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Inledning 

Ämne  

Vissa böcker är överväldigande visuella; beskrivningarna av både miljö och människor är så 

målande att historierna tigger om att bli filmatiserade. Detta gäller inte Stolthet och fördom. 

Denna bok av Jane Austen är en text som mestadels grundar sig på dialog och kortare 

återgivelser av händelseförlopp och tankar, men ledtrådar till hur den fysiska världen ter sig är 

det ont om. Det är därmed en mycket tät roman, och detta utgör ett problem när boken ska 

översättas till ett visuellt medium; för att vara sann gentemot Austen måste vissa saker 

bevaras, men under en begränsad tidsrymd. För exempelvis en film är det en omöjlighet att ta 

med all dialog under sin begränsade tidsrymd, och mycket måste istället uttryckas visuellt, 

genom bland annat filmiska element såsom kameravinklar, bildkomposition och klippning.  

Försök har trots detta gjorts att göra historien rättvisa på skärmen. Sedan introduktionen av 

ljud i film har två filmer och två tv-serier skapats. Den första filmadaptionen utkom 1940, och 

här låg det visuella fokuset på kostymer och humor. Miniserien från 1980 har prisats för sin 

trohet gentemot förlagan vad gäller dialogen.1 Under 90-talet försvann detta fokus på trohet, 

och alla adaptioner av Austen från detta årtionde ”…reconceived the books as highly visual 

films rather than chatty dramatizations.”2 Detta gäller miniserien Pride and Prejudice från 

1995, som med sina fem timmars speltid bevarar nästan all intrig, men gör förändringar i 

dialogen som bättre passar en modern publik. Filmen Sense and Sensibility från samma år  

(adapterad från en annan av Austens böcker), går ett steg längre och ersätter mycket av 

Austens ord med filmiska och visuella koder, men på ett sätt som ändå inte anses vara 

överdrivet.3 Regissören Joe Wrights adaption av Stolthet och Fördom från 2005, som skapats 

i samarbete med manusförfattaren Deborah Moggach, blev däremot kontroversiell för att den 

var så tilltalande för ögat till bekostnad på Austens ord. Kritiker har bland annat slagit ner på 

dess användning av natur, dess brist på ironi, dess synbara överdrift av klasskillnader, samt 

porträtteringen av Elizabeth Bennet.  

 
1 Marie Sørbø, Irony and Idyll: Jane Austen's Pride and Prejudice and Mansfield Park on Screen, New York: 

Rodopi, 2014, s. 104. 
2 Linda V Troost, "The Nineteenth-Century Novel on Film: Jane Austen."i The Cambridge Companion to 

Literature on Screen, Deborah Cartmell & Imelda Whelehan (red.), Cambridge: Cambridge University Press, 

2007, s. 84. 
3 Troost 2007, s. 84. 
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Den norska litteraturforskaren Marie Sørbø har varit särskilt uttalad i sin kritik gentemot 

filmen och ägnar ett kapitel ur sin bok Irony and Idyll: Jane Austen's Pride and Prejudice and 

Mansfield Park on Screen till att noggrant gå igenom de brister (och några få förtjänster) som 

hon anser att filmen har i förhållande till boken. Mycket av det Sørbø adresserar i 

avhandlingen är giltig kritik, medan andra punkter bortser från filmens språk, och vad som 

uttrycks genom de väldigt medvetna visuella val som tagits av filmskaparna.  

I allmänhet så blir de visuella element som är unika för filmmediet ofta eftersatta vid 

jämförelse av en bok och dess filmadaption, med tanke på att det semiotiska system som 

uttrycks med hjälp av bland annat kameravinklar, fokus och klippning fortfarande ses som 

något underlägset det verbala system som kännetecknar böcker.4 Med tanke på både detta och 

det faktum att det sedan filmvetenskapen blev ett eget fält har funnits en idé om att filmens 

sanna natur är den visuella, medan boken i sin tur är rent verbal enligt samma perspektiv,5 blir 

det naturligt att studera en adaptions filmiska element snarare än den dialog som har lyfts 

direkt från romanen. De drag från förlagan som dessa filmiska element kan skildra i en 

adaption inkluderar narrativ stil och tema. Enligt Linda Hutcheon är tema det drag som är 

lättast att adaptera i filmmediet6, medan Brian McFarlane talar om att narrativ röst utgör en 

betydligt större utmaning.7  I boken Stolthet och Fördom inkluderar den narrativa stilen 

användandet av free indirect discourse och en ironisk ton som genomsyrar berättandet. Denna 

stil i sin tur påverkar skildringen av alla karaktärer och relationerna dem emellan, men särskilt 

Elizabeth Bennet och Mr Darcy, som är det huvudsakliga kärleksparet. Utifrån karaktärerna 

och deras förhållande kommer teman som kärlek, rykte, familj och integritet i ljuset, men 

även de större sociala strukturerna klass och kön blir viktiga teman i sammanhanget. Denna 

uppsats kommer därmed att granska de filmiska element som finns i filmen Stolthet och 

Fördom (2005) utifrån begreppen stil, karaktärisering och tema.  

 

 
4 Brian McFarlane, "Reading Film and Literature" i The Cambridge Companion to Literature on Screen, 

Deborah Cartmell & Imelda Whelehan (red.), Cambridge: Cambridge University Press, 2007, s. 15-28. 
5 Kamilla Elliot, “Novels, films and the word/image wars”, i A companion to literature and film, Robert Stam 

and Alessandra Raengo (red.), Oxford: Blackwell, 2006, s. 2.   
6 Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation, New York: Routledge, 2006, s. 11. 
7 Brian McFarlane, Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation, Oxford: Clarendon Press, 1996, 

s. 29. 
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Syfte och frågeställningar  

Uppsatsens syfte är att undersöka hur de filmiska medel som har använts för att förmedla stil, 

karaktärisering och teman i filmen förändrar dessa i jämförelse med boken. Förhoppningen är 

att kunna visa på att filmskaparnas visuella val faktiskt har en narrativ motivation och tillför 

berättelsen något.  

• På vilka sätt strävar filmen att fånga Austens särskilda stil och ironi via 

kameraarbetet?  

• Hur skiljer sig skildringen av miljö åt i bok och film?  

• Hur används filmiska element för att uttrycka teman och karaktärisering?  

