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1 Inledning

1.1 Bakgrund

På dagens kulturella marknad konkurrerar en mängd olika medieformer om publikens
uppmärksamhet. Litteraturen, som tidigare hade en mer eller mindre allenarådande
uppgift som fritidssysselsättare för den befolkning som hade råd, samsas idag med
andra uttrycksformer om denna position. Mediesamhällets framväxt har därför gett
upphov till att kritiska diskussioner förts och fortfarande förs gällande litteraturens
ställning i den massproducerande tidsåldern. Somliga anser att den litterära konstformen
befinner sig i fara, då svagare intresse visas den till förmån för andra medier, medan
andra istället ser övriga medieformer som komplement till litteraturen. De kan till och
med ses som en garant för litteraturens överlevnad, då litterära verk ofta ligger till grund
för det som produceras i dessa. Litteraturen i mediesamhället presenteras inte enbart i
bokform utan också i andra former, vilket betyder nya förmedlingsvägar och nya
uttryckssätt.

När litteratur blir film når verket ofta en större publik än vad boken ensam gör. Inte
sällan leder filmatiseringar av ett äldre litterärt verk till nytryckningar av boken och
ökad försäljning av den, eftersom en bra film ofta inspirerar till en läsning av den bok
som filmen bygger på. Det sena 1900-talets välutvecklade teknologi har betytt mycket
för spridningen av kulturella verk. Vi lever idag i en global kultur, vilket innebär att det
ofta går att lansera ett populärt verk i många länder ungefär samtidigt. Under 1990-talet
hade förutsättningarna för att detta nya fenomen skulle kunna existera etablerats. Det
var också ett decennium då en rad äldre litterära verk filmatiserades för en
massmarknad, vilket bidrog till en renässans för författarna. Exempelvis visades ett
återuppväckt intresse för författaren Jane Austens verk. Under loppet av två år
producerades sex film- och teveversioner som bygger på hennes romaner. Jane Austen,
som varit död i 185 år, blev genom dessa filmatiseringar och teveinspelningar återigen
levande för en stor grupp människor som tidigare inte ägnat henne något intresse.

Jag kommer i denna uppsats  att undersöka detta fenomen på bokmarknaden genom att
fokusera på fallet Pride and Prejudice (Stolthet och fördom) skriven av Jane Austen.
Frågor som jag intresserar mig för är sådana som rör vad denna teveinspelning bidrog
till för Jane Austens nyvunna popularitet och för spridningen av hennes verk.

Inom forskningsfältet litteratursociologi syftar man bland annat till att undersöka
litteraturens yttre villkor, varav en viktig del är bokens kretslopp och spridningsvägar.
Jag vill genom att belysa fallet Pride and Prejudice besvara frågor som rör litteraturens
vägar till ny publik i det mediala samhället. Som fokus har jag valt att koncentrera mitt
intresse till vad som händer när en bok blir teveserie. En fundering som ligger till grund
för uppsatsen är om förutsättningarna för litteraturens överlevnad i mediesamhället
ökar, när möjligheter ges för litteraturens presentation i andra former än boken. Frågan
är svår att besvara men väl värd att diskutera.

Mitt val av ämne grundar sig till viss del på den bakgrund jag har i idéhistoria och
litteraturvetenskap och på den intresseinriktning jag valde inom biblioteks- och
informationsvetenskapen, nämligen samhällsperspektivet. Dessa kurser har fördjupat
mitt intresse för hur samhälleliga förhållanden hänger ihop med kulturförmedling. Jag
har dessutom genomgått två års utbildning i fotografi, vilket förklarar mitt intresse för
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bild. Bilder är liksom litteratur informationsbärande och bör därför också betraktas som
en del av biblioteks- och informationsvetenskapen.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur Jane Austens verk Pride and
Prejudice, som första gången utkom 1813, etablerades i olika litterära kretslopp efter att
det omvandlats till teveserie år 1995. Jag vill vidare utröna vad denna omvandling till
tevemediet inneburit för Jane Austens popularitet, för spridningen av hennes böcker och
för hennes aktualitet som författare. Det är även av intresse för mig att föra en
diskussion om vad denna spridning kan ha berott på. Frågeställningarna avser framför
allt spridningen i Storbritannien, USA och Sverige.

Mina frågeställningar är:

• Vad har 1995 års teveinspelning av Pride and Prejudice inneburit för spridningen
av Jane Austens litterära verk och för hennes aktualitet som författare?

• Hur har Pride and Prejudice förflyttat sig mellan olika litterära kretslopp efter det
att den blev teveserie år 1995?

• Varför blev spridningen som den blev under 1990-talet?

1.3 Disposition

Efter att ha presenterat mitt ämne, ämnets syfte och frågeställningar går jag i uppsatsens
första kapitel vidare med att gå igenom tidigare forskning på området och presentera
mitt val av teori och metod samt förklara några av uppsatsens centrala begrepp. Därefter
följer ett kapitel som syftar till att teckna bok- och mediemarknadens utveckling och
nutida tillstånd, vilket har relevans för uppsatsämnet i sin helhet. Avsnittet fungerar som
en bakgrundsdel till undersökningen. Kapitel tre behandlar Jane Austens liv och verk i
korthet. Därefter följer resultatavsnittet, i vilket data och iakttagelser presenteras som
har direkt anknytning till uppsatsens frågeställningar. Jag tecknar en bild av Pride and
Prejudice tillkomst, utgivning och popularitet. I kapitel fem analyseras och tolkas dessa
data. Jag försöker här ge svar på frågor om hur och varför spridningen blev som den
blev. Kapitel sex innefattar en slutdiskussion av uppsatsens resultat och ger förslag till
framtida forskning. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning.

1.4 Tidigare forskning och litteraturgenomgång

Min undersökning ligger i gränslandet mellan olika vetenskapliga discipliner, nämligen
litteratursociologin, cultural studies, litteraturvetenskapen och filmvetenskapen. Mycket
forskning har följaktigen bedrivits som behandlar frågor som angränsar till mitt område.
Delar av denna forskning fungerar för mig som en förståelsebakgrund till mina
frågeställningar och som underlag för de slutsatser som jag drar. Eftersom ämnets
spännvidd är stor har jag inte haft möjlighet att täcka hela det område som kan tänkas
vara intressant för studien och det är ej heller min avsikt. Hur avgränsningen har gått till
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redovisas i det som följer. Nedan kommer jag att presentera några arbeten av forskare
som jag anser är av relevans för undersökningen.

1.4.1 Litteratursociologi och cultural studies

Inom det litteratursociologiska fältet har en rad arbeten gjorts som utreder och betraktar
bokens situation och funktion i samhället, dess olika spridningsvägar, villkor och så
vidare. 1970 kom en av litteratursociologins grundare, Robert Escarpit, ut med verket
Litteratursociologi, i vilket han utreder litteratursociologins uppgift. Hans idéer har
sedan vidareutvecklats av litteratursociologer i Norden för att bättre passa de
förhållanden som råder här på bokmarknaden. I Sverige har bland annat Lars Furuland
och Johan Svedjedal betytt mycket för det litteratursociologiska forskningsfältets
utvidgning, liksom den danska litteraturprofessorn Hans Hertel. I avsnitt 1.4 ges en
utförligare beskrivning av Hertels teorier. I översiktsverket Litteratursociologi: Texter
om litteratur och samhälle (1997) har Furuland och Svedjedal sammanställt viktiga
litteratursociologiska uppsatser som skärskådar litteraturens villkor utifrån olika
infallsvinklar. Här finns exempelvis en förkortad version av en föreläsning av Hertel
kallad ”Boken i mediesymbiosens tid” som fungerat som en inspirationskälla för mitt
val av ämne till denna studie och som bidragit med värdefull kunskap till dess
utformning. Jag har dessutom tagit del av föreläsningen i dess helhet i Hertels 500 000£
er prisen: Bogen i mediesymbiosens tid från 1996.

Ett verk som har fungerat som en god hjälp för mig då jag har tecknat en historisk
bakgrund om bokmarknadens framväxt och utveckling är förläggaren Per I. Gedins
Litteraturen i verkligheten, som första gången utkom år 1975 och senare omarbetades
för att på nytt ges ut 1997. Gedin följer bokmarknadens utveckling i Sverige och
internationellt från 1700-talet till det sena 1900-talet och stannar särskilt upp för att
belysa 1970-talets förlagskris. Även Rolf Yrlid har analyserat denna kris i boken
Litteraturens villkor, utkommen 1990 och Hertel i sin 500 000£ er prisen: Bogen i
mediesymbiosens tid.

För att bredda förståelsen för den läsande allmänhetens framväxt och etablering
refererar jag även till Jürgen Habermas verk Borgerlig offentlighet, i vilket han ger sin
tolkning av hur bokmarknaden vuxit fram i symbios med den växande publiken och hur
avståndet mellan det offentliga och det privata förändrats i takt med denna utveckling.
Som komplement refererar jag till Manuel Castells senare teorier framlagda i
Nätverkssamhällets framväxt (1998), det första bandet i hans serie Informationsåldern:
Ekonomi, samhälle och kultur, där han utreder hur mediekommunikationen fungerar i
dagens samhälle, det han kallar nätverkssamhället.

Inom den litteratursociologiska skolan har en rad namn ställt sig kritiska till det
massproducerande mediesamhället. Theodor W. Adorno och Max Horkheimer tillhör
några av detta samhälles största kritiker. I Upplysningens dialektik från 1947 redovisar
de sina ståndpunkter.

Cultural studies är en relativt ny vetenskapsdisciplin, inom vilken populärkulturen är ett
intresseområde. Kända förespråkare är bland andra Raymond Williams, Stuart Hall,
Richard Hoggart och Edward Thompson. Den brittiska Cultural Studies-traditionen
brukar sägas inledas år 1958-1959 då verken Culture and Society: 1780-1950 av
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Raymond Williams och The Uses of Literacy av Richard Hoggart kom ut. Företrädarna
för skolan ifrågasätter traditionella metoder och studieobjekt och är kritiska mot
uppdelningen mellan  hög- och lågkultur. En falang inom disciplinen ställer sig positiv
till de nya medierna till skillnad från de litteratursociologiska forskarna. Williams är en
av de drivande inom denna gren och hans elev John Fiske har gått i hans fotspår. En
avgörande skillnad från tidigare forskning är att dessa företrädare ser konsumenterna av
populärkulturen som aktiva i sina val. De menar att populärkulturen på ett mycket
medvetet sätt används för att komma till rätta med konflikter i vardagen. Forskningen
på populärkulturens område har blivit alltmer utbredd beroende på att den, liksom andra
kulturformer, ständigt förändras och rymmer en rad motsättningar.1

1.4.2 Litteratur omvandlad till film eller teveserie

Både inom det filmvetenskapliga och det litteraturvetenskapliga forskningsfältet finns
en rad verk som behandlar litterära omvandlingar till bildmediet. Ända sedan filmens
introduktion på marknaden har det varit av intresse att undersöka sambanden mellan
dessa två kulturformer. Frågor som ställs och utreds är bland annat huruvida den
filmade versionen överensstämmer med det litterära originalet och hur den lyckas
återskapa den rätta känslan. Studerandet av adaptioner på film och teve har dock länge
inom den akademiska världen ansetts vara mindre värd än annan forskning. Det har
funnits en misstänksamhet mot de resultat som forskningen lyckas generera och mot
dess inflytande på värderingen av det litterära originalet. Under senare år har dock
studier av denna art blivit vanligare och därmed mer accepterade.2 Den forskning som
under senare år kommit igång när det gäller omvandlingar från litterär text till ett
bildmedium gäller framförallt filmatiseringar. Det är långt mer sällsynt med forskning
på området litteratur som blir till teveserie.

George Bluestone kom med sitt verk Novels into film (1957) att bli en pionjär inom
litteratur-filmforskningen. I verket undersöker han hur sättet att se skiljer sig mellan de
två medieformerna och hur bilder produceras olika. I boken Novel to film: An
Introduction to the Theory of Adaptation (1996) redogör Brian McFarlane översiktligt
för den forskning som hittills gjorts och för den han anser behöver göras inom området.
Hans egen studie är en fallstudie i vilken han analyserar fem olika adaptioner. Hans
syfte är att så objektivt som möjligt undersöka vad som skett i omvandlingen från en
text till en film. Ett annat verk i vilket omvandlingsprocessen från text till duk
behandlas är Adaptations: From text to screen, screen to text (1999) som sammanställts
av redaktörerna Deborah Cartmell och Imelda Whelehan. Texterna i detta handlar till
skillnad från det förra om den framväxande Hollywoodindustrin och den ökade
populariteten av filmer som baserats på litterära verk. De tar fasta på det intresse som de
menar har ökat under de senaste två decennierna. Redaktörerna påpekar bland annat att
den största delen av biopubliken till dessa filmer består av personer som inte har läst
texten som legat till grund för filmen. Istället relaterar de innehållet till andra filmer.
Därför skapas filmer som liknar andra inom samma genre. Mot denna bakgrund ägnar
sig författarna i nämnda verk åt intertextuella studier.3 Ytterligare en volym som varit
relevant för mig är The Classic Novel: From page to screen med redaktörerna Robert

                                                          
1 Andersson, Lars Gustav 1999, ”Gräsklipparmannen: Kulturella mönster och ny teknologi”, Filmanalys:
En introduktion, författare: Lars Gustav Andersson & Erik Hedling, s. 79f.
2 Whelehan, Imelda 1999, Adaptations: From text to screen, screen to text, s. 3.
3 Ibid., s. 4.
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Giddings och Erica Sheen. Dessutom har jag tagit del av Classics in film and fiction
(2000) med redaktören Deborah Cartmell med flera, Fatal attractions: Re-scripting
romance in contemporary literature and film (1998) under redaktörerna Lynne Pearce
och Gina Wisker och Pulping fictions: Consuming culture across the literature/media
divide (1996) med bland annat redaktören Deborah Cartmell. Dessa har dock inte fått
något utrymme i min studie.

Det har länge funnits en rädsla för att bildmediet helt ska konkurrera ut det skriftliga.
Att så inte skett visas genom studier som bekräftar att en omtyckt film- eller teveversion
av en bok leder till ökad försäljning av den litterära förlagan. Imelda Whelehan anser att
det finns tillräckligt mycket dokumentation på detta område. Hon efterfrågar istället
forskning om hur detta ”potentiellt nya läsande samhälle” hotar romanen eller varför de
som köper den litterära förlagan till en film ofta inte läser ut den.4 I likhet med
Whelehan anser jag sådan forskning vore önskvärd. Jag anser dock, i motsats till henne,
att det även för konsumtionsforskningen på området återstår väsentliga frågor att ställa.
Den forskning som Whelehan talar om som tillräcklig ser jag nämligen som ensidig, då
den är konstaterande till sin form snarare än resonerande.

1.4.3 Jane Austen

Forskningen kring Jane Austen är för närvarande intensiv i den anglosaxiska delen av
världen. På det litteraturvetenskapliga området har en mängd biografier utkommit om
Jane Austen efter hennes död. Denna uppsjö av biografier rymmer en rad olika
tolkningar av hennes liv och verk, vilket ibland gör det svårt att bilda sig en uppfattning
om vad som är riktigt. Jag har framförallt tagit fasta på den forskning som bedrivits
under 1900-talets senaste decennier, främst under 1990-talet, för att få så aktuell
information som möjligt. Under 90-talet utkom dels ett antal nya verk om Jane Austen
och dels några nytryckningar av äldre sådana. 1997 publicerades exempelvis Valerie
Grosvenor Myers Det envisa hjärtat: Jane Austen: En biografi, Claire Tomalins Jane
Austen: A life, Helen Lefroys Jane Austen: A concise biography och David Nokes Jane
Austen: A life. Biografierna har främst kommit mig till nytta i det kapitel som behandlar
Jane Austen.

Författarna till de Austen-biografier som jag använder mig av kartlägger författarens liv
genom att beskriva hennes uppväxtförhållanden, boendemiljö, umgängeskrets och
allmänna leverne. Somliga ställer hennes vardag och erfarenheter i fokus, medan andra
koncentrerar sig mer på hennes författarskap. Vid sidan av dessa biografier behandlas
även Jane Austen i många litteraturhistoriska verk i vilka hon manifesteras i den
västerländska litterära kanon. Harold Bloom är en av dem som väljer att lyfta fram
Austen som en av västerlandets litterära skatter i sin Den västerländska kanon: Böcker
och skola för eviga tider (2000).

1.4.4 Jane Austen på film och television

Jane Austens verk har genomgått många omvandlingar till film och teve under 1900-
talet. Både det faktum att hon är en av Storbritanniens mest omtyckta författare och att
samtliga av hennes klassiker adapterats gör henne tacksam som föremål för studier.
                                                          
4 Whelehan 1999, s. 18.
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1990-talets Austen-boom har resulterat i en rad forskningsarbeten som på olika sätt
berör fenomenet Austens litterära verk på film och teve. Det har också tillkommit verk
som kan vara av intresse främst för inbitna Austen-fans. 1995, samma år som teveserien
Pride and Prejudice färdigställdes utgavs The making of Pride and prejudice, en bok
skriven av seriens producent Sue Birtwistle och Susie Conklin, i vilken man får ta del
av hur serien kom till och utformades. Samma personer gav 1996 ut en liknande bok om
inspelningen av Emma The making of Jane Austen’s Emma. 1995 kom The Sense and
Sensibility, skriven av Emma Thompson om den filmatisering med samma namn som
hon skrev manus till och medverkade i.

1998 publicerades Jane Austen in Hollywood, ett verk sammanställt av redaktörerna
Linda Troost, professor i engelska vid Washington och Jefferson University, och Sayre
Greenfield, assisterande professor i engelska vid Pittsburgh at Greensburg University.
Verket innehåller fjorton essäer skrivna av olika författare som alla på olika sätt berör
de adaptioner som gjorts under 90-talet. Främst tar författarna sin utgångspunkt i de
föreliggande filmatiseringarna när de gör sina undersökningar. De försöker finna svar på
vad dagens filmmakare tar fasta på i Austens romaner och vad som i dessa tilltalar
dagens publik. Även John Whiltshire, docent i engelska vid La Trobe University i
Melbourne, undersöker i Recreating Jane Austen (2001) hur 90-talsadaptionerna har
blivit skapade på nytt för att passa en ny tid och en ny publik. Syftet med hans studie är
att förstå den roll som Austen spelar i den samtida kulturen. I Jane Austen on Film and
Television: A critical Study of the Adaptations undersöker Sue Parrill, chef över the
English Department at Southeastern Lousiana University, detta fenomen vidare genom
att analysera adaptioner som gjorts av samtliga Austens verk. Hon spårar den historiska
kontexten kring varje adaption, jämför adaptionerna med romanerna och undersöker
adaptionerna som filmkonst. I Sverige är litteraturvetaren och debattören Göran Hägg
en av dem som intresserat sig för Austen-boomen. I ett avsnitt av Nattöppet 1996
diskuterar han tillsammans med författaren Katarina Mazetti den Jane Austen-våg som
spred sig över landet efter sändandet av teveserien Stolthet och fördom, och i ett
nummer av Månadsjournalen från 1997 resonerar han kring populariteten av klassiker
under 90-talet.

Under arbetets gång har vetskapen nått mig att Angelica Wahlberg just nu håller på att
slutföra en magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i
Borås med titeln Jane Austens romaner på film och i litteraturhistoria: En uppsats om
nutida tolkningar av en författares verk. Wahlbergs syfte är att undersöka hur Jane
Austen tolkas i nutida litteraturhandböcker och i filmer som bygger på hennes verk.
Hon utgår ifrån några skillnader mellan de litterära verken och filmerna och analyserar
sedan vad dessa skillnader kan bero på. Våra undersökningar ligger varandra nära, men
har olika syften. Hennes är framförallt att koncentrera sig kring den litterära och den
filmiska texten, medan mitt är att undersöka spridningen av Austens romaner och
hennes ökade popularitet efter teveinspelningen av Pride and Prejudice. När det gäller
vad adaptionerna gjort för Jane Austens popularitet som författare finns ingen grundlig
forskning. Det förbigås endast ytligt och genom omnämnande i de verk jag tagit del av.

Till mitt syfte hör att föra en diskussion kring varför populariteten blev stor under denna
tid. Svar på detta kommer jag förutom i verken söka i samhälleliga omständigheter så
som i den tekniska utvecklingen, bokmarknadens situation och tankar i tiden. Min
föresats är att tillföra tidigare forskning en aspekt som inte är noga undersökt, nämligen
möjligheten för ett äldre litterärt verk att bevaras, spridas och uppmärksammas på nytt i
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dagens samhälle genom att det presenteras i ett annat medium än boken. Många har,
som Whelehan påpekar, tidigare berört ämnet genom att påpeka att en överföring av ett
litterärt verk till ett bildmedium ofta skapar en större efterfrågan på boken, men få har
ägnat sig åt att skapa en helhetsbild av hur detta fenomen hänger ihop med situationen
på dagens bokmarknad. Jag ser det därför som en viktig uppgift att belysa denna, sedan
en tid tillbaka, aktuella företeelse på den nutida bokmarknaden.

1.5 Teoretiska utgångspunkter

Den litteratursociologiska forskningen ägnar sig åt att studera relationerna mellan
litteratur och samhälle. Forskningen intresserar sig för att analysera produktionen,
distributionen och konsumtionen av litteratur. Det fält som litteratursociologin rör sig
inom är vitt och behandlar övergripande frågor som rör alla skönlitterära fenomen.5

Johan Svedjedal urskiljer tre underområden som detta forskningsfält kan delas in i;
”samhället i litteraturen”, vilket syftar till att belysa vilken bild av samhället som
skildras i litteraturen, ”litteraturen i samhället”, inom vilket skönlitteraturens
opinionsbildande kraft undersöks och slutligen ”litteratursamhället”, vilket innefattar
studier om litteraturens yttre villkor. Litteratursamhällets domän inkluderar frågor som
rör bokmarknaden, författarnas villkor och förlags- och bibliotekshistoria. Genom att
skapa kunskap om litteratursamhället vill man inom litteratursociologin öka förståelsen
för stora sammanhang som rör litteratur och samhälle. Litteraturen som sådan undersöks
utifrån dess förmedlingsvägar. Man söker svar på textuella fenomen genom att studera
kontextuella förhållanden.6 Lars Furuland understryker att litteratursociologin som
vetenskap inte måste begagna sig av någon speciell forskningsmetod, utan är öppen för
flera, då den är en vid vetenskaplig gren som rymmer många möjligheter, men som ändå
arbetar i samma riktning.7

Inom litteratursociologin har olika teoretiska modeller utvecklats för att försöka
kartlägga litteraturens vägar i samhället. Väl etablerade är till exempel Robert Escarpits
modell av de två litterära kretsloppen som sammanställdes redan under 1950-talets slut,
Lars Furulands modell över ”den litterära processen” och Pierre Bourdieus teori kring
”litterära fält”.8 Den teoribildning som jag dock finner lämpligast att utgå ifrån är Hans
Hertels modell av litteraturens fem litterära kretslopp. Detta eftersom jag finner Hertels
modell bäst anpassad till dagens aktuella förhållanden på mediemarknaden. Hertel är
professor i nordisk litteratur med särskild inriktning på litteratursociologi vid
Köpenhamns universitet. Han har också fungerat som litteraturkritiker och publicerat ett
antal böcker och uppsatser om bokmarknad och kulturpolitik. Några av hans
publikationer är: Se på litteraturen! En billedbog om det litterære liv fra Homer til
Sartre (1982), Den daglige bog: Bøger, formidlere og læsere i Danmark gennem 500 år
(1983), Litteraturens vaneforbrydere: Kritikere, forlæggere og lystlæsere gennem 150
år (1990) och Karen Blixen superstar – glimt af det litterære liv i mediealderen (1996).

                                                          
5 Svedjedal, Johan 1997, ”Det litteratursociologiska perspektivet. Om en forskningstradition och dess
grundantaganden”, Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle, s. 68ff.
6 Ibid., s. 72ff.
7 Furuland, Lars 1991, Ljus över landet och andra litteratursociologiska uppsatser, s. 265f.
8 Svedjedal 1997, s. 72 & Furuland, Lars 1997, ”Litteratur och samhälle. Om litteratursociologin och dess
forskningsfält”, Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle, s. 40f. & Hertel, Hans 1996, 500
000£  er prisen: Bogen i mediesymbiosens tid, s. 31f.
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Dessutom är han huvudredaktör för det allmänna litteraturhistoriska verket Litteraturens
historia, 1-7 (1985-94).

Hertels modell kan ses som en utveckling av Escarpits två kretslopp som innefattar det
bildade och det populära kretsloppet. Escarpits modell tillåter viss växelverkan mellan
kretsloppen då somliga texter vandrar över från det höglitterära till det populära
kretsloppet genom exempelvis dramatiseringar, filmatiseringer, grammofoninspelningar
och pocketboksframställningar. Escarpit betonar att verk som annars skulle förblivit i
den bildade sfären på detta sätt allt oftare lyckas bryta sig ut. Hertel menar dock att
modellen är relativt låst och att den i det stora hela varit bäst lämpad för den franska
bokmarknaden.9

Hertel utgår istället i sin modell från de förhållanden som råder på den globaliserade
bok- och mediemarknaden. Hans syfte är att beskriva litteraturens skeenden i dagens
samhälle i vilket han hävdar att det råder ett intimt förhållande och ömsesidigt beroende
mellan tryck-, ljud- och bildmedierna. Vad han menar är att litteraturens tillstånd sällan
är statiskt utan att romaner kan förflytta sig mellan olika kretslopp genom något som
han benämner en mediehiss.10 Som teoretisk utgångspunkt för min undersökning av hur
1995 års teveinspelning av Jane Austens verk Pride and Prejudice påverkat hennes
popularitet som författare finner jag därför Hertels kretsloppsmodell vara synnerligen
användbar. Med hjälp av denna ämnar jag belysa Pride and Prejudice vandring mellan
olika kretslopp och undersöka effekten av denna förflyttning med avseende på
levandegörandet av henne för en ny publik. Modellen av de fem kretsloppen är en
förklaringsmodell över bokens kretslopp i det moderna mediesamhället. Enligt Hertel är
hans syfte med modellen att visa hur kulturindustrin tar upp omtyckta verk som
ursprungligen placerat sig i den höglitterära sfären i sin massproduktion, medan den mer
exklusiva litteraturen istället försvinner ut i marginalens subkulturer.11

Hertel identifierar fem kretsar eller litterära kretslopp; det speciallitterära, det
populärlitterära, det masslitterära, det intermediala och det orala. Till de
speciallitterära kretsloppen räknar han ”smala” böcker och böcker som utkommer i små
upplagor. Produkter från specialiserade bokklubbar och alternativa förlag faller in i
denna kategori liksom även snäv undergroundlitteratur. Hertel beskriver dessa kretslopp
som flera, då han menar att de innefattar många små skilda domäner som i somliga fall
är länkade till varandra och i andra existerar oberoende av varandra. Det populärlitterära
kretsloppet däremot är det kretslopp inom vilket ”normal-, pocket- och
bokklubbsutgåvor, ofta kvalitetsböcker” placerar sig. I Danmark bör en bok som
hamnar i detta kretslopp nå en upplaga på cirka 10 000 exemplar, menar han. Krets tre
är det masslitterära kretsloppet som förfogar över triviallitteratur12 men också över
storsäljande kvalitetslitteratur som sprids i stora upplagor. Här handlar det om upplagor
på cirka 50 000 exemplar i ett land som Danmark. När texter presenteras i andra medier
som i radio, på CD, i televisionen eller på film har de nått det som Hertel benämner det
intermediala kretsloppet. Här sprids texterna ofta till en stor och internationell publik,
vilket i förlängningen brukar leda till att även texterna i bokmedium säljs i allt större
upplagor. Det orala kretsloppet innefattar en muntlig tradition som Hertel i

                                                          
9 Escarpit, Robert 1970, Litteratursociologi, s. 90ff & Hertel 1996, s. 31f.
10 Hertel, Hans 1996, s. 31ff.
11 Ibid., s. 32.
12 Triviallitteratur förklaras i begreppsutredningen under rubrik 1.6.3.



12

mediesamhället beskriver som ett resultat av en korsbefruktning av traditionellt
berättande och nytt berättande som vanligtvis är hämtat från bildmedierna.

När litteratur förmedlas till en mottagare eller publik genomgår den en omvandling.
Escarpit hävdar att det alltid förekommer ett glapp mellan något han benämner
”skaparens poesi” och ”läsarens estetik”.13 Det som skaparen förmedlar upplevs och
förstås olika beroende på vem som närmar sig litteraturen. Förståelsen behöver
överhuvudtaget inte stämma överens med det som från början avsågs av författaren. När
ett verk dessutom översätts eller transformeras till en filmversion sker ännu en
förskjutning av författarens värderingar. I vissa fall frångås den ursprungliga versionen
av det litterära verket minimalt, i andra görs nytolkningar som till stora delar lämnar den
därhän. Detta är vad Escarpit kallar ”skapande förräderi”. Omskrivningen av verket är
ett förräderi mot författaren, menar han, men syftet är motiverat, nämligen att ge
författaren förlängt liv. Verkets innehåll justeras i hopp om att tillfredsställa nya
grupper. Escarpit är noggrann med att poängtera att den nyproducerade versionen dock
fortfarande är det verk som skapades av författaren, även om det skiljer sig från det i
vissa avseenden.14

Furuland påpekar och beklagar att litteratursociologin hittills nästan uteslutande sysslat
med studier kring mediet boken. Han menar att det skulle vara givande med forskning
som också koncentrerar sig på att undersöka litteratur som framträder i andra former än
i den traditionella boken, exempelvis i tidningar och tidskrifter eller i läroböcker och
andligt skriftligt material. Sådana har ett nog så viktigt kulturhistoriskt och sociologiskt
värde, menar han, bland annat för att nå kunskap om den publik som dessa i första hand
vänder sig till.15 Jag anser det även höra till det litteratursociologiska området att
intressera sig för litteratur presenterad i andra former än bokmediet i en vidare
bemärkelse än vad Furuland här exemplifierar med, nämligen i bildmedier.

1.6 Metod

1.6.1 Metod och material

Min avsikt med denna uppsats är att undersöka ett fenomen på bokmarknaden, nämligen
litteraturens spridning efter att den blivit omvandlad till teveserie. I fokus för
undersökningen står Jane Austens verk Pride and Prejudice. Inriktningen på filmad
litteratur innebär viss begränsning då jag utesluter andra möjliga faktorer som påverkat
bokdistributionen. Med Hertels kretsloppsmodell som verktyg har jag följt ett litterärt
verks vandring mellan olika litterära kretslopp genom att fokusera på det intermediala.
För att lyckas med undersökningen har jag valt att söka svar på mina frågor på olika
sätt. Min undersökning bygger till största delen på litteraturstudier. Företrädesvis har jag
granskat aktuell forskning på området. Vidare har jag gjort egna litteraturstudier på de
områden som bland annat rör bok- och mediemarknaden. En viktig del utgör också
relevant information hämtad från tidnings- och tidskriftsartiklar och webbsidor.
Tillsammans har jag med hjälp av dessa delar kunnat måla upp en bild av hur
populariteten kring det litterära verket Pride and Prejudice har sett ut såväl före som
                                                          
13 Escarpit, Robert 1997, ”’Skapande förräderi’” som nyckel till litteraturen”, Litteratursociologi: Texter
om litteratur och samhälle, s. 169ff.
14 Ibid. & Escarpit 1970, s. 125f.
15 Furuland 1991, s. 269.
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efter teveinspelningen och kunnat utröna hur det därigenom har förflyttat sig mellan
olika kretslopp. Spridningens orsak har jag sökt svar på dels genom att redogöra för
romanens innehåll och genom att jämföra det med seriens, dels genom att väva dessa
iakttagelser samman med den bakgrundspresentation som föregått analysen. Debattörer
och forskare har också här fått komma till tals för att undvika en alltför subjektiv analys.
De källor jag använt mig av är av varierande slag, med olika hög vetenskaplig
trovärdighet. Detta är jag medveten om, men finner dem ändå samtliga intressanta i
sammanhanget.

