
behöver undersökas eller analyseras.  I den litteraturhistoriska delen vill man däremot ge plats
åt alla litteraturhistorier. De som ser litteraturhistorien på ett traditionellt sätt har här samma
ensidiga inställning som litteratursociologerna har i filmatiseringskapitlet. Det finns bara en
litteraturhistoria och kanon är överlägsen. Jag tycker att där finns mycket att lära av de
litteratursociologiska författare som ifrågasätter om det verkligen bara finns en enda
litteraturhistoria, liksom cultural studies med dess ifrågasättande av kultur och medier som
traditionellt har uppfattats som hög och låg. Litteratursociologen Johan Svedjedahl kritiserar
forskarna inom cultural studies för att inte sätta gränser, de inkluderar alla mänskliga
aktiviteter och kallar dem för kultur. Men jag tycker att båda forskningsområden kan ha detta
problem med att sätta gränser. Vissa förespråkare för alternativa litteraturhistorier sätter upp
nya kriterier och ser andra alternativa litteraturhistorier som sämre än det egna alternativet.
Det sker ändå på något sätt ett urval, ibland normerande, t.ex. vid urval av litteraturhistoriska
verk till skolan eller kanske inköp till biblioteket.
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6. Sammanfattning

Uppsatsen handlar om nutida tolkningar av Jane Austens verk på film och i litteraturhistoriska
verk. Jag har valt ut ett begränsat antal källor. Uppsatsen är en kvalitativ analys av källor.
Frågeställningar lyder:
ü Vilka drag i Jane Austens romaner har ändrats för att återskapa dem på film?
ü Finns där beröringspunkter mellan filmernas, de olika litteraturhistoriska verkens och

biografiernas tolkningar av Jane Austens romaner?

Uppsatsens teoretiska ram bygger på litteratursociologi, cultural studies och filmteori.

Jag ansåg att jag fann tre olika sätt att se på litteraturhistoria. En traditionell syn på
litteraturhistorien som enhetlig handlade om ett levande väsen som valde ut den bästa
litteraturen och de bästa författarna. Både litteraturhistorien och författarna är opåverkade av
sitt samhälle. Författarna till de litteraturhandböcker som analyserar Jane Austens verk på
detta sätt anser att hennes texter egentligen handlar om ett inre, tidlöst liv.  Filmerna jag
undersökt har likhet med denna syn. Samhällsrealiteter spelar ingen roll. Istället blir den
överskuggande romantiken tidlös. Filmerna har också ändrat olika värderingar och nutida
värderingar gör dem tidlösa.

En litteratursociologisk inställning är att litteraturhistorien ingår i en förtryckande tradition,
där författare av litteraturhandböcker har stor makt. Den förtryckta Jane Austen skrev då
främst om kvinnors svåra situation. I romanerna finns en direkt relation till hennes eget liv.
Även filmerna tar upp flickornas egen svåra situation. Men de undviker flickornas egna
ekonomiska intressen. Kvinnorna blir en enhetlig grupp utan klasskillnader.
Litteraturhistorien kan också anses som oundviklig i en litteratursociologisk analys. Det är en
naturlig, mänsklig aktivitet att vilja rangordna. Där finns inga känslomässiga aspekter. Austen
var en författare i sitt samhälle. Hon beskriver detta sakligt och distanserat. Handlingen är
bokstavlig. Det handlar inte om att tolka den symboliskt. Även filmerna ger den bokstavliga
handlingen stor plats. Men det är ändå denna syn som mest skiljer sig från dessa
filmatiseringar. Ett realistiskt, dåtida samhälle finns knappast i filmerna.

Jag har jämfört Jane Austens Emma, Stolthet och fördom och Förnuft och känsla med tre
filmatiseringar från senare år. Miljön skiljer sig mycket mellan böcker och filmer. Den är
förskönad på film. Där råder hela tiden en vacker sommar, undantaget när själva
händelseförloppet tvingar fram det eller för att återspegla ett dystert känsloläge. Austen håller
helst sina karaktärer inomhus. Vädret och miljön är från ett realistiskt England. I böckerna är
karaktärerna de privilegierade i sitt samhälle. Männen har makt och även kvinnorna får del av
detta. I filmerna befinner sig karaktärerna på evig semester. I böckerna är tjänstefolket helt
avgörande för livsstilen, något alla karaktärer är medvetna om. I filmerna är de en del av den
vackra miljön. De är inte heller personliga som i böckerna. Jane Austen beskriver sparsamt
och neutralt en social verklighet. Ibland har karaktärerna en oacceptabel inställning, med våra
ögon sett. I filmerna existerar inget av detta.

Inställningen hos uppsatsens litteratursociologiska författare är att skriften är överlägsen och
bilden ingenting kräver. Den skänker bara underhållning. Skriften är krävande, men ger
någonting tillbaka. Det går inte att översätta historier mellan medier med bibehållen kvalitet.
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Mediet är allt. Hos förespråkarna för cultural studies handlar det istället om två likvärdiga
medier. Men där finns olika vilkor för att berätta en historia. Skriften är den tidigare
medieformen. Bildmediet är nyare och innebär en utveckling. Berättelsen kan med lätthet
vandra mellan medierna, även om den ofta blir mer händelseinriktad i film. Händelseförlopp
är samma i både de filmer och böcker jag undersökt. Skillnaderna ligger på annat håll.

I filmerna romantiseras och framställs karaktärerna på ett mer personligt sätt än i böckerna.
Skådespelarna bidrar till detta. Vi har en bild av kända skådespelare sedan tidigare, som
påverkar vår syn på karaktärerna. Det kan influera rollen både positivt och negativt. Filmerna
glorifierar skådespelarna. Men Austens ironi och ekonomiska villkor punkterar detta. I
böckerna är karaktärerna bundna av ekonomiska realiteter. Austens ironi drabbar nästan alla. I
filmerna får utvalda komiska personer bära allt löje. Personifiering kan också vara en fördel
och ge inlevelse. Vi är också påverkade av vår samtid och skulle säkert ha svårt att acceptera
att allt Austen skriver återskapades i en nutida film. Ändringarna från böckerna går att se som
en positiv redogörelse för att vi hunnit längre eller en förfalskning av både författarens text
och historien. I den filmteori jag har tagit del av finns både författare som accepterar och
kritiserar förändringar när en bok filmatiseras. Jag tycker att de negativa kritikerna visar en
litteratursociologisk attityd i detta avseende. Boken är överlägsen. Filmatiseringens värde
bedöms efter hur nära filmskaparna lyckats hålla sig den litterära förlagan. De filmteoretiker
som accepterar förändringar intar samma ståndpunkt som cultural studies. Det är acceptabelt
att en berättelse anpassas till sitt medium och sin tid. En slutsats jag drar är att bilden liksom
texten är öppen för tolkning.
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