Bakgrund  

Referat av romanen 

Stolthet och fördom utspelar sig i England under tidigt 1800-tal, och låter läsaren följa 

familjen Bennet, en familj med fem döttrar. Den näst äldsta, Elizabeth, är bokens 

huvudkaraktär. Mrs Bennet vill desperat gifta bort döttrarna, eftersom de inte kommer ha 

annan möjlighet att försörja sig. En dag anländer en Mr Bingley med sällskap till 

Netherfield, en närliggande egendom, och blir under en bal intresserad av Jane, den äldsta av 

systrarna. Samtidigt förolämpar hans vän, Mr Darcy, Elizabeth, som följaktligen ser hans 

fortsatta beteende som överlägset och stolt, även om det redan här finns en ömsesidig 

fascination. Mr Collins, den avlägsna kusin som i framtiden ska ärva familjens gods 

Longbourn, anländer för att inspektera sitt framtida hem, och hoppas samtidigt hitta en 

hustru. Han friar till Elizabeth, som nekar honom, varpå han istället gifter sig med hennes vän 

Charlotte Lucas. Under samma tid blir Elizabeth attraherad av Mr Wickham, en officer, 

som berättar att Mr Darcy har förvägrat honom hans rättmätiga arv. Detta, i samband med att 

Mr Bingley ger sig av till London, på vad Elizabeth misstänker är Mr Darcys inrådan, ökar 

bara hennes ogillande av den sistnämnde. Mr Darcy å andra sidan, har utvecklat känslor för 

Elizabeth. Under en resa för att besöka Charlotte i hennes nya hem dinerar de på Rosings, 

bjudna av Lady Catherine, som även visar sig vara moster till Mr Darcy. Han dyker oväntat 

upp under middagen. Senare under vistelsen får Elizabeth reda på att han verkligen var 

orsaken till brottet mellan hennes syster och Mr Bingley. Kort efter detta så friar Mr Darcy till 

henne. Hon vägrar, och anger sina skäl, medan han försvarar sig med att visa på hennes 
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familjs beteende. Han förklarar senare i ett brev att han inte trodde att Jane hade känslor för 

Mr Bingley och att det var därför han såg det bäst att separera dem, och vidare att Mr 

Wickham har ljugit; han fick sitt arv, och när det var bortslösat kom han tillbaka för att 

förföra Mr Darcys yngre syster. Detta får Elizabeth att se sitt beteende i ett annat ljus, och när 

hon under en resa med sin moster och morbror (the Gardiners) besöker Mr Darcys egendom 

Pemberley i tron att han inte är hemma, är förändringen slutgiltig. I samma veva så rymmer 

Lydia, den yngsta systern, med Mr Wickham, en skandal som riskerar ryktet för alla 

systrarna. När Mr Darcy får reda på detta övertalar han i hemlighet Wickham att gifta sig med 

Lydia. Elizabeth får reda på det. Bingley återvänder och förlovar sig med Jane. Mr Darcy friar 

återigen till Elizabeth och blir accepterad.  

 

Övergripande jämförelse mellan film och bok  

Överlag följer filmen Stolthet och Fördom samma historia, men har förstås förändrat åtskilliga 

saker, bland annat tiden i vilken den utspelar sig. Traditionellt sett så brukar man säga att 

boken utspelar sig under tidigt 1800-tal (Austen gav ut boken 1813), medan Wright har 

förlagt filmens handling till 1797 (då Austen skrev sitt första utkast).8 Ändringarna i filmen 

berör annars främst förkortning av flera händelseförlopp, vilket inkluderar Mr Wickhams 

framträdande (samt militärens), Elizabeths besök av Huntsford Parsonage (Charlottes hem) 

och Pemberley, samt krisen med Lydia. Flera mindre karaktärer har tagits bort, vilket märks 

mest på att Mr Bingleys sällskap har reducerats till enbart hans syster Caroline och Mr 

Darcy. Även sektioner av reflektion och dialog rörande nyligen inträffade händelser har 

försvunnit. Vissa av dessa ändringar kommer under analysen att diskuteras, exempelvis hur 

Mr Wickhams karaktär förändras, Pemberleys inverkan på historien och kompressionen av 

reflektion. 

Teori 

Här presenteras de verk som har använts som underlag för de tankar och termer som används i 

analysen. Nationalencyklopedin samt Holmberg & Ohlsson används för förtydligande av 

litterära faktorer, medan McFarlane och Hutcheon används för att viss mån visa på de 

filmiska motsvarigheter som finns till dessa, samt för att tala om adaption i allmänhet.  

 
8 Troost 2007, s. 84. 
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I McFarlanes bok läggs fokus på vad adaption egentligen innebär, och om en filmadation 

egentligen har en skyldighet att uppvisa trohet gentemot originalet. Kontentan är att en 

filmadaption är ”…the matching of the cinematic sign system to a prior achievement in some 

other system”.9 Just att det är ett helt annat teckensystem som används för att skapa film 

återkommer han ständigt till, men att detta likväl har möjlighet att resonera med tittaren på ett 

plan som väcker samma känslor till liv som den litterära förlagan. 10  

 När man studerar en film kan det vara värt att se i vilken utsträckning filmmakarna har 

anspelat på verbala ledtrådar från boken för att skapa filmiska representationer av dessa, och 

hur de här visuella elementen förändrar läsandet av filmens text. 11 McFarlane benämner 

dessa element ”cinematic codes”12, koder som kräver tolkning för att en film ska förstås till 

fullo. De utgörs stort sett av kameraarbete och bildkomposition, och Hutcheon talar om 

filmens egen grammatik och språk som utgörs av ”cinematic techniques” så som olika typer 

av tagningar och klippning. Hon nämner bland annat närbilden, och kraften den har att skapa 

psykologisk intimitet.13 Denna uppsats kommer konsekvent att hänvisa till samma koder och 

tekniker som filmiska element. 

 De teoretiska verken talar sällan i allmänhet om hur en författares specifika stil kan 

adapteras, då detta är något som naturligt nog skiljer sig mycket från adaption till adaption, 

men det finns några gemensamma grunder vad gäller bland annat berättarröst. Hur den 

berättande rösten arbetar är ofta vad som kännetecknar en författares särskilda stil, och 

McFarlane anser att det ligger vissa svårigheter i att adaptera en boks berättande röst,14 men 

han är bestämt emot tanken om att filmskapare ofta saknar kapaciteten att återge den 

berättande rösten i filmadaptioner, och hävdar istället att det är en brist hos kritiker att inte 

kunna inse att en film visar på denna röst genom sina egna medel.15 

 I Austens fall tillhör den narrativa rösten en allvetande berättare som beskriver 

karaktärernas tankar genom sina egna ord snarare än att återge dem fullt ut, ett drag som 

brukar kallas för free indirect discourse (erlebte Rede på svenska, dock kommer den engelska 

termen och dess förkortning FID användas)16. Nationalencyklopedins definition av erlebte 