För ytterligare upplysningar har jag kontaktat en rad distributörer för att ta reda på hur
spridningen av verket i Sverige sett ut. Statistik över de tittarsiffror serien fick kunde
hämtas från Mediemätning i Skandinavien MMS AB och statistik över utlåningen av de
filmer som bygger på Austens verk från Dee Jay Productions. För att få information om
försäljningen av videoutgåvan av Stolthet och fördom ringde jag AB Svensk
Filmindustri. Jag har vidare tagit reda på hur spridningen förändrades siffermässigt efter
sändandet av teveserien när det gäller upplageantal och försäljningen av boken. För att
få information om den svenska utgåvan Stolthet och fördom kontaktade jag via e-post de
förlag i Sverige som har gett ut verket. Tyvärr har det under arbetets gång visat sig vara
omöjligt att fastställa utlåningen av verket på landets bibliotek, då bibliotekens
databaser ej tillåtit detta. Andra siffror som redovisas i uppsatsen är hämtade från andra
forskares verk. I dessa fall har jag förlitat mig på de siffror som forskarna uppgett utan
att gå till primärkällan.

För att kunna besvara den frågeställning som handlar om varför spridningen blev som
den blev under 90-talet väger jag samhälleliga omständigheter under den aktuella
tidsperioden samman med de avsnitt som rör bok- och mediemarknaden. På det viset
hoppas jag kunna skapa en förståelse för hur de olika variablerna samverkat till
populariteten. Till analysen hör också ett avsnitt i vilket jag jämför den filmade
versionen av Pride and Prejudice med romanen. Det är här som Escarpits teori om
”skapande förräderi” kommer till användning.

Arbetet är bedrivet med en kvalitativ forskningsmetod. Enligt Sharan B. Merriam är en
sådan bäst då man försöker förstå innebörden av ett skeende på ett djupare plan än vad
den kvantitativa forskningen är i stånd till. Den kvalitativa metoden syftar nämligen till
att belysa en kontextuell helhet, medan den kvantitativa främst koncentrerar sig på ett
fåtal komponenter.16 Utmärkande för det kvalitativa angreppssättet är också att
forskaren studerar en företeelse eller process i dess naturliga miljö med hjälp av sig
själv som främsta instrument för analysen.17

Min materialsökning har gjorts i olika steg. För att få en första ingång i ämnet använde
jag mig av mycket allmänna sökord i sökmaskinen Google på Internet såsom ”Jane
Austen” och ”Pride and Prejudice”. Detta resulterade i en mängd intressanta träffar som
exempelvis ledde mig till olika Austen-sällskaps webbplatser och olika
diskussionsforum om 1995 års teveserie Pride and Prejudice. På detta sätt blev jag på
ett tidigt stadium medveten om den kult som omger Jane Austen och hennes verk. En
sökning på ”Jane Austen” i Google, den 22 april 2002, resulterade i 227 000 träffar och
en på ”Pride and Prejudice”, samma datum, i 97 700 träffar.

                                                          
16 Merriam, Sharan B. 1994,  Fallstudien som forskningsmetod, s. 30.
17 Ibid., s. 31f.
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För att orientera mig på forskningsplanet började jag med att söka i databasen Libris
efter litteratur som behandlar böcker på film eller television, klassiker på film eller i
television, Jane Austen på film eller i television och så vidare. Jag började med vida
sökord för att sedan snäva in dem för att inte gå miste om relevanta träffar. Detta ledde
mig till några av de titlar som jag har haft störst användning för bland andra Jane
Austen in Hollywood, Jane Austen on Film and Television och Recreating Jane Austen.
Jag har prioriterat forskning som legat så långt fram i tiden som möjligt, eftersom mina
frågeställningar behöver kopplas till en aktuell situation på marknaden. Mycket av
forskningen står bara att finna på Svenska Filminstitutet och på Kungliga Biblioteket.
Detta är därför platser där jag har tillbringat en stor del av min tid och det är i deras
bibliotekskataloger som jag sökt mig vidare. En del verk av intresse har jag också funnit
genom sökande i bibliotekens hyllor, andra genom surfande, det vill säga genom att låta
böckers källhänvisningar leda mig vidare till andra titlar. På Stockholms stadsbibliotek
har jag funnit mycket av den litteratur som jag behövt för att teckna en god
förståelsebakgrund av bokmarknad, marknadsföring, globalisering och så vidare. De
litteratursociologiska kunskaper jag redan hade ledde mig till de verk som varit mig till
nytta på detta område. För att få en överblick över den diskussion som pågick i svenska
medier efter sändandet av teveserien Pride and Prejudice kontrollerade jag alla artiklar
från 1995 och framåt som innehåller orden ”Jane Austen” eller ”Stolthet och fördom” i
databaserna PressText och Mediearkivet.

Eftersom ämnet för denna uppsats rör sig över flera discipliner finns en mängd material
som på ett eller annat sätt anknyter till det. Jag har därför varit tvungen att sålla en del i
det som rört sig i utkanten av mitt intresseområde. Istället har jag valt att koncentrera
mig på den litteratur som specifikt behandlar Jane Austen-adaptioner. När det gäller
denna har jag varit grundlig och undersökt den aktuella forskning som jag funnit för att
välja den för mitt ämne mest lämpade.

Varje verk rymmer ett visst mått av författarens egna subjektiva uppfattning om det som
beskrivs. Detta gör att ingenting kan tas som absoluta fakta. Historien beskrivs utifrån
skilda uppfattningar på olika sätt. Det är därför viktigt att komma ihåg att åtskilliga
avsnitt i denna uppsats bygger på forskares tolkningar av hur saker och ting ligger till.
Jag är därför medveten om att andra bilder kan ges av exempelvis bokmarknadens
framväxt än den här presenterade.

1.6.2 Urvalskriterier, avgränsningar och tolkningsproblematik

För att uppfylla det just presenterade har jag som forskningsstrategi valt att enbart
belysa ett enskilt verk av en författare. Jane Austen och Pride and Prejudice är därför
att betrakta som uppsatsens undersökningsenhet och fall. Valet av fallstudie innebär,
enligt Martyn Denscombe, att möjligheten för mig att ge svar på frågor av komplex art
är större. Det är vidare lättare att nå kunskap om hur fallets olika delar hänger ihop än
vid andra forskningsstrategier. Fallstudien tillåter nämligen ett djup- och detaljstudium
som är svårt att uppnå vid en undersökning av många enheter, menar han.18 I en
fallstudie fokuserar man snarare på relationer och processer än på enbart resultat, vilket

                                                          
18 Denscombe, Martyn 2000, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom
samhällsvetenskaperna, s. 41f.
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är ändamålsenligt för min studie. Detta betyder att beskrivningar och förklaringar
hamnar i fokus framför sifferbaserade resultat.19

Istället för att enbart fördjupa mig i fallet Jane Austen skulle det vara möjligt att
undersöka flera författares verks spridningsvägar efter att de blivit filmade. Dock skulle
en sådan studie resultera i en mindre ingående analys av sociala kontextuella
förhållanden kring verkens nyvunna popularitet, eftersom en uppsats av detta mått inte
skulle tillåta den utförlighet som krävs kring varje författare. En del av mitt syfte skulle
därmed gå förlorat. Vidare anser jag fallstudien vara bättre lämpad för att öka
kunskapen om litteraturens spridningsvägar i det mediala samhället. Merriam
understryker just denna förmåga som fallstudien besitter, nämligen att skapa nya
insikter och innebörder.20

Denscombe poängterar vikten av att välja en undersökningsenhet som är väl lämpad för
forskningssyftet. En sådan kan exempelvis vara ett fall som anses typiskt i sitt slag. Om
fallet i väsentliga avseenden kan jämföras med andra, så ökar möjligheterna att
generalisera resultatet. Fallstudiens mål att åskådliggöra allmängiltiga förhållanden
genom att intressera sig för enstaka fall kan på så vis uppnås, menar han.21 Merriam
menar att fallet som exempelvis kan utgöras av en person eller ett speciellt skeende är
relevant om det av forskaren betraktas som intressant och viktigt. Men hon påpekar
även i linje med Denscombe att det är klokt att välja fall utifrån bedömningen om att
utökad kunskap om just den undersökningsenheten även kommer att utöka förståelsen
för fenomenet som undersöks på ett generellt plan.22 Av högsta vikt är att vid
avgränsningen ha klart för sig vilken typ av kunskap man eftersträvar.23

Jane Austen var verksam som författare kring sekelskiftet 1800. Hennes verk räknas
idag till litterära klassiker, och hon är ett av den brittiska litteraturhistoriens mest kända
namn. Under 1900-talet har samtliga av de romaner som Jane Austen hann färdigställa
under sin livstid blivit till på nytt genom film- och teveinspelningar. Senast blev Austen
framlyft genom en rad film- och teveversioner under 1990-talet, vilket bidrog till en
förnyad Jane Austen-era. Jag betraktar henne som ett typiskt exempel på en författare
vars verk genom filmatiseringar och teveinspelningar gjorts levande för människor som
annars inte skulle känna till hennes verk. Valet av en nu icke levande författare grundar
sig på att jag ville undersöka händelseförloppet hos ett verk som cirkulerat på det
litterära fältet under en lång tidsperiod, men som blivit uppmärksammat på nytt i det
moderna mediesamhället.

Möjligheterna att generalisera mina resultat är begränsade, eftersom resultaten gällande
vad teveinspelningen av Pride and Prejudice bidragit till för hennes popularitet till viss
del måste betraktas som unika, då den speciella sociala kontexten, verkets innehåll och
inspelningens kvalitet naturligtvis påverkar utfallet av mottagandet. Dock kan man anta
att det förhåller sig på liknande sätt även i andra fall.

Jag har valt att koncentrera min undersökning till 1990-talet, eftersom denna tid bäst
speglar litteraturens skeenden på den moderna globaliserade bokmarknaden. 90-talet är

                                                          
19 Merriam 1994, s. 22.
20 Merriam 1994, s. 27.
21 Denscombe 2000, s. 41ff.
22 Merriam 1994, s. 24.
23 Ibid., s. 58.
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också det decennium under vilket flest versioner av Austens verk framställdes under
kortast period. Detta har naturligtvis delvis sin förklaring i att tekniken idag gör det
möjligt med kort produktionstid och välutvecklade spridningsvägar. Valet av Pride and
Prejudice grundar sig på att så lite forskning har bedrivits när det gäller litteratur
omvandlad till tevemediet. Jag finner det särskilt intressant att välja denna typ av
medieomvandling, eftersom televisionen är det medium som når flest människor och det
medium som genomsnittsmedborgaren ägnar flest lediga timmar, vid sidan om radion.
Den oerhörda genomslagskraft som teveserien fick då den sändes spelar också in i mitt
val.

Hertels kretsloppsmodell är utvecklad för att passa den situation som råder i
mediesamhället men, menar han, kan även fungera som ett verktyg då man vill förstå
litterära processer ända från 1950-talet.24 Dock blir det problem när man går längre
tillbaka i tiden, då de fem litterära kretsloppen ännu inte hade utvecklats och fått fäste
på bokmarknaden. Detta faktum gör det svårt för mig att följa vandringen av Jane
Austens verk Pride and Prejudice mellan de olika kretsloppen ända från dess tillblivelse
och det är ej heller mitt syfte. Under det tidiga 1800-talet, då verket publicerades första
gången kunde endast en mycket liten del av befolkningen tillägna sig verket, såväl
kunskapsmässigt som ekonomiskt. Det är därför svårt att under denna tid tala om något
litterärt kretslopp överhuvudtaget. De böcker som gavs ut lästes av det lilla läsande
skikt som fanns, utan att någon större skillnad gjordes på litteratur som lästes för nöjes
skull och nyttolitteratur. På lånebiblioteken, som hade etablerats under 1700-talets andra
hälft och spred sig under 1800-talet, var dock böcker som innehöll romantik och
spänning populära bland låntagarna. Men istället för att undersöka spridningen av Pride
and Prejudice då, är syftet med denna uppsats att undersöka hur verket förflyttat sig
mellan olika litterära kretslopp efter det att det blev teveserie år 1995. Med hjälp av
tidigare forskning på området, den debatt som finns att tillgå i svenska och utländska
medier och statistik blir detta möjligt.

De delar som föregår resultatpresentationen i denna uppsats syftar till att bilda en
förståelse för det fenomen som jag belyser och undersöker.

1.7 Begreppsutredning

Intentionen med detta avsnitt är att skapa klarhet i vissa begrepp som kommer att
användas återkommande i uppsatsen. Vart och ett kan ges flera betydelser, men kommer
nedan att definieras såsom jag använder dem. Jag har valt att här presentera somliga
begrepp som är viktiga för förståelsen av sammanhanget i uppsatsen, andra förklaras på
den plats där de nämns.

1.7.1 Klassiker

Samtliga Jane Austens romaner faller ofta under benämningen klassiker. Att definiera
vad som är en litterär klassiker är dock inte helt oproblematiskt. De kriterier som ska
uppfyllas för att ett verk ska bli omnämnt som klassiker är nämligen inte helt tydliga.
Men ett sätt att sammanfatta ordets betydelse på är att som Tuva Korsström betrakta en
                                                          
24 Hertel, Hans 1997, ”Boken i mediesymbiosens tid”, Litteratursociologi: Texter om litteratur och
samhälle, s. 207.
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klassiker som ”/d/et levande ur litteraturhistorien och det bestående ur
samtidslitteraturen”.25

Att en klassiker är ett konstnärligt verk av bestående karaktär är de flesta överens om.
Norsteds svenska ordbok konstaterar detta genom sin ordförklaring: ”Författare (eller
annan konstnär) som har skapat verk av bestående värde”.26 Nationalencyklopedin ger
en liknande definition.27 Bo Pettersson resonerar kring begreppet klassiker och
konstaterar att klassikerstatus inte så mycket handlar om att uppnå höga
försäljningssiffror som om att tilldra sig ett långlivat och stabilt intresse. För att
betecknas som en klassiker krävs, enligt Pettersson, att verket varit utsatt för forskning
och diskussioner under en längre period i tryckt form eller på nätet eller att det har en
kvarlevande plats i litteraturundervisningen i skolor eller vid universitet.28 Men
naturligtvis krävs också att verket bibehåller en allmän popularitet bland delar av
befolkningen från generation till generation.29 Detta påpekar även Lars Holger Holm,
som liksom föregående för en diskussion kring begreppet klassiker i tidskriften
Horisont.30 Holm framhåller att konstnärliga verk med klassikerstatus ibland tilldelats
den genom att de har populariserats för att kunna tilltala den generation som för tillfället
är målgruppen. Den litterära klassikern är exempelvis idag ofta språkligt förändrad,
förkortad eller omvandlad till ett annat medium, menar han.31

1.7.2 Mediesamhälle och massamhälle

Jag utgår i denna uppsats från att vi lever i ett mediesamhälle. Med detta menar jag att
det västerländska samhället idag producerar en rad konkurrerande medieformer som
spelar en stor roll i vår vardag. Förutom i böcker presenteras information i tidningar och
tidskrifter, i radio, television och på film. Det stora medieutbudet innebär många
möjliga vägar att nå sin publik. Historikern Stefan Koch beskriver mediesamhället som
ett samhälle i vilket det tillhör dagens rutiner att läsa morgontidning, kvällstidning,
lyssna på radio och se på teve på kvällen och att sedan diskutera det man sett, hört och
läst med sina vänner.32

Med massamhälle menar jag det samhälle som växte fram under 1900-talets första
skede, då det blev möjligt att massproducera varor. Det som då hände var att
hantverksprodukter i stor utsträckning ersattes av massproducerade. Idag produceras
nästan alla kulturella produkter för en massmarknad.

1.7.3 Populärkultur och finkultur

Populärkultur är ett samlingsnamn för flera kulturella fält som bland annat inkluderar
populärlitteratur, populärmusik och populärpress.33 Betydelsen av populärkultur
                                                          
25 Korsström, Tuva. Citerad av Maria Sandin 1998, Horisont, nr 5, s. 1.
26 Klassiker 1992, Nordtedts svenska ordbok, s. 478.
27 Klassiker [2003-06-20], Ingår i Nationalencyklopedin på Internet, http://www.ne.se
28 Pettersson, Bo 1998, ”Om klassiker, nutida och framtida”. Horisont,  nr. 5, s. 5.
29 Ibid., s. 5f.
30 Holm, Lars Holger 1998, ”Vad är en klassiker?”. Horisont, nr. 5, s. 34.
31 Ibid., s. 35.
32 Koch, Stefan 1999, Höger om! En svensk historia 1968-98, s. 13.
33 Populärkultur & Populärlitteratur [2003-07-20], Ingår i Nationalencyklopedin på Internet,
http://www.ne.se
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respektive finkultur är svårfångad då begreppen kan angripas från en rad håll och
därmed ges olika innebörder.

Ulf Boëthius, professor i barn- och ungdomslitteratur vid Stockholms universitet, skiljer
på sju olika definitioner av populärlitteratur. Definitionerna bär på olika attityder
gentemot populärlitteraturen. Några tar sin utgångspunkt i publiken och menar att den
består av en bred massa människor. Ett namn som ofta används i detta sammanhang vid
sidan om populärlitteratur är masslitteratur. Andra föredrar beteckningen
underhållningslitteratur, då de anser att böckernas främsta syfte är att underhålla och
fungera som en flykt från verkligheten. Ytterligare en definition är den som dömer
litteraturen efter dess produktions- och distributionsförhållanden. Här är det frågan om
den litteratur som produceras för en massmarknad och går under beteckningarna
populär-, kiosk- eller massmarknadslitteratur. Ofta ligger i ordet populärlitteratur också
en grad av nedvärdering av dess estetiska och/eller moraliska innehåll. Namnen trivial-,
skräp- och smutslitteratur är i detta sammanhang vanligt förekommande. Den definition
som Boëthius själv finner mest tillfredsställande är den smaksociologiska, vilken
innebär att den litteratur som faller under beteckningen varierar. Populärlitteraturens
form är således inte konstant och förstelnad. Istället åsyftas den litteratur som ett stort
antal människor läser och som för tillfället anses undermålig ur estetisk och/eller
moralisk synpunkt.34

Finkulturen innefattar liksom populärkulturen olika kulturformer. Finkultur står som
populärkulturens motpol och går också ibland under namn som elitkultur, bildad kultur
och högkultur. Finkulturen är en smalare kulturform som oftast upptas av färre antal
människor än populärkulturen. I första hand tillhör denna det bildade eller borgerliga
samhällsskiktet. Den anses vidare av många bära på ett högre värde av kvalitet och
originalitet än populärkulturen. Populärlitteraturens motpol är kvalitetslitteraturen, en
litteraturform som läses av färre och kräver mer av läsaren än ett populärlitterärt verk
vanligtvis gör.35

                                                          
34 Boëthius, Ulf 1995, ”Populärlitteraturen – finns den?”, Brott, kärlek, äventyr: Texter om
populärlitteratur, s. 17ff.
35 Finkultur 1992, Ingår i Norstedts svenska ordbok, s. 244 & Nationalencyklopedien på Internet [2003-
07-20], http://www.ne.se
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2 Bok- och mediemarknaden

Avsnittet nedan tjänar som bakgrundsmaterial och syftar framåt mot den undersökning
som inleds i kapitel fyra. Intentionen är att skapa den förförståelse som krävs för vad
som sedan följer. Detta gör jag genom att redogöra för forskares och debattörers åsikter
och antaganden om tillstånd som rör bok- och mediemarknaden. Mycket av det jag här
tar upp kommer jag sedan att återknyta till i uppsatsens analysdel.

2.1 Den moderna bokmarknadens utveckling

2.1.1 Den borgerliga offentlighetens framväxt och etablering

Den moderna bokmarknadens framväxt kan i Västeuropa spåras tillbaka till 1700-talet,
då former började utvecklas för att nå ut med den nya romanen till en större publik. Per
I. Gedin benämner denna tid som det århundrade då den läsande allmänheten gavs
förutsättningar att existera. Uppfinnandet av boktryckarkonsten var inte i sig självt
tillräckligt för att skapa ett brett läsande skikt. För detta krävdes djupare sociala
samhälleliga förändringar. Ett viktigt steg i denna riktning var att den aristokratiska
hovkulturen under 1700-talet så sakteliga kom att ersättas av en borgerlig kapitalistisk
kultur, vilket gjorde att en marknad för kulturen kunde etableras.36

I verket Borgerlig offentlighet: Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det moderna
samhället37, tillkommet 1962, beskriver Jürgen Habermas borgerskapets framväxt,
storhetstid och förfall. Vad han syftar på är en liberal typ av borgerlighet som han menar
under 1700-talet ersatte den tidigare genom att vara en ”kulturellt hegemoniskt
självmedveten klass”. Denna klass fick sin storhetstid under 1800-talet, då
samlingsplatser etablerades där utbyte av nyheter och samtal kunde komma till stånd.38

Den nya borgerliga offentligheten, som bestod av ”bildade” medborgare, utgjorde snart
en social sfär som dominerade marknaden.39 I salonger, kaffehus och på värdshus
träffades denna krets för att föra diskussioner om bland annat det de läst i tidningarna
och i litterära och filosofiska verk, som under 1800-talet blivit tillgängliga som varor.
Tillsammans började den borgerliga offentligheten forma idéer om hur de ville att
samhället skulle förändras och började ställa krav på lagändringar, varav de viktigaste
var kraven på församlingsfrihet, religionsfrihet, tryckfrihet och ”allmän rösträtt”40. I och
med gruppens framträdande position blev programmet också möjligt att genomföra.41

Allt detta ledde till att en skarp åtskillnad som inte tidigare funnits mellan privat och
offentligt uppstod, menar Habermas. Han tecknar en bild av hur den privata sfären från
och med nu innefattade det ekonomiska livet och familjelivet som bestod av politisk

                                                          
36 Gedin, Per I. 1997, s. 12ff.
37 Originaltitel: Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen
Gesellschaft.
38 Habermas, Jürgen 1998, Borgerlig offentlighet: Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det moderna
samhället.
39 Dahlkvist, Mats 1998, Ur förordet till Habermas: Borgerlig offentlighet, s. XI.
40 Den ”allmänna rösträtten” inbegrep bara de som var bildade och hade egendom och pengar. Dahlkvist
1998, s. XII.
41 Dahlkvist 1998, s. XII.
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aktivitet och litterärt intresse, medan det inom den offentliga sfären pågick en kritisk
granskning av statens verksamhet.42

Den växande borgarklassen, som bestod av en ny handels- och penningöverklass, kom
alltmer att inkräkta på den tidigare börs- och hovaristokratins område och kom snart att
ersätta den helt, medan klyftan mellan borgerligheten och industriproletariatet istället
blev större.43 Bildning blev nu tillsammans med rikedom ett viktigt kriterium för att
signalera sin överklass.44 Den läsande skaran kom till största delen att bestå av de
hjälpligt välutbildade stadsinvånarna, som endast bestod av cirka fem procent av
Europas befolkning, men läsandet spred sig snart även till småborgare i takt med att
undervisningen blev bättre och tillgänglig för fler.45 Bokpriserna var dock ett hinder för
att de med lägre inkomster skulle kunna få tillgång till romaner. Men tidningarnas och
tidskrifternas framväxt på marknaden hade lagt grunden för en ny litterär publik och en
ny litteratur. Genom den periodiska pressen skapades till exempel en väg för att sprida
romanläsandet till en vidare läsekrets, nämligen dagstidningen, i vilken följetongen kom
att bli ett stående inslag. Följden blev en ökad efterfrågan på författare, större
produktioner, lägre priser och en bredare publik.46

Med borgerskapets genombrott tog det litterära livet i Europa en ny riktning. De tidigare
litterära kretsloppen byggdes ut och nya institutioner etablerades. Den lärda kulturen var
inte längre enbart knuten till prästerskap och aristokrati, utan innefattade även
akademier där universitetsbibliotek byggdes. Nya institutioner etablerades i takt med
den nya efterfrågan. Viktiga sådana blev lånebibliotek och bokhandlar som öppnades
och spreds under århundradet. Viktiga kunder på dessa institutioner blev kvinnor, som
hade tillträde till dessa men inte till kaféerna.47 Bokmarknaden innefattade nu alla de
aktörer som än idag gör sig gällande på det litterära fältet, det vill säga förlag,
bokhandlar, tidskrifter, bibliotek, författare och den läsande allmänheten. England var
det land i vilket den moderna bokmarknaden etablerades snabbast, men följdes snart
även av andra västeuropeiska länder som Frankrike och Tyskland.48

Borgarklassen utvecklade en likartad smak för kultur och till följd av detta också en
likartad livsstil i de länder där den fick ett starkt fäste. Fram till första världskrigets
utbrott bestod denna ordning och vid andra världskrigets slut var den tidigare
aristokratiska kulturen helt utplånad av den borgerliga. Men redan vid första
världskrigets utbrott hade även en uppluckring av den borgerliga kulturen tagit sin
början.49

2.1.2 Den borgerliga offentlighetens fall och nätverkssamhällets framväxt

Borgarklassens befästa livsstil och dominerande kultur i Europa började ruckas då
arbetarklassen under krigets skede förenade sig för att få mer inflytande i politiken.

                                                          
42 Habermas 1998, s. 29f.
43 Hertel, Hans 1986, Litteraturens historia 1-7: Del 4 1720-1830, s. 27.
44 Gedin 1997, s. 12.
45 Hertel 1986, s. 41f.
46 Gedin 1997, s.22f.
47 Hertel 1986, s. 47.
48 Gedin 1997, s.23.
49 Ibid., s. 20f.
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Detta kom på sikt att förändra både kulturens utformning och utbud.50 Den stabila grund
som bokmarknaden dittills stått på sattes i gungning. En tumultartad tid följde de
närmaste decennierna bestående av ekonomiska kriser, hög arbetslöshet, fascism och
arbetarnas kamp för en bättre tillvaro. Detta var rubbningar av tillvaron som på sikt
även förändrade bokens situation. Västeuropa började ta intryck från amerikanskt håll i
form av utgivning av billighetsböcker och lansering av bestsellers. Dessutom fick
medieformer som veckopressen, radion och filmen ökat inflytande på marknaden. S.
Fischer påpekar i en uppsats om bokkrisen i Tyskland att människans syn på tillvaron
och hennes smak förändrades redan 1926, när kriget förlorades och influenserna från
Amerika tog vid. Det kom dock att dröja fram till 1950- och 1960-talen innan Fischers
ord verkligen slog in. Det var först då som västvärlden genomgick de djupa
samhälleliga omdaningar som för bokbranschens del kom att innebära stora
förlagskoncerners dominans på marknaden.51

Med det nya samhället följde en tydlig skiktuppdelning mellan populärlitteraturen och
kvalitetslitteraturen, en delning som tidigare varit relativt frånvarande. Under
mellankrigstiden introducerades bestsellers och kioskböcker, som till en början inte
utgjorde något hot mot den inbundna romanen, men som under 1950- och 1960-talen
kom att utgöra större delen av produktionen och försäljningen. Massmediernas
inflytande på litteraturens utformning var, enligt Gedin, stort.52

Vad som har hänt under 1900-talet, enligt Habermas, är att avståndet mellan privat och
offentligt krympt och att överträdelser numera görs mellan de två områdena. Habermas
talar om ett förstatligande av samhället och ett församhälleligande av staten. Den roll
som litteraturen tidigare spelade som en opinionsbildande kraft existerar inte längre,
menar han. Istället har läsningen intagit en plats i människornas liv som en bland många
lustförströelser som man ägnar sin fritid åt. Den tidigare publiken, som Habermas
beskriver som en politiskt och kulturellt resonerande sådan, har ersatts av en
konsumerande publik av masskaraktär som snarare formas av massmedierna än tvärtom.
Kapitalismens utveckling har lett till att människornas roll som kritiska tänkare och
väljare har minskat. Massmedierna som finns överallt innefattar inte längre bara
information och resonemang utan också reklaminslag, påpekar Habermas.53 Det finns
inte längre utrymme för offentlig debatt annat än i televisionen som var och en betraktar
i sin ensamhet, menar han. Den offentliga debatten är manipulerad. Statens alternativ till
det marknadsstyrda medieutbudet i form av exempelvis public service-styrd television
räcker inte till för att motverka de som dolt företräder särskilda intressen.54

Manuel Castells, professor i sociologi och samhällsplanering, benämner det samhälle vi
idag har trätt in i nätverkssamhälle. Liksom Habermas lyfter han, i sin betraktelse över
nätverkssamhällets framväxt, fram den kontroll över människan som de har som
kontrollerar de informationsflöden som globalt sköljer över oss i informationsåldern.
Strömmen av information bestämmer vad som ska produceras och konsumeras. Men
besluten är ej längre nationellt styrda utan globalt, menar Castells.55

                                                          
50 Gedin 1997, s. 21.
51 Ibid., s. 45ff.
52 Ibid., s. 58ff.
53 Habermas 1998, s. 152f.
54 Webster, Frank 1995, Theories of the Information Society, s. 101-134.
55 Castells, Manuel 1998, Informationsåldern: Ekonomi, samhälle och kultur. Band 1. Nätverkssamhällets
framväxt.
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Decennierna efter andra världskriget etablerade sig televisionen som det centrala mediet
på marknaden. Dess spridning innebar att en ny kommunikationsform skapades som
skilde sig från den Gutenbergska. Vad som hände med övriga medier var inte att de
försvann, utan att de anpassade sig till att bättre passa den nya publiken, teve-publiken.
Filmen omformades, tidningarna specialiserade sig och de populäraste böckerna var de
som hade någon anknytning till teve-mediet, hävdar Castells.56 Televisionen besitter en
oerhörd makt, menar han, då den bestämmer agendan för vad som ska kommuniceras
till folket och därigenom också vad folket ska intressera sig för.57 Men till skillnad från
Habermas ser ändå Castells publiken som en aktiv grupp med möjlighet att påverka den
egna situationen. Publikens subjektiva handlingskraft har bidragit till massmediernas
differentiering och specialisering. Det som i massmediernas inledningsskede var
enkelspårig masskommunikation har i och med den tekniska utvecklingen blivit alltmer
specialanpassat, menar han.58

Under 1980-talet genomgick massmedierna en omvandling i och med uppkomsten av
nya medier, vilket resulterade i ett multimediasystem under 1990-talet.59 Videon
introducerades på marknaden och kom snart att fungera både som en förlängning av
filmen och en filial till musiken i form av musikvideos. Dessutom innebar dess tillkomst
att det nu blev möjligt att spela in program från televisionen, vilket ökade det selektiva
tittandet. Vidare mångfaldigades antalet tevekanaler då kabeltevetekniken utvecklades.
Nya nät byggdes och oberoende tevestationer startades vid sidan om de etablerade,
vilket gjorde att regeringarna både i Europa och USA tappade kontrollen över en stor
del av televisionen.60

Kontentan av Castells utvecklingsbeskrivning är att det massamhälle vi trädde in i under
1900-talets första skede övergått i ett alltmer segmenterat samhälle, där publiken delats
upp efter olika smakkriterier. Men samtidigt som televisionen är mer diversifierad nu är
den också mer kommersialiserad än någonsin, menar Castells, och starkt oligopolitisk
på global nivå.

2.1.3 Bokbranschens kris efter 1970

Gedin beskriver liksom Yrlid och Hertel 1970-talet som ett laddat och krisdrabbat
decennium för bokmarknaden. Borgarklassens förlorade inflytande, välfärdssamhällets
framväxt och uppkomsten av nya konkurrerande medier ställde litteraturen i en helt
annan position än tidigare. Det fanns inte längre en självklar tilltänkt publik för
litteraturen trots att människor från alla samhällsskikt nu var möjliga att nå. Den nya
svårigheten låg i att få befolkningen att välja läsning som sin huvudsakliga
fritidssysselsättning framför andra hobbies.61

Som den främsta orsaken till förlagens begynnande kris under 1970-talet anger Gedin
den överutgivning som följde på den ekonomiskt gynnsamma tiden efter andra
världskriget, medan Yrlid istället hänvisar till en markant ökning av administrativa
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kostnader som tog sin början under 1960-talet för de stora allmänförlagen.62 Som en
konsekvens av de höjda avgifterna har det sedan dess varit nödvändigt för förlagen att
satsa på böcker som kan tryckas i stora upplagor, menar han. Bokklubbarna, som bäst
lämpar sig för försäljning med tydlig exponering av ett fåtal titlar, har därmed växt i sin
omfattning på marknaden. En starkt bidragande faktor till bokklubbarnas utbredning
och bokbranschens tilltagande kris efter 1970 var dessutom att det tidigare fasta
bruttopriset på böcker upphävdes. För bokklubbarnas del innebar det att de kunde sälja
exakt samma böcker som bokhandeln, men till ett lägre pris. Bokhandlarna blev lidande
liksom de små förlagen. Det blev allt svårare att satsa på titlar med tveksam gångbarhet.
Koncentrationen av ett fåtal titlar var också en koncentration av böcker som hamnar i
den litterära mittfåran, det vill säga böcker som tilltalar så många som möjligt.63

De problem som drabbade bokbranschen globalt skulle få följder inte bara för förlagen,
utan också för bland annat biblioteken. Hertel anger det år då krisen bröt ut på alla plan,
nämligen 1978. De största faktorerna till västvärldens förändrade kulturmönster på det
litterära området ser Hertel medieindustrialiseringen och tre fusionsvågor som följt
sedan 1960-talet. Fusionerna har inneburit och innebär fortfarande stora
mediekoncerners uppköp av förlag såväl inom som utom varje uppköparlands gränser.
Uppköpen har lett till allvarliga konsekvenser för en rad medelstora förlag, som
omöjligen kunnat överleva oberoende av dessa giganter. Idag domineras marknaden av
ett fåtal stora koncerner vid sidan av ett antal specialiserade småförlag.64

Alltsedan 1980-talet har förlagen fått mindre makt att besluta om vilka böcker som ska
produceras. Istället har detta avgörande förflyttats till de stora bokhandelskedjornas och
bokklubbarnas beslutandeorgan.65 Efter en undersökning som Stefan Mählqvist
avslutade 1988 konstaterar han följande: ”Makten över bokmarknaden uppvisar en
tydlig förskjutning från förläggaren mot i första hand marknadsavdelningarna och i sista
hand återförsäljarna inom bokklubbar, bokhandelskedjor och varuhus”.66 Detta läge är
fortfarande till stor del oförändrat. Bokmarknaden har slutligen anpassat sig till det
samhälle som den existerar i, nämligen mediesamhället.67 Marknaden består av
gigantiska mediekoncerner som svarar för den allmänna utgivningen och ett antal
småförlag som svarar för en alternativ litteratur. De medelstora förlagen är vid det här
laget nedlagda eller uppköpta av giganterna. Bokhandelns överlevnadsstrategi har sedan
1980-talet varit att bilda kedjor för att kunna hålla sig starka. Utvecklingen har lett till
att allt färre titlar säljs i allt större upplagor.68 Gedin menar att denna
mediekoncentration och internationalisering var en utveckling som vi fortfarande 1997
befann oss mitt i. Både Hertel och Gedin beskriver den marknadsföring som de menar
blivit viktigare på kulturområdet i takt med denna utveckling. Den europeiska
bokmarknaden har blivit mer lik den amerikanska, påpekar de, med ökad
billigbokförsäljning och utgivning av bestsellers. För att böckerna ska nå framgång
krävs att det omkring dem skapas en medial uppmärksamhet. Eftersom böcker numer
bara är en del av medieutbudet marknadsförs de också därefter. En tendens som
utvecklats i USA, med inspiration hämtad från detaljvaruhandeln, är att megaböcker
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sållas ut i mycket stora upplagor som kan säljas i många länder i olika skepnader.
Böcker marknadsförs på samma sätt som videofilmer, spelfilmer, CD-skivor och så
vidare. 69

Bokmarknadens utveckling kännetecknas, enligt Hertel, av kontraktion, koncentration
och polarisering. I kontraktionen inbegriper han den kris som drabbade västvärldens
litterära kultur 1978-80, som innebar reducerad livslängd för böcker, färre upplagor och
lägre författarinkomster; i koncentrationen de fusionsvågor som följde av
medieindustrialiseringen och i polariseringen ett växande gap som har uppstått till följd
av de två tidigare faktorerna mellan stora och små förlag, stora och små bokhandlar och
berömda och mindre berömda författare.70

Hertel beskriver dagens bokmarknad som komplex och motsägelsefull med
överproduktion och bokkris samtidigt. Vid sidan av mastodonterna har nämligen ett
antal små oberoende kvalitetsförlag etablerat sig som ett alternativ. Risken med dessa,
menar han, är att de med sin alternativa produktion hamnar i skymundan och därmed
isoleras till de speciallitterära kretsloppen och därigenom endast kan nå sin egen publik.
Överproduktionen å andra sidan, som mediekoncernerna svarar för, kräver att
urvalsmekanismer i allt högre grad utvecklas. Detta har också gjorts av både marknaden
och av konsumenterna.71

2.2 Åsikter om boken och kulturen i massproduktionens tidevarv

Under 1900-talets början genomgick västvärlden en kraftig industrialisering, vilket fick
betydelse för många av samhällets olika delar. Efter andra världskriget hade den
tekniska utvecklingen gjort det möjligt för masskulturen att nästan helt ersätta den
borgerliga. För kulturens del innebar detta bland annat en större spridning, men också
en kraftig förändring av dess karaktär. Massproduktionen förändrade nämligen de
villkor som kulturen tidigare existerat under. Att kulturella produkter nu kunde
produceras och spridas till en mängd människor i snabb takt medförde krav på
ekonomisk lönsamhet och standardisering av varor. Bakom varje kulturprodukt stod inte
längre endast en individ, utan ofta ett helt maskineri. Konsekvensen av en sådan
kulturvarutillverkning är att måttet av originalitet måste minska, eftersom varorna ska
tilltala en mängd människor, menar Gedin.72

Redan under massproduktionens tidiga skede förekom skarp kritik mot dess väsen och
påverkan på samhället. År 1947 utkom Theodor W. Adorno och Max Horkheimers verk
Upplysningens dialektik73, i vilken de går till angrepp mot det kapitalistiska
massproducerande samhälle som då höll på att växa fram. Adorno och Horkheimer såg
med fasa hur människan förvandlades från en individuell varelse till en massvarelse.
Mot denna bakgrund utvecklade de en teori om kulturindustrins negativa inverkan på
människan. Kulturindustrin hör hemma i den tekniska reproducerbarhetens tidsålder och
har vinst som sitt främsta syfte. Kulturindustrins metod är, menar Adorno och
Horkheimer, att lära sig att behärska massan genom att hos den skapa behov av de
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produkter som erbjuds. Det som erbjuds, menar de vidare, är endast olika varianter på
samma tema; stereotyper och imitationer av äldre välbekant konst.74 Kulturindustrin
bildar ett system, inom vilket olika branscher som liknar varandra till sin struktur
verkar. ”Kulturen idag stöper allt i samma form. Film, radio, veckopress utgör ett
system. Varje område är enhetligt i sig liksom alla sinsemellan”75 Kulturindustrin vill
omfamna hela befolkningen genom att erbjuda något för alla. De olika branscherna
kartlägger sina konsumenter genom att dela upp dem i olika inkomstklasser,
bildningsgrader och så vidare, för att kunna täcka deras behov och skapa produkter som
rör sig på olika kvalitetsnivåer.76 I en återblicksbetraktelse utgiven 1977 konstaterar
Adorno att en kvantitativ förskjutning har skett inom kulturindustrin då det gäller
hanterandet av varor. Tidigare hanterade kulturindustrin varor ibland, från 1970-talet
hanterar den enbart varor. Kulturen och litteraturen har blivit en vara, liksom vilken
annan produkt som helst.77

Den kultur som produceras och distribueras i dagens massamhälle är näst intill omöjlig
att undkomma, menar Gedin. Systemet går ut på att stenhårt marknadsföra ett fåtal
produkter genom alla de kanaler som riktar sig till den tilltänkta målgruppen. Den
musik som spelas i de stora radiokanalerna över hela västvärlden är i stort sett
densamma liksom de böcker som står på alla bokaffärers topplistor. Gedin hävdar, i
likhet med Adorno och Horkheimer, att masskulturen matar publiken med
kulturprodukter som är lätta att känna igen och ta till sig och som är tänkta att passa
människor i alla åldrar, av olika kön, med skilda förhållningssätt till världen och med
varierande bildningsgrader. Masskulturens strävan är att se till att alla konsumerar
samma konst, samma musik, samma filmer, samma böcker och så vidare. Kulturvaror
som slår igenom i massamhället når därför ut till en större publik än tidigare, men
intresset för dem dör också snabbare. Böckerna på bestsellerlistorna måste med jämna
mellanrum bytas ut. För böckernas del är detta förödande, menar Gedin, eftersom
många romaner får det allt svårare att överhuvudtaget hålla sig kvar på marknaden.78 De
främsta kriterierna för framgång för varor på den moderna kulturella massmarknaden är
högt underhållningsvärde och avslappningsvärde.79

Underhållningsindustrin har tagit en allt större plats inom förlagsbranschen, och
förlagen satsar därför i allt högre utsträckning på att lansera flera medietyper av samma
produkt samtidigt, vilket stärker deras makt enormt. Hertel talar om en medieintegration
på förlagens område. Medieintegrationen är ett sätt för förlagen att komma åt största
möjliga publik samtidigt som de får största möjliga avkastning genom att åberopa
sekundära rättigheter. Omfånget av produktionsmöjligheter har med tiden vidgats
ytterligare. Vid sidan av produkter i bok-, film-, teater-, video- och CD-form satsas nu
också på CD-romskivor, disketter och så vidare under samma tak.80

De omvälvande förändringar som skett inom förlagsvärlden under de senaste
decennierna har radikalt ruckat på de villkor som litteraturen idag lever under. Detta
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innebär en förändring på både det skrivande, det distributionsmässiga och det läsande
planet. Trots att möjligheterna för gemene man att komma över böcker är kolossalt
annorlunda och mycket gynnsammare idag än för hundra år sedan, menar Furuland att
boken är mer hotad än på länge. Furuland befarar att industrialiseringen på bokens
område alltmer kommer att inskränka förlagens möjligheter till att ge ut ett brett
sortiment, innefattande både bred och smal litteratur. Konkurrensen från bokklubbar och
varuhus har medfört att även de vanliga bokhandlarna har blivit tvungna att
tillhandahålla ett snävare sortiment titlar med bästsäljarstatus.81

Den läsande skaran människor i dagens västerländska samhälle är inte längre den
homogena grupp som den tidigare var. Läsande är fortfarande av stor vikt för många,
men det är inte längre en nödvändig sysselsättning för att inhämta kunskap. Läsningen
har mist en stor del av sin sociala betydelse och sprängkraft.82 Som en del av ett stort
medieutbud är nu litteraturen tvungen att delta i kampen om att tilldra sig människornas
intresse. De böcker som skapar störst uppmärksamhet är därför de som fått utrymme i
media exempelvis på grund av att författaren vunnit ett litterärt pris, gjort sig känd även
på ett annat område eller att boken har filmats.83 Enligt Gedin befinner vi oss i en tid där
det populära kretsloppet, såsom Escarpit benämner det, håller på att helt tränga undan
det kretslopp i vilket ”de verkliga bokläsarna” befinner sig, nämligen det bildade.84 Den
korta livslängden för skönlitterära böcker idag drabbar framförallt klassikerna som har
svårt att klara sig på bokmarknaden om de inte översätts till andra medieformer som
film och teve.85 Den amerikanska akademikern och litteraturkritikern Sven Birkerts
anser, enligt Gedin, att den litterära boken är nära undergång då den numer är utsatt för
ständig medialisering genom filmer, videokassetter, ljudband, leksaker och så vidare.
Barn som växer upp idag styrs redan från början av denna enormt påkostade
marknadsföringskedja som verkar internationellt, hävdar Birkerts.86

Det råder skilda meningar om huruvida filmens och televisionens inblandning i
litteraturen är positiv eller negativ för littaraturens fortlevnad. Somliga ser den rörliga
bilden, som produceras för en massmarknad, som ett hot mot den skrivna texten, medan
andra ser den som en kompletterande konstform med potential att förlänga litteraturens
liv.

Redan på 1960-talet anade kommunikationsforskaren och litteraturprofessorn Marshall
McLuhan en framtid som ligger Internet-revolutionen nära. Han förutspådde en värld
där mediautvecklingen skulle minska avstånden mellan människor och sammanföra alla
i en ”global by”. McLuhans viktigaste tes innebär att varje mediums teknologiska
uppbyggnad är avgörande för det innehåll som presenteras däri; mediet är budskapet.87

Medieforskaren Neil Postman menar i likhet med McLuhan att mediernas form har stor
betydelse för det innehåll som presenteras däri.88 Televisionens övertagande på
mediamarknaden innebär, hävdar han, att det offentliga samtalets kvalitet försämras
avsevärt. Televisionen lämpar sig nämligen inte för samtal av seriös art, menar han.89
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Postman ser det som att televisionen står i ett motsatsförhållande till det tryckta ordet,
då allt som presenteras i den är underhållning.90 I boken Underhållning till döds,
utkommen 1985, oroar han sig för att människan i dagens samhälle passiviseras som en
följd av ett överflöd av irrelevant information.91 Postman ser litteraturen i
mediesamhället som en marginaliserad företeelse som ägnas allt mindre intresse som en
följd av bildkulturens övertagande, och författaren Hans Magnus Enzensberger betraktar
litteraturen som en tillfällig gäst i historien som i mediaåldern inte längre har kvar sin
självklara plats som en institution i samhället. Litteraturen är inte längre det centrala
mediet, menar han, utan är uppsplittrat i sina beståndsdelar och spridd i otaliga
populärmedier på marknaden.92 I boken Om televisionen utreder sociologen Pierre
Bourdieu televisionens inflytande på annan kulturproduktion. Resultatet han kommer
fram till är att detta medium är att betrakta som ett hot mot konsten, litteraturen,
filosofin, vetenskapen, rättsväsendet, det politiska livet och demokratin. Hotet består i
att den kommersialiserade televisionen fungerar normerande för övriga medier. Strävan
blir framförallt att tillfredställa ”alla” och på så vis nå höga tittarsiffror, poängterar
han.93 I likhet med Postman menar han vidare att televisionen har blivit det medium
som talar om för oss hur vi ska använda oss av övriga medier. Genom televisionen
informeras vi om vilka filmer som bör ses, vilka böcker som bör läsas och så vidare.94

Bourdieu hävdar att de produkter som rekommenderas är de som på förhand är
bestämda att bli storsäljare.95

En tendens idag är dock att många medieforskare tar populärkulturen i försvar, just
därför att de menar att likriktningen inte är så total som tidigare pessimister velat
påskina. Även populärkulturen producerar god konst, menar de. Populärkulturen ses
som mer frigörande än förtryckande, då den tillåter sig att blanda olika stilar och genrer.
Raymond Williams, en av grundarna bakom forskningsfalangen cultural studies,
betraktar exempelvis populärkulturen som ett utmärkt medel genom vilket man kan
förmedla exklusiv konst till en ny publik, samtidigt som populärkulturen i sig kan bli till
stor konst. I sitt verk Culture and society: 1780-1950 från 1958 driver han idén om att
utvecklingen av de nya medierna inneburit en vidgning för masskommunikationen, dels
genom att fler böcker, magasin, tidningar och filmer kommit till, men också genom att
dessa blivit billigare. Variationen emellan dessa har således också blivit större, menar
han. Publiken har vidare ökat kraftigt som en följd av ökad allmänutbildning och
tekniska förbättringar.96 Williams framhåller filmens roll som breddare av den tidigare
smala konstformen teatern, som senare övertogs av televisionen. De senaste femtio åren
har inneburit en regelbunden och konstant tillgång till drama för en majoritet av
befolkningen, menar han. Detta genom att televisionens genomslagskraft blivit så stor.
Dramat har blivit något som tillhör vardagen för många människor, vilket har förändrat
hela vårt kulturmönster. Williams hävdar att tevetittarna i samhällen som Storbritannien
och Förenta staterna troligen ser mer drama under en vecka, än vad man tidigare gjort
under ett år eller under en hel livstid.97 Den vanligaste framställningsformen av dramer
på televisionen har kommit att bli serien. Såpoperan är en vanligt förekommande
variant, men också serier som bygger på kända verk. De senare är mer prestigefyllda
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och går i Storbritannien under namnet ”klassiska serier” och i Förenta Staterna under
namnet ”mästerverksteater”.98

2.3 Mediesymbioser

1700- och 1800-talets litteratur fann sin publik genom att fånga den borgerliga andan.
Idag måste den anda som råder i det mediala samhället fångas. För litteraturen idag
betyder det att den måste finna nya former att uppträda i. Detta behöver dock inte
innebära dess undergång.

Bokstavskulturen har till en följd av den mediala utvecklingen med tiden fått ge ökad
plats åt ljud- och bildkulturen. Hertel menar att text-, ljud- och bildmedierna i denna
verklighet smittar av sig på varandra och hämtar idéer från varandra, men också att det
mellan dem finns ett beroendeförhållande.99 Inom litteraturen märks exempelvis i högre
grad än tidigare att populärlitterärt och finlitterärt formspråk blandas.100 Det är vidare
tydligt att de väldesignade omslag som litteraturen idag ofta presenteras i är inspirerade
från övriga medier.101 Omslagen utformas i likhet med övrig design i samhället. Idealen
hämtas från modemagasin, musikvideos och liknande. Men fortfarande är det ofta
litteraturen som bestämmer kursen för övriga medier. Litteraturen fungerar nämligen
ofta som ett nödvändigt underlag för andra kulturformer som filmer, teve-serier och
musik. Författaren Salman Rushdie beklagar visserligen att litteraturen i västvärlden
idag inte längre har den sprängkraft som han skulle önska att den hade, men han tror
ändå att litteraturen fortfarande ibland lyckas placera sig i kulturens centrum eftersom
idéer och tankar oftast vandrar från tryckt text till andra medier.

Kontentan av det just sagda är att litteraturen har andra uttrycksformer än boken trots att
vi gärna, som författaren och litteraturkritikern Ola Larsmo påpekar, blandar ihop dessa
begrepp. Boken, förtydligar han, är endast en av flera möjliga former att presentera
litteraturen i. Larsmo menar att de möjligheter som tekniken nu erbjuder litteraturen att
uppträda i nya former är efterlängtade, eftersom det genom hela litteraturens historia
funnits en önskan om frigörelse från den inbundenhet som boken har inneburit för
texten. Det medium som litteraturen presenteras i har stor betydelse för texten som
sådan, poängterar han. Larsmo är starkt kritisk till den kulturdebatt som förts av
medieforskare som McLuhan och Postman. Istället för att se övriga medier som ett hot
mot litteraturen, ser han dem som ett komplement som kan hjälpa oss att få ett annat
förhållande till texten. Den utveckling vi nu står inför i och med Internets framväxt
tyder på ett uppsving för texten. Det skriftliga medium som nätet utgör och kommer att
utgöra under en lång tid framöver, enligt Larsmo, har nämligen gjort det allt viktigare
för dess användare att uttrycka sig väl i skrift. Internetrevolutionen ifrågasätter möjligen
den statiskt linjära texten, men inte texten som sådan.102

Det vore fel att påstå att det råder brist på litteratur i samhället idag. Mycket finns att få
tag på om man bara vet hur. Bokklubbar hjälper oss att välja, bokhandlar, tidningar och
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bokprogram på radio och teve likaså. Den litteratur som genom dessa kanaler
uppmärksammas hittar naturligtvis sin publik; det som synliggörs säljer, som jag
tidigare konstaterat. Men samtidigt går också en enorm mängd välskriven litteratur
många läsare obemärkt förbi. Varken bokklubbarna eller bokhandlarna vågar satsa på
det som har en osäker marknad. Istället erbjuder bokhandlarna i första hand de böcker
som presenterats i övriga medier. Resultatet blir att utbuden ser likartade ut på samtliga
försäljningsställen. För att hitta den alternativa litteraturen krävs ett visst engagemang
hos konsumenten. Hertel menar att mönstret på mediemarknaden bäddar för ett växande
gap mellan medvetna och omedvetna konsumenter; mellan utbildade och outbildade.
Risken är, menar han, att enbart de med väl utvecklad kritisk förmåga lyckas sålla i
mängden av information. Boken blir en specialiserad produkt i förhållande till övriga
medier, vilket ökar kunskapsklyftan mellan människor ytterligare. Hertel ser denna
polarisering som ett av de största kulturpolitiska problem vi står inför idag, där insatser
krävs om vi ska kunna hejda den negativa utvecklingen.103

Förlagens nya produktions- och distributionsförhållanden har bland annat banat väg för
pocketbokens renässans. Idag finns pocketböcker att få tag på snart sagt överallt; i
bokhandlar, i delar av dagligvaruhandeln, i livsmedelsaffärer, på bensinstationer, i
butiker på flygplatser och centralstationer, via Internet och så vidare. Böckerna är oftast
väl exponerade i butikerna och fångar konsumenters intresse inte minst genom sin
estetiska utformning. Böckerna vänder sig framförallt till en yngre publik och är också
prissatta därefter. Denna försäljning har stigit rekordartat de senaste åren och
populariteten verkar fortsätta att stiga. Tendensen pekar enligt Gedin på att böcker kan
bli ännu billigare inom en snar framtid. De låga priserna, den moderna utformningen
och de ökade spridningsvägarna har gjort pocketboken till en naturlig konkurrent till
tidningar och magasin. Ökad billigbokutgivning kan på så vis fungera som en
läsfrämjande åtgärd och som en motvikt till den sociala differentieringen, då den fångar
upp nya läsargrupper.104

2.4 Förhållandet mellan litteratur, film och television

Den första registreringstekniken som användes som kommunikationsmedel av
människan var bilden. Långt senare kom det skrivna ordet, vilket skapade helt nya
villkor för den kommunikation som fördes. Med hjälp av texten blev det även möjligt
att föra berättelser vidare över tid i en förstelnad form. Bild och ord kom nu att
användas tillsammans som kompletterande informationskällor.105

Vid 1800-talets mitt förändrades kommunikationsvillkoren för bildens del genom att
kameran uppfanns. Fotografiet kom därigenom snart att inta en stark ställning i den nya
symbolmiljön. Vid sekelskiftet 1900 hade den rörliga bilden på vita duken börjat finna
sin form. De filmer som gjordes var ofta framsprungna ur äldre välbekant litteratur, men
med tiden blev det även vanligt att skriva direkt för filmen, och snart kunde man också
se att den vanliga skönlitteraturen började ta starka intryck av filmen och inspireras av
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det filmiska berättandet. Det finns således mellan litteraturen och filmen såväl ett
ömsesidigt beroende som ett samarbete.106

Under filmens inledningsskede hade den svårt att bli accepterad som en seriös
konstform. 1900-talets första hälft var därför en tid då filmfolket försökte upphöja
filmens kulturella status bland annat genom att i sitt skapande hämta inspiration från
teatern och den klassiska litteraturen. Fram till televisionens genomslag tog det därför
inte lång tid innan succéromanerna omvandlades till film. På detta vis har filmen och
senare även televisionen tidvis fungerat som en draghjälp åt litteraturen. Författare som
fallit i glömska har med jämna mellanrum uppmärksammats på nytt, vilket i
förlängningen hos publiken skapat ett större intresse för verken i fråga.107 Brian
McFarlane menar att filmkonsten utvecklades naturligt ur romankonsten. Genom att den
hämtade vissa kända grepp från denna och använde sig av i romanen redan prövade
idéer blev filmen populär. Filmmediet och bokmediet kan berätta samma historia, men
aldrig på exakt samma sätt, då de har olika uttrycksformer. I boken beskrivs en
berättelse med ord, i filmen med bilder och genom handling. Enligt McFarlane går vissa
fragment från den skrivna texten att överföra till bildmediet, medan andra måste lämnas
därhän.108

Filmen var redan från början ägnad att bli ett medium för massan. Trots dyra
tillverkningskostnader kunde biopriserna hållas nere, då de delades på många besökare.
Sven Nilsson beskriver filmens utveckling genom att teckna fyra olika skeden under
vilka filmmediet befann sig i olika stadier och på olika nivåer av popularitet. Under den
begynnande stumfilmsperioden etablerade sig filmen i samhället genom uppkomsten av
biografer. När ljudfilmen sedan bröt igenom följde filmens storhetstid. Som det
oinskränkt ledande underhållningsmediet blev filmen i högsta grad en industriell
produkt som drog till sig en allt större och bredare publik. Med televisionens
genombrott utsattes dock filmen för konkurrens, vilket ledde till att nya vägar för filmen
började prövas. Under det fjärde och sista skede som Nilsson beskriver har filmens
distributionsvägar så vidgats betydligt. I detta stadium som vi fortfarande befinner oss i
lanseras filmer inte enbart genom visningar på olika typer av biografer, utan även i form
av diverse videoformat och genom att sändas på televisionen. Filmindustrin har hittat
sin plats i det multimediala samhället.109

Sedan de första biograferna öppnades under 1900-talets första decennium har det hänt
en del när det gäller visningar av filmer. Från att ha spridits över hela landets yta har
många landsorts- och kvartersbiografer lagts ned, som en följd av televisionens intåg,
och biograferna har istället starkt koncentrerats till storstäderna. Idag är det vanligt att
varje biograf är en så kallad filmstad eller ett filmpalats som innehåller många salonger
av varierande storlek. Under senare år har även upplevelsecentra börjat byggas, det vill
säga stora komplex som förutom 30-40 biosalonger också innehåller butiker,
restauranger, motionsanläggningar, spelhallar med mera.110 Filmen har alltid varit ett
kommersiellt medium vars bransch drivits av de affärsmässiga principer som handlar
om utbud och efterfrågan. Det som erbjuds och marknadsförs hårdast idag är filmer av
amerikanskt ursprung som framförallt tilltalar en yngre publik. Detta eftersom det är
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denna grupp som är överrepresenterad bland filmkonsumenterna. Men filmindustrins
produktions- och distributionsapparat tillåter också viss differentiering i fråga om
utbudet. Dess mål är nämligen, som andra massindustrier, att erbjuda något för alla.111

Kenneth S. Rothwell menar att utvecklandet av multiplex-biograferna som påbörjades
vid 1980-talets slut skapade utrymme för större variation i filmutbudet än tidigare.
Vidare påpekar han att multiplexen gjorde det möjligt att erbjuda filmer för alla smaker.
Dessutom avdramatiserades biobesöket väsentligt genom att det bara var att komma och
gå som man ville iförd avslappnade kläder.112

Traditionellt sett har det bland filmfolket legat mer prestige i att adaptera ett klassiskt
verk än ett så kallat masskulturellt.113 En klassisk författare vars verk det gjorts otaliga
teateruppsättningar och filmuppsättningar av är William Shakespeare. Senast lyftes han
fram genom en rad filmer som spreds till en mycket stor publik under 1990-talet.
Kenneth Branaghs filmatisering av Henry V, som tillkom 1989, kan ses som startskottet
för dessa multimillionsatsningar. Efter den följde storfilmer som Kenneth Branaghs
Much Ado about Nothing 1993, Oliver Parkers Otello 1995, Ian Mckellens
modernisering av Richard III 1996 och Baz Luhrmanns filmatisering av Romeo and
Juliet samma år.114 Filmstudios i Hollywood har alltid varit intresserade av att
producera ett visst antal filmer med finkulturellt värde för att öka chanserna till att vinna
fina priser och utmärkelser. Morris Beja visade i en undersökning från 1979 att
sjuttiofem procent av akademipriserna gått till filmer som bygger på romaner. Hälften
av alla nominerade filmer till ”the Academy of Motion Pictures” har sedan 1977 bestått
av sådana adaptioner. Omvandlingar av klassiska romaner till tevefilmer och teveserier
har också ända från televisionens födelse varit ett stående inslag på tevetablån, särskilt
den som tillhörde BBC. Under 70-talet började även kommersiella tevekanaler att
producera dylika. Decenniet blev en storhetstid för den klassiska serien på BBC. Under
80-talet svalnade dock intresset för att åter komma tillbaka och stiga under 90-talet.
BBC-1 och BBC-2 presenterade nu bland andra bearbetningar av Scarlet and Black,
Middlemarch, The Buccaneers, Persuasion och Pride and Prejudice.115

Idag har de flesta klassiker legat till grund för en eller flera filmatiseringar eller teve-
inspelningar. I USA är det brukligt att filmrättigheterna säkras till varje bok som
förmodas bli eller redan är en storsäljare. I Sverige är detta fenomen inte lika vanligt.
De litterära verk som är populärast att göra film av är deckare av författare som
Henning Mankell, Åke Edwardson, Sjöwall/Wahlöö och Håkan Nesser. Boken kan
hjälpa till att sälja filmen och vice versa. Men det är inte alltid som adaptioner av
författares verk har någon större betydelse för försäljningen av böckerna. När
exempelvis Göran Tunströms Juloratoriet filmades med Lena Endre i huvudrollen
påverkades inte bokförsäljningen nämnvärt, hävdar Eva Bonnier, förläggare på Albert
Bonniers förlag. Detsamma säger Brombergs förlagschef Dorothea Bromberg om
Umberto Ecos roman Rosens namn med Sean Connery i huvudrollen. Samtidigt finns
många exempel på filmatiserade romaner som gett bokförsäljningen en rejäl skjuts. Inte
sällan ligger då en ordentlig marknadsföringskampanj bakom succén. När Michael
Ondaatjes litterära verk Den engelske patienten blev en filmsuccé 1996 handlade Albert
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Bonniers förlag snabbt. 42 000 exemplar av boken trycktes i lågprisutgåva med bilder
från filmen på omslaget. Detta visade sig vara ett framgångsrikt koncept och böckerna,
som innan filmens premiär sålde dåligt, tog slut. Från bokförlagens sida handlar det till
stor del om att marknadsföra böckerna i rätt tid, iförd rätt design.116

Ett aktuellt exempel på en författares verk som innefattades i en gigantisk
marknadsföringsplan inför filmpremiären år 2001 är J.R.R. Tolkiens Sagan om ringen.
Svante Weyler, förlagschef på Norstedts, berättar att Norstedts var ett av de förlag som
blev kontaktat av filmbolaget i mycket god tid i hopp om att få dem intresserade av att
bidra till lanseringen av filmen. Planen från filmbolagets sida var att samarbeta med
bokförlagen för att locka en så stor publik som möjligt. Marknadsföringen av böckerna
blev enormt påkostad. Bara Norstedts satsade en kvarts miljon på detta, vilket visade sig
löna sig. Efter två månader hade 500 000 exemplar sålts av den nya utgåvan och i
januari 2002 ytterligare 100 000 exemplar.117 Marknadsföringen av dagens storfilmer
handlar om att göra reklam för en hel kedja av produkter. En film blir inte enbart känd
genom sig själv, utan genom lanseringen av en mängd biprodukter såsom soundtracks,
leksaker, spel och T-shirts. I Hollywood är dessa biprodukter mångdubbelt mer
lönsamma än filmerna i sig. Vid filmproduktionens början bjuds därför inte enbart
eventuella bokförlag in, utan även anställda från McDonald’s och leksaksföretagen för
att närvara vid diskussionerna om filmernas innehåll. Filmerna används därmed alltmer
för att sälja andra artiklar än filmerna själva.118

Sedan en tid tillbaka existerar också nu en omvänd genre än den där böcker adapteras
till film och television, nämligen den där omtyckta filmer och teveserier omvandlas till
böcker. Exempel på sådana är Star Trek, Stjärnornas krig, Beverly Hills och svenska
såpaserien Nya tider. Litteraturen som skrivs i denna genre innehåller ibland scener som
känns igen från bildmediet, ibland nytillkomna. Handlingar bearbetas och skrivs ofta
om. Det händer också allt oftare att de manuskript som ligger bakom populära filmer
ges ut.119

Upplevelsen av att se film på filmduk och film på teverutan skiljer sig åt, eftersom dessa
visningsställen har fundamentalt olika förutsättningar. Den oerhörda kraft med vilken
bilden ensam kan drabba publiken i en biosalong, blir betydligt svagare då samma bild
visas i televisionen, menar Furhammar. Synintrycken blir inte desamma. För att
sekvenser i televisionen ska få en visuell effekt krävs ett annat slags uppbyggande av
bilderna, flera fragment skapas på olika avstånd utifrån skilda perspektiv för att uppnå
en totalverkan.120

2.5 Mediakonsumenter och upplevelsen av olika media

Gedin framhåller att det i läsundersökningar som gjorts sedan 1944 och framåt
framkommer att läsningen bland den västerländska befolkningen minskat radikalt sedan
andra massmediaformer introducerats. Utredningen L68 visar bland annat att
bokläsandet i Sverige vid denna tid upptog cirka två till tre timmar av de 25-30 som
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ägnades åt ”massmediaaktiviteter” under en vecka. Men han påpekar samtidigt att
Sverige är ett av de länder i vilket det fortfarande läses mest.121