 
9 McFarlane 1996, s. 21 
10 McFarlane 1996, s. 21.  
11 McFarlane 1996, s. 27. 
12 McFarlane 1996 s. 29. 
13 Hutcheon 2006, s. 59. 
14 McFarlane 1996, s. 29. 
15 McFarlane 2007, s. 16–17. 
16 Sørbø 2014, s. 26–27. 
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Rede är: ”Stilistisk term för ett sätt att återge en (text)persons tankar utan att detta sker 

(föregivet) ordagrant, med direkt tal, eller genom ett (föregivet) objektivt referat, med indirekt 

tal.”17 Austen låter använda detta berättarperspektiv för en mängd karaktärer, och låter dem 

därmed fungera som fokalisatorer. Fokalisator är en term som appliceras på den karaktär vars 

perspektiv berättaren återger för tillfället; berättaren är den som berättar, fokalisatorn är den 

som ser.18 Inom filmmediet kan kameran sägas representera berättaren, medan fokalisatorn 

(eller ’central reflector’ enligt McFarlane) ofta uttrycks genom användandet av en subjektiv 

kamera (point-of-view), vilket ger ett subjektivt intryck och skapar identifikation med 

karaktären ifråga.19 I fall som i Austens berättande, där fokaliseringen via free indirect 

discourse filtrerar karaktärers tankar och synsätt kan film visa ett liknande perspektiv genom 

att låta kameran visa händelser över axeln på en karaktär.20 

 Ett annat drag som är typiskt för Austen i allmänhet, men särskilt i Stolthet och 

Fördom,21 är användandet av en ironisk ton. Ironi betyder i sin kärna att den ytliga meningen 

och den djupare meningen av vad som sägs (eller visas) inte är densamma, och enligt 

Nationalencyklopedin så har på senare tid ”termen ironi också ofta använts om den divergens 

som kan uppstå mellan å ena sidan berättarens och/eller romanpersonernas synvinkel och å 

den andra författarens egen sådan den kan utläsas ur verkets helhet”.22 Ett sätt att göra detta i 

film, är som Hutcheon beskriver att genom klippningen ställa vitt skilda bilder i jämförelse 

med varandra, och genom att isolera ett objekt kan kameran ge detta symbolisk mening 

genom kontexten det presenteras i.23 

 Karaktärisering är allt det vi kan utläsa om en karaktär utifrån vad texten förmedlar; 

den kan vara direkt, alltså att berättaren säger läsaren exakt vilka förmågor karaktären 

innehar, eller indirekt, då karaktärens repliker, handlingar, yttre uppenbarelse och till och med 

miljön den vistas i uttrycker egenskaper.24 Då karaktärer interagerar med andra kan man även 

tala om karaktäriseringen av förhållandet dem emellan, utifrån ungefär samma parametrar 

 
17 Nationalencyklopedin, erlebte Rede. https://www-ne-

se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/erlebte-rede (2020-01-18) 
18 Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson, Epikanalys: En introduktion, Lund: Studentlitteratur, 1999, s. 65. 
19 McFarlane 1996, s. 16. 
20 McFarlane 1996, s. 19. 
21 Sørbø 2014, s. 5. 
22 Nationalencyklopedin, ironi. https://www-ne-

se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ironi (2020-01-18) 
23 Hutcheon 2006, s. 71. 
24 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 61–64. Här stavas det ”karakterisering”, men i uppsatsen används den stavning 

som närmre knyter an till begreppet karaktär. 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/erlebte-rede
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/erlebte-rede
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ironi
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ironi
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som gäller för en enda individ.25 Tanken om indirekt karaktärisering korresponderar väl med 

filmmediet eftersom karaktärernas egenskaper förstärks av filmiska element och därmed 

kräver en viss tolkning. Hutcheon tar upp att det finns ett synsätt på film som begränsande för 

uttrycket av karaktärisering, men att man från detta perspektiv förutsätter att kameran är 

objektiv, något som motbevisas av det som redan har sagts om filmens eget formspråk.26 

 

Föregående forskning 

Då filmen har fått motta kritik från vissa håll så går denna uppsats i mångt och mycket att läsa 

som ett försvar gentemot denna. Ett verk som kommer att användas i stor utsträckning för en 

jämförande kritisk analys är Marie Sørbøs Irony and Idyll: Jane Austen's Pride and Prejudice 

and Mansfield Park, som i detalj granskar alla de adaptioner som gjorts av boken Stolthet och 

Fördom, i stor utsträckning med avstamp i Austens stil och berättarteknik, därför används 

verket även som källa för vissa fakta om Austens särdrag. Fokuset för kritiken ligger i verket 

på visuella medel, men dessa berör mestadels mise-en-scéne som kostym, rekvisita, och 

ljussättning. Med detta i åtanke ifrågasätts vissa av Sørbøs iakttagelser, och uppsatsen går in i 

konversation med hennes text för att snarare peka på de filmiska element som används i 

adaptionen.  

 Ett arbete som är mer positivt inställd till filmen är Anne-Marie Paquet-Deyris 

”Staging intimacy and interiority in Joe Wright’s Pride & Prejudice (2005)”, och den 

fokuserar också exklusivt på filmiska element, vilket ger tillgång till ett kontrasterande 

perspektiv som används flitigt i försvaret. Ytterligare en artikel från Persuasions: The Online 

Jane Austen Journal som används är Catherine Stewart-Beers “Style over Substance?  Pride 

& Prejudice (2005) Proves Itself a Film for Our Time”. 

 En viktig källa som kommer att användas för att granska just Jane Austens stil är 

Bluestones Novels into Film, som skrevs 1957 men som fortsätter att vara relevant för 

filmvetenskapen än idag. Bluestone var den som var först att karaktärisera filmen som 

utpräglat visuell till skillnad från romanen som är utpräglat verbal (även om detta kan 

ifrågasättas). I Novels into film är dock det viktigaste för den här uppsatsen den klarsynta 

analys han gör av både de fördelar och hinder som finns när en filmskapare ska översätta Jane 

Austen. Även om hans exempel är filmversionen från 1940 så är perspektivet värdefullt, och 

 
25 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 65. 
26 Hutcheon 2006, s. 42. 
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kopplar även an till hur filmversionen från 2005 rent visuellt speglar det sätt varpå Austen 

presenterar sina karaktärer. 

 Två antologier redigerade av Cartmell används för analysen: A Companion to 

Literature, Film, and Adaptation och The Cambridge Companion to Literature on Screen.  

Från den förstnämnda så kommer Lisa Hopkins kapitel att användas för diskussionen av 

miljöns och sceneriers roll i filmen, då hon för en balanserad diskussion om den roll som 

interiör och exteriör får spela i både bok och film. Här finns även tankar om hur skiftet från 

allvetande berättare till relativt subjektiv kamera ändrar perspektiv och teman. Linda V. 