I betänkandet från utredningen om boken och kulturtidskriften Boken i tiden 1997
påpekas att den statistik som finns tillgänglig om bokläsning är otillräcklig och
motstridig.122 Den medger att läsningen under 1990-talet har minskat bland barn och
ungdomar, men visar samtidigt att utbildningsnivån höjts och att antalet människor som
läser idag sammantaget är många fler än vad det var för tjugo år sedan. 1996 läste 59
procent av Sveriges befolkning mellan 9-79 år böcker varje vecka och 40 procent läste
varje dag. Statistiken visar dock tydligt att boken förlorat terräng i förhållande till
radion och televisionen.123 84 procent såg dagligen på teve och 81 procent lyssnade på
radio.124 Under en genomsnittlig dag använde svenskar i åldern 9-79 år 1996 olika
medier i nästan sex timmar per dag. 37 procent gick till radiolyssning, 28 procent till att
se på teve, 7 procent till bokläsning och 6 procent till CD/grammofonskiveavlyssning
och till morgontidningsläsning.125

Kulturbarometern visar att den litteratur som dominerar stort i popularitet är den så
kallade underhållningslitteraturen, oavsett läsargrupp. Både hög- och lågutbildade väljer
denna typ av litteratur framför den art som benämns kvalitetslitteratur.
Kulturbarometerns definition på kvalitetslitteratur lyder: ”Kvalitetslitteratur inkluderar
dels s.k. klassiker, dels böcker av stort litterärt värde, dvs. böcker av författare som
biograferats eller nämnts i normgivande litteraturhandböcker och sådana som
uppmärksammats eller fått sådan dagspresskritik att deras verk ansetts böra föras till
denna kategori. Underhållningslitteratur är den litteratur som inte hör till
kvalitetslitteraturen enligt ovanstående definition”.126 Enligt undersökningen är den
mest lästa underhållningslitteraturen den som innehåller spänning och är skriven av
svenska eller anglosaxiska författare. Spänning kommer före romantik.127

Vad en människa upplever genom läsning är naturligtvis högst individuellt, vilket till
viss del beror på hur hon närmar sig verket. ”Läsaren är en konsument, och som alla
konsumenter låter han sig ledas av sin smak snarare än av det omdöme han bildar sig,
vilket inte hindrar att han är i stånd till att a posteriori förnuftsmässigt försvara denna
smak”.128 Så beskriver Escarpit den vanlige läsaren, konsumenten, som han kontrasterar
mot den bildade läsaren. Den sistnämnde läsaren bygger till skillnad från den förre sina
omdömen av litterära verk på teoretiska överväganden, menar han. Den bildade läsaren
intresserar sig för förhållanden som omger skapandet av det litterära verket och
betraktar det utifrån den tid det är skapat i. En konsument är istället enbart intresserad
av att tillfredsställas av det han läser utifrån den situation som han befinner sig i.129

Detta är helt skilda sätt att betrakta litteraturen på. Populärkulturen och finkulturen har
länge varit klart åtskilda främst på grund av sociala och kulturella faktorer. Det bildade
kretsloppets verk har varit tämligen isolerat och främst en sfär för de analytiska läsarna.
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Med de nya mediernas hjälp har dock ett utbyte mellan dessa litterära rum blivit allt mer
förekommande och möjliga, menar Escarpit. Filmen är det tydligaste exemplet på ett
medium som hämtat verk från den bildade sfären och förvandlat dem till ett
populärkulturellt verk. Filmen har på så sätt förmågan att överbrygga gränser mellan
högt och lågt.130 Detta är också något som Imelda Whelehan framhåller genom att
poängtera att det finns en skillnad i konsumtionen av böcker och filmer, två
medieformer som befinner sig på olika sidor den gräns som separerar hög- och
lågkulturen.131 ”Se filmen - läs boken”132 är en slogan som naturligt följt på denna
utveckling. Vad vi vet är att en film ofta lockar dess publik till att även köpa den bok
som ligger till grund för den. Men vad vi också vet, påpekar Escarpit, är att
konsumtionen av boken inte är detsamma som läsningen därav.133 Det kan finnas en rad
anledningar till att en bok blir köpt, men förblir oläst av sin konsument. Escarpit menar
vidare att radion och televisionen strävar efter att byta ut den visuella läsningen av
boken mot något han kallar en audiovisuell läsning. Den audiovisuella läsningen, som
innebär ett intagande av bilder och ljud, ger konsumenten vissa fördelar, men begränsar
samtidigt läsarens möjligheter att skapa sin egen historia av texten.134

Läsning är en ensam aktivitet, medan tevetittande ofta är en aktivitet som sker i grupp.
Det är vanligt att man umgås framför teven och att man diskuterar det man ser. På så vis
är tevetittande en kommunikationsform som aktiverar publiken och stimulerar till
reflektion. McLuhan menar att televisionens mosaikbild uppmanar till social aktivitet
och dialog, medan tyst läsning och filmtittande talar till den inre fantasin. Dessutom är
film också liksom press, radio och television, till skillnad från det skrivna ordet, en
kollektiv medieform som ett helt team ligger bakom.135 Gunnar Brandell talar om ett
dramas skilda förmedlingssätt till sin publik beroende på i vilken medieform det
presenteras. Ett drama på televisionen förhåller sig till bilder, ljud och ord på ett
annorlunda sätt än exempelvis ljudfilmen och scenkonsten, menar han. Dessa inslag
betyder mycket för hur vi som publik påverkas av det vi ser. Bilderna och ljudet har
oftast starkast effekt på våra känslor, medan informationen kommer ifrån språket.136

2.6 Faktorer som spelar in i en films popularitet

Justin Wyatt är en av de få som forskat kring vad som gör en film populär. I sitt studium
kring amerikanska filmer från 1975 och framåt upptäckte han ett framväxande särskilt
koncept som de Hollywoodproducerade filmerna skapas utifrån. Konceptet, som
innefattar populärfilmer som marknadsförs enligt vissa regler, benämner han ”High
Concept”. I dessa filmer är berättandet, musiken, stilen, skådespelarna och
intertextualiteten faktorer som alla, enligt denna teori, har stor betydelse för en films
mottagande. Bekanta berättarmönster används ofta när en film spelas in för att tittaren
ska ges signaler om vad som kommer att utspela sig. Enligt den traditionella
dramaturgin berättas en historia i kronologisk ordning från början till slut, där alla
trådarna knyts samman. Berättarstilen går ofta under termen det klassiska

                                                          
130 Escarpit 1970, s. 101.
131 Whelehan, Imelda 1999, Adaptations: From text to screen, screen to text, s.18.
132 Escarpit 1970, s. 101.
133 Ibid., s. 132.
134 Ibid., s. 138.
135 McLuhan 2001, s. 335f.
136 Brandell, Gunnar 1971, Drama i tre avsnitt, s. 95ff.



35

Hollywoodberättandet.137 Sedan 1970-talet har det dock blivit allt vanligare med ett
berättande som bryter det kausala, logiska framåtskridandet och istället koncentrerar sig
på andra inslag. Sådana kan, enligt Erik Hedling, exempelvis vara vackra skådespelare,
våldsamma scener eller datorgenererade specialeffekter. Det filmen väljer att fokusera
på blir berättelsens kärna och viktigaste inslag i marknadsföringen.138 Ett annat inslag
som spelar en stor roll för en film är musiken. I dagens filmer fungerar ofta musiken
som ett dragplåster för publiken. ”/T/illsammans bildar film och musik ett slagkraftigt
kommersiellt helt”139, påpekar Hedling. Filmmusiken sprids förutom genom filmen
också i form av CD-skivor och musikvideos. Inte sällan blir en storfilms titelmelodi
också själv en megahit.140

En ”High Concept”-film marknadsförs inte bara genom sin historia utan i mycket hög
grad även genom sina skådespelare och de stilistiska grepp som används i filmen.
Arkitektur och design är viktiga och centrala element liksom skådespelarnas yttre.
Särskilt stor är stjärnstatusen i Amerika, där huvudrollsinnehavare ofta får medverka
som marknadsförare på webbplatser på Internet, på teve och i allehanda biprodukter
som på affischer, i dataspel och på t-shirts. Hedling menar att de kostymer som används
i filmerna och den miljö som visas i många fall är underkastad tidens ideal och anpassas
till den form som visas i musikvideos på MTV, teve-trailers, affischering med mera.141

En films intertextualitet innebär i vilken grad den refererar till andra filmer eller
konstverk. Enligt ”High Concept”-teorin syftar en films intertextualitet till att skapa
igenkännande hos publiken. Detta kan göras genom att en skådespelare refererar till en
gammal roll eller genom att det görs kopplingar till andra välkända filmer. Den sociala
kontext som omger filmen är också av betydelse för den förståelse som den kan skapa
hos sin publik.142 En film som bygger på en litterär förlaga, räknar naturligtvis denna
förlaga till sin intertextualitet.

2.6.1 Marknadsföring av film

Marknadsföring av en film syftar till att maximera publiken och därmed också säkra
filmens ekonomi. Avgörande för om det finns intresse för en film kan vara vem som
regisserat filmen, dess genretillhörighet eller vilka skådespelare den bärs upp av. Men
en viktig faktor kan också vara vilken uppmärksamhet som filmen får i skilda medier, i
annonser, recensioner och allmänna uttalanden. Under de senaste fyrtio åren har
kampen om publiken alltmer hårdnat i takt med att fler alternativ till filmen på biografen
lanserats. Den snabba tillväxten av televisionskanaler och utökningen av sändningstiden
har betytt att ett billigt och bekvämt alternativ till biofilmen erbjudits.143 Vidare har
videomarknadens utbredning sedan 1980-talet förändrat filmkonsumtionsmönstret i
Europa väsentligt.144 Då konkurrensen till filmen som fritidssysselsättning ökat har det
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blivit allt viktigare att på förhand bestämma vilken grupp som är filmens potentiella
publik. Den kommersiella filmen utformas ofta just utifrån sådana antaganden.
Filmdistributören identifierar sin målgrupp genom att analysera filmens huvudsakliga
innehåll. Marknadsföringen spelar en betydande roll för att fånga upp den tilltänkta
publiken. Filmmakarna är därför tvungna att ställa sig frågor som handlar om vilka
element som har marknadspotential, vilken den tilltänkta publiken är och om filmen har
kapacitet att även skaffa sig publik inom andra läger, vilken som är den ultimata tiden
att lansera filmen, hur den bäst ska lanseras och promotas och hur den ska skaffa sig en
ställning bland andra på marknaden.145 Ofta spenderas milliontals dollar på enbart
marknadsföringen av filmen, det vill säga på reklam, annonsering, skådespelarintervjuer
och försäljning av diverse varor kopplade till filmen. Hur pengarna ska fördelas inom
detta område beslutas redan i förfasen av produktionen.146

2.7 Globaliseringen

Idag talas ofta om att vi lever i ett globaliserat samhälle, i en globaliserad tillvaro.
Betydelsen av detta varierar och kan förstås på olika sätt. En vanlig förklaring av
globalisering är dock en sammantryckning av tid och rum. Med det menas känslan av
att tiden och rummet blivit mindre och världen komprimerad. Denna känsla har infunnit
sig som en följd av att förbindelserna länder emellan, världen över, blivit fler under det
senaste decenniet. Kommunikationsmöjligheterna har vidgats genom dator-, tele- och
televisionsnätens utbredning och därmed också informationsutbytet.
Informationssystemet är numer globalt, som Chris Barker påpekar.147 Detta har fått till
följd att medvetenheten om världen har blivit större och gränserna mindre påtagliga. Det
kapitalistiska ekonomiska systemet är globalt, liksom den kulturella produktionen.
Främst gäller detta västvärlden, som har störst tillgång till den nya tekniken. Mellan
dessa länder sprids västerländska varor och symboler som talar om för alla hur man bör
leva sina liv. Dessa värdeomdömen sprids via television, radiostationer, shoppingcenter
och supermarknader. Kritiker menar att globaliseringen främst verkar homogeniserande
och att det i själva verket är tal om ”westernization”, då det är de rika västländernas
tycke, smak och värderingar som ges företräde. Barker bemöter dock denna kritik med
motargument. Han framhåller exempelvis att det inte nödvändigtvis måste vara tal om
dominering och förtryck bara för att kulturflödet går från väst till öst och från norr till
söder. Det behöver ej heller vara fallet att det går åt dessa håll. Vidare balanseras de
homogeniserande krafterna av lika starka fragmentariserande sådana.148

Televisionen är ett typiskt exempel på ett medium som fungerar globalt både när det
gäller dess produktion, distribution och tittarmönster. Från 1984 till 1994 ökade antalet
teveapparater i hemmen i världen snabbt. I Europa och USA var ökningen dock inte lika
stor som i Centralamerika, Afrika och Asien, där antalet dubblades och tredubblades.
1995 tittade två och en halv billioner människor på teve varje dag i sammanlagt 160
länder. Barker poängterar att televisionen är oerhört viktig för spridandet av
konsumtionskulturen.149 Via den globala televisionen sprids likadana såpoperor, sport-
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och nyhetsprogram, frågesporter och musikvideos världen över. Somligt fokuserar på
globala likheter, medan annat belyser lokala olikheter.150

Världens äldsta och störst vertikalt integrerade televisionsorganisation är BBC, the
British Broadcasting Corporation. Den gör, säljer och överför program. BBC är
megastort i Storbritannien och ett av de mest kända televisionsföretagen i världen.151

Företaget är uppdelat i en rad underavdelningar, som vardera ansvarar för olika
ämnesområden och olika typer av program. En av dessa är BBC drama som bland annat
har till uppgift att visa dramaklassiker. I denna genre är Jane Austen en av de författare
vars verk det gjorts flest dramatiseringar av.152 Under 90-talet fick kanalen så höga
tittarsiffror på sina klassiska serier att de dels vann över de kommersiella kanalerna och
dels kunde tjäna stora pengar på sina högkulturella produkter. Detta skedde genom att
de sålde adaptionerna på världsmarknaden. Produktioner av detta slag gjorda av och för
den brittiska televisionen har i allt större utsträckning kommit att finansieras av
amerikanska företag som Mobil Oil,WGBH-Boston och TNT.153

Under 80-talet växte stora konglomerat fram som satsar på att investera i olika sektorer,
både sådana som sysslar med media och andra. Detta har skapat konvergens mellan
olika områden och lett till några stora företags dominans på marknaden. I takt med
dator- och kabelutbredningen har gemensamma regelverk skapats samtidigt som
kommersialismen har ökat explosionsartat. De statligt styrda televisionsbolagen har
utsatts för hård konkurrens från kommersiella tevekanaler. Public service har dock
fortsatt höga tittarsiffror, framförallt i länder som Storbritannien där BBC är starkt.154

I den globaliserade världen sprids således mediaprodukter med hög hastighet. Kulturen
når oss via teve- och datorskärmar, via video- och radioapparater. Detta har resulterat i
en ökad konsumtion av populärkulturen och också i ett större accepterande av den. 90-
talets kulturella produkter innehåller vidare en större grad av intertextualitet, än vad som
tidigare varit fallet. Man tillåter sig att blanda olika former och referera till tidigare
produkter i större utsträckning. Barker hänvisar till det han kallar ett postmodernistiskt
fenomen, att distinktionen mellan högkulturen och lågkulturen blivit mer flytande.155

2.8 Västerlandets litterära kanon

Under 1800-talet växte ett behov fram av att dela upp litteraturen i högt och lågt. Enligt
Anders Öhman, docent i litteraturvetenskap vid Umeå universitet, sammanföll detta
nyfödda behov med den modernistiska estetikens genombrott. Uppdelningen innebar att
den framväxande populärlitteraturen direkt förpassades till de lägre domänerna av
”kulturbedömarna”, medan den smalare litteraturen upptogs i den så kallade litterära
kanon.156 Den traditionella litteraturhistorieskrivningen grundar sig på urval av vilka
författare som anses skriva på ett sätt som är angeläget för samtiden och som anses har
påverkat den litterära utvecklingen. Erland Munch-Petersen kritiserar dock denna
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värdegrund, då han menar att den bygger på en idealistisk litteraturuppfattning.
Problemet ligger i att definiera vems värden det är frågan om och för vem dessa värden
ska spela roll.157 Oundvikligen blir litteraturens kanon en konstruktion som bygger på
subjektiva värdeomdömen. Jane Thomkin är en amerikansk litteraturvetare som har
visat att kanon förändras över tiden. Hon framhåller att kriterierna för urvalet påverkas
av den historiska kontext som antologiredaktören befinner sig i. Hon menar vidare att
också det som framhålls som värdefullt hos en specifik författare ändras.158 Furuland
påpekar att litteraturkritiken, som växte sig stark under 1800-talet, fram till våra dagar
har fungerat som en urskiljningsmekanism mellan den högt ansedda litteraturen och den
oviktiga. En litterär kanon, som främst är intressant för ett fåtal, konstitueras på detta vis
av kritiker och recensenter. Många litteraturhistoriker väljer fortfarande att hålla sig
inom denna kanon i sin forskning, även om intresset för annan litteratur på senare tid
har ökat.159

Pierre Bourdieu, sociolog och professor vid Collège de France, myntade under 1960-
talets andra hälft begreppet ”fält”, vilket kom att få ett stort utrymme i hans, och senare
andras, undersökningar från 70-talet och framåt.160 Fältbegreppet handlar, med Donald
Broadys ord, om ”ett system av relationer mellan positioner besatta av människor och
institutioner som strider om något för dem gemensamt”.161 Litteraturens fält är exempel
på ett socialt fält, i Bourdieus mening, som befolkas av litteraturvetare, författare,
bokförläggare, bibliotekarier, litteraturkritiker, litterära institutioner med flera, som
strider om rätten att bestämma vad som är värdefull litteratur och om rätten att uttala sig
om ting som dessa.162 Vem som vinner striden beror på kapitalfördelningen inom fältet.
Kapital är de tillgångar som olika personer innehar och kan vara av olika slag,
exempelvis: kulturellt kapital, socialt kapital, ekonomiskt kapital och symboliskt
kapital. Det kulturella kapitalet handlar om sådant som förtrogenhet med finkulturen
och litterärt kapital om kännedom om den litterära världen. Personer med stort litterärt
kapital har stort anseende bland kritiker och författare och har därför också stor makt att
påverka kanons utformning.163
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3 Jane Austen

För att förstå populariteten kring Jane Austen är det viktigt att först få insikt om vem
hon var, hur hennes författarskap utvecklade sig och en uppfattning om vad hennes verk
fick för mottagande före 1995 års teveinspelning av Pride and Prejudice. Min avsikt
med föreliggande kapitel är därför att ge en kortfattad presentation av Jane Austen.
Kapitlet följs av resultatdelen som i sin tur följs av analysen.

3.1 Om hennes liv

Jane Austen föddes år 1775 på en prästgård i Steventon som nummer sju av åtta syskon.
Hon fick sex bröder och en syster, varav systern Cassandra kom att bli den person som
skulle stå henne närmast i livet. När Jane var tjugosex år gammal flyttade hennes
föräldrar till Bath och hon och Cassandra flyttade med. Några år efter flytten dog Jane
Austens far och familjen blev tvungen att flytta igen, den här gången till brodern Franks
hus i Southampton för att därifrån senare flytta till en stuga i Chawton. Jane och hennes
syster förblev hemmadöttrar hela sina liv, medan bröderna tidigt lämnade hemmet.164

Det hem som Jane växte upp i var inte av aristokratiskt slag. Istället tillhörde hon den
övre medelklassen. Familjen var akademiskt bildad, men hade stundtals ekonomiska
bekymmer. Däremot bestod en stor del av Janes umgänge av välbärgade personer. I
deras sällskap lärde hon sig hur man inom denna krets levde och uppförde sig, vilket
hon sedan kom att uttnyttja i sitt skrivande.165 Jane och hennes syskon blev under sin
uppväxt uppmuntrade till både läsning och skrivande, vilket gjorde det möjligt för
henne att sysselsätta sig med detta vid sidan om hushållsarbetet. Dock höll hon sitt
skrivande hemligt för utomstående, då det fortfarande vid denna tid betraktades som
olämpligt för en kvinna att skriva.166 Redan vid tolv års ålder började Jane skriva ned
uppdiktade historier, och vid femton års ålder hade hon utvecklat den stil som hon
senare skulle använda sig av i sina romaner.167 Under sin livstid hann hon färdigställa
sex romaner. Tre av dem skrev hon under sin första tid i Steventon mellan år 1796 och
1799. Men det kom att dröja mer än ett decennium innan hon skrev ytterligare tre
mellan år 1811 och 1816 då hon befann sig i Chawton.168 Då Jane avled 1817, efter en
tids sjukdom, hade hon påbörjat en sjunde roman. Denna fick hon dock aldrig tillfälle
att avsluta.169

3.2 Om hennes verk

Jane Austen var en av de författare som grundlade traditionen av skedeskildringar i
England, enligt Hertel. Hennes verk skildrar i hög grad det borgerliga och lantadliga
livet på landsbygden och berör till stor del ämnen som handlar om hur man bör uppföra
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sig för att bli lycklig.170 Austen var verksam som författare i brytningstiden mellan
upplysningen och romantiken, vilket märks genom att hennes verk innehåller
motsättningar mellan saker som är kännetecknande för de olika tidsperioderna.
Exempelvis ställs förnuftet mot känslan i romanen Sense and Sensibility och stoltheten
mot fördomen i Pride and Prejudice. På detta vis kan man säga att hon skildrar hur
världen går framåt genom det dialektiska förhållandet mellan ordning och oordning.171

Hon undersöker vad som är skillnaden mellan falska och sanna moraliska värden och
vad den sanna och falska verkligheten består av.

Austens romaner utspelar sig i en lugn hemmiljö, där dramatiska händelser skyltar med
sin frånvaro. Att det under Jane Austens livstid pågick oroligheter på många håll i
Europa som den franska revolutionen, Napoleonkrigens militarisering och krig mellan
England och Frankrike framgår inte särskilt tydligt i hennes alster. Men trots detta kan
man ändå tala om Austens romaner som realistiska. Exempelvis tyder vissa avtryck i
berättelserna på en medvetenhet om de omdaningar som var på gång.172 Vidare blir det i
hennes romaner tydligt hur könsrollsfördelningen såg ut under denna tid och under vilka
förhållanden kvinnorna levde. Ett vanligt förekommande tema i hennes verk är
exempelvis betydelsen av att gifta sig rikt. För hennes blottläggande av könsrollerna och
för hennes beskrivningar av det ekonomiska livet har feminister och marxister senare
uppskattat henne.173

Jane Austens romaner skildrar den vardag och den miljö som författaren själv vistades i
under sina levnadsår på den engelska landsbygden. De skildrade personernas liv består
till stor del av att dricka te och brodera, gå på bjudningar och baler, skriva brev,
promenera i trädgården och arrangera små utflykter i naturen. Men huvudtemat är alltid
kärlek, kärlek som uteslutande leder till äktenskap. Det språk som Austen använder sig
av är kvickt, humoristiskt och fullt av ironiska betraktelser och psykologiska
iakttagelser. Människorna är porträtterade på ett sätt som gör att varje personlighet
framträder på ett mycket klart och tydligt sätt för läsaren, trots att Austen inte ägnar
mycket möda åt bildliga beskrivningar. Detsamma gäller den miljö som omger
berättelsen, den är ytterst påtaglig och verklig för läsaren trots avsaknaden av
beskrivningar.174 Dessa bilder växer istället fram genom den levande dialogen.175

1797 färdigställde Austen sin första roman Pride and Prejudice. Det kom dock att ta
sexton år innan romanen kom allmänheten till del, eftersom den omgående refuserades
och först år 1813 utgavs i reviderat skick. Två år tidigare, 1811, gavs dock hennes andra
fullbordade roman ut, Sense and Sensibility skriven 1797-1798. Hennes nästföljande
roman Northanger Abbey köptes av en förläggare, men kom ut först efter hennes död.
Efter denna täta produktion avstannade Austens skrivande under en period, och först år
1811 hade hon avslutat sin fjärde roman Mansfield Park som utgavs 1814. Under de två
år som följde fullbordades hennes två sista romaner Emma och Persuasion. 1817
påbörjade hon Sanditon, men hann inte avsluta den innan hon avled samma år. Det
manuskript som fanns trycktes 1925 och gavs ut för första gången 1975, efter att en av
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Austens beundrarinnor färdigställt romanen. Även andra manuskript, som efterlämnades
efter hennes död, har idag publicerats, exempelvis Lady Susan.176

3.3 Om hennes popularitet före och efter sin död

Samtliga Jane Austens romaner gavs första gången ut anonymt. ”Av en dam” stod det
på omslaget till hennes först utkomna Sense and Sensibility och ”Av författaren till
Sense and Sensibility” på Pride and Prejudice.177 Austens ryktbarhet som författare lät
vänta på sig, då det dröjde lång tid att få romanerna publicerade, men då detta väl
kommit till stånd kunde hon till och med försörja sig på de pengar som de drog in, trots
att hon blev grovt underbetald.178

År 1797 gjordes av Janes far George ett första försök att få Pride and Prejudice
publicerad genom att skicka en förfrågan till en förläggare. Trots att han själv erbjöd sig
att stå för kostnaderna för publiceringen blev han nekad.179 Publiseringen skedde, som
jag tidigare nämnt, först år 1813.180 Numer var det Janes bror Henry Austen som skötte
kontakterna med förläggarna.181 Pride and Prejudice, som gavs ut i tre delar, kom att bli
en succé detta år. Ett flertal recensioner publicerades, vilka alla innehöll positiva
uttalanden om den nyutkomna romanen av den okända damen. I februarinumret av
British Critic fick Pride and Prejudice ett omnämnande om att vara överlägsen andra
böcker i samma genre, då man fann författarens språk mycket välformulerat och hennes
sätt att berätta precist. En månad senare fick Austen liknande beröm i tidningen Critical
Review. Personbeskrivningarna var särskilt uppskattade. I april publicerade även New
Review en resumé av boken med återgivande av citat och beröm för dem.182 Austen fick
således ta emot en del uppskattning för sitt författarskap under sin levnad, även om
spridningen av hennes verk var mycket blygsam.183 Efterfrågan på Pride and Prejudice
blev så stor att första upplagan på cirka 1500 exemplar sålde slut och en andra upplaga
trycktes redan följande höst. 1817 trycktes ytterligare en upplaga.184 Efter det kom det
att dröja ett och ett halvt decennium innan det fanns intresse för ännu en.185

Intresset för Jane Austens böcker svalnade efter hennes död, i takt med att romantikens
nya författare vann allt fler läsare. I British Critic ansåg man att Austen hade brist på
fantasi, medan man i Edinburgh Magazine förutspådde att Jane Austen skulle bli en av
de populäraste författarna, när läsarna väl tröttnat på de romantiska böckerna.186 1832
trycktes en serieutgåva av samtliga Austens romaner av förläggaren Bentley som köpt
copyrighten till dem för 250 pund. De trycktes i flera upplagor, trots att efterfrågan på
hennes verk under 1800-talet var liten. Under de sjuttio år som följde på hennes död
utgavs endast en fullständig utgåva av hennes verk, och av Cambridges
universitetsbibliotek sorterades Austens romaner, liksom Beethovens musik, bort som
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oviktiga. Ej heller hennes familj hyste några förhoppningar om en publik till romanerna
utanför den inre kretsen. 1843 fick Jane Austen dock ett positivt omnämnande i
Colonial Quarterley Review och i Edinburgh Review, vilket gladde hennes närmaste
släktingar.187

Efter denna period i dunkel vände åter intresset för Jane Austen och hennes verk. 1869
utkom en biografi om Jane Austen, skriven av hennes brorson James-Edward Austen-
Leigh. I biografin, Memoir of Jane Austen, beskriver han sin faster som en vänlig och
munter kvinna vars författande var hennes favoritsysselsättning på sin fritid. Boken togs
väl emot av det viktorianska England och Jane Austens popularitet ökade, vilket gjorde
att nya utgåvor trycktes.188 En av hennes beundrare var den store författaren Sir Walter
Scott som förutom i berömmande uttalanden i tidningsannonser under denna tid i en av
sina dagböcker utbrister: ”Så synd att en sådan begåvad varelse skulle dö så tidigt!”.189

Under det andra världskriget kom den engelska pocketboken, vilket resulterade i nya
billiga pocketutgåvor av Jane Austens romaner. I USA kom den första Austen-romanen
i pocketformat först 1956.190

Idag räknas Jane Austen till en av Storbritanniens största klassiska författare och är en
av litteraturhistoriens mest befästa namn. Hängivna fans har världen över startat
sällskap, diskussionsforum och webbplatser för att hålla hennes verk vid liv och öppnat
museum tillägnade henne. År 1940 grundade i Storbritannien en kvinna vid namn
Dorothy Darnell The Jane Austen Society i syfte att arbeta för ett bevarande av stugan
där Jane Austen bodde tillsammans med sin syster och mor under sina sista åtta år i
Chawton, Hampshire. År 1947 köptes stugan av The Jane Austen Memorial Trust, och
med hjälp av The Jane Austen Societies stöd och hjälp kunde gården snart öppnas för
allmänheten. Museet tillhandahåller idag en betydelsefull samling med minnesvärda
ting associerade till Jane Austen och hennes familj, exempelvis en mängd böcker,
möbler och bilder. Föreningens mål är förutom att stödja upprätthållandet av detta
museum att utveckla studiet av Jane Austen och hennes familjs liv, verk och tid, att
säkra förvarandet av de manuskript, brev och minnessaker som tillhört Jane Austen och
Austen-familjen samt att främja akademisk forskning och publicering rörande Jane
Austen och Austen-familjen. Övergripande handlar föreningens arbete om att hedra
Jane Austen och att skapa intresse för hennes liv och verk.191 The Jane Austen Society
har idag cirka 2000 medlemmar i Storbritannien. Föreningen har dessutom tolv filialer
världen runt, i Nordamerika, Australien, Skandinavien, Nederländerna, Hawaii,
Malaysia, Centralafrika och Buenos Aires. The Jane Austen Association of the North
America (JASNA) har idag 4000-5000 medlemmar, efter att ha ökat med 50 procent
under 1996.192

Jane Austen är något så ovanligt som en författare som uppskattas både av akademiker
och de stora folklagren. Kritisk litteratur om henne och hennes verk finns samlad i
tusentals volymer och artiklar. Inte mindre än 551 böcker, essäer och artiklar och 85
doktorsavhandlingar publicerades mellan år 1952 och 1972.193 Fram till dags dato har
                                                          
187 Myer 1997, s. 270f. & Tomalin 1997, s. 276.
188 Tomalin 1997, s. 276f.
189 Myer 1997, s. 271.
190 Tomalin 1997, s. 277.
191 The Jane Austen Society of  The United Kingdom [2002-04-22],
http://www.janeaustensoci.freeuk.com. & Tomalin 1997, s. 283f.
192 The Jane Austen Association of the North America [2002-04-22], http://www.jasna.org
193 Tomalin 1997, s. 284.
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mängder av ny forskning bedrivits. Under 1900-talet har hennes berömmelse gradvis
ökat väsentligt i och med att hennes verk har omvandlats till film och teve-serier, vilket
har inneburit att en större skara människor än tidigare har lärt sig att uppskatta hennes
verk.
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4 Spridningen av Pride and Prejudice efter
teveinspelningen

Detta kapitel innehåller en presentation av data som gäller spridningen av Pride and
Prejudice (Stolthet och fördom) efter sändandet av teveserien. Jag kommer att belysa
den popularitet som omgav Jane Austen under 1990-talet genom att återge det intresse
som under perioden ägnades henne i media och i andra sammanhang och genom att
presentera fakta i form av tittarsiffror, bokutgivning och försäljning. Denna information
gör det sedan möjligt för mig att placera in Jane Austens verk i Hertels
kretsloppsmodell. På detta sätt vill jag visa på de huvudtendenser som har aktualitet för
mina frågeställningar.