Troost kapitel från The Cambridge Companion to Literature on Screen används på ett 

liknande sätt, men tillför även rena fakta om filmen.   

 

Metod och disposition  

Det första steget var att läsa boken, och nedteckna drag som verkade relevanta. Filmen har 

tittats på ett antal gånger, i första skedet för att kartlägga allt som kunde anses relevant ur ett 

visuellt perspektiv. Då detta visade sig producera alltför mycket material så avgränsades 

visuella element till sådana som kan anses som rent filmiska, det vill säga allt som har med 

kameraarbete och komposition att göra. Med denna utgångspunkt grupperades elementen först 

efter filmteknisk kategori (fokus, inzooming, etc) för att få en överblick, och sedan 

arrangerades de utefter vad de uttrycker, vilket inkluderade subjektivitet, karaktäriseringar 

och teman. Först i slutskedet letades exempel från boken upp för att stödja analysen. 

Sekundära källor applicerades för att förklara och försvara resultatet. I brödtexten hänvisas det 

till både filmen och boken med deras svenska titel, Stolthet och Fördom, för att inte i onödan 

växla språk och avbryta flödet. Förtydligande görs där det behövs om titeln gäller filmen eller 

boken.  

 Analysen har delats upp enligt stil, karaktärisering och teman. Stil berör Austens 

narrativa stil i stort, samt hur denna skildras via filmiska element i adaptionen. 

Karaktärisering behandlar skildringen av Elizabeths personlighet i relation till filmiska 

element. Här undersöks även hur hennes och Mr Darcys relation skildras i jämförelse med i 

boken. Slutligen undersöks två teman från boken, klass och kön, utifrån filmiska element i 

adapationen.  
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Avgränsningar 

Filmen Stolthet och Fördom (2005) är bara en i en rad av adaptioner som har kommit ut sedan 

1940-talet, och att sätta den i relation till sina föregångare skulle säkert kunna belysa viktiga 

aspekter av den. Med hänsyn till uppsatsens längd kommer dock jämförelsen med andra 

adaptioner att hållas till ett minimum, med undantag av några hänvisningar till 1995´s tv-

serie.  

 Uppsatsen var från början menad att undersöka alla visuella element i filmen, och 

deras betydelse för narrativen. Eftersom detta arbete skulle lett till en dubbelt så lång text så 

begränsades observationen så långt som möjligt till de rent filmiska elementen. Rekvisita, 

kostym och skådespelare behandlas bara i relation till filmiska element, och detsamma gäller 

för dialog; om en replik kontrasteras eller kompletteras av kameraarbete som verkar 

meningsfull så kommer detta att lyftas, trots uppsatsens strävan att inte diskutera det verbala. 

Här är det också värt att nämna att även om försök har gjorts till att observera allt 

kameraarbete så är det förstås en omöjlighet att skildra alla drag i uppsatsen. Urvalet är med 

nödvändighet en aning subjektivt, även om alla val motiveras i viss utsträckning.

 Förflyttningen av handlingen från 1813 till 1797 är intressant, men då denna 

förändring främst påverkar kostymer (om än lite också den allmänna stämningen i filmen), så 

kommer inte uppsatsen behandla dess påverkan på skildringen. Därmed begränsas också 

fokuset på historisk korrekthet.  
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Analys 

Stil i bok och film  

Som tidigare nämnts så präglas Austens stil av ironi och en allvetande berättare som låter 

läsaren ta del av karaktärernas tanknar via free indirect discourse. Att karaktärernas tankar 

filtreras genom berättaren gör att denne kan använda dem för att förmedla omdömen om 

karaktärerna i processen, och vi har alltså att göra med en röst som är mycket subjektiv, då 

den medvetet påverkar läsarens åsikter om karaktärerna, något som Sørbø också 

kommenterar: ”Instead of an attempt at objectivity, there is here a critical eye that evaluates 

people and manners, reveals their shortcomings and indeed those of the value-system itself”.27 

Ett exempel på detta från boken är då Mr Bingleys tankar vid den första balen återges:  

 

Bingley had never met with pleasanter people or prettier girls in his life; every body had been most kind 

and attentive to him, there had been no formality, no stiffness, he had soon felt acquainted with all the 

room; and as to Miss Bennet [Jane], he could not conceive an angel more beautiful.28 

 

Läsaren kan ana på användandet av hyperbol att Bingleys hållning är påverkad av en något 

naiv inställning till livet samt blind beundran för Jane. Här visas hur FID även förhöjer de 

ironiska dragen av Austens stil, då karaktärers tankar placeras i relation till verkligheten, och 

det visar sig att det finns en diskrepans däremellan. 

 Även om bokens berättare är subjektiv så tillåts flera perspektiv att ses utifrån olika 

karaktärers ögon, i och med att FID används för att i viss utsträckning visa deras tankar. 

Dessa karaktärer fungerar därmed som fokalisatorer, det är de som iakttar vad som sker i 

berättelsen. Det skapar en mer nyanserad bild av världen, och ger ett något mer objektivt 

intryck. Fokuset på just tankar kan verka svårt att återskapa i filmmediet utan användandet av 

en explicit berättarröst, men de stilistiska drag som förmedlas på detta sätt kan till viss del 

återskapas. Denna del av analysen fokuserar på hur filmen enligt filmiska medel strävar efter 

att anspela på Austens användande av free indirect discourse och en ironisk narrativ, samt hur 

fokalisator och subjektivitet uttrycks. 

 

 
27 Sørbø 2014, s. 23. 
28 Jane Austen, Pride and Prejudice, New York: Oxford University Press, 2008, s. 11. Fortsättningsvis refereras 

sidhänvisningar till boken i brödtexten. 
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Subjektivitet i bok och film 

Det står tidigt klart genom användandet av kameravinklar att vi filmen är mycket subjektiv. 

Även om kameran inte alltid regelrätt agerar ögon så härmar den den observerande 

karaktärens perspektiv. När Elizabeth en minut in i filmen läser en bok som visas i (relativ) 

närbild så syns den snett ovanifrån, och hennes nacke finns med, ur fokus, i förgrunden till 

vänster.29 Tittaren läser bokstavligen över axeln på henne, vilket förstås även inbjuder till 

hennes värld. Att en halvsubjektiv (över axeln) kamera används är återkommande, särskilt i 

samtal med andra. Detta perspektiv är alltså det rådande, men även om det främst används i 

relation till Elizabeth, så är det inte reserverat för henne; andra karaktärers perspektiv tillåts 

också ses ur en halvsubjektiv vinkel. Vad som däremot helt är Elizabeths domän är den strikta 

point-of-view-tekniken (där kameran är hennes ögon), och den används för första gången 

explicit under den första balen i filmen. När Mr Bingley och hans sällskap inträder i rummet 

så syns de först bakifrån som mörka skuggor, och även när de filmas framifrån så är det 

genom folkhopen och man får inte en tydlig bild av gruppen, särskilt inte Mr Darcy (P&P, 

00:06:05). Publiken får inte se honom förrän Elizabeth gör det, något som gör subjektiviteten 

påtaglig. Detta etablerar henne som huvudsaklig fokalisator. I boken däremot, så tillåts som 

sagt många karaktärer fungera som fokalisator, och detta ger en större inblick i narrativen, 

exempelvis så är Mr Darcys känslor klara redan från start: “Darcy had never been so 

bewitched by any woman as he was by her. He really believed, that were it not for the 

inferiority of her connections, he should be in some danger.” (Austen 2008: 38). Resultatet av 

den subjektiva kameran samt ändringen av fokalisator diskuteras närmare senare i analysen.  

 

Berättare och free indirect discourse 

Som sagts så har boken Stolthet och Fördom en tydlig berättare, som till och med refererar till 

sig själv i första person i slutet av boken: ”I wish I could say...” (Austen 2008: 295). Denna 

starka röst är något som inte är vanligt förekommande i filmmediet, då man istället tenderar 

att använda en fokalisator. I filmen slås som sagt istället Elizabeth fast som dess huvudsakliga 

fokalisator genom en subjektiv kamera. I en tidigt förekommande scen rör hon sig också 

mellan naturen och in i familjens hus, och denna förflyttning mellan exteriör och interiör är 

något som upprepas genom filmen. Hon är i princip den enda karaktären som tillåts vistas i 

 
29 Joe Wright, Pride and Prejudice. Universal Studios, 2005, tid 00:01:31. Fortsättningsvis refereras 

tidsangivelser från filmen i brödtexten. Dessa föregås av förkortningen P&P. 
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naturen, och förflyttningen från den in i interiören kan tolkas som en symbol för att hon 

behärskar både den yttre och inre världen, och därmed är både berättare och karaktär. Paquet-

Deyris lyfter detta synsätt i sin artikel, som i mycket försvarar filmens försök till att framkalla 

ett eko av Austen,30 något som är notoriskt svårfångat.31 Bluestone kommenterar däremot i 

sitt verk från 1957 att Austen egentligen borde vara en dröm för filmskapare med tanke på att 

hennes stil är förvånansvärt ren. Den saknar metaforer och insisterar på klarhet.32 Något som 

han också nämner som tekniskt sett borde underlätta adaption är att förutom vad det gäller 

huvudpersonerna så hade Jane Austen ofta inte mycket till övers för tredimensionella 

skildringar av sina karaktärer; bifigurerna introduceras koncist och karaktäriseras därefter 

sällan av något annat än för dem typiska handlingar och tankar, återgivna i korthet och med en 

klart subjektiv ton, något som gör dem karikatyrartade men enormt lätta att presentera. Ett 

exempel är Mrs Bennet som från början beskrivs som: “…a woman of mean understanding, 

little information, and uncertain temper” (Austen 2008: 3), och sedan förstärks detta med 

redogörelsen av hennes senare tankar: ”She could not imagine what business he [Mr Bingley] 

could have in town so soon after his arrival to Hertfordshire.” (Austen 2008: 6). Hon uppvisar 

lite förståelse för andras liv, i enlighet med den första beskrivningen. Genom den starka 

berättaren och användandet av FID får vi all information vi behöver om karaktärerna innan vi 

är medvetna om det själva, som Bluestone också skriver: ”…we are surprised to discover that 

almost without our knowing it we have acquired all the pertinent data we need about the 

dramatis personae.”33
  Wright, filmens regissör, arbetar på ett liknande sätt vid presentationen 

av persongalleriet. Elizabeth är inte alltid fokalisator, utan ibland är kameran självständig, och 

vid fyra skilda tillfällen i filmen förekommer presentationer i form av långa tagningar där alla 

karaktärer (inom familjen) ägnas en kortare tid då de sysslar med sådant som är karaktäristiskt 

för just dem. Förutom att dessa sekvenser speglar en trohet till Austens berättare så är det 

faktum att kameran alltid inleder dem genom att träda in genom dörrar en tolkning av FID, 

åtminstone enligt Paquet-Deyris .34 Kamerans inträde i interiören kan symbolisera den 

allvetande berättarens beskrivning av karaktärernas inre liv, och kamerans rörelse genom 

 
30 Anne-Marie Paquet-Deyris, "Staging intimacy and interiority in Joe Wright's Pride & Prejudice (2005)", 

Persuasions: The Jane Austen Journal On-Line, 27: 2, Jane Austen Society of North America, 2007. 

http://jasna.org/persuasions/on-line/vol27no2/paquet-deyris.htm? (2020-01-18) 
31 Ian Balfour, "Adapting to the Image and Resisting it: On Filming Literature and a Possible World for Literary 

Studies." PMLA 125: 4, 2010, s. 974. www.jstor.org/stable/41058297 

(2020-01-18) 
32 George Bluestone, Novels into Film, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2003, s. 118. 
33 Bluestone 2003, s. 122. 
34 Paquet-Deyris 2007. 

http://jasna.org/persuasions/on-line/vol27no2/paquet-deyris.htm?
file:///C:/Users/debor/Downloads/www.jstor.org/stable/41058297
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dörröppningar är dessutom i någon mån voyeuristisk. Effekten detta har på tittaren är en 

snabbare immersion i historien och karaktärernas liv.35 Den halvsubjektiva kameran som 

används i samtal kan även den ses som en illustration av hur berättaren fungerar i boken; 

genom FID tittar berättaren över axeln på karaktärerna.  

 Förutom att i viss mån anspela på bokens narrativa röst genom den svepande 

presentationen av karaktärer, koppla an till FID genom parallellen inomhus – inombords, dra 

in tittaren i berättelsen genom en voyeuristisk kamera och göra Elizabeth till en form av 

berättare genom att hon är den enda som har tillgång till alla ytor, så kan själva kameraarbetet, 

det kvicka och intelligenta, ses som en direkt representation av Elizabeths tal så som det 

beskrivs i boken: ”…her lively, sportive, manner of talking…” (Austen 2008: 297), och 

hennes rörelsemönster. Detta styrks av att vi redan i en tidig scen i filmen får se Elizabeth röra 

från vänster till höger i en annars stillastående bildruta och inte förrän hon är på väg ur bild 

börjar kameran röra sig; hon driver bilden, och därmed handlingen, framåt (P&P, 00:01:46). 