4.1 Jane Austen på film och television under 1990-talet

Utgivningen av Jane Austens verk och adaptioner av dem var, som tidigare påpekats,
under 1990-talet tätare och intensivare än vad den någonsin varit tidigare. Linda Troost
och Sayre Greenfield påpekar dock att intresset för Jane Austen varit stort under hela
1900-talet. Från 1900 till 1975 gjordes mer än 60 produktioner för televisionen, radion,
filmen och scenen.194 90-talets Jane Austen-adaptioner är främst koncentrerade till åren
1995 och 1996, under vilka sex film- och teveversioner skapades. 1999 tillkom
ytterligare en till samlingen. Detta innebär en ökning från tidigare år av spridandet av
Jane Austens verk på film och television. Från 1940 till 1990 producerades sammanlagt
tio versioner, varav de flesta av brittiskt ursprung. Av de versioner som tillkom under
90-talet är tre Hollywood-produktioner och resten influerade av dem.195 Ökningen av
dessa adaptioner är tillräcklig för att tala om en västerländsk Jane Austen-boom. Marie
Peterson uttrycker det i Göteborgs-Posten på följande sätt: ”Hon skrev sex romaner som
glömdes bort /-/ återupptäcktes av feministisk litteraturforskning och har nu förvandlats
till epidemi”.196

1990 hade 90-talets första Austen-adaption premiär, nämligen Metropolitan. Denna kan
främst ses som en parafras på Mansfield Park, där handlingen är förlagd till en nutida
highschool-miljö. Filmen blev dock föga uppmärksammad, då det är en lågbudget-
independentfilm som inte fick stor spridning. Först ut bland storfilmerna var istället
Persuasion, en brittisk telefilm skriven av Nick Dear, som visades i brittisk television i
april 1995 och släpptes som spelfilm i september. Denna film följdes av Andrew Davies
BBC-version av Pride and Prejudice, en miniserie i sex delar som blev en enorm succé.
I juli månad stod Emma Thompsons version av Sense and Sensibility klar att visas, en
spelfilm och samproduktion av bolagen Mirage och Colombia, regisserad av Ang Lee.
Sense and Sensibility blev även den en succé och spelade på mindre än tre veckor in tio
miljoner dollar i USA, där den hade premiär i december.197 I juli 1996 hade filmen
dragit in fyrtiotre miljoner dollar. Mellan februari och juni året efter sin hempremiär

                                                          
194 Troost, Linda & Greenfield, Sayre 1998, ”Introduction Watching Ourselves Watching”, Jane Austen in
Hollywood, s. 2.
195 Ibid., s. 1.
196 Peterson, Marie 1996-02-29, ”Att gifta sig eller dö? Austens aktualitet förklaras med fluff och sylt”,
Göteborgs-Posten, s. 58.
197 Nielsen, Tobias 1996-01-13, ”Jane Austen hetare än någonsin”, Expressen, s. 35 (S1). Hade premiär i
Sverige den 1 mars 1996.
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öppnades Sense and Sensibility för visning i tio andra länder. Bland dessa länder
inkluderades Australien, Brasilien, Mexico och Japan. Filmen har världen över dragit in
över 125 miljoner dollar.198 I juli 1995 hade även Clueless spelats in, skriven och
regisserad av Amy Heckerling.199 Filmen bygger på Austens Emma och är i likhet med
Metropolitan förlagd till en nutida miljö och utspelar sig på en highschool i
amerikanska Los Angeles. Heckerlings film har trots sin moderna prägel blivit den
Austen-adaption som många kritiker anser vara den som är hennes verk mest trogen,
eftersom den lyckats fånga Austens anda.200 Men Clueless koppling till Jane Austen var
föga känd när filmen gick upp på biograferna under juli, och den är heller inte självklar
ens när man ser filmen, då den enda egentligt gemensamma rollkaraktären i de båda
verken är en man vid namn Elton. I första hand konsumerades filmen av tonåringar som
varken hade kännedom om Jane Austen eller intresse för henne. I kölvattnet av succén
av 1995 års övriga Austen-adaptioner lockade filmen dock även till sig en äldre
publik.201 Men mättnaden på Austen-dramatiseringar var därmed inte nådd. Året som
följde producerades ytterligare två filmer som byggde på Austens roman Emma, en
Hollywood-produktion av Miramax med Gwyneth Paltrow i rollen som Emma och en
brittisk för ITV med Kate Beckinsale i huvudrollen. De båda filmerna skiljer sig åt till
sin karaktär, men har båda nått framgång bland Austen-fans världen över. I oktober
1996 hade den amerikanska versionen av Emma spelat in hela 20 miljoner dollar.202

BBC som hade planer på att även spela in en miniserieversion av Emma sköt upp detta
projekt, då konkurrensen var för stor.203 1999 kom 1990-talets sista Austen-omvandling,
nämligen Mansfield Park.

Det är lätt att tro att de många Austen-adaptionerna kom till som en reaktion på trenden,
det vill säga att film- och teveindustrin skyndade sig att framställa en ny Austen-film-
eller teveserie då de fick nys om det enorma intresset. Faktum är dock att många av
dessa planerades och spelades in under samma tid.204

Jane Austens roman Pride and Prejudice uppfyller alla de krav som ett verk bör för att
uppnå klassikerstatus, enligt de definitioner som jag ovan presenterat i denna uppsats.
Den kan sägas ha ett bestående värde, då den har uppskattats av många människor över
generationer, den har utsatts för allehanda forskning, diskuterats i skilda forum och
använts och används fortfarande som ett naturligt inslag i litteraturundervisning vid
skolor och universitet. Romanen har dessutom vidare genomgått den typ av
omvandlingar som Lars Holger Holm redogör för i sitt resonerande om klassikern,
nämligen olika former av populariseringar. Översättningarna till många olika språk är
en sådan omvandling som avsiktligt eller oavsiktligt bidrar till en omskrivning av det
ursprungliga språket och därmed också ett avlägsnande från författarens budskap. En
annan sådan omvandling är romanens överföring till bildmediet. Överföringen till film
eller teveserie innebär förmodligen i högre grad än översättningarna ett avlägsnande
från det ursprungliga verket. Det faktum att film- och tevemediet är populärmedium på
marknaden, som oftast fungerar på kommersiell basis, gör att det klassiska litterära
verket automatiskt förflyttar sig från den höglitterära sfären till den populärkulturella.
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Kommersiell storfilm och tevefilm riktar sig vidare till en större och bredare publik än
vad verket i bokform gör. Många fler ägnar, som jag visat, sina fritidstimmar åt att titta
på film och se på teve än åt att läsa. Exemplet Pride and Prejudice inspelad som
teveserie för BBC 1995 är slående då det gäller att belysa en nutida popularisering av en
klassiker.

4.2 Bakom 1995 års version av Pride and Prejudice för BBC

Redan 1986 föddes idén hos producenten Sue Birtwistle om att göra Pride and
Prejudice för teve och få den att kännas som en nyutkommen, levande historia som
handlar om verkliga människor. Hon vände sig därför till Andrew Davies för att
undersöka huruvida han var intresserad av att adaptera romanen på det sätt hon ville,
nämligen genom att lyfta fram de enligt henne drivande motiven i berättelsen: sex och
pengar. Davies ställde sig positiv, och de två kunde påbörja planeringen inför arbetet
med adaptionen. Men det kom att dröja många år innan filmarbetet sattes igång på
allvar och nio år tills teveserien stod klar för att sändas.

Vad paret redan från början var överens om var att överföringen skulle göras på film
istället för på videoband. Anledningen till beslutet var deras övertygelse om att man
genom en videobandsinspelning skulle gå miste om den vitalitet, energi och frihet som
de eftersträvade. Birtwistle påpekar att hon inte anser videobandet lämpa sig för
framställningar av drama, trots att det är det vanligaste mediet att använda vid
teveinspelningar.205 Ett tidigt beslut var också att istället för att i första hand erbjuda
inspelningen till BBC för försäljning vända sig till ITV. Detta med förklaringen att de
ville nå en så vid publik som möjligt. Eftersom BBC är den traditionella kanalen för
dramaklassiker befarade de att serien enbart skulle locka redan vunna klassikertittare.
En sändning via ITV skulle istället öka möjligheterna för att fånga upp en ny publik vid
sidan om den redan trogna, som de förmodade skulle följa med vilken kanal adaptionen
än visades på.

Dramachefen Nick Elliott på tevekanalen LWT entusiasmerades av projektet då
Birtwistle serverade honom romanens innehåll genom att återge den som en nyskriven
historia om fem flickor i 15-22-årsåldern och deras mamma som desperat försöker få
sina döttrar bortgifta med rika män. Döttrarna beskrevs som vackra men utan
förmögenhet. Förvåningen var stor då Elliott fick veta att den handling som han gripits
av tillhörde den nästan 200 år gamla romanen Pride and Prejudice av Jane Austen.
Projektet sköts dock på framtiden då somliga på företaget menade att för kort tid
förflutit sedan BBC-versionen av romanen 1980. 1993 återupptogs dock intresset från
ITV:s sida, men under den tröga process som pågått hade man även på BBC hunnit bli
angelägna om att köpa idén. Michael Wearing, chef för BBC:s dramaavdelning, trädde
därför nu in i bilden och tog sig an de skrivna manuskripten. BBC accepterades som
köpare, eftersom idén om filmningen växt fram oberoende av ledningen inom företaget
och därför att villkoren var goda.206 I november samma år var projektet så verkligt att
budgeten kunde börja kartläggas och regissören Simon Langton i januari 1994 kunde
anlitas. Produktionen kunde därefter ta sin början och kom att pågå till mitten av maj
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1995.207 I september samma år premiärvisades serien i Storbritannien. Intresset från
andra länder var stort och exporten av serien gick fort.

Långt innan premiären hade filmprojektet uppmärksammats i massmedia. Vid en
intervju med Davies om vad han för tillfället var produktiv med gav han svaret Pride
and Prejudice och hänvisade i samma svar till orden ”sex ” och ”money”. Slutsatserna
av denna antydan drogs snabbt. Rubrikerna löd ”SEX ROMP JANE AUSTEN” och i
artiklarna utlovades den nya versionen av romanen innehålla såväl nakenscener som
vågade sexscener.208 Denna publicitet skapade nyfikenhet kring inspelningen, men
också upprördhet hos många Jane Austen-experter som fördömde den på förhand med
artiklarnas innehåll som enda källa. Birtwistle berättar även att intresset för
nyinspelningen ingalunda stannade inom landets gränser. Även i Amerika pågick
diskussioner och Birtwistle blev vid flera tillfällen kontaktad av amerikanska företag
som var beredda att investera i projektet.209

Arbetet med manuset av Pride and Prejudice beskrivs av Andrew Davies som
komplicerat. Bild och skrift talar nämligen inte samma språk, och att gestalta en bok
som tevefilm är därför inte liktydigt med att kopiera varje scen ur boken och visa den i
bild, menar han. Istället handlar det om att förmedla en känsla som påminner om den
som fås vid en läsning av boken. Davies hävdar att det därför ibland kan vara motiverat
att lämna vissa scener och dialoger därhän, som inte är möjliga att framställa
tillfredsställande på film.210 Naturligtvis kan man även välja att framställa saker i annan
dager än vad författaren gjort när man skriver manuset till filmen då man finner detta
befogat, menar han. Davies påpekar exempelvis att han i sin berättelse av Pride and
Prejudice, mer än Jane Austen, valt att betona Mr Darcys rollkaraktär genom att
fokusera mer på hans känslor och se saker ur hans perspektiv. Davies historia handlar
således lika mycket om Darcy som om Elizabeth. Teveserien innehåller vidare vissa så
kallade ”backstage scenes”, vilket är tillagda scener som inte går att finna i boken.211

När Pride and Prejudice stod klar för att sändas bestod den av sex avsnitt, varav vardera
bestod av cirka femtio minuter. Teveseriens mest centrala namn på rollistan212 är
Jennifer Ehle och Colin Firth som gestaltar Elizabeth Bennet och Mr Darcy. Detta
skulle komma att märkas inte minst genom den publicitet som senare skapades kring
skådespelarna och rollkaraktärerna.

4.3  Populariteten kring Pride and Prejudice och Jane Austen under
1990-talet

När Pride and Prejudice sändes i Storbritannien 1995 följde tolv miljoner människor
serien.213 Detta är fler tittare än vad någon annan serie inom genren klassiskt drama
tidigare haft på BBC. Mitt i sändningsperioden av serien släpptes även videoversionen
av romanen i butikerna. Den sålde slut två gånger om innan det var dags för sändning av
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det sista avsnittet.214 Under det år som serien visades sålde BBC 200 000 videokopior,
varav 50 000 under första veckan.215 Denna popularitet gav utslag även på böckernas
område. Bokhandlarnas bästsäljarlistor toppades nämligen under hela hösten av Jane
Austens Pride and Prejudice i bokform och av boken som utkom om arbetet bakom
filmen The Making of Pride and Prejudice.216

Birtwistle och Conklin uttrycker i inledningen till The Making of Jane Austen’s Emma,
uppföljaren till The Making of Pride and Prejudice, sin förvåning och glädje över den
enorma respons som de efter sändandet fick för sin version av Pride and Prejudice från
människor i alla åldrar (från sju till nittiotvå år gamla). De hade inte räknat med att så
många människor på grund av serien skulle köpa boken och att de skulle överösas med
brev i tusental varav de flesta innehöll beröm. Många verkade ha granskat både den
litterära och den filmiska versionen noggrant, menar de. Breven kom från både män och
kvinnor som på olika sätt gripits av serien och ville dela med sig av sin upplevelse eller
bara skänka lovord till de medverkande i och bakom inspelningen, främst
skådespelarna. Somliga utvecklade ett djupare intresse för Jane Austen som författare,
medan andra skapade ett som tidigare inte funnits.217

Den enorma populariteten kring Pride and Prejudice visade sig inte enbart genom brev
till redaktionen och genom tittar-, försäljnings- och uthyrningssiffror, utan också i den
brittiska pressen, i vilken otaliga artiklar under denna period på ett eller annat sätt
diskuterade serien. Charles Wenz menar att dagspressens journalister under de sex
sändningsveckorna lyckades koppla de flesta aktuella ämnen till serien.

there was much discussion on topics such as period wallpaper,
whether people still marry for money these days, what would
have happened to the Darcy family wealth in the nineteenth century,
why did the women in the TV series all seem to be wearing Wonderbras,
why did Radio Times give the end away by showing Elizabeth on the cover
in wedding dress, and a scandal because a village near Exeter couldn’t recieve
BBC [channel] 1 properly and would thus be deprived of their right as
Englishmen to view the denouement.218

Lisa Hopkins konstaterar att det fortfarande sexton månader efter visningen av serien
förekom allehanda återkopplingar till serien i diverse artiklar i några av Storbritanniens
stora dagstidningar. Genom att gå igenom The Sheffield Star, The Guardian och The
Observer under tio dagar i sträck, från den 24 januari till den 2 februari 1997, hittar hon
bilder föreställande Colin Firth som Mr Darcy och Jennifer Ehle som Elizabeth under
fem av dessa dagar.219 Den uppståndelse som skapades kring Pride and Prejudice rörde
långt ifrån enbart verket som sådant. De diskussioner som följde i dagstidningar och
tidskrifter behandlade förutom seriens handling, karaktärernas uppträdande och ämnen
som kunde relateras till verkets innehåll också skådespelarna. Intresse bildades
nämligen inte enbart kring verket och rollkaraktärerna som sådana, utan också kring
skådespelarna och deras privatliv. Främst skapades en kändishysteri kring Colin Firth
som i serien gestaltade Mr Darcy. Firth gav upphov till något som man i Storbritannien
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har kallat ”Darcymania”, en kult kring den brittiske aristokraten som i serien förvandlas
från en tämligen oförskämd man till en sympatisk och omtänksam sådan. Firth uttrycker
i en intervju om rollen som Mr Darcy sin förvåning över denna svärm kring
rollkaraktären, som han själv finner aningen träig. Av den franska modetidningen Vogue
utnämndes han till att förmodligen vara den engelska litteraturens sexigaste hjälte.220

Både i Storbritannien och i USA utbröt hysteri i samband med sändandet av serien,
vilken i Storbritannien också har gått under namnet ”Austenmania”.221 Denna tog sig
uttryck på skilda sätt. I Entertainment Weekly blev Jane Austen nominerad på tio-i-
topp-listan som ”the posthumous queen of genteel cinema”222 och enligt franska Vogue
var Jane Austen 1996 års hetaste författare.223 Empiremodet vållade mer diskussion än
de senaste kreationerna från Paris och New Yorks catwalks.224 Modeskaparna började
nu hämta mycket inspiration från böcker som Pride and Prejudice och andra romaner
om kvinnors liv under det sena 1700-talet och tidiga 1800-talet.225 Högt skurna
klänningar, som framhäver bysten, med  djupa urringningar, florstunt bomullstyg och
puffärmar förekom i ett och annat modemagasin under året. Vidare gavs höga bud för
att få köpa de dräkter som bars vid inspelningen. Särskilt intresse visades för Firths
dräkter.226 En av de kråsskjortor han bar auktionerades bort för 650 pund i förmån för
sjuka barn.227

Teveserien blev även godkänd av somliga i Jane Austen-sällskapen, de så kallade
Janeiterna, vilket förvånade många. Dessa brukar nämligen vara mycket restriktiva med
beröm när det gäller omarbetningar av Austens verk.228 Seriens varma mottagande ledde
också i förlängningen till sällskapens utvidgning. Under den närmaste perioden efter
sändandet ökade Austen-sällskapet i Storbritannien med tio procent. Medlemskapet i
The Jane Austen Society of North America (JASNA) ökade med femtio procent under
1996. 1997 bestod det av 4000 medlemmar. Många började också utnyttja nätet för att
få och delge mer information om författaren. På webbplatsen the Republic of Pemberley
kunde entusiasterna delta i diskussioner och argumentationer som rörde Austens
romaner, adaptionerna eller den tid då författaren levde. Jane Austen ”e-mail-list” fick
exempelvis mer än 600 nya prenumeranter.229 Besökssiffrorna till det historiska Lime
House i Cheshire gick upp med 200 procent230 och de vackra utomhusmiljöerna som
visas i serien blev under hösten 1995 favoriserade utflyktsmål för många tittare.231 Det
utbröt kort och gott en Austen-feber, som tog sig mycket skilda uttryck. Marie Peterson
påpekar till sin förskräckelse att det under denna tid till och med dök upp tekoppar med
texten ”I love Jane Austen”.232
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I januari 1996 nådde Pride and Prejudice USA via tevebolaget the Arts and
Entertainment Network (A&E), vilket bidrog till att Jane Austen-yran spred sig även till
detta land. Samtidigt gjordes också Persuasion och Sense and Sensibility tillgängliga för
många fler där.233 Sense and Sensibility innehöll även den ingredienser som tilltalade en
stor publik. Filmen är i likhet med Pride and Prejudice och Persuasion trogen
författarinnans ursprungliga verk när det gäller den tid som skildras. Samtliga uppvisar
skådespelare iförda välsydda, tidsenliga kostymer som omges av den vackra brittiska
landsbygden. Samtidigt är de alla tillrättalagda på annat sätt för att passa dagens publik.

Som en konsekvens av de många adaptionerna blev Jane Austen känd för en större
mängd människor och omtyckt av många. Populariteten kom även på bokfronten att
betyda en del. Utgivningen av hennes romaner ökade under 90-talets senare del
betydligt både i inbundna utgåvor och i pocketutgåvor, och böcker på ämnet Jane
Austen började skrivas och ges ut. Exempelvis lät Emma Thompson och Nick Dear sina
manus publiceras och Sue Birtwistle, producent till 1995 års Pride and Prejudice och
till 1996 års brittiska Emma, framställde, som ovan nämnts, tillsammans med Susie
Conklin två böcker i vilka de genom bild och text kartlägger Andrew Davies
filmupptagningar. Titlarna på böckerna är The Making of Pride and Prejudice och The
Making of Jane Austen’s Emma.234

Ett intresse för klassiker överhuvudtaget utvecklades under 90-talet, vilket började visa
sig på ett nytt sätt. Göran Hägg talar om fenomenet att skriva fortsättningar på kända
böcker. Först ut var Alexandra Ripley som 1991 gav ut en uppföljare till klassikern
Borta med vinden under titeln Scarlett. Denna kom att bli startskottet för en rad
liknande utgivningar. Jane Austens verk blev inget undantag. Två uppföljare till Pride
and Prejudice gavs ut, en under titeln Pemberley (1993) skriven av Emma Tennant och
en vid namn Presumtion (1993) av signaturen Julia Barrett. Båda behandlar de
Elizabeths och Darcys liv efter äktenskapet, där den förre blev en bästsäljare, medan
den andra utmynnade i ett fiasko. Dessutom utgavs 1996 en roman vid namn Darcy’s
Story, tydligt inspirerad av Davies version av Pride and Prejudice, skriven av Janet
Aylmer.235 Inte heller Austens andra verk gick fria från fortsättningar. Joan Aikens
Eliza’s daughter spinner vidare på Sense and Sensibility och Rachel Billingtons Perfect
happiness, som började säljas i mars 1996 i brittiska bokhandlar, bygger vidare på
Austens Emma och handlar om dennas fortsatta liv tillsammans med sin make Mr
Knightley.236 Aiken bidrog även innan sin fortsättning på Sense and Sensibility med
sådana till Austens Emma och Mansfield Park.237

Vid sidan om alla dessa populärkulturella produkter ökade också forskningen kring Jane
Austen markant efter 1995. Många biografier utkom under denna tid och flera äldre
biografier gavs ut i en ny upplaga.

År 2001 hade filmen Bridget Jones’s Diary premiär. Filmen, som bygger på boken med
samma namn, skriven av Helen Fielding och första gången publicerades 1996, fick ett
enormt mottagande i hela Europa och i USA. Det som inspirerade Fielding till att skriva
boken var Jane Austens Pride and Prejudice och 1995 års teveversion av den.
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235 Hopkins 1998, s. 115.
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Berättelsen utspelar sig i nutid, men har ändå många berörelsepunkter med Austens
verk. Fielding säger själv i en intervju att hon stulit intrigen från Pride and Prejudice.238

Romanen handlar om trettioåriga Bridget som lever sitt liv som singel i London.
Bridgets tillvaro upptas förutom av att kämpa för att nå sin idealvikt och att umgås med
sina oumbärliga vänner av att försöka hitta den rätte. Under historiens gång hinner hon
uppleva två kärlekar, en med sin opålitliga chef Daniel Cleaver och en med den till en
början arroganta Mark Darcy. Darcy gestaltas, liksom i Pride and Prejudice, av Colin
Firth och besitter många likheter med sin föregångare. En annan anmärkningsvärd detalj
med denna filmversion, som knyter an till teveversionen av Pride and Prejudice är att
Andrew Davies ligger bakom även detta manuskript, men denna gång tillsammans med
Richard Curtis.239 I bokversionen av Bridget Jones’s Diary svärmar huvudpersonen
Bridget för teveseriens rollkaraktär Mr Darcy ur Pride and Prejudice och tröstar sig ofta
tillsammans med sina singelväninnor med att titta på videoversionen av den.240

I Storbritannien satte filmatiseringen av Bridget Jones’s Diary nytt biopublikrekord.
Tidigare rekord hade Notting Hill, för vilken biljettintäkterna under premiärhelgen var
74 miljoner kronor. Bridget Jones’s Diary spelade under första visningshelgen in 100
miljoner kronor. Bridget Jones’s Diary och dess uppföljare Bridget Jones: The edge of
reason från 1999 nådde efter biosuccén en upplaga på fem miljoner exemplar och
placerade sig på bästsäljarlistorna världen över. Böckerna är idag översatta till trettio
språk.241

Populariteten kring Pride and Prejudice skapade, som jag visat, också ett stort intresse
för Austens övriga författarskap. Inte nog med att film- och teveindustrin bearbetade
samtliga hennes verk minst en gång vardera under loppet av några år, intresset spred sig
även till andra grenar. Flera teateruppsättningar gjordes exempelvis. 1996 sattes
Mansfield Park upp på sommarteatern i Chichester och Northanger Abbey på teatern i
Greenwich.242 En strid ström av publikationer gjordes i tidskrifter från The Progressive
till The National Review, från Rolling Stone till Town and Country och från People till
The Wall Street Journal om Jane Austen.243 1996 visade den brittiska tevekanalen Time
en teveöverblick med titelrubriken ”Sick of Jane Austen yet?”244 Många hade vid det
här laget ställt sig frågan om varför Austen blivit så stor under 1995 och 1996.

Västerlandet befann sig under detta decennium i en romantikvåg, under vilket många
författares verk, i samma genre som Austen, bearbetades för film och television. Göran
Hägg talar om en uppkommen trend för litterära klassiker. Trenden innefattade främst
brett berättade engelska och amerikanska romaner som innehåller kärleksförvecklingar.
Vad det egentligen är frågan om, menar han, är borgerlig realism, men det vi idag
uppfattar är romantik. Personerna i berättelsernas fokus är bosatta på landsgods och bär
vackra kläder. Uniformer, kostymer och vita klänningar är populära inslag. Naturen
intar också ofta en viktig plats i filmatiseringarna, där det vackra oförstörda landskapet
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får bre ut sig i all sin prakt. Dessa yttre kännetecken spelar en stor roll för 90-talets
omvandlingar, som började med filmer som bygger på EM Forsters romaner och
fortsatte med Jane Austen-, Joseph Conrad-, Henry James-, Thomas Hardy- och
Charlotte Brontë-adaptioner. Den kult som var ihärdigast var den kring Jane Austen,
menar Hägg, som fortfarande 1997 inte visade några tecken på att dö ut. I Skandinavien
bemötte man klassikertrenden med att spela in Selma Lagerlöfs Kejsaren av
Portugalien för teve och Jerusalem som film. Dessa faller en bit ifrån de anglosaxiska
motsvarigheterna, men innehåller ändå samma grundkoncept, poängterar Hägg,
nämligen den trogna avfilmningen och de yttre attributen i form av vackra vyer och
kläder.245 Det som skiljer denna västerländska våg av film- och teveinspelningar från
tidigare, menar han vidare, är att författarna  tillhör de som blivit mest hyllade inom den
akademiska världen och varit situerade inom det borgerliga skiktet. Det nya ligger i att
de trots detta lyckats nå ut till en stor publik och tilltalat många som tillhör de breda
folklagren.246

4.4 Diskussionerna i svenska medier

De debatter som förekom såväl i brittiska medier som i svenska gällande 1995 års
bearbetning av Pride and Prejudice rörde till stor del huruvida den var originalverket
trogen eller inte. En annan fråga som avhandlades var varför just författaren Jane
Austen valdes ut till allehanda inspelningar för film och television av Hollywood, BBC
och ITV och varför detta gjordes just under denna tid.

Ruth Halldén är en av dem som prisar Jane Austen och hennes förträffliga språk.
Halldén anser att Jane Austen sällan kommer till sin rätt i de filmatiseringar som gjorts
av hennes romaner. ”Allt blir så alldagligt och utslätat - som att höra ’Jupitersymfonin’
framförd på munspel”247, menar hon. Halldén går till hårt angrepp mot 1995 års
teveinspelning av Pride and Prejudice.

Det är på många vis en prövning att se ’Stolthet och fördom’ på TV,
kolorerad som en veckotidning. Allt har blivit så trivialt. Vad som gäller
är en stiliserad, nästan matematisk skrivkonst, men vad finns kvar av denna
i filmatiseringen? Filmen är påpälsad som en kokott från barocktiden, proppfull
med rysch och pysch, volanger, puffärmar och underkjolar. Det fäktas, badas,
rids och dansas. Fart och fläkt behöver man inte sakna, men visst har det hela
blivit karikerat och övertydligt. 248

Uttalandet fick dock inte stå oemotsagt, utan möttes mycket snart av kritik från flera
håll. Tre dagar efter Halldéns artikel skriver Cecilia Hagen i Dagens Nyheter att
påhoppet känns förargligt och att serien faktiskt följs även av kulturellt insatta
människor.249 Ronny Ambjörnsson fortsätter debatten ytterligare en dag senare i samma
tidning. Ambjörnsson instämmer i Halldéns uttalande om att romanens ”moraliska
intrig” kommer i skymundan i teveserien, men framhåller ändå att han är förtjust i det
rysch och pysch som föregående verkar förakta. Vidare framhåller han att han
uppskattar seriens vackra utomhusscener och trädgårdsinteriörer. Ambjörnsson
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resonerar kring 90-talets kritiska upptagenhet av kulturhistoriska miljöer. Är miljön
budskapet? Eller gör det historiska sammanhanget att sådant som annars skulle te sig
banalt framhävs och ges mening? Europa och New England är bra på gamla miljöer,
menar han. Detta används sedan som ett led i försäljningen och marknadsföringen av
filmerna i denna genre. I samband med lanseringen av Oskuldens tid skyltade
exempelvis NK med imiterade 1880-talsmöbler under devisen ”Oskuldens tid”. Diverse
annonsörer använde inte sällan teman från filmer som planschverk.250 Inramningen
tycks följaktligen vara av stor betydelse för denna typ av adaptioner. Formen intar en
minst lika central plats som innehållet, kanske större. Man kan fråga sig om det främst
är intresset för historiska miljöer som skapar efterfrågan, eller om det är
nutidsmänniskans behov av skönhet. Det förgångna uppfattas ofta som något skönt, då
det är lätt att se det som varit som en oförstörd tillvaro, trots vår medvetenhet om att
mycket samtidigt blivit till det bättre.

Jag har tidigare påstått att till och med de mest hängivna Jane Austen-entusiasterna
mottog 1995 års Pride and Prejudice med gillande. Hägg hävdar dock det motsatta.
Enligt honom visade många av Janeiterna sitt missnöje med serien. Bland annat fälldes
kommentarer både från England och Sverige om förvanskning och fusk, vulgarisering
och våldtäkt.251

I juni 1996 togs ämnet Jane Austen upp i Sveriges Televisions Kvällsöppet för
diskussion. Programledaren Sverker Olofsson var förundrad över den stora Jane Austen-
kult som sedan sändandet av teveserien Stolthet och fördom spritt sig över landet och
ville veta varför intresset för denna författare blivit så stort just under denna tid. Gäster
inbjudna till programmet för att delta i diskussionen var författaren Katarina Mazetti
och Göran Hägg. Hägg pratar om en stor romantikvåg som har spridit sig internationellt
under 1990-talets mitt. Inte bara Jane Austen, utan också en rad andra författare som
berättar om livet under 1800-talet har ökat i popularitet och lyfts fram genom
filmatiseringar av deras verk, menar han. Orsaken till denna tror han ligger i att tonläget
i litteraturen träffar precis rätt i tiden. ”Det är fint att vara fin igen”, hävdar han, och så
länge vi har dåliga tider kommer intresset hålla i sig. Han menar också att det stora
tidsavståndet gör att de sociala normer som rådde under denna tid framträder som
komiska för nutidens publik. Det är okej att skoja med dem. Mazetti framhåller det
faktum att det plötsligt är gångbart med kvinnliga författare. Kvinnor har alltid läst
böcker, påpekar hon, men inte haft någon hög försäljningsfaktor som författare. Detta
har nu vänt och kvinnor står både för den största läsande skaran och som skrivare.
Rosemunde Pilcher är ett exempel på en av förlagsvärldens ”nya” i samma genre, menar
hon. Både Hägg och Mazetti är noga med att framhålla Austens berättarskicklighet som
en viktig orsak till populariteten kring hennes böcker. Med skarpt och psykologiskt
välslipat språk berättar hon historien om att bli gift i olika varianter, förklarar de.
Austens historier handlar om vägen till bröllopet, medan dagens historier främst handlar
om problemen i äktenskapet och om hur man kommer ur det, hävdar Hägg. När det
gäller teve-inspelningen av Stolthet och fördom, stämmer Mazetti till viss del in i
Halldéns påstående i Dagens Nyheter om att Jane Austens originalverk blivit
förvanskat, medan Hägg avfärdar påståendet. Han anser att adaptionerna generellt håller
hög kvalitet och att de fungerar som ett bra komplement till böckerna.252
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4.5 Spridningen av Stolthet och fördom i Sverige

4.5.1 Tittarsiffror

I Sverige sändes seriens första avsnitt på TV 4 den 26:e december 1995 och det sista
den 12:e januari 1996. Sändningstiden var 21.00. Redan i juni samma år sändes serien i
repris. I Sverige sågs första avsnittet av 901 000 personer och sista av 661 000. I snitt
kom serien att få 724 500 tittare per avsnitt första omgången den visades. Fler kvinnor
än män såg den. Snittvärdet per avsnitt för kvinnor från 3-99 år var 460 666 stycken,
medan det för män var 264 000.253 Dessa siffror kan jämföras med Middlemarch-åtråns
marknad som sändes i Kanal 1 i sex delar med start den 12:e december 1994. I snitt per
avsnitt hade serien 635 000 tittare, även i detta fall övervägande antal kvinnor.254 Serien,
som bygger på George Eliots roman, är också den producerad av BBC och fick ett
oerhört positivt mottagande såväl i Storbritannien som i Sverige. De tittarsiffror som
Stolthet och fördom fick i Sverige var, enligt Mats Karlsson på MMS, långt ifrån så
höga som i Storbritannien, men ändå goda och något högre än normala för en serie av
detta slag.255

4.5.2 Försäljningen och uthyrningen av videoutgåvan

1996 gavs en svensk videoutgåva av Stolthet och fördom ut, där AB Svensk
Filmindustri stod för rättigheterna fram till år 2000. Videofilmen såldes i två delar varav
den första under dessa fyra år sålde i cirka 15 000 exemplar och den andra i cirka
13 800 exemplar. Försäljningssiffrorna är, för en produkt som denna under perioden
1996 och framåt enligt Miguel på AB Svensk Filmindustri, mycket höga. Han uppger
vidare att del två av filmer som ges ut i flera nästan undantagslöst säljs i färre exemplar
än den första.256

På uthyrningslistorna nådde videoversionen av Stolthet och fördom aldrig någon
topplacering i Sverige. Att den inte hyrdes ut i någon större utsträckning har sin
naturliga förklaring i att den består av två delar som tillsammans är fem timmar långa.
Denna film gjordes heller inte tillgänglig på många videobutiker. Däremot gick det
bättre för filmatiseringarna Förnuft och känsla, Emma med Gwyneth Paltrow i
huvudrollen och Övertalning. Förnuft och känsla placerade sig på topplistans nummer
sju av fyrtio möjliga under november 1996 och stannade kvar där under en månad,
Övertalning på plats nummer trettioåtta vecka 45 samma år och Emma kvalificerade sig
till tjugonde plats vecka 41 1997.257

4.5.3 Utgivningen av boken Stolthet och fördom och övriga verk på svenska

Första svenska upplagan av Stolthet och fördom kom ut 1920 i Bonniers serie Bonniers
klassikerbibliotek. Boken släpptes i två versioner, en inbunden volym och en som
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utgavs i två häftade delar. Översättare var C.A. Ringenson. Boken trycktes i 3000
exemplar varav endast 2000 bands in: 1700 häftade (I-II) respektive 300 inbundna
volymer. Resterande 1000 exemplar såldes till NKs realisation 1929. Böckerna reades
1922 och 1926. Realisationerna tyder på att det inte var någon lysande affär, men
försäljningssiffror saknas. 1946 släpptes Stolthet och fördom på nytt av bokförlaget
Forum, denna gång i en reviderad översättning av Gösta Olzon. Det är denna version
som sedan fortsatt att tryckas under resten av 1900-talet i olika utgåvor. 1953 släpptes
Forum sin andra utgåva som ingick i serien Forumbiblioteket, 1968 gav förlaget ut den
som pocket, 1977 på nytt i serien Forumbiblioteket, 1987 i serien Alla tiders klassiker
där förlaget Natur och Kultur fungerade som distributör och slutligen 1995 och 1998
åter i serien Forumbiblioteket. 1986 blev den även utgiven av Månadens Bok, ett förlag
som ägs av Bonnierförlagen, KF Media och Perigab.