Detta upprepas åtskilliga gånger under filmen, och förstärker bilden av henne som stand-in för 

berättaren.  

 

Ironisk narrativ 

“It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, 

must be in want of a wife.” (Austen 2008: 1). Austens användande av en ironisk ton är kanske 

det mest välkända draget av hennes stil, så påtagligt vid läsandet att det inte kan bortses ifrån 

vid analys av en filmadaption. Hur väl filmen lyckas fånga denna ironi är ett område för 

debatt bland kritiker. Sørbø hävdar i sin avhandling att även om filmen vid en första anblick 

kan tyckas vara ett exempel på postmodern ironi, så är den vid en närmare granskning nästan 

enbart lekfull och humoristisk, med ett fåtal exempel på visuell ironi som faktiskt förstärker 

teman.36 Paquet-Deyris anser istället att kamerabetet genomgående arbetar med” an ironic but 

loving eye”,37 där ironin för det mesta består i att positionera Elizabeth till absurda eller bara 

löjliga situationer. Huruvida detta görs konsekvent nog för att anses utgöra en ironisk narrativ 

är vad som kan diskuteras. Med Nationalencyklopedins definition som utgångspunkt är det 

möjligt att finna många exempel på ironi i filmen. Den uttrycks oftast genom användandet av 

strikt subjektiv kamera, även kallad point-of-view, och behandlar kontrasten mellan olika 

 
35 Paquet-Deyris 2007. 
36 Sørbø 2014, s. 165. 
37 Paquet-Deyris 2007. 



15 

 

beteenden. När Elizabeth besöker Netherfield för första gången så kontrasteras hennes 

subjektiva blick av den sterila miljön med klippingar till hennes egna orediga utseende (P&P, 

00:16:56). Senare, när hon besöker Rosings, så ser hon hela den övriga gruppen framför en 

gigantisk väggmålning, i poser som verkar härma de målade karaktärerna i bakgrunden (P&P, 

01:00:00). Effekten blir att deras konstlade beteende överdrivs ytterligare, och ställer henne 

själv i opposition till det artificiella. Vid andra tillfällen är det detaljer och närbilder som utgör 

ironin. När Caroline Bingley föreslår att de ska ta en promenad runt rummet, men hennes 

hotfulla tornande gestalt i kanten av rutan tydligt visar att det inte är ett val, är det en form av 

ironi; det som sägs och det som verkligen är skiljer sig markant åt (och förstärks av Elizabeths 

roade ansiktsuttryck; gestik och mimik är områden det tyvärr inte finns plats för) (P&P, 

00:20:44). Andra fall är när något presenteras för tittaren som en sak och sedan visar sig vara 

en annan, som när kameran visar vad man tror är ett barns dinglande fot för att sedan glida 

uppåt och avslöjar att det är Mrs Bennet (P&P, 00:41:08). Rent visuell ironi finns när Mrs 

Bennet i vild jakt efter Elizabeth skrämmer upp en flock gäss och parallellen dras mellan 

henne och fåglarna (P&P, 00:47:59), eller när Charlotte kommer in på Rosings med en 

malplacerad fjäder i håret och kameran strax därefter visar en papegoja i sin bur (P&P, 

00:56:20). När Mrs Bennet talar om Mr Bingleys blinda förälskelse i Jane så visar kameran 

först en gris med oturligt stora testiklar (P&P, 00:18:15), vilket förstås är vulgärt, men även 

detta kan tolkas med ironi. Vid Mr Collins frieri lägger han ner en enda tillknycklad blomma 

vid Elizabeths ölglas och när dessa visas i närbild så blir det patetiska i gesten i förhållande 

till det han ska be om också något ironiskt (P&P, 00:45:34). Dessa exempel, som endast utgör 

ett axplock, visar på ett ganska konsekvent användande av ironiska kontraster. Sørbø nämner i 

det här sammanhanget Elizabeths roll som berättare som ett problem, då en distinkt skillnad 

finns mellan huvudperson och berättare i boken, vilket där ger berättaren frihet att ironisera 

även över Elizabeths beteende, likväl som andra karaktärers.38 En version av ironiserande sker 

dock i filmen även i samband med henne, vilket diskuteras vidare i samband med 

karaktäriseringen av Elizabeths och Mr Darcys relation.  

  

 
38 Sørbø 2014, s. 34. 
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Karaktärisering 

Hur Elizabeth Bennet karaktäriseras i bok och film   

“…there was a mixture of sweetness and archness in her manner which made it difficult for 

her to affront anybody.” (Austen 2008, s. 38). Elizabeth Bennet är en av de mest älskade 

bokhjältinnorna i historien, och Austen själv sa om henne att “I think her as delightful a 

creature as ever appeared in print”.39 Med tanke på detta och att det subjektiva kameraarbetet i 

filmen förstärker fokuset på Elisabeth som karaktär, så är det inte konstigt att frågan om 

hennes personlighet är riktigt skildrad har debatterats livligt. Några skilda åsikter existerar. 

Följande del av analysen undersöker hur filmen uttrycker Elizabeths karaktärsdrag rent 

visuellt (främst genom subjektivt kameraarbete) och om dessa uttryck har någon grund i 

själva boken.   

 Boken Stolthet och Fördom skildrar genomgående Elizabeths självständighet, 

intelligens och kontroll. Detta uttrycks förstås verbalt, något som filmen behåller, men den 

fäster sig särskilt vid vad boken säger om Elizabeths handlingar; hon befinner sig ständigt i 

rörelse och presenteras till skillnad från andra karaktärer i boken som någon som klarar sig 

själv. Följande avsnitt visar på visuella element, särskilt kamerarörelse och komposition, i 

filmen som speglar de förnuftiga och självständiga karaktärsdrag som Elizabeth även uppvisar 

i boken.   

 Elizabeths förmåga att klara sig själv beskrivs uttryckligen i boken “In her air 

altogether there is a self suffiency“ (Austen 2008: 205). Att Elizabeth tidigt tillåts driva bilden 

framåt har redan nämnts, och Wright påpekar själv i sitt kommentarspår till filmen att detta 

drivande av bilden ska slå fast hennes självständighet redan från start,40 men även de övriga 

sätt varpå Elizabeth utnyttjar bildrutan är intressanta. Hon är exempelvis inte bunden av 

bildens ram; när hon har fått nog av en situation så rör hon sig helt enkelt ut ur bildrutan, till 

skillnad från övriga karaktärer som ibland desperat söker sig in i den (ett exempel är när Mrs 

Bennet bokstavligen lutar sig in i bild för att vara en del av händelserna, även om detta också 

speglar en barnslig nyfikenhet (P&P, 00:07:02)). Denna rörelse sker ofta i hennes 

interaktioner med Mr Darcy. Vid deras första samtal, där hon inte får respons, går Elizabeth 

ur bild till vänster och lämnar honom stående (P&P, 00:09:27). I följande klipp ser vi henne 

 
39 Sørbø 2014, s. 34. 
40 Joe Wright, “Bonus feature: Audio commentary for Pride & Prejudice (DVD)”, Universal Studios, 2005. 

00:01:45.  
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röra sig mot någon utanför bild, och precis när hon är på väg att lämna rutan sträcker hon ut 

armarna mot denna okända person. Att kameran inte visar precis allt som händer, utan låter 

Elizabeth interagera med personer och föremål utanför bild kan tolkas som ett uttryck för 

hennes integritet. När Elizabeth har låtit Mr Darcy förstå att hon har hört vad han har sagt om 

henne vänder hon sig om och går rakt in i kameran som backar ut från salen (P&P, 00:12:48). 

Efteråt lämnar hon bild till höger. 

 Den ”quickness” (Austen 2008: 2) som Mr Bennet beskriver att hans dotter innehar i 

boken etableras tidigt genom bilden av Elizabeth som läser,41 och illustreras av de snabba 

klippningar som sker i samtal med andra. I boken uttrycker även en förbittrad Elizabeth vid 

ett tillfälle sitt bättre vetande och sin frustration med omvärlden: 

 

There are few people whom I really love, and still fewer of whom I think well. The more I see of the 

world, the more am I dissatisfied with it; and every day confirms my belief of the inconsistency of all 

human characters, and of the little dependence that can be placed on the appearance of merit or sense. 

(Austen 2008: 104) 

 

Vad som kan tolkas som Elizabeths bättre vetande uttrycks genom kameravinklar vid ett par 

tillfällen i filmen, exempelvis när hon tittar ner på hela sin familj (dessa befinner sig i köket 

och hon på en trappavsats) efter nyheterna om att Jane har blivit sjuk på grund av sin färd till 

Netherfield, och hon är den enda som uttrycker oro (P&P, 00:16:20). Vid en annan scen 

filmas familjens frukostbord ur en sned vinkel som förvränger perspektivet. Förutom att med 

all önskvärd tydlighet visa att alla är bakfulla, så behålls det diagonala perspektivet ett tag när 

Elizabeth får sitta ensam kvar inför Mr Collins frieri, och förstärker effektivt känslan av 

familjens svek genom att visa henne ensam i en skev bild (P&P, 00:45:06). Känslorna inför 

familjens beteende är ofta vad som visar på hennes förnuft även i boken: “…in the unhappy 

defects of her family, a subject of yet heavier chagrin. They were hopeless of remedy.” 

(Austen 2008: 163) 

 I övrigt så används ofta en komposition där Elizabeth visas ensam och centrerad i bild, 

vilket kontrasteras med klipp till en grupp av människor som verkar betydligt mer osäkra i 

grupp än vad hon är ensam. Detta sker exempelvis när hon nyligen har kommit till 

Netherfield, och alla befinner sig i vardagsrummet. Elizabeth sitter perfekt centrerad på en 

soffa medan de övriga befinner sig i andra änden av rummet (P&P, 00:19:38). Samma 

 
41 Paquet-Deyris 2007. 
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centrerade komposition används under en betydligt mer laddad scen i filmen, under Mr 

Collins frieri. Hon är centrerad bakom ett bord och verkar även om hon är upprörd i 

fullständig kontroll över sina känslor, medan Mr Collins är reducerad till ett mindre 

störningsmoment så långt till vänster i bild att han knappt registreras (P&P, 00:45:40).  I 

boken uppvisar hon samma kontroll över situationen: “…tried to conceal by incessant 

employment the feelings which were divided between distress and diversion.” (Austen 2008: 

80). Elizabeth visas också nästan alltid centrerad mellan två eller flera andra karaktärer om 

dessa är med i rutan. Under den första balen är det först mellan Charlotte och Jane, och sedan 

mellan Jane och Mr Bingley (P&P, 00:08:13). I det senare fallet står de båda i profil och 

samtalar, medan hon står emellan dem, vänd mot kameran. Detta blir tydligt även i en senare 

scen då de befinner sig på Rosings, och Elizabeth står mellan Mr Collins och Charlotte, som 

är ett gift par, men som kräver och önskar hennes inblandning (P&P, 00:57:28). Denna 

komposition ger känslan av att hon är den i berättelsen som stödjer övriga karaktärer. I denna 

scen är de övriga även ur fokus i förgrunden och bakgrunden av bilden, medan Elizabeth är 

skarp. Detta sker ofta, ett ytterligare exempel är då hon träffar Georgiana Darcy för första 

gången och bilden är attraktivt komponerad med Darcys i förgrunden, Elizabeth i mitten och 

Gardiners i bakgrunden (P&P, 01:26:11). Detta cementerar hennes position som den som 

binder ihop övriga karaktärer.  

 Sørbø anser att den självständighet, intelligens och humor som bokens Elizabeth äger 

kommer till sin rätt i filmen,42 men att det oavbrutna fokuset på hennes självständighet och 

kontroll, förstärkt av ett effektivt kameraarbete, har sina baksidor. 43  Hon nämner att det i 

boken finns ett fokus på att Elizabeth faktiskt stöttas av sina närmaste. Där är det Jane, Mrs 

Gardiner och Charlotte som ger råd, medan dessas roller är markant förminskade i filmen, 

åtminstone i relation till Elizabeth. Filmens yrkande på att hon klarar sig själv skadar 

relationerna till andra något.  

 En avgörande del i boken är hur Elizabeth karaktäriseras genom den insikt hon 

kommer till om sitt eget beteende; det självreflektiva draget stärker synen på hennes som 

förnuftig.  Detta sker efter att hon har fått reda på sanningen om Wickham från Mr Darcy och 

utifrån detta har anledning att omvärdera sitt agerande gentemot honom samt i stort. Boken 

ägnar denna reflektion åtskilliga sidor (närmare tre kapitel).  