1985 gavs Stolthet och fördom ut av förlaget MånPocket i en upplaga på 15 000
exemplar, varav 12 500 blev sålda. I oktober 1996 gav samma förlag ut en ny utgåva i
en upplaga på 19 000 exemplar. Samtliga blev slutsålda. Omslaget på denna utgåva är
illustrerat av Pia Forsberg och på bokens framsida står det skrivet: ”Boken bakom den
älskade TV-serien”. Nedan presenteras de försäljningssiffror som jag fått från förlagen.

Forum 1977: Inbunden: 3000 exemplar
                      Häftad: 7000 exemplar

Forum 1987: Inbunden: 5000 exemplar

Forum 1995: Även tillgänglig med tryckår 1996: Inbunden: 36 000 exemplar (1995 fyra
                      tryckningar, 1996 en tryckning och i en andra tryckning 1997)

Forum 1998: Inbunden: 4000 exemplar
                      Två vol. tills.: 8000 exemplar

Forum 1999: Paket med två volymer: Emma och Stolthet och fördom: 8000 exemplar

MånPocket 1985: 12 500

MånPocket 1996: 19 000

Forumbibliotekets utgåvor var utformade utifrån en likadan mall, eftersom de ingick i
en klassikerserie. Övriga omslag har en målning på omslaget med en ny typografi.
Boken Emma gavs ut med en bild från filmen med Gwyneth Paltrow i huvudrollen på
omslaget.

Populariteten kring Austen och klassiker i stort under denna tid som filmatiserats, eller
spelats in som teveserier gjorde bokförlagen beredda att släppa nya utgåvor av verken i
samband med lanseringen av filmerna. Förnuft och känsla, vars första svenska upplaga
gavs ut 1959 av Natur och Kultur, gavs ut som tredje utgåva 1996 och trycktes detta år
inte mindre än ytterligare sju gånger. Samma utgåva trycktes också sex gånger år 1998.

Övertalning gavs första gången ut på svenska 1954 av förlaget Tiden. År 1996, året
efter filmatiseringen av den, gav Klassikerförlaget ut boken på nytt. Utgåvan trycktes
ytterligare två till tre gånger samma år och fyra till fem gånger påföljande år. 1997 gav
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Klassikerförlaget ut en femte upplaga och 1999 gav PANpocket ut en sjätte upplaga.258

Persuasion hade inte fått ett omedelbart genomslag, utan blev först uppmärksammad
efter att Emma Thompsons version av Sense and Sensibility och Andrew Davies
miniserie för BBC av Pride and Prejudice mött publiken med succé.259

Emma gavs i svensk upplaga ut första gången år 1857. Sedan dess har den kommit ut i
många upplagor, varav flest varit koncentrerade till 1990-talet. 1993 gav Forum Förlag
ut en inbunden utgåva av verket. 1996 trycktes en ny upplaga av Forum Förlag liksom
även av Bonnierförlaget. 1997 stod MånPocket som utgivare och 1998 Forum Förlag på
nytt.260

Mansfield Park gavs i en inbunden utgåva för första gången ut på svenska år 1997 av
Norstedts Förlag. Detta år gjordes två till tre tryckningar av verket. 1998 gav Norstedts
ut en ny utgåva av den och 1999, samma år som filmatiseringen av den hade premiär,
ytterligare en tillsammans med PAN.261 Kulten kring Austens verk nådde aldrig
Northanger Abbey, som enbart getts ut två gånger i Sverige; första gången av förlaget
Studentlitteratur i Lund 1993 och andra gången år 2001 av Bonnier.262

4.6 Pride and Prejudice förflyttning mellan de litterära kretsloppen

Jane Austen fick inte uppleva någon större spridning av sina romaner under sin livstid.
Fyra av hennes romaner publicerades innan hon gick bort, men de spreds i blygsamma
upplagor och betalade henne inte särskilt bra. Efter Austens död har dock mycket
pengar dragits in på hennes verk. Särskilt under 1900-talet har hennes romaner och brev
gett upphov till rikedomar för många. Det har tryckts en mängd olika utgåvor av hennes
verk, spelats många teaterpjäser som bygger på hennes berättelser och tillkommit ett
flertal film- och teveversioner av samtliga av hennes romaner. Dessutom har
vetenskapliga uttalanden gjorts kring hennes verk och många biografier om hennes liv
har skrivits. Myer hävdar i sin biografi över Jane Austen att hennes brev såldes för 1000
pund redan år 1930 och att värdet av dem till år 1980 stigit till 900 pund för enbart en
bit av ett brev.263

Under 1990-talets början befann sig Pride and Prejudice i det populärlitterära
kretsloppet. Det var allmänt erkänt som en kvalitetsklassiker som var integrerad i
litteraturundervisningen. Austen och hennes roman var känd hos litteraturintresserade
personer, men knappast i någon högre grad av det stora folkflertalet. Upplagorna låg i
Sverige på 5000 till 15 000 exemplar från 1985 till 1995.

1995 transporterade sig verket från det populärlitterära kretsloppet till det intermediala
då romanen omvandlades till teveserie. Denna förflyttning hade även tidigare ägt rum,
men då under andra förhållanden. 1995 års förflyttning innebar en stor
uppståndelse i massmedia såväl före som efter inspelningen. Intresset kring serien spred
sig snabbt internationellt. På grund av teveinspelningen av Pride and Prejudice nådde
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verket ut till en mycket stor mängd människor. Miniserien visades i en rad olika länder.
De höga tittarsiffrorna visar att klassikern på televisionen fick en enorm spridning. I
Storbritannien var de rekordartade och i Sverige följde 724 500 tittare i snitt varje
avsnitt. Som en följd av seriens succé trycktes nu nya upplagor av Pride and Prejudice i
inbunden utgåva och i pocketutgåva. Den svenska utgåvan år 1995 trycktes i en upplaga
på 36 000 exemplar. Boken blev en bästsäljare och förflyttade sig nu till det
masslitterära kretsloppet. 1996, 1997, 1998 och 1999 trycktes nya upplagor för att möta
den ökade efterfrågan. Enligt Hertel ska en upplaga i ett land som Danmark ligga på
cirka 50 000 exemplar för att räknas till det masslitterära kretsloppet. Jag räknar Pride
and Prejudice till det, eftersom verket gavs ut i flera utgåvor på varandra mycket tätt,
vilka tillsammans nådde dessa siffror.

Det ökade intresse som skapades kring Jane Austen som person bidrog till att en rad
biografier kom ut om henne. Biografierna kan sägas tillhöra det orala kretsloppet, då de
berättar historier om henne och hennes liv som till viss del bygger på muntliga utsagor.

Populariteten kring teveserien Pride and Prejudice skapade ett stort intresse för Jane
Austen som person, den litterära förlagan, hennes andra litterära verk samt övriga
Austen-adaptioner. Övriga verk fick således en stor spridning som en följd av
populariteten hos serien och filmatiseringen av Sense and Sensibility, som hade premiär
samma år. Persuasion nådde till exempel en större publik efter detta. Austen-trenden
stimulerade vidare till många diskussioner om verken.
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5 Hur Pride and Prejudice spreds och varför

Avsikten med föreliggande kapitel är att bland annat med hjälp av tidigare presenterade
data analysera hur spridningen av 1995 års Pride and Prejudice kunde bli så stor och
varför. Svaret kommer jag att söka i verket, i samhälleliga omständigheter och i
sociologiska sammanhang. Jag ämnar belysa Jane Austens aktualitet i det moderna
samhället genom att undersöka vad i hennes verk som anses viktigt och aktuellt än idag.

5.1 En refererande redogörelse för Pride and Prejudice huvudsakliga
innehåll

5.1.1 Det litterära verket

”It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good
fortune must be in want of a wife”.264 Med denna mening inleder Austen Pride and
Prejudice. Meningen inbegriper en stor del av vad som sedan följer och anger den
ironiska och humoristiska ton som romanen innehåller.

Pride and Prejudice handling utspelar sig i det sena 1700-talets England. I centrum av
berättelsen står familjen Bennet, en familj i övre medelklassen, som lever ett lugnt och
stilla liv på landsbygden. Familjens ekonomi är dock inte tillräcklig för att Mr och
Mrs Bennet ska kunna trygga sina fem döttrars framtid. Lagen föreskriver nämligen
under denna tid att faderns egendom vid hans död går till närmast manliga anhörig.
Denna realitet gör det viktigt för Mrs Bennet att få samtliga döttrar bortgifta med män
med god inkomst, det vill säga minst 5000 pund om året.

När det stora godset Netherfield Park blir uthyrt till en förmögen, ogift främling vid
namn Bingley blir Mrs Bennet genast entusiastisk, då hon inser möjligheten att få
honom intresserad av någon av sina döttrar Jane, Elizabeth, Mary, Kitty eller Lydia. Det
visar sig snart att Bingley har med sig en god vän till godset, Mr Darcy, en man av ännu
förnämare härkomst än den förre. Allt detta händer i berättelsens inledande skede, men
innehåller hela romanens kärna. Bingley fattar snabbt tycke för äldsta dottern Miss Jane
Bennet, och hon för honom. Men mycket ska ske innan de får varandra till sist. I fokus
av berättelsen står främst den näst äldsta dottern Miss Elizabeth Bennet och Mr Darcy,
som redan från början får ett ansträngt förhållande till varandra. Elizabeths fördomar
emot Mr Darcy och Darcys stolthet gör det till en början svårt för dem att närma sig
varandra, men med tiden lyckas de bekämpa den negativa sidan av dessa
karaktärsegenskaper och nå förståelse för varandra vilket leder dem in i en stark,
ömsesidig kärlek.265

Pride and Prejudice är en kärlekshistoria, men också en historia som innefattar hela
livet självt. Ruth Halldén beskriver romanen på följande vis: ”Det är en berättelse om
förödmjukelse och självrespekt, därtill en livsbild: vad som tecknas med så fin och
spetsig penna är världens löjlighet, dess materialism, ytlighet, inställsamhet och
brutalitet”.266 Dessutom handlar romanen till stor del om vikten av att handla dygdigt.
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De fyra kardinaldygderna visdom, mod, självbehärskning och rättrådighet gör sig ofta
påminda.267

5.1.1.1 Pride and Prejudice som kärleksroman

I den moderna kärleksromanen behandlas, enligt Anders Öhman, de problem och
komplikationer som kan uppstå i förhållandet mellan en kvinna och en man. Framförallt
ligger fokus på kvinnans val av en passande partner, som är god och kärleksfull nog för
att uppfylla hennes behov och som vidare kan förbättra hennes samhälleliga ställning.
Pride and Prejudice kan ses som en föregångare till denna typ av roman, vid sidan om
verk som Samuel Richardsons Pamela (1740) och Charlotte Brontës Jane Eyre
(1847).268

Marilyn M. Lowery lyfter i sin bok, How to Write Romance Novels That Sell (1983),
fram de inslag som en konventionell kärleksroman bör innehålla. Hon sammanfattar
dem i elva punkter. Dessa stämmer förvånansvärt bra överens även med Pride and
Prejudice. Elizabeth möter Darcy, en förmögen och socialt högtstående man. Detta i
enlighet med Lowerys punkt ett. Hjälten Darcy är dominant, men hjältinnan Elizabeth i
sin tur är temperamentsfull och känslig och behöver, enligt Lowerys mall, denna man
(punkt 4). Darcy dras till Elizabeth sexuellt, trots att han till en början tycks förakta
henne (punkt 5). Elizabeth, som söker riktig kärlek, avfärdar hans sexuella begär som
tecken på självtillfredsställelse (punkt 6). Missförstånd leder till många meningsutbyten
mellan dem (punkt 7). Elizabeth håller fast vid sina ”normer och krav”, vilket verkar
göra att Darcy tycks gå förlorad. Vad Elizabeth inte förstår är att det är just för dessa
principer som han respekterar henne (punkt 8). Plötsligt hotar hjältinnans syster Lydias
snedsteg med Mr Wickham att dra vanära över hela familjen Bennet. Elizabeth har då
insett att hon verkligen älskar Darcy (punkt 9). Lady Catherine de Bourgh försöker sätta
stopp för en relation mellan dem (punkt 10), men de två kan inte hindras utan de
förklarar varandra sin innerliga kärlek som kommer att vara livet ut (punkt 11).269

5.1.2 Teveserien

Teveserien och romanen har olika uttryckssätt. De har dessutom skilda
produktionsvillkor och ofta skild publik, något som Bluestone är noga med att
påpeka.270 Den mest radikala skillnaden mellan filmen och romanen är filmens
uppbyggnad av bild och ljud. Detta gör att bildmediet tillför det litterära verket en annan
dimension och har andra verktyg än den litterära texten att driva handlingen framåt
på.271 Berättandet skiljer sig åt radikalt. Filmen kan tillvarata nedskrivna repliker, men
får problem när det gäller att beskriva en känsla, eller en persons tankar exakt som de
skildras i en skriven text. Det är därför avgörande hur dialog, bild, miljö, musik och
skådespelare samverkar i en film för hur helheten kommer att tas emot av betraktaren.
Varje överföring av en roman till ett bildmedium måste därför bli en tolkning.
Regissören och manusförfattaren kan välja att hålla sig så nära originalet som möjligt
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eller att använda originalet som utgångspunkt för att berätta någonting annat. Jag
kommer nedan, i stora drag, att försöka visa hur 1995 års Pride and Prejudice förhåller
sig till boken genom att belysa några viktiga likheter och skillnader mellan dem.

5.1.2.1 Miljön

Något av det mest anmärkningsvärda med 1995 års Pride and Prejudice är dess
skönhet. I serien får man ta del av det oförstörda landskapet på den engelska
landsbygden, vackra och pittoreska hus, tjusiga klänningar och kostymer och tidsenlig
och omsorgsfullt skapad interiör. Bildens ständiga närvaro gör omgivningen viktig att
beskriva på ett noggrant sätt. Austens verk innehåller inga utförliga miljöbeskrivningar.
Det är sällan hon ger vare sig naturens, personers eller kläders utseenden något större
utrymme i texten. Hennes miljöbeskrivningar är korta och informerande, snarare än
utbroderade. Jane Austen har, som Halldén påpekar, en märklig förmåga att framkalla
tydliga bilder av såväl personer som den yttre miljön hos läsaren utan att ägna dylika
detaljer något intresse. Men det är genom dialogen dessa bilder framförallt skapas.272 I
teveversionen av Pride and Prejudice har landskapet dock fått en stor betydelse. Serien
innehåller många utomhusscener där landskapet framträder i all sin prakt. Den naturliga
skönheten fångas, liksom den pittoreska som står att finna i stugornas utseende och
deras trädgårdar. Många scener utspelas i den filmade versionen utomhus; det
promeneras ute i den vilda naturen, åks på utflykter, blickas över vyer och ut genom
fönster. Det förekommer också mer än en gång att gäster som kommer tas emot
utomhus. Detta är inte fallet i den litterära förlagan. I den är det även sällsynt att
karaktärerna i boken promenerar över kullar och berg. Promenaderna sker istället på
stigar och genom alléer. Den promenad som oftast företas är den som går från hemmet
och till centrumet Meryton i  närheten. Ett undantag är när Elizabeth promenerar hela
vägen till Netherfield, en sträcka på fem kilometer, för att besöka sin sjuka syster och
kommer fram med lerig klänning. Handlingen i boken utspelar sig totalt under ungefär
ett år, vilket också görs tydligt i serien genom att årstiderna växlar. Kläderna skiftar,
liksom aktiviteterna i takt med det växlande klimatet. Oftast är det dock vackert väder,
då naturen framstår som mest tilldragande. Gerry Scott, den ansvarige för inspelningens
design, förklarar utomhustagningarna med att syftet var att göra det engelska landskapet
till en medspelare i filmen.273

Skönheten i teveserien blir inte bara påtaglig genom naturen, utan också genom den
minutiöst återskapade interiören och skådespelarnas utseenden och kläder. Möblerna är
tidsenligt tillverkade, med inslag av den nyklassicistiska regency-stilen som var
inspirerad av de gamla grekerna. Detta betyder en del girlander, lyror och
ymnighetshorn och färger i royal blue, karmosin, svavelgult och guld.274 De kvinnliga
rollinnehavarna bär klänningar i samma grekiskt inspirerade stil, det vill säga
klänningar i tunt material med högt placerad midjelinje och har därtill smålockigt hår i
vackra uppsättningar. Männen bär stiliga kostymer med kråsskjortor eller uniformer.
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Tagningarna i Pride and Prejudice är väl genomtänkta för att varje detalj som
förekommer i bild ska ge ett trovärdigt intryck. Det gäller allt från den mat som serveras
och det porslin man serverar på till hur skådespelarna rör sig och dansar.275

5.1.2.2 Språket

Jane Austens språk är skarpt och humoristiskt. Många ironiska uttalanden görs och
tänkvärda kommentar fälls av rollfigurerna om moraliskt handlande och uppförande.
Den dialog som förs är därför oerhört viktig för bokens helhet. Den rymmer fantastiska
personbeskrivningar, psykologiska iakttagelser och ironi. Romanen innehåller många
minnesvärda formuleringar som dröjer sig kvar hos läsaren. För teveinspelningen är
dialogen till vissa delar omskriven, eftersom det är svårt att återge den i sin helhet och
den behöver ändras där romantexten är i berättande form. Davies hävdar att han försökt
skapa en så naturlig dialog som möjligt, som känns trovärdig både med tanke på att
historien skrevs under 1700-talets slut och att språket ska flyta för dagens publik.276

Detta har han också lyckats med. Dialogen i serien ligger Austens uttryckssätt nära och
åtskilliga repliker levereras såsom hon en gång skrev dem. Dialogen är dock på vissa
ställen något komprimerad i serien. Samtidigt har scener och repliker tillkommit, medan
andra strukits i Davies manus. De tillfogade smälter väl in, utan att kännas konstlade
och tillagda. Vad som skiljer sig är däremot i vilken ordning vissa uttalanden görs och i
vilken ordning somliga händelser äger rum. Detta som ett resultat av anpassningen till
den filmade berättarformen.

5.1.2.3 Handlingen

Handlingen i den filmade versionen är, liksom när det gäller replikerna, något
omkastad och vissa tillägg av scener förekommer. Exempelvis skiljer sig filmens
absoluta början och slut från romanens. Redan i seriens första scen presenterar Davies
Mr Bingley och Mr Darcy för tittaren genom att låta dem rida över fälten och blicka ut
över Netherfield. I scenen ger Mr Darcy sin vän sitt godkännande att hyra Netherfield
Park. På avstånd betraktar Elizabeth de båda männen under den promenad hon är ute på
över de gräsbeklädda kullarna. Efter bara några minuter har man som tittare förstått att
dessa figurer kommer att stå i fokus av berättelsen och har dessutom fått en första
inblick i deras personligheter. Elizabeths energi och vitalitet fångas genom hennes sätt
att promenera över fältet, småspringa sista biten och stanna upp för att plocka några
blommor på vägen hem. Inledningen fungerar som en utmärkt ingång till berättelsen
som snart tar vid där Jane Austen börjar sin roman. Austens öppningsreplik levereras av
Elizabeth en liten bit in i filmen.

Liksom öppningsscenen är också slutscenen av vikt för behållningen av en film. I Pride
and Prejudice fall visar filmen i bilder och skeenden det boken beskriver i berättarform.
Austens slut är lugnt och nedtonat. I romanens sista fyra kapitel friar Mr Darcy för
andra gången till Elizabeth, de tillkännager sin förlovning för familjen, de gifter sig
liksom Mr Bingley och Jane och vi får reda på hur tillvaron fortskrider för alla
inblandade efter bröllopen. 1995 års version följer bokens händelser nära förutom att
Davies valt att fokusera mer på själva bröllopen än vad Austen gör. Det perfekta
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filmslutet är och blir ett dubbelbröllop. Man får se de vackra paren gifta sig i kyrkan
omgivna av nöjda och mindre nöjda släktingar och vänner och därefter hur de utomhus,
omgivna av nu snöbetäckt natur, kliver upp i varsin vagn, strålande av lycka, för att fara
åt varsitt håll. I slutscenen får tittaren bevittna filmens första kyss mellan Mr och
Mrs Darcy, ett inslag som saknas i den ursprungliga texten. Det epilogliknande avsnitt
om vad som hände sedan, som Austens roman avslutas med, är här borttaget.

Huvudtemat i Pride and Prejudice handlar om hur Mrs Bennet ska lyckas få sina döttrar
bortgifta med män av respektabel härkomst. Det bottnar i det faktum att familjens
ekonomi inte tillåter att systrarna förblir ungmör. På detta vis gör sig ekonomin ständigt
påmind i Austens roman. Trots den lantliga idyllen, de vackra klänningarna och de
tjusiga uniformerna är klasskillnaderna i samhället tydliga. De riktigt fattiga lämnas mer
eller mindre därhän. Däremot ställs familjen Bennets ekonomi ofta i kontrast till de som
har en högre ekonomisk ställning. Detta görs också tydligt i teveserien, exempelvis
genom Mrs Bennets klagan över sina arma döttrars arvlösa öde, som senare byts ut mot
hennes fullkomliga lycka över att få Jane och Elizabeth bortgifta med två så förmögna
män. Den ekonomiska sidan av äktenskapet har dock tonats ned något i serien i
förhållande till boken till förmån för de romantiska inslagen.

I serien får tittaren, liksom i romanen, följa familjen Bennets vardagstillvaro i hemmet,
deras vistelser på diverse bjudningar och baler och vissa familjemedlemmars besök hos
släktingar och bekanta. På dessa platser tar viktiga samtal plats och relationerna byggs
upp mellan de medverkande. Genom samtalen och det som utspelas lär man känna
personernas karaktärsdrag och innersta önskningar. Meningsutbyten utspelas, ögonkast
utbyts och missförstånd uppstår. Det som ofta sysselsätter personerna, vid sidan om
dessa samtal, är läsning, brevskrivning, broderi, tedrickande, kortspel, pianospel och
dans. Framförallt har musiken och dansen fått ett stort utrymme i serien. Vid nästan
varje tillställning och sammankomst tar Mary, Elizabeth, Mrs Hurst eller någon annan
kvinna plats vid pianofortet och spelar och sjunger för att underhålla sällskapet eller för
att ge prov på sin skicklighet. Elizabeth framstår i den filmade versionen som
skickligare än vad den litterära förlagan beskriver. I Austens verk påpekar hon nämligen
vid ett flertal tillfällen hur bristfällig hon är som pianist. Detta gör hon visserligen även i
Davies version, men när hon spelar imponerar hon ändock. I romanen uppstår en del
intriger i samband med dansföreställningar. Detta ges en stor inramning i serien, där
man får bevittna inte mindre än sexton olika danser.277 För att göra danserna full rättvisa
fick hela filmteamet under inspelningen ta danslektioner för att lära sig kontradans, som
var en dåtida social rit.278 Förutom dessa integrerade dans- och musikinslag betyder
också den musik som lagts utanpå handlingen mycket för filmupplevelsen. Varje avsnitt
inleds exempelvis med en melodi spelad på pianoforte och till många scener ljuder
stämningsfull klassisk musik, från Wagner till Mozart. Ansvarig för de nya
kompositionerna i serien är Carl Davis. Användandet av Wagner kan tyckas konstigt, då
han var verksam först under 1800-talets andra hälft, men fyller här en annan funktion än
att vara helt tidsenlig, nämligen genom att kompositionens tema kan kopplas till
handlingen i Pride and Prejudice.

Personernas agerande i de situationer som uppkommer är i romanen aningen mer
underbyggda än i den filmade versionen, något som också är svårfrånkomligt vid en
omvandling. Att denna adaption sammantaget är 301 minuter lång gör dock att den har
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större chans att göra den litterära förlagan rättvisa, än en ordinär spelfilm. Längden har
nämligen gjort att det inte varit nödvändigt att skära bort viktiga delar ur berättelsens
handling. Istället har det tvärtom funnits utrymme till kompletterande scener, vilket
Davies tagit fasta på. Dessa så kallade backstage-scener har tillkommit för att ge
berättelsen en större ram och inkräktar inte på det övriga materialet. Somliga avsnitt
från boken har vidare i serien fått en mer levande prägel. Det gäller exempelvis
brevläsningspartierna. Under dessa passager låter i flera fall Davies brevförfattarens röst
läsa det skrivna högt, medan brevets innehåll gestaltas i bilder. Detta bidrar till att
spänningsmomentet och inlevelseförmågan ökar för tittaren. Det är särskilt i dessa
passager som den sanna bilden av den goda och moraliska Mr Darcy växer fram.

5.1.2.4 Skådespelarna och karaktärerna

Skådespelarna till 1995 års Pride and Prejudice är väl valda. Colin Firth och Jennifer
Ehle, som spelar romanens hjälte och hjältinna Elizabeth och Darcy, ser båda mycket
bra ut och har en utstrålning som gör att det är lätt att fatta tycke för dem båda. Även om
deras yttre av Austen inte är beskrivet, annat än i korta ospecificerade ord, känns det
som om det är precis såsom Firth och Ehle de ska vara. Det beror naturligtvis lika
mycket på deras agerande, som på deras utseenden.

Ehle gestaltar Elizabeth som en levnadsglad, temperamentsfull, envis och intelligent
kvinna. Hon uppträder dessutom i vackra, urringade klänningar, vilket bidrar till hennes
sensualism. Detta överensstämmer med den bild av Elizabeth som Davies ville ge,
nämligen bilden av en fysisk varelse som attraherar Darcy med sin sexuella energi.
Denna tolkning har sedan somliga kritiker motsatt sig, då de menat att Ehles Elizabeth
beter sig på ett sätt som inte var tillåtet under Austens levnadstid.279 Firth å sin sida
ikläder sig rollen som en stilig, eftertänksam och rättskaffens Mr Darcy. Liksom i
romanen framträder Darcy som en relativt återhållsam karaktär. Under seriens första
halva har han inte många repliker, men hans närvaro spelar ändå en oerhört stor roll.
Som Firth själv har påpekat, är det Darcy inte säger och gör lika viktigt som det han
säger och gör.280 Det som pågår i hans inre går att utläsa lika mycket i hans blickar och
ansiktsuttryck, som i hans väl formulerade kommentarer. I teveinspelningen fokuseras
en hel del på Darcys blick, som han kritiskt studerar sin omgivning med. I betraktandet
av Elizabeth är blicken laddad med beundran och åtrå, eftersom han dras till den starka
person som hon är.

Darcy har, som jag tidigare berört, i Davies version fått en mer framträdande plats än i
boken. För att bredda porträttet av denna figur och för att få honom att i högre grad
framträda som en levande människa har Davies valt att utöka filmen med några scener, i
vilka tittaren kommer Darcy närmre. Davies visar exempelvis Darcy på ett träningspass
i fäktning under vilket han svettas och Darcy då han klär av sig till underkläderna för att
ta en simtur i sjön vid Pemberley. Scenerna får honom att mjukna som person och ökar
betraktarens medkänsla för honom.

Övriga skådespelare i Pride and Prejudice bär också sina roller väl. Susannah Harker,
som spelar Jane Bennet, gestaltar Jane som den milda, harmoniska och försiktiga natur
som hon även i romanen beskrivs som, liksom Julia Sawalha på ett utomordentligt sätt
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fångar Lydias livlighet, oförsiktighet och lättsinne. Sawalhas Lydia utstrålar än mer
sexualitet än Elizabeth, något som också Parrill i sin analys påpekar.281 Överhuvudtaget
kan man säga att denna version av Pride and Prejudice i högre grad, eller i alla fall på
ett öppnare sätt, fokuserar på sexuella inslag än vad romanen gör. Ytterligare karaktärer
som förtjänar att nämnas är exempelvis Mary Bennet vars misslyckade person, genom
Lucy Briers, förstärkts genom sitt anskrämliga yttre. Detsamma gäller även Mr Collins,
som med David Bambers hjälp framställs som en ofantligt löjeväckande och tillgjord
person. Alison Steadman gestaltar vidare, i likhet med Austen, Mrs Bennet som en
hysterisk och naiv kvinna och Benjamin Whitrow Mr Bennet som en sarkastisk, klok,
men också lat man som smiter undan en del av sitt ansvar för familjen. Tillsammans
bidrar alla deltagande skådespelare i serien till att den filmade versionen av romanen
lyckas fånga både Austens humor, underhållande ådra och romantik.

5.2 Inslag i teveserien som tilltalade 1990-talets publik

Att besvara frågan om vad i 1995 års Pride and Prejudice som tilltalade 90-talets publik
går naturligtvis inte att göra med full säkerhet, då min undersökning saknar
publikunderlag. Dock har jag kommit fram till troliga svar, utan alltför stort mått av
spekulation.

5.2.1 Allmängiltiga teman

Jane Austen cirkulerar i sina romaner kring kärlek, äktenskap och pengar. Teman som
människor ända fram till vår tid kunnat känna igen. Under 90-talet drömde människor
om djup förälskelse och evig kärlek, som de förmodligen alltid gjort, och under 90-talet
bekymrade sig folk om sin ekonomi som de gjorde förr. Kort sagt, trots att Pride and
Prejudice skrevs under 1700-talets slut och bygger på den tidens normer och
värdesystem, så innehåller berättelsen många igenkänningsmoment. I dessa avseenden
kan romanen betraktas som allmängiltig. Austen berättar, som Parrill uttrycker det,
enkla kärlekshistorier som fortfarande engagerar.282 Vidare är hon en mästare på att
teckna intressanta personporträtt. I Pride and Prejudice får man möta besvärliga
mödrar, otrevliga släktingar och personer som man inte kan stå ut med, men måste vara
trevlig mot ändå. Men också älskvärda sådana som man minst av allt vill se sårade.
Austen skildrar lycklig kärlek liksom olycklig kärlek, brutna löften och svek, ärlighet
och trofasthet samt moral och rekorderligt uppförande. Alla dessa ingredienser av sådan
art att de flesta kan relatera till dem. Den värld Austen beskriver innefattar i själva
verket hela universum, även om det är en till synes liten värld, menar Cecilia Hagen och
Susanne Hobohm i en artikel i Expressen om ämnet. Hon lyckas helt enkelt på ett
utomordentligt sätt skildra människans, kvinnans och kärlekens villkor.283

5.2.2 Flykt från vardagen och nostalgi

Flera undersökningar har gjorts om varför så många kvinnor tilltalas av att läsa
kärleksromaner. En av dem sammanställdes 1984 av Janice Radway, i vilken hon visar
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hur medvetna läsarnas val är av just dessa böcker. Medan andra forskare har sett dessa
läsare som offer för en massmarknadsindustri, ser Radway dem som aktiva
konsumenter. Kärleksromanerna fungerar, för dess läsare, som avkoppling och som en
tillfällig flykt från verkligheten. Indirekt är också läsakten en protest mot det samhälle
vi idag lever i, där värden som kärlek och intimitet gått förlorade. Den högsta
njutningen orsakar därför den del i historien då hjälten försummar sin karriär till förmån
för kärleken till hjältinnan, menar hon.284 Även om den typ av kärleksromaner som varit
i fokus för Radways intresse skiljer sig från Jane Austens roman, har de tillräckligt
många likheter för att man kan anta att kärlekshistorien i Pride and Prejudice
uppskattas av samma skäl som dessa romaner. Jag tror vidare att serien kan sägas
fungera på samma sätt för tittaren, som boken för läsaren.

Kärlekshistorien i 1995 års Pride and Prejudice är levande och lidelsefull. Det är därför
lätt att som tittare engageras i den. Det som gör kärlekshistorien så stark är att man som
tittare förstår att Elizabeth och Darcy är som skapta för varandra, men att det är svårt för
dem att mötas då de hela tiden missförstår varandra. Man vill och vet att de ska få
varandra till slut, men förstår inte hur, eftersom det finns många hinder på vägen. Det är
också underhållande att följa de häftiga meningsutbyten som sker mellan dessa under
berättelsens gång. När de möts uppstår alltid en oerhörd laddning mellan dem. När
Darcy friar till Elizabeth är det lätt att hysa sympati för honom, eftersom man som
tittare vet att han är god och mycket förälskad. Hans frieri visar att kärleken är viktigare
för honom än seden och hans höga ställning, något som den läsargrupp som Radway
intervjuat skulle uppskatta.

Den kärlekshistoria som utspelas i serien är av seriöst slag. Det handlar om äkta livslång
kärlek och inte om lösa förbindelser. Kärleken bygger vidare mer på personens karaktär,
moraliska sinnelag och utstrålning, än på sexuella lustar och utseende. Darcy beskrivs
visserligen som stilig och han i sin tur beundrar Elizabeths ögon, men avgörande för
deras förälskelse är ändå det de bär inom sig. Den värld som Darcy och Elizabeth
befinner sig i är på många sätt vitt skild från 1990-talets verklighet. Under 80-talet hade
dessutom nyheten om sjukdomen aids nått ut i världen. Kunskapen om att HIV-viruset
är en epidemi meddelades av WHO 1985.285 Denna nya upptäckt ledde till en förändrad
sexualitet. 70-talets sexuella frigörelseperiod ersattes av en sexuellt mer återhållsam
sådan.286 Med detta i åtanke kom klassikervågen ytterst lämpligt, under en tid då
publiken var mottaglig för romantik i ålderdomlig anda. Synen på äktenskapet som ett
fint och tryggt sätt att visa sin kärlek började bli stark igen, efter att den naggats i kanten
under de två föregående decennierna. Dessutom gjorde mättnaden på öppna
sexskildringar i medier att denna försiktiga men ändå starkt underbyggda romantik hade
stor attraktionskraft på tittarna.

80-talet var ett decennium, under vilket det blev viktigt och fullt accepterat att tjäna
pengar, konsumera och äga. Det rådde högkonjunktur, vilket syntes på människors sätt
att leva.287 Under 80-talet slog det marknadsekonomiska tänkandet igenom på alla
fronter i samhället. Tal om ekonomi ersatte helt 70-talets diskussioner om jämlikhet och
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rättvisa.288 Trots att 90-talet blev en kärvare tid upphörde inte utseende och materialism
att spela en stor roll i människors liv.289 Pride and Prejudice handlar mycket om
skönhet genom yttre attribut, men den kritiserar samtidigt dessa och berättar om vikten
av att bry sig om andra värden än pengar och rikedom. Dess innehåll står därför trots
lättsinnet på många sätt som en motpol till 80- och 90-talens ytliga livsstil. Det är därför
troligt att det var just detta faktum som tilltalade publiken. Att fördjupa sig i Pride and
Prejudice kan på flera sätt fungera som en flykt från verkligheten. Inte bara
kärlekshistorien, utan också den lantadliga livsstilen och den naturliga miljön kan bidra
till nostalgiska känslor. För 90-talets publik kan tittandet ha varit ett sätt att för en stund
glömma vardagen, som för många under denna tid var bekymmersam. Från 90-95 hade
småföretag gått i konkurs med en rasande fart och den offentliga sektorn skurits ned i
många länder, inte minst i Sverige. Arbetslösheten var högre än den varit sedan 30-
talet.290 Dessutom rapporterade nyhetsprogrammen om krigs- och svältdrabbade platser
ute i världen, vilket kan ha bidragit till att skapa en känsla av hopplöshet över det nutida
tillståndet på jorden.291 I serien syns inga tecken på sådan misär. De problem som
uppstår är av betydligt mildare slag.

En ofta förekommande förklaring till teveseriens popularitet ligger i landskapets
betydelse. H. Elizabeth Ellington är en av dem, som i sin betraktelse över verket Pride
and Prejudice diskuterar denna. Som läsare blir man i lika hög grad en konsument av
landskapet som av kärlekshistorien, menar hon, då landskapet säljs till publiken som en
vara. Det landskap det handlar om är det pastorala engelska landskapet.292 Ellington
tolkar 1995 års teveinspelning av verket som en hyllning till den engelska landsbygden
och ser den som tecken på nostalgi för den gamla tidens leverne.293 Hon menar vidare
att landskapets stora utrymme i serien nästan helt har tillintetgjort Austens
beskrivningar av mänskliga relationer och sociala problem. Orsaken till detta fokus tror
Ellington står att finna i en brittisk och amerikansk nykonservatism.294 Även Troost och
Greenfield är inne på samma linje, då de konstaterar att människor verkar söka något
som är skilt från tillvaron idag, men som ändå kan kännas igen och förstås. De talar om
en nostalgi för den engelska landsbygden, om en längtan efter en elegantare och mer
moraliskt uppburen tillvaro och om återuppväckt intresse för georgiansk arkitektur och
högt skurna klänningar.295 Allt detta är inslag som står att finna i den filmade Pride and
Prejudice.

Svärmandet för naturen och det oförstörda landskapet kan också kopplas till den ökade
medvetenheten om miljöförstöringen som bredde ut sig under 80-talets andra hälft och
90-talets början. Startskottet för den hade varit olyckan på kärnkraftverket i Tjernobyl
1986. Den innebar bland annat att allt fler kritiserade den västerländska människans sätt
att leva på och istället ville värna om naturen. Kunskapen växte och medvetenheten om
jordens sårbarhet blev stor. Om människan skulle fortsätta att ohämmat skövla
regnskogen, släppa ut kemikalier och avgaser i naturen, slösa på fossilt bränsle och
tunna ut ozonlagret skulle resultatet med största sannolikhet bli växthuseffekten,
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menade man.296 Pride and Prejudice erbjuder tittaren en naturskön upplevelse, skild
från de flesta nutida människors vardag, vilket i sig utgjorde en stor attraktionskraft.
Enligt Douglas McGrath, regissören till Emma, njöt den amerikanska publiken av den
vackra naturen, de vackra husen och kläderna, som tillsammans starkt kontrasterade mot
det hårda och skitiga storstadslivet. För många var det en stor upplevelse att få ta del av
en främmande livsstil i det förgångna i ett främmande land, påpekar Parrill vidare. För
amerikanerna är England annorlunda, men ändå tillräckligt bekant för att intressera
dem.297

Den filmade versionen av Pride and Prejudice tillför det litterära verket en ny
dimension, som verkade tillfredsställa 1990-talets publik. De yttre attribut som i
romanen saknar utförliga beskrivningar blir här gestaltade i all sin prakt, då allt måste
visas i bilder. Den autentiska miljöskildringen gör att de med historiskt intresse kan
frossa i detaljer. Harryson tror att det är just av denna anledning som även Janeiter
förtjusades av serien. Interiörerna är troget och historiskt korrekt skapade, liksom allt
annat i filmen. Möblemangen är minutiöst återskapade med inslag av den
nyklassicistiska stilen regency, som i England motsvarade kontinentens empire och
maten är tillagad på tidsenligt vis. Kläderna följer den tidens mode, liksom makeupen.
För att inte skådespelarnas utseenden skulle skära sig mot de övriga arrangemangen
bannlystes mascara under inspelningen. Däremot färgades ögonbrynen och
ögonfransarna mörka på Firth och Ehle för att bättre motsvara den rätta bilden av
bokens hjälte och hjältinna.298 Som jag tidigare nämnt genomgick alla inblandade även
danskurs för att kunna utföra filmens alla danspartier på ett tillfredsställande vis.

5.2.3 Pride and Prejudice som underhållning

Verket Pride and Prejudice har förutom de romantiska inslagen och de som kan
framkalla nostalgi och sköna naturupplevelser också en mycket underhållande ådra. Den
dialog som Austen skapat är, som jag tidigare påpekat, fylld av underfundigheter,
humor, ironi och tänkvärdheter. Genom språket har Austen format många minnesvärda
karaktärer, som framstår som verkliga människor för läsaren. Denna humor och bitska
satir har Davies lyckats överföra till bildmediet. Rachel M. Brownstein, som analyserat
Austen-adaptioner från olika decennier, påpekar att det typiska för 90-talets filmer är att
de tagit vara på just dessa inslag av ironi och sarkasm.299 Förmodligen beror detta på att
det passade 90-talets publik. Publiken under 90-talets mitt var särskilt mottaglig för
ironin och uppskattade dess undermening. Hägg uppmärksammar särskilt det faktum att
90-talets Austen-adaptioner följer originalens handling och berättarteknik mycket nära. I
1940 års version av Pride and Prejudice byttes exempelvis prästen Mr Collins ut mot en
bibliotekarie, för att inte uppröra den tidens publik. I 1995 års version har inga sådana
ingrepp varit nödvändiga.300 Dialogen är vidare långt ifrån ordinär och slätstruken, utan
innehåller en rad dubbeltydigheter och kritik mot det samhälle som Jane Austen levde i.
Marie Peterson menar att svaret till Austenfilmernas popularitet ligger ”dolt av volanger
och kråsskjortor”.301 Vad hon menar är att Austens humor och bitskhet utgör större
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attraktionskraft än skönheten, bekymmerlösheten och de sensuella inslagen som BBC
fokuserat på.302

Mycket av underhållningen ligger alltså i de samtal som utspelas mellan figurerna i
serien och i de olika personernas speciella uppföranden. Mr Collins, Lady Catherine och
Miss Bingley är exempel på säregna karaktärer, som alla roar på sitt sätt. Men vid sidan
om dessa fungerar också dansen, musiken och kläderna som uppfriskande inslag och
underhållande element.

Musiken fungerar också i hög grad stämningsskapande. I samverkan med bilderna
lyckas den framkalla känslor hos tittaren, som annars förmodligen inte skulle infinna sig
i lika hög grad. Flera musikscener förekommer också i serien, som saknas i romanen,
exempelvis den då Elizabeth på bjudningen på Pemberley spelar och sjunger ett stycke
ur Mozarts Figaros Bröllop. Scenen är mycket romantisk och sänder tydliga signaler
om Darcys djupa förälskelse i Elizabeth.

5.2.4 Hjälten och hjältinnan

Skådespelarnas betydelse för 1995 års Pride and Prejudice tycks, som jag tidigare
berört, ha varit stor, särskilt huvudpersonernas. Colin Firth var den som mest drog
uppmärksamheten till sig, så till den grad att det skapades en kult kring honom som i
pressen gick under namnet ”Darcymania”. Dels berodde detta intresse naturligtvis på
Firths utstrålning i rollen som Darcy, men också förmodligen på det faktum att Davies
gav honom stort utrymme i serien. Den Darcy som Davies presenterar är på många sätt
mer mänsklig än den Austen skildrar. Genom backstage-scenerna får tittaren en inblick i
hans känsloliv och man ser honom som mer sårbar än vad man annars skulle gjort.
Davies Darcy framstår på detta vis som en mer mångfacetterad person än Austens. Men
Firths Darcy utstrålar också sexualitet. Mimi Spencer är övertygad om att det var
badscenen vid Pemberley som orsakade hysterin kring Darcy och Firth. I Evening
Standard skriver hon: ”It was his button-front breeches and Irish-linen shirt that sparked
off the contagion of Darcy fever”.303 Esther Sonnet poängterar att de nutida versionerna
av Austens romaner är erotiserade och menar i likhet med Spencer att Darcy blev
föremål för kvinnlig tillfredsställelse, främst genom Firths uppenbarelse i blöt,
genomskinlig skjorta. Den manliga kroppen är i teveserien visuellt erotiserad, menar
hon.304

Överhuvudtaget är serien erotiskt laddad, även om denna laddning mest ligger i blickar
och outtalade ord. Det är i serien uppenbart att Darcy åtrår Elizabeth för att hon skiljer
sig från alla andra kvinnor han träffat med sin livlighet och principfasthet. Jennifer
Ehles lyckade rollprestation gör kärlekshistorien mellan henne och Darcy så mycket
starkare än vad den annars skulle varit. Det enorma tycke publiken fattade för henne och
Firth spelar naturligtvis in i populariteten kring teveserien.

Austen ses ibland som en av Harlequinromanens mödrar. Deborah Kaplan ser de
senaste omvandlingarna av hennes böcker till film som harlequiniserade. ”If Jane
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Austen is one of the ancestors of the paperback romance, recent films of her work are
now the heirs of this popular form”305, menar hon. Detta innebär bland annat, hävdar
hon, ett fokuserande på hjälten och hjältinnan på bekostnad av andra karaktärer och att
kärlekshistorien mellan dessa båda inleds i ett så tidigt stadium som möjligt.306 Detta
fokus ledde till den uppståndelse som uppstod kring Darcy och Elizabeth.
Koncentrationen på kärlekshistorien mellan dessa bidrog till att de kvinnliga tittarna
lättast identifierade sig med hjältinnan. Elizabeth tilltalade publiken med sin enorma
självständighet och fungerade därför som en god förebild för 90-talets publik. Elizabeth
skildras, både i romanen och i serien, som en mycket stark kvinna, som vägrar vika sig
för det hon anser vara fel, även om det skulle straffa sig. På många sätt är hon
överlägsen männen i sin närhet. Hon framstår därför även för en modern publik som en
modig och egensinnig figur. Radways undersökning visar att den genomsnittliga
kärleksromanläsaren föredrar hjältinnor som är intelligenta, oberoende, kvicka i sitt
språk och modiga.307 Detta är egenskaper som alla stämmer överens med Elizabeths
personlighet. Jag finner därför skäl att tro att hjältinnan, i denna skepnad, spelade en roll
för populariteten av såväl serien som romanen. Tack vare Elizabeths självständighet
kunde även den feministiska publiken acceptera och uppskatta Darcys trånande blickar
på henne.

5.2.5 Kulturella inslag och feminism

Innehållet i 1995 års Pride and Prejudice har en del att säga oss även om vår samtid.
Det har dock tolkats på väldigt olika sätt. Somliga ser beskrivningen av Austens
samhälle som kritisk, andra som samhällsbevarande och som en hyllning till den kultur
som gjorde stor skillnad på människor av olika härkomst och mellan kvinnor och män.
Det förekommer alltså en debatt mellan de kritiker som anser att Austens verk ger
uttryck för en konservativ livsstil och de som tolkar dem som samhällsomstörtande och
feministiska. Vidare har författaren uppfattats både som återhållsam och rättfram då det
gäller sexuella anspelningar.308

Enligt Troost och Greenfield är Austen mycket omtyckt för just den tvetydighet som
hennes verk innehåller inför kulturen och den partiella kritik som förekommer av den.309

90-talets adaptioner kan därför ses både som ett uttryck för en längtan efter en tid som
flytt, och som en tacksamhet för att vi har det annorlunda idag. Parrill menar att de
amerikaner och engelsmän som svärmade för de vackra platserna i film- och
teveproduktionerna av Austens verk, samtidigt gratulerade sig själva för att de levde i en
annan och modernare tid. Tittandet blev på så vis, för många, en påminnelse om hur
många nackdelar den gamla konservativa livsstilen hade och en förståelse för de saker
som förändrats till det bättre.310
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Andra ser däremot Austen-populariteten som ett tecken på backlash. Hägg menar att det
som under Austens tid fungerade som satir och samhällskritik i 90-talsadaptionerna
förvandlats till nostalgi och romantik. Detta, menar han, kan tänkas bero på att
klassklyftorna under 90-talet ökat, vilket fört med sig en acceptans för socialt snobberi.
I 90-talets samhälle var det nämligen åter acceptabelt att vara välbärgad, poängterar
han.311 Konservatismen, som under detta decennium var stark, kan ha spelat roll för det
uppkomna intresset för 1700- och 1800-talets tjusiga sida. Enligt Hobohm missbrukade
konservativa krafter Jane Austens verk för att få framföra sina bakåtsträvande idéer till
publiken om kvinnors och mäns skilda domäner i samhället.312 Esther Sonnet ser,
liksom föregående, de många Austen-adaptionerna som tecken på att det finns starka
antifeministiska krafter i populärkulturen som vill bibehålla det patriarkala systemet.313

Fredric Jameson, Janice Doane och Devon Hodges anser att Jane Austens popularitet är
kopplad till en postmodern nostalgi som indirekt gör uttalanden om det nutida genom att
idealisera det förgångna. Det förgångna framstår på så vis som en trygg och familjär
tillvaro, menar de.314 Publiken, hävdar Amanda Collins vidare, verkar föredra romantik
framför realism. Vad hon menar är att det verkar finnas ett kollektivt behov av att vara
nostalgisk inför det förflutna, ett behov av att värdera romantiserade versioner av
Austens texter framför realistiska.315 Jag tror dock att de romantiska nostalgikänslor
som tittandet på Pride and Prejudice gav upphov till har föga att göra med en längtan
efter en svunnen könsrollsfördelning. 90-talspubliken var fullt förmögen att uppfatta
den samhällskritik som serien också innehåller. Just denna dubbelhet mellan å ena sidan
det sköna, relativt bekymmerlösa och romantiska livet och å andra sidan kritiken av
dess avigsidor utgjorde det lyckade konceptet.

I likhet med Looser menar jag, till skillnad från ovannämnda, att återupplivandet av
Austen under 1990-talet indikerar att det inom populärkulturen ges plats åt feministiska
element. Looser avfärdar därmed att uppmärksammandet av Austen enbart är ett tecken
på neokonservatism. Populariteten, menar hon, hänger snarare ihop med den
västerländska liberala feminismen. Den norm som gör sig gällande i de nya Austen-
adaptionerna är, enligt Looser, starka och intelligenta hjältinnor som istället för att vara
äktenskapsjagande eller passiva ungmör i nöd är självständiga och i stånd att ta för sig
av livet. I 1940 års adaption av Pride and Prejudice framställdes istället de ogifta
kvinnorna som rovdjur som ogenerat sökte sin framtida make.316 Nästan samtliga 90-
talsadaptioner bidrar, till skillnad från dessa, explicit eller implicit med kritik av sociala
och kulturella förhållanden.317 Giddings och Selby underbygger samma påstående, då
de hävdar att dessa sena omvandlingar i första hand vänder sig till socialt, politiskt och
sexuellt frigjorda kvinnor.318 Uppståndelsen kring Austen omges således av
konfliktfyllda ideologiska krafter, menar Looser.319 Det enorma gensvar som Pride and
Prejudice fick under 90-talet har troligen också samband med det ökade genomslag som
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den feministiska forskningen fått. Intresset för feministiska frågor växte sig starkt under
1960-talets mitt, ett intresse som höll i sig och följde med ända in i 80-talet.320 Under
80-talet skedde en förskjutning inom den kvinnovetenskapliga litteraturforskningen från
att främst ha haft en idéhistorisk och litteratursociologisk inriktning till att hämta
intryck från feministiska och psykoanalytiska teorier.321 Kvinnolitteraturforskningen
vidgades till att inte bara studera kvinnor utan också kön som kategori. Förhållandet
mellan makt, språk och kunskap hamnade under luppen liksom den kvinnliga
författaren som meningsskapare i sin tids kultur.322 Detta innebar också att antalet
forskare ökade på området.323 Den ökade medvetenheten gjorde att många litterära verk
av kvinnliga författare nu omvärderades.324 Under forskningens inledningsskede
citerades, enligt Ingrid Holmqvist, en rad anglosaxiska kvinnliga författare ofta av
svenska feministiska forskare. 1984 hade forskningsfältet dock expanderat när det
gällde de teorier som användes och de författare som studerades.325

5.2.6 Serien som en bro till romanen

Flera forskare har kunnat visa att filmatiserade böcker ofta bidrar till ett ökat intresse
även för den litterära utgåvan och att de ibland fungerar som en bro till originalet. M.
Casey Diana redovisar i sin essä ”Emma Thompson’s Sense and Sensibility as a
gateway to Austen’s Novel” det resultat som hon kommit fram till vid en undersökning
av en klass universitetsstuderandes upplevelser av Austens verk som bok och film. Ena
halvan av studenterna fick uppdraget att först läsa boken, medan andra halvan fick börja
med filmen. Resultatet visade att de som först såg filmen blev mer engagerade i verkets
karaktärer, följde historien bättre och att hela 90 procent blev intresserade av att även
läsa boken. De kvinnliga studenterna visade större intresse för både boken och filmen än
de manliga.326 En av deltagarna uttrycker sin upplevelse på följande sätt:

I absolutely love this story. But if I would of [sic] read the book first
I believe my opinion would be different. I probably would have become
very bored with the book and never read anything by Jane Austen again.327

En slutsats som Diana drar av detta är att Thompsons Sense and Sensibility, och
förmodligen även andra Austen-filmatiseringar, kan fungera som en inkörsport till en
djupare och mer positiv läsning av Austens litterära verk för universitetsstuderande.328

Parrill berättar om en annan undersökning, utförd av en lärare i Storbritannien vid namn
Hala Bentley. Bentley, som till en början var negativ till 1995 års Pride and Prejudice
då hon inte fann den tillräckligt trogen originalet, ändrade uppfattning efter att hon låtit
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sina elever ta del av den. Det visade sig nämligen att den filmade versionen stimulerade
elevernas intresse för historien och engagerade dem djupt i karaktärerna och deras
öden.329

Resultatet av dessa undersökningar avslöjar således att det finns mycket i Austens verk
som tilltalar dagens publik och att filmerna lyckas förmedla dess innehåll på ett
förståeligt och lättsamt sätt. Filmerna är underhållande och kräver inte så mycket av
åskådaren, samtidigt som de förmedlar tankar från en förfluten tid på ett fyndigt och
spirituellt sätt.

5.2.7 Skapande förräderi i jakten på en ny publik

Escarpit talar om tillrättaläggandet av den ursprungliga texten som sker vid en
omvandling till ett nytt medium och om vad det innebär för att passa den publik som
man vänder sig till. Så gör också Peter Manning, som Kristin Flieger Samuelian
refererar till i sin essä om piratkopiering. Manning illustrerar med exemplet förläggaren
William Hone som år 1817 tryckte en radikalt omarbetad version av Byrons The
Corsair, skriven för att passa den tidens arbetarklass. Exemplet visar, menar han, hur en
text, som en gång skrivits, separeras från sin författares ursprungliga motiv när den tas
upp i produktions- och distributionscykeln. Författaren förlorar därmed kontrollen över
texten.330 På detta sätt har även teamet bakom omarbetningen av Pride and Prejudice
tagit hänsyn till 90-talets publik och 90-talets kulturella och sociala diskurser.
Samuelian menar att det sena 1900-talets feministiska medvetenhet i dagens filmer
kräver en balans mellan kvinnligt oberoende och äktenskaplig lycka. Under Austens tid
var dessa två poler däremot alltför beroende av ekonomiska förhållanden för att kunna
tas för givna på samma sätt.331 Teveteamets val av hur de ville framställa Austens verk
och vilka verktyg de hade tillgängliga för att göra det gav resultat. Den anpassning som
skedde i 1995 års Pride and Prejudice var avgörande för succén. Förskjutningen av
romanens innehåll, exempelvis fokuserandet på romantik och sensualism, gjorde att
Pride and Prejudice kändes modern för 90-talets publik, samtidigt som den
presenterade något för den obekant och historiskt intressant.

Även Deborah Kaplan är av den bestämda uppfattningen att när ett verk som skrivits
under en tidigare epok omvandlas till film sker en förskjutning av de värderingar som
kommer till uttryck i originalverket, vare sig man vill eller inte. En film som produceras
under det sena 1900-talet färgas av vår tids tankar och normer. Manusförfattarna lever
moderna liv, liksom regissören och den publik som filmen vänder sig till. Skådespelarna
är vidare människor som vuxit upp under 1900-talets andra hälft och därför formats av
denna tids mat, medicin, skönhetsprodukter, motionsanläggningar och så vidare. Att en
filmskapelse skiljer sig från sin tvåhundra år äldre förlaga är därför oundvikligt, menar
hon. Den influeras inte enbart av originalet utan också av de förhållanden som omger
skapandeprocessen, förtydligar McFarlane. En films sammanhang, det vill säga
filmindustrins uppbyggnad och sociala och kulturella förhållanden som härskar i
samhället bidrar också i allra högsta grad till hur resultatet blir.332 Men Kaplan är noga
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med att påpeka att detta inte enbart är något negativt. Med denna vetskap besitter ju
filmteamet en oerhörd makt, då de kan välja att göra nya aspekter ur verket synliga för
publiken.333 Amerikaproducerade populärfilmer är sällan neutrala, menar Kaplan. Dessa
bygger istället sitt innehåll på allmänt erkända konventioner om vad filmer av detta slag
bör innehålla. När det gäller Austen-filmatiseringarna innebär detta mycket romantik.
Fokuseringen på det romantiska i Austenfilmerna kan också tolkas som en kritik av
hennes verk, anser Kaplan.334

5.3 Bok- och mediemarknadens påverkan

5.3.1 Bokproduktionens förändrade villkor

Populariteten kring Jane Austen kan till viss del förklaras utifrån innehållsanalyser om
vad i verken som tilltalade 90-talets publik, men den måste också förstås utifrån de
villkor som bok- och mediemarknaden skapade för dem. Vid 90-talets mitt hade
läsningen bland befolkningen i västvärlden minskat som fritidssysselsättning till förmån
för andra medier. Människor valde i allt högre grad att ägna sina fritidstimmar framför
teven eller videon istället för att fördjupa sig i en bok. Denna utveckling, som
igångsattes under 70-talet, bidrog naturligtvis till den bokmarknad som vi har idag, och
hade under 90-talet, med ett fåtal mediakoncerner som dominerar och styr utbudet.
Intresset för övriga medier, vid sidan om boken, gör att förlagen väljer att satsa på olika
versioner av samma historia samtidigt. Förlagen satsar dessutom på ett fåtal titlar som
alla riktar sig till en masspublik, istället för på många smalare böcker. När Pride and
Prejudice sändes som teveserie 1995 lanserades i samma veva både videoutgåvan av
den och boken som den bygger på i många exemplar. Detta eftersom man visste att
efterfrågan på den litterära förlagan brukar bli stor efter sändandet av en populär
teveserie och vice versa. Många vill se en teveserie eller film som bygger på en omtyckt
bok. För att kunna gå med ekonomisk vinst väljer förlagen de titlar som de på förhand
vet kan locka till sig en stor publik.

Jag har även konstaterat att läsning numer i första hand sker för underhållnings skull.
Detta faktum spelar också i allra högsta grad in i den förtjusning människor kände för
Austen under 90-talet. Austen har nämligen högt underhållningsvärde. Det gällde därför
att få folk att upptäcka det, vilket gjordes via filmen och televisionen. Klassiker är ju
annars en genre som haft svårt att hävda sig på den senare tidens bokmarknad.
Populärlitteratur är det som säljer bäst. Vad som hände med Pride and Prejudice när
den omvandlades till tevemediet var dock att den förflyttades från det bildade
kretsloppet till det populära, i Escarpits mening. Verket blev tillgängligt för en
masspublik, vilket öppnade ögonen på många för att denna klassiker är en lättsam,
romantisk och intelligent berättelse, med lika stor underhållningspotential som vilken
modern roman som helst.

Att böcker numer samsas om utrymmet med andra medier märks tydligt på
marknadsföringen av dem. Ofta krävs att det skapas medial uppmärksamhet kring ett
verk för att det ska tilldra sig intresse. Böcker marknadsförs på samma sätt som
videofilmer, CD-skivor och så vidare. Det litterära verket Pride and Prejudice fick
draghjälp av teveinspelningen, som i sin tur blev uppmärksammad på grund av den
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klassikerkult som gick genom västvärlden under denna tid. Under loppet av två år
utkom sex Austen-adaptioner, vars popularitet smittade av sig på varandra och bidrog
till otaliga artiklar i dagstidningar och tidskrifter.

5.3.2 Televisionens genomslag

Tevebolagen var tidiga med att dramatisera författares verk. Dess genomslag kom
därför, som Williams framhållit, att fungera som ytterligare en kanal via vilken
dramatiken förmedlades till publiken. BBC var, som jag tidigare nämnt, en av de
kanaler som först började omvandla kända klassiker till bildmediet. Idag har de
klassiker-adaptioner som BBC presenterar en kvalitetsstämpel på sig redan innan
sändandet av dem, på grund av tevestationens höga anseende. Detta tillsammans med
det faktum att människor under 90-talet ägnade stor del av sin fritid åt att titta på teve
gör det föga förvånande att Pride and Prejudice kunde bli så omtyckt. Att den blev en
succé kräver dock ytterligare begrundande, eftersom den publik som följde serien var
långt större än vanligt för en BBC-klassiker.

Som McFarlane påpekar så har intresset för att se hur litterära verk kan gestalta sig i
bild varit ihållande.335 Detta gäller dock de som redan läst den litterära förlagan. I Pride
and Prejudice fall var Birtwistle redan från början medveten om att de trogna Austen-
beundrarna skulle utgöra en del av publiken. Hennes mål var därför att dessutom fånga
upp tittare som tidigare varit främmande för Austens författarskap. BBC, som är en
public service-kanal, hade redan vid tiden för sändandet en trogen tittarskara. Problemet
som Birtwistle såg var att BBC:s högprestige-stämpel skulle riskera att skrämma bort en
potentiell publik som vanligtvis inte tittade på denna kanal. Hon ville därför göra denna
grupp medveten om Pride och Prejudice höga underhållningsfaktor. Samarbetet med
A&E tillkom med detta i åtanke.

Vidare möjliggjorde den teknologiska utvecklingen att ett genomslag av en BBC-sänd
serie kunde bli så stort. Under 90-talets första hälft hade antalet teveapparater,
videoapparater och datorer i hemmen ökat enormt i världen. Dessutom bredde
kabelnäten ut sig, vilket gjorde att fler fick tillgång till många tevekanaler. Ytterligare
en viktig orsak till den snabba och vida spridningen och utbredda populariteten var den
ökade videouthyrningen och videoförsäljningen. Före 1980 saknade de flesta hushåll
tillgång till en videoapparat.336 Under 90-talet fanns videoapparater i nästan var mans
hem i den utvecklade delen av världen. Lågkonjunkturen hade, som jag tidigare nämnt,
också bidragit till att fler människor valde att stanna hemma på kvällarna och titta på
teve och video framför att gå ut.

5.3.3 Marknadsföringen och uppmärksamheten i media

För att en kulturprodukt ska slå igenom med sådan kraft som Pride and Prejudice
gjorde 1995, krävs en marknadsföring av den. Reklam för vilka kulturprodukter som
ska konsumeras görs i diverse media, i teve, radio och tidningar. Dessa har därför ett
enormt inflytande på konsumenternas val. Att så många bolag från början vågade satsa
på Austen kan förklaras på olika sätt. Parrill uppmärksammar några orsaker. Det är
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fördelaktigt för ett bolag att välja en författare som varit död i så många år för att slippa
betala för användandet av dennes alster. Det är relativt billigt att filma Austens verk och
Jane Austen är ett namn som kan fungera säljande i sig, då det är känt för många.337

Ytterligare en anledning kan vara tillkomsten av de stora biografkomplexen som,
liksom Rothwell påpekar, tillät visningen av fler sorters filmer på ett och samma ställe.
Biograferna behövde därför erbjuda filmer för såväl barn, ungdomar och vuxna allätare
som för kulturella finsmakare.

När Pride and Prejudice spelades in identifierades målgruppen för serien, i enlighet
med de råd som ges i The film marketing handbook. För att väcka intresse lanserades
serien som en historia om sex och pengar, istället för att i första hand lyfta fram Jane
Austen som en författare som varit död i nästan 200 år. Detta visade sig vara ett
framgångsrikt recept för att vidga målgruppen. Nyfikenheten för serien väcktes hos
brittiska journalister, som fått nys om konceptet, vilka skapade rubriker i tidningarna på
sex-temat långt innan sändandet av serien. Dessa i sin tur väckte stort intresse och fick
Austen-hjulet att börja snurra. Det igångsatta intresset ledde till nya rubriker i pressen,
vilket fångade upp ytterligare tittare som ännu inte följde serien.

Att populariteten för klassiker överhuvudtaget blev så stort under 90-talet beror på att de
träffade rätt i tiden, men också på att produkterna skapade intresse för varandra. När
människor väl hade letts in på att uppskatta nyinspelningar av romantiska klassiker var
det naturligt att intresset fortsatte. Varje ny film- och teveversion som tillkom under
decenniet uppmärksammades i kölvattnet av den förra. Många av Jane Austen-
adaptionerna arbetades fram samtidigt. Det var därför som de också kunde lanseras så
tätt. Detta utgjorde en stor fördel för marknadsförarna, eftersom de kunde lansera
varorna genom att hänvisa till de övriga som publiken fortfarande hade i färskt minne.
Detta bidrog till att Jane Austen närmast blev kultförklarad.

Troost och Greenfield påpekar att televisionen och publicitetsmaskinerna i Hollywood
1995 var enormt skickliga på att rikta in sig på en viss publik, men också på att utvidga
den gruppen. För att täcka upp hela det område som en kulturprodukt kan tänkas vara
intressant för sker ett intimt samarbete mellan olika distributörer.338 I fallet Pride and
Prejudice såg dessa till att lansera videofilmen i samverkan med teveseriens sändande,
boken som serien bygger på, boken som handlar om seriens tillkomst och så vidare.
Snart utkom också de fria fortsättningar som skrivits på Austens roman. Tanken var att
alla Austen-fans skulle få tillgång till allt de kunde tänkas efterfråga som rör författaren,
både i fråga om varor och information. För detta ändamål utarbetades vidare officiella
webbsidor för personer med intresse av att möta andra likasinnade för att utbyta
kunskap eller diskutera. Exempel på välutvecklade och välbesökta sådana är The Jane
Austen Society’s hemsida (www.janeaustensoci.freeuk.com) och The Republic of
Pemberley’s (www.pemberley.com). Bakom dessa drivkrafter låg, som Troost och
Greenfield framhåller, det underliggande intresset av att få människors begynnande
Austen-tycke att växa till något mycket större.339
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5.3.4 Globaliseringens betydelse

Habermas hävdar att konsumtionen i det massproducerande samhället formas av
massmedierna.340 Besluten om vad som ska framhållas i dessa tas idag globalt, menar
Castells vidare.341 De vidgade kommunikationsmöjligheterna världen över har fört med
sig en global kulturproduktion. Det ökande antalet teveapparater, videoapparater och
datorer har gjort spridningen möjlig. Via de medier som finns sprids de varor som man
vill att människor ska ta emot. Televisionen är ett sådant medium, som med
specialiserade tevenät fungerar utmärkt på den globala marknaden.

Det vidgade EU-samarbetet under 90-talets början ledde till att världen krympte. Men
känslan av att världen blivit mindre började redan under 80-talet i och med den nya
teknologin. Kommunikationssystemen genomgick då radikala förändringar.
Utvecklingen gjorde att dator-, tele- och televisionsnäten kunde bre ut sig över hela
världen. Plötsligt blev det möjligt för vanliga konsumenter att förse sig med
videobandspelare, CD-spelare och hemdatorer, och på teve kunde människor över hela
världen höra CNN rapportera världsnyheter och se amerikanska teveserier.342

Möjligheterna för spridningen av kulturella verk förändrades därmed kraftigt. I dagens
globala kultur går överföringen till andra länder snabbare än vad som tidigare var
möjligt. På 1990-talet kunde man sälja upptagningar gjorda för televisionen via fler
kanaler än public service i USA. Den första Jane Austen-adaptionen som kombinerade
amerikanska och brittiska resurser genom att anlita både BBC och A&E var Northanger
Abbey 1986. En skillnad från tidigare filmatiseringar, värd att uppmärksamma, är att
hälften av de versioner som tillkom under 90-talet skapades i Hollywood. Fram till 1986
hade enbart brittiska spelfilmer och teveserier producerats. Vad som hände efter 1986
var framförallt att kanalerna för sändning och vidare spridning av filmerna och teve-
versionerna etablerades. Produktionerna kunde visas i fler kanaler än tidigare även på
den amerikanska kontinenten, vilket också gjorde det vanligt att sälja teve-
upptagningarna via andra kanaler än public service. Vägen för samarbete mellan
amerikanska och brittiska bolag öppnades på så vis.343

1995 års Pride and Prejudice kom att bli en samproduktion mellan BBC och A&E.
Detta bidrog till dess snabba spridning både i Storbritannien och i Amerika. Att BBC
stod som huvudansvarig finansiär ledde vidare till att serien köptes in av många länder.
Det världsberömda BBC var nämligen känt för att presentera högkvalitativa draman.
Trots det ökade utbudet av kommersiella kanaler hade public service-kanalerna vid
denna tid dessutom fortsatt höga tittarsiffror.

Globaliseringen innebar att tillgången till internationella modemagasin,
livsstilsmagasin, rockvideos med mera ökade kraftigt. Modenyheter kunde på så vis
snabbt komma människor till del över hela världen. Modet kände inga gränser, utan
blev mycket snart detsamma över hela västvärlden. Globalisering blev nyckelordet.344

Gatumode, rockmusik, MTV, teve-såpor, filmer och ”tantsnuskromaner” fungerade
allesammans som stora inspirationskällor för människor världen över. Deras innehåll
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påverkade både kulturskapare i deras arbete och privatpersoners smak och livsstil.345

Febern kring Jane Austen och Pride and Prejudice spreds och steg på grund av att
marknadsföringen var global. Via medierna spreds det nya klassikermodet och
diskussioner och uttalanden om de färska Austen-adaptionerna. Det är föga förvånande
att kulten fick genomslag i så stor del av västvärlden, eftersom det som
uppmärksammas i medierna ofta blir uppskattat. En förklaring till det gensvar som
Austen-adaptionerna fick kan vara dess västerländska rötter. Globaliseringen har ofta
beskyllts för att verka homogeniserande, genom att de idéer som sprids främst är
västerländska. Austens verk, som enbart innehåller vita människor från den övre
medelklassen och överklassen och skildrar den engelska landsbygden, har därför goda
förutsättningar att bli upptagna i den globala karusellen. Det finns till och med de som
tolkar populariteten kring Austen som ett uttryck för rasism på grund av romanernas
avsaknad på djupare förståelse för ras- och klassfrågor.346

5.3.5 Från finkultur till populärkultur

Jane Austen upptogs tidigt i den litterära kanon. Detta på grund av att
litteraturhistorieskrivare ansåg att hon är en högkvalitativ författare som kommer att
leva vidare genom att hon tillfört litteraturen något nytt och väsentligt. Hennes verk kan
därför sägas vara placerade i den finlitterära sfären. Men Austens verk har samtidigt
länge tilltalat en relativt vid grupp människor. Hennes verk är således inte finlitteratur i
bemärkelsen smal, utan i bemärkelsen kvalitetslitteratur. Denna kvalitetsstämpel kan
dock ha skrämt bort viss publik. När Pride and Prejudice omvandlades till teveserie
hände något väsentligt nytt med verket genom att det förflyttades till ett
populärmedium. Överföringen av litteratur till ett bildmedium resulterar på så vis
automatiskt i att barriärer bryts. Filmen har nämligen förmågan att överbrygga gränser
mellan högt och lågt. Teveserien drog en större publik än vad det litterära verket
någonsin kunnat göra, eftersom den vände sig både till läsare och icke-läsare. Genom
teveserien kunde den som ville ta del av Austens historia genom bild istället för text.

Upplevelsen av att läsa en bok är annorlunda än att se en film eller en teveserie. Det är
dessutom olika hur dessa upplevelser skiljer sig människor emellan. En väsentlig
skillnad mellan att läsa och att titta är att tyst läsning är en enskild aktivitet och att man
under läsningens gång själv får frammana de bilder som texten beskriver. Läsningen
sägs därför ofta stimulera fantasin. Tittande kan däremot göras i grupp och kräver inte
lika hög grad av koncentration. Här är man vidare hänvisad till den tolkning som film-
eller teveteamet gjort och får hålla till godo med de bilder som de ger av texten. Ett svar
på varför Pride and Prejudice fungerade så bra ligger i just den förmåga tevemediet har
att skapa samtal. De som inte tittade på serien i sällskap med andra kunde ändå
diskutera varje avsnitt med andra människor som sett den. Serier som följs av många
brukar diskuteras livligt både i skolor och på arbetsplatser, vilket i sin tur inspirerar
även oinvigda att börja titta. Intresset som ofta kan växa under en series gång kan vidare
stimulera till fortsatt konsumtion och väcka nyfikenhet även för den litterära förlagan.
Många som såg 1995 års Pride and Prejudice köpte också romanen. Hur många som
verkligen läste den är däremot oklart.

                                                          
345 Feldman 1997, s. 56 & Lewenhaupt 2001, s. 156.
346 Looser 1998, s. 162.
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6 Slutdiskussion

Under den moderna bokmarknadens tidiga skede var det enbart en liten del av
befolkningen som hade möjlighet att tillägna sig ett litterärt verk såväl kunskapsmässigt
som ekonomiskt. Idag ser det radikalt annorlunda ut. Boksamhället har förändrats,
liksom den läsande allmänheten. De flesta i den välutvecklade delen av världen har råd
att införskaffa litterära verk. Många böcker finns att tillgå i pocketform, en billig variant
som inte är mycket dyrare än ett vecko- eller månadsmagasin. Tillgängligheten på dessa
är dessutom hög, då pocketboken finns att köpa på en rad olika inköpsställen. Men trots
detta har läsningen under 1900-talets senare del kommit att inta en allt mindre plats i
människors liv i förhållande till annan sysselsättning. Tevetittande ägnas fler lediga
timmar av genomsnittsmedborgaren.

Televisionen besitter en enorm makt att påverka, eftersom den når så många människor.
Till kulturprogram i teve bjuds gäster in för att delta i olika paneler och diskutera ämnen
såsom sevärda eller icke sevärda filmer och läsvärda eller icke läsvärda böcker. De
kulturprodukter som valts ut brukar vara högaktuella och förekomma i alla liknande
program i de olika kanalerna. Det är vidare snarare regel än undantag att man kan läsa
om samma filmer och böcker i de stora dagstidningarna och tidskrifterna. Som jag i
denna uppsats har visat är det av stor vikt för en kulturprodukts popularitet huruvida den
blivit belyst i dessa medier eller inte. Men naturligtvis betyder också en produkts
kvalitet mycket för hur utslaget blir.

I det massproducerande samhället marknadsförs alla produkter som varor, även
kulturprodukter. Kulturindustrin fungerar på så vis som en urvalsmekanism åt
befolkningen. Den som inte själv har tid att sortera i utbudet tar det han eller hon får.
Det är därför också väldigt lätt att tro att det är just det som presenteras man vill ha och
är i behov av. De varor som produceras för en massmarknad har en större möjlighet att
nå en stor mängd människor än vad varor tidigare haft. En positiv aspekt med
massmarknaden är att kulturvarorna kan nå en  gigantisk publik. De människor som vill
ha enkel tillgång till dessa känner sig därmed inte utestängda. Nackdelen är däremot att
intresset också svalnar snabbare, eftersom industrin kräver att nya varor presenteras med
jämna mellanrum. Trender styr utbudet och ersätts snabbt av nya trender.

Furuland, Enzensberger och Bourdieu är några av dem som ser boken i detta samhälle
som allvarligt hotad. Gedin ser en fara i att det populära kretsloppet överskuggar det
kulturella i allt högre utsträckning. Smalare böcker och klassiker hamnar nämligen lätt i
skymundan och glöms bort om de inte omvandlas till film- eller tevemediet, menar han.
I dessa påståenden ligger värderingen att populärmarknaden inte producerar god konst,
något som exempelvis Williams opponerar sig bestämt emot. Det är sorgligt att en stor
del av den litteratur som skrivs negligeras på marknaden och att ingen vågar satsa på
den då den inte garanterar ekonomisk vinst, men det är samtidigt viktigt att komma ihåg
att populärmedierna trots allt fungerar som draghjälp till denna litteratur. Istället för att
se populärkulturen som en farsot, är det också möjligt att se den som en räddning.
Avsaknaden av televisionen skulle inte vara någon garant för litteraturens överlevnad.

Många människor möter idag litterära klassiker för första gången eller enbart på film
eller teve. Detta faktum har att göra med det västerländska kulturmönstret. Exemplet
Jane Austen visar tydligt film- och tevemediernas förmåga att förändra litteraturens
tillstånd i mediesamhället. Med hjälp av Hertels kretsloppsmodell har vi kunnat se hur



79

litteraturen förflyttar sig mellan olika tillstånd, som vardera har betydelse för vem
verket når. När Pride and Prejudice omvandlades till teveserie förflyttade det sig till det
intermediala kretsloppet, vilket i sin tur förde verket vidare till det masslitterära. En
sådan masspublik hade inte varit möjlig att nå om verket inte tagit vägen via det
intermediala kretsloppet. Det är därför rimligt att, i likhet med Larsmo, se övriga medier
som ett komplement till litteraturen, istället för som enbart konkurrent. Litteraturen är
inte statisk utan kan uppträda i andra former än boken, utan att för den skull förlora sitt
innehåll. Jag ser denna utveckling som spännande och som ett tecken på litteraturens
styrka och överlevnadsförmåga. Som Rushdie påpekar så står litteraturen fortfarande i
centrum, då den fungerar som underlag för många produktioner.

De varierade upplevelser som de skilda medieformerna ger oss gör att de täcker olika
delar av våra behov. Många människor vill därför både läsa och se ett verk som filmats.
I denna bemärkelse tävlar inte dessa om samma utrymme, för att använda Häggs
uttryck. Boken stimulerar fantasin och är ofta utförligare, medan bildmediet kan ge
suggestiva upplevelser som man tidigare saknat. Televisionen är vidare ett socialt
medium, som gör att det är lättare att innefatta fler i upplevelsen. Man diskuterar vad
man upplevt, vilket ofta ger upphov till glädje och stimulans. Jag finner det dessutom
värt att ytterligare uppmärksamma den förmåga som adaptioner har att överbrygga
gränser mellan finkulturen och populärkulturen. Att läsa anses fortfarande som en finare
och mer värdefull sysselsättning än att titta på film, vilket gör att införskaffandet av den
bok som en film bygger på är ett sätt att bygga på sitt kulturella kapital i Bourdieuiansk
mening. Adaptionerna fungerar å sin sida som inkörsport till en författares verk för
personer med väldigt varierande kulturellt kapital. När det gäller 90-talets Austen-
adaptioner befolkades biosalongerna och tevesofforna både av en redan inbiten Austen-
skara och en från början helt oinvigd. Variationen på publiken var därför väldigt stor.

När Austen under 1990-talet blev uppmärksammad på nytt genom att lyftas fram i en
rad film- och teveinspelningar reagerade en del ”Austenexperter” negativt, eftersom de
ansåg att hennes verk i dessa omvandlingar inte kom till sin rätt. De ansåg att
adaptionerna hade avlägsnat sig från Austens ursprungliga text i för hög grad, det vill
säga att de förrått författarens vilja. Frågan är dock på vilka grunder en omvandlings
kvalitet bör bedömas. Absolut trohet gentemot den litterära förlagan behöver inte
nödvändigtvis vara ett mått på kvaliteten av adaptionen, och det är dessutom omöjligt
att omvandla ett verk utan att göra en subjektiv tolkning av det. Det är därför väsentligt
att betrakta den litterära och den filmade utgåvan som två olika konstverk. Adaptioner
ruckar på principerna om upphovsrätt och betydelsen av författarskap, vilket bidrar till
en del upprörda känslor. Erica Sheen menar att studiet av adaptioner i sin bredaste
mening handlar om just den historiska förändring som författarskapet håller på att
genomgå.347

I föreliggande studie har jag velat visa hur Pride and Prejudice levandegjorts för en ny
publik genom att förutom att fokusera på texternas innehåll också undersöka vad i
samhället som påverkat populariteten. Valet föll på Jane Austen, eftersom jag tyckt det
varit särskilt spännande att fokusera på en författare som varit död i många år, men
blivit uppmärksammad på nytt i mediesamhället. Samtliga Austens romaner gavs första
gången ut anonymt. Spridningen av dem blev heller inte särskilt stor under hennes
levnad, även om hon hann uppleva viss berömmelse. Pride and Prejudice var redan då
den av hennes romaner som var särskilt omtyckt. Intresset för henne avtog dock efter
                                                          
347 Sheen, Erica 2000, ”Introduction”, The Classic Novel: From page to screen, s. 4.
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hennes död, för att blossa upp igen under 1800-talets sista decennier. Under större delen
av 1900-talet har hon sedan varit ett namn att räkna med i litterära kretsar. Det ovanliga
med Austen är att hon är en författare som tilltalar både akademiker och vanliga
nöjesläsare. Med 90-talets adaptioner fick många fler vetskap om hennes romaners
existens och för redan engagerade fördjupades intresset. Vad som framför allt tilltalade
publiken var teveseriens skönhet, som tog gestalt på olika plan. Skönhet i form av
vacker miljö, men också en slags skönhet i form av innerlig kärlek som visades mellan
huvudpersonerna. Det var just dessa medel som rörde publiken mest, eftersom de erbjöd
den flykt från vardagen som så många behövde. Austens värld är långt skild från det
sena 1900-talets stressade samhälle. Den erbjuder istället harmoni som leder till
nostalgiska känslor. Detta visar att människan inte efterfrågar så avancerade grepp, utan
att hon är en enkel varelse som berörs av enkla ting.

Vidare har jag funnit det intressant att notera att intresset för ett konstnärligt verk kan ge
upphov till att efterfrågan skapas på en rad produkter som egentligen inte har något med
det ursprungliga att göra. Kommersialiseringen är total. Det finns krafter som ser till att
täcka upp alla områden som kan tänkas vara av intresse för någon. Det tycks nämligen
finnas ett behov hos många av att införskaffa allehanda attribut med kopplingar till verk
de gillar. När det gäller Jane Austen tillverkades en rad biprodukter under succéåren
såsom t-shirts och tekoppar med tryck på. Vad jag dock finner än mer iögonfallande är
de fortsättningar på flera av Austens romaner som skrevs, troligen med pengar som
främsta motiv. Dessa är nämligen helt fjärmade från Austens syfte och har tillkommit
endast för att författarna vetat att nyfikna Austen-läsare skulle köpa fortsättningarna.
Förräderiet mot författaren är här långt större än när det gäller adaptionerna. Jag gör
dock en skiljelinje mellan de romaner som är konstruerade fortsättningar på Austens
verk och de som är inspirerade och influerade av dem, som i fallet Bridget Jones’s
Diary. Den sistnämnda ger istället intryck av att vara skapad av berättarlust, med positiv
inspiration hämtad från både den litterära Pride and Prejudice och teveserien. Fielding
har använt sig av intertextuella referenser samtidigt som hon berättar en helt ny historia.
Detta exempel visar den positiva sidan av hur populariteten kring Pride and Prejudice
gav ringar på vattnet.

För att nå kunskap om litteraturens yttre villkor i dagens samhälle är det viktigt att ta
hänsyn till hela det spektrum av orsakssammanhang som kan spela in på såväl
litteraturens utformning som litteraturens spridningsvägar. Här finns mycket kvar att
undersöka. Jag har valt att betrakta en liten del av hela detta spektrum, nämligen vad
som kan hända när en roman omvandlas till ett bildmedium. Detta område är fortfarande
relativt outforskat och behöver därför ytterligare undersökas. Det finns många studier
som rör sig i ytterområdet till detta ämne, men få som sätter fokus på hur adaptioner
påverkar spridningen. Det finns gott om kritiker som beklagar sig över att människor
idag hellre ser en film- eller teveserie-adaption än som läser den litterära förlagan, men
få som tagit reda på varför det förhåller sig på detta sätt. Det skulle vara av stort intresse
att göra läs- och tittarundersökningar i större skala. Genom sådana skulle man kunna få
svar på frågor som handlar om vad i adaptionerna som gör att fler vill se dem än läsa de
litterära förlagorna.

Biblioteks- och informationsvetenskapen har hittills mest koncentrerat sig på att belysa
fenomen som har med skriftlig text att göra. Jag anser dock att det är hög tid för
disciplinen att vidga sin horisont till att även innefatta bildmedier, som också de är
informationsbärande. Det är särskilt viktigt att ta med dessa i beräkningen, då man inom
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biblioteks- och informationsvetenskapen diskuterar informationssamhällets
förutsättningar och betydelse nu och i framtiden. I förlängningen är det viktigt att dra
nytta av de kunskaper som studier som denna ger upphov till. Biblioteken borde
exempelvis värna mer om att tillhandahålla ett brett sortiment av både litteratur och
videofilm. Det borde dessutom vara en självklarhet att även videofilmerna är
kostnadsfria, något som inte är fallet på alla bibliotek idag.
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7 Sammanfattning

En rad olika medier vill i dagens samhälle nå många människor med sitt utbud.
Litteraturen i mediesamhället är föränderlig och uppträder i olika former för att nå sin
publik, exempelvis i omvandlingar till radion, filmen och televisionen. Syftet med
denna uppsats har varit att undersöka hur Jane Austens verk Pride and Prejudice, som
första gången utkom 1813, etablerades i olika litterära kretslopp efter att det omvandlats
till teveserie år 1995. Jag har vidare velat utröna vad denna omvandling till tevemediet
inneburit för Jane Austens popularitet, för spridningen av hennes böcker och för hennes
aktualitet som författare. Det har även varit av intresse för mig att föra en diskussion om
vad denna spridning kan ha berott på. Mina frågeställningar har varit: Vad har 1995 års
teveinspelning av Pride and Prejudice inneburit för spridningen av Jane Austens
litterära verk och för hennes aktualitet som författare? Hur har Pride and Prejudice
förflyttat sig mellan olika litterära kretslopp efter det att den blev teveserie år 1995? Och
varför blev spridningen som den blev under 1990-talet?

Som teoretisk utgångspunkt har jag använt mig av litteratursociologen Hans Hertels
modell över de fem litterära kretsloppen, där jag särskilt koncentrerat mig på det
intermediala. Enligt Hertels modell råder ett intimt förhållande och ömsesidigt beroende
mellan tryck-, ljud- och bildmedierna. Litteraturen förflyttar sig mellan kretsloppen
genom något som han benämner en mediehiss. Med hjälp av Hertels modell har jag
kunnat undersöka hur Pride and Prejudice vandrade mellan olika kretslopp efter 1995
års teveinspelning och vilken effekten av denna förflyttning blev med avseende på
levandegörandet för en ny publik.

När ett litterärt verk förmedlas till en publik genomgår det en omvandling. Det uppstår
ett glapp mellan skaparens ursprungliga text och det som når mottagaren. När en roman
omvandlas till teveserie, som i Pride and Prejudice fall, sker ytterligare en förskjutning
av författarens värderingar, något som Escarpit kallar ”skapande förräderi”. Syftet är att
tilltala en ny sorts publik.

Avsikten med föreliggande uppsats har varit att undersöka ett aktuellt fenomen på
bokmarknaden, nämligen litteraturens spridning efter att den blivit omvandlad till
teveserie. Jag har velat tillföra tidigare forskning en aspekt som inte är så noga
undersökt, nämligen möjligheten för ett äldre litterärt verk att bevaras, spridas och
uppmärksammas på nytt i dagens samhälle genom att det presenteras i ett annat medium
än boken. Till största delen bygger min undersökning på litteraturstudier. Med hjälp av
aktuell forskning, litteratur som rör bok- och mediemarknaden och relevant information
hämtad från tidnings- och tidskriftartiklar och webbplatser har jag kunnat måla upp en
bild av hur populariteten kring Pride and Prejudice har sett ut efter teveinspelningen,
för att därefter kunna utröna hur det därigenom har förflyttat sig mellan olika kretslopp.
Spridningens orsak har jag sökt svar på, dels genom att redogöra för romanens och
seriens innehåll, dels genom att väva dessa iakttagelser samman med de avsnitt som
föregått analysen. Som en kompletterande källa har jag också kontaktat en rad
distributörer för att ta reda på hur spridningen av verket i Sverige sett ut.
Forskningsmetoden jag använt mig av är kvalitativ. Undersökningen är vidare att
betrakta som en fallstudie, där Jane Austen och hennes verk Pride and Prejudice är
uppsatsens undersökningsenhet. Denna forskningsstrategi har jag valt för att kunna nå
större kunskap och djupare förståelse för hur de olika delarna hänger ihop. Exemplet
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Pride and Prejudice speglar på ett bra sätt litteraturens skeenden på den globaliserade
bokmarknaden.

Produktionen av Austen-adaptioner var under 1900-talet som tätast under 90-talet. 1995
och 1996 utkom inte mindre än sex stycken. BBC:s version av Pride and Prejudice,
skriven av Andrew Davies, stod klar att sändas 1995. I Storbritannien följde cirka tolv
miljoner människor serien, flest antal tittare dittills inom genren klassiskt drama på
BBC. I Sverige följde i snitt 724 500 människor varje avsnitt. Videoutgåvan nådde även
den en stor publik. Sammantaget fick sändandet av serien en enorm respons. Det ledde
till höga tittar- och försäljningssiffror, men också till att det skapades utrymme för
diskussioner om serien i många tidningar. Uppmärksamheten gjorde att intresset för
Austen ökade på det hela taget. Besökssiffrorna till såväl webbplatser tillägnade hennes
ära och utflyksmål med anknytning till hennes romaner ökade rekordartat. Dessutom
steg medlemsantalet i Jane Austen-sällskapen snabbt och stort. På bokfronten skedde
också något nytt vid denna tid. Flera fortsättningar på Austens romaner skrevs och gavs
ut. Pemberley och Presumption redogör för Darcys och Elizabeths fortsatta liv
tillsammans efter äktenskapet och Darcy’s Story är en berättelse direkt sprungen ur
Davies version. 1996 publicerades även Helen Fieldings roman Bridget Jones’s Diary,
som är en fristående roman, men som har många paralleller till Pride and Prejudice,
framförallt till teveversionen. Men intresset för originalet blev också stort. Jane Austens
verk började tryckas i stora upplagor för att tillmötesgå publikens efterfrågan. Under
hela hösten 1995 placerade sig Pride and Prejudice högt på Storbritanniens
bästsäljarlistor, liksom även The Making of Pride and Prejudice, den bok som handlar
om tillkomsten av BBC:s teveinspelning. Populariteten fungerade också som en
påskyndare av forskningen kring Jane Austen.

Under 90-talets början placerade sig Pride and Prejudice i Hertels populärlitterära
kretslopp. Verket var allmänt erkänt som en kvalitetsklassiker och  integrerat i
litteraturundervisningen. Austen och hennes roman var känd hos litteraturintresserade
personer, men inte i någon högre grad av det stora folkflertalet. 1995 förflyttade sig
Pride and Prejudice till det intermediala kretsloppet då romanen omvandlades till
teveserie. Intresset kring serien spred sig snabbt internationellt. Till följd av seriens
succé trycktes nya upplagor av Pride and Prejudice. Romanen blev en bästsäljare och
förflyttade sig nu till det masslitterära kretsloppet. I Sverige trycktes en upplaga på
36 000 exemplar 1995 och en på 19 000 1996. Det ökade intresset som skapades kring
Jane Austen som person bidrog till att en rad biografier skrevs eller återutgavs om
henne. Biografierna kan sägas tillhöra det orala kretsloppet, då de berättar historier om
henne och hennes liv som till viss del bygger på muntliga utsagor. Populariteten
skapade efterfrågan på information om Jane Austen, på den litterära förlagan, hennes
andra litterära verk samt övriga Austen-adaptioner. Övriga verk fick således en stor
spridning som en följd av populariteten av serien och filmatiseringen av Sense and
Sensibility, som hade premiär samma år.

Orsaken till populariteten har jag sökt i inslag i teveserien som tilltalade 90-talets publik
och i förhållanden som rådde på bok- och mediemarknaden. Jag har bland annat funnit
att tittarna tilltalades av de allmängiltiga teman som Pride and Prejudice behandlar, av
den starka kärlekshistorien, av landskapets skönhet, humorn, skådespelarna och de
kulturella inslagen. När det gäller bok- och mediemarknadens påverkan på populariteten
så spelar bokproduktionens förändrade villkor in, liksom televisionens starka genomslag
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under 90-talet. Men också marknadsföringen av serien var av stor betydelse för den
stora efterfrågan på serien.
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Lista över Jane Austens verk

Romaner:

Pride and Prejudice (1796-97). Refuserades omgående och utgavs i reviderat skick
1813. Övers. till svenska (Stolthet och fördom) Jane Austens originaltitel: First
Impressions.

Sense and Sensibility (1797-98). Utgavs 1811. Övers. till svenska (Förnuft och känsla)
Jane Austens originaltitel: Elinor and Marianne.

Northanger Abbey (1798). Utgavs postumt 1817. Övers. till svenska (Northanger
Abbey) Jane Austens originaltitel: Susan.

Mansfield Park (1811). Utgavs 1814.

Emma (1815).

Persuasion (1816). Utgavs postumt 1817. Övers. till svenska (Övertalning)

Film- och teveversioner:
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         Leonard. Manus: Aldous Huxley & Jane Murfin.

1948: Emma, tevepjäs (105 min, live, svart-vit). Regissör: Michael Barry. Manus:
          Judy Campbell.
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1950: Sense and sensibility, NBC Philco Television Playhouse (1 timme, svart-vit).
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         Martine Bartlett & Peter Donat.

1958: Pride and Prejudice, mini-serie, 6 delar (180 min, svart-vit). Regissör: Barbara
          Burnham. Manus: Cedric Wallis.

1960: Emma, BBC, mini-serie, 6 delar (180 min, live, svart-vit). Regissör: Campbell
        Logan. Manus: Vincent Tilsley.
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          Logan. Manus: Michael Voysey.
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         Manus: Kenneth Taylor.
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          Maggie Wadey.
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2001: Bridget Jones’s Diary, spelfilm (97 min). Regissör: Sharon Maguire. Manus:
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Bilaga 2

Rollista till 1995 års Pride and Prejudice

Jennifer Ehle som Elizabeth Bennet

Susannah Harker som Jane Bennet

Julia Sawalha som Lydia Bennet

Polly Maberly som Kitty Bennet

Lucy Briers som Mary Bennet

Alison Steadman som Mrs Bennet

Benjamin Whitrow som Mr Bennet

Joanna David som Mrs Gardiner

Tim Wylton som Mr Gardiner

Adrian Lukis som Wickham

Colin Firth som Mr Darcy

Emilia Fox som Georgiana Darcy

Crispin Bonham – Carter som Bingley

Anna Chancellor som Miss Bingley

Lucy Robinson som Mrs Hurst

David Bamber som Mr Collins

Barbara Leigh – Hunt som Lady Catherine de Bourgh

Christopher Benjamin som Sir William Lucas

Lucy Scott som Charlotte Lucas

Rupert Vansittart som Mr Hurst

Källa: Birtwistle & Conklin 1995, s. 16.