 

 
42 Sørbø 2014, s. 173. 
43 Sørbø 2014, s. 176. 



19 

 

‘How despicably I have acted!’she cried; ‘I, who have prided myself on my discernment! I, who have 

valued myself on my abilities! Who have often disdained the generous candour of my sister, and 

gratified my vanity in useless or blameable mistrust! How humiliating is this discovery! Yet, how just a 

humiliation! Had I been in love, I could not have been more wretchedly blind. But vanity, not love, has 

been my folly. Pleased with the preference of one, and offended by the neglect of the other, on the very 

beginning of our aquaintance, I have courted prepossession and ignorance, and driven reason away, 

where either were concerned. Till this moment I never knew myself.’ (Austen 2008: 159) 

 

Filmen har fått kritik för att inte nog skildra denna process av självreflektion, utan gör den 

mycket kort, samt helt icke-verbal.44 Följande del redogör för hur filmen har gestaltat 

Elizabeths självreflektion rent filmiskt. Omedelbart efter Mr Darcys frieri sitter Elizabeth 

ensam i ett mörkt rum, med sängen som en ram som sakta sluter sig om henne medan 

kameran zoomar in. Det extrema motljus som används (backlighting) har den dubbla effekten 

att hennes ansikte döljs, samt att hon framstår som väldigt skarp mot bakgrunden (P&P, 

01:09:55). Direkt efterföljande är en tagning då hon rör sig bortåt en korridor, ett av få 

tillfällen då hon har ryggen vänd åt publiken, vilket blir viktigt i sammanhanget. Hon visas 

även ur fokus för första gången i filmen efter Darcys frieri, något som precis som ansiktet i 

mörkret anspelar på att förlora sig själv. Reflektionen avslutas med en tagning av hur hon går 

sig själv till mötes, hon rör sig till vänster i bild tills vi förstår att hon hamnar framför en 

spegel, och där betraktar hon sig själv medan ljuset skiftar (P&P, 01:10:46). Eftersom 

kameran agerar spegel blir detta observerande ett brytande av fjärde väggen, och leder till att 

tittaren närmar sig henne mer än tidigare. Sørbø benämner scenen “an effective 

visualization”,45 men beklagar att den inte skildrar någon existentiell chock utan snarare stilla 

reflektion. Hon påpekar också att den hade varit betydligt mer effektiv om den hade kommit 

efter det att Mr Darcy överlämnar brevet som förklarar sanningen om Mr Wickham, vilket 

som nämnts är det som sker i boken. Reaktionen på just det avslöjandet är istället en 

dramatisk och långdragen utzoomning, vilket är ovanligt i filmen och därför kan tolkas som 

starkare än övriga sinnesrörelser (P&P, 01:12:15). Paquet-Deyris däremot anser att scenen 

efter frieriet är ett av filmens bästa exempel på kondensering.46 Genom att utspela sig före 

sanningen om Wickham får den en annorlunda betydelse, då Elizabeths reaktion i filmens fall 

inte är gentemot Mr Wickhams lögner utan snarare gentemot sig själv och sin egen blindhet 

 
44 Sørbø 2014, s. 173. 
45 Sørbø 2014, s. 174. 
46 Paquet-Deyris 2007. 
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inför hur händelser, däribland hennes familjs beteende, kan tolkas. Den kan ses som ett 

förkroppsligande av denna passage i boken:  

 

“The compliment to herself and her sister [Jane], was not unfelt. It soothed, but it could not console her 

for the contempt which had been thus self-attracted by the rest of her family; --and as she considered 

that Jane’s disappointment had in fact been the work of her nearest relations, and reflected how 

materially the credit of both must be hurt by such impropriety of conduct, she felt depressed beyond any 

thing she had ever known before.” (Austen 2008: 160)  

 

Detta förklarar också det lugn som finns i scenen, som Sørbø kommenterar på, känslan är 

depression snarare än ångest. Ytterligare en insikt om sig själv får Elizabeth när Lydia har 

rymt med Mr Wickham och vi får se hennes titta ner på sig själv i en spegel (P&P, 01:29:10). 

Bilden zoomar in för att visa känsla, och sedan ut för att visa henne avskild från de övriga i 

familjen. Det nedåtriktade perspektivet visar insikten som skarpare än tidigare då hennes 

undanhållande av information har påverkat andra.”When I consider that I might have 

prevented it […] I who knew what he was.” (Austen 2008: 209). 

 I diskussionen om hur Elizabeth karaktäriseras så är det intressant att tala om hennes 

ungdomlighet; trots hennes självständighet och intelligens så är boken tydlig med att det 

handlar om en ung person, som fortfarande håller på att komma till insikt om sig själv. Filmen 

speglar detta till en grad som har kommit att irritera kritiker. Sørbø anser att Elizabeth i den 

här versionen möjligen är för tonårsaktig och har för nära till starka känslor,47medan Stewart-

Beer går så långt som att säga att skildringen är ”…far removed from Austen's original 

Elizabeth, who has a greater sense of grounded maturity.”48 Detta avsnitt undersöker hur mer 

ungdomliga drag skildras i filmen och om det finns belägg för dessa skildringar i boken. 

 I boken såväl som filmen så är Elizabeth inte främmande för känsloyttringar. Hon 

säger inte bara saker, utan utropar dem ofta: “My dear, dear aunt,' she rapturously cried, what 

delight! What felicity!” (Austen 2008: 159). Hon är ofta upprörd, och Mr Collins 

kommenterar på hennes temperament:”…because if liable to such defects of temper, she 

could not contribute much to my felicity.” (Austen 2008: 84). Med början vid hennes oro för 

Janes resa till Netherfield så använder filmen sig av snäva inzoomningar på Elizabeths ansikte 

 
47 Sørbø 2014, s. 173. 
48 Catherina Stewart-Beer, "Style over Substance? Pride & Prejudice (2005) Proves Itself a Film for Our Time". 

Persuasions: The Jane Austen Journal On-Line, 27:2, Jane Austen Society of North America, 2007. 

http://jasna.org/persuasions/on-line/vol27no2/stewart-beer.htm? (2020-01-18) 

http://jasna.org/persuasions/on-line/vol27no2/stewart-beer.htm?


21 

 

för att visa detta temperament. Innan denna punkt har de använts sparsamt och detta nya fokus 

på reaktioner till hennes familjs beteende verkar dessutom markera ett skifte i hennes relation 

till dem. Dessa inzoomningar är nästan enbart reserverade för Elizabeth och vid de mer 

laddade scenerna i filmen blir dessa närmast klaustrofobiska. Detta sker bland annat vid Mr 

Collins frieri och när Fitzwilliam i kyrkan berättar att det var Mr Darcy som saboterade Janes 

förhållande (P&P, 01:05:35). I det senare fallet är det snarare en snabb fokusändring än en 

inzoomning, men båda greppen visualiserar chocken väl, och speglar de känslor som kommer 

till uttryck i boken: “The agitation and tears which the subject occasioned” (Austen 2008: 

184).  

 När det kommer till frågan om ytlighet så kontrasteras Elizabeths ointresse för det 

egna utseendet (som enligt Sørbø består i det orediga håret och de tråkiga färgerna)49 med 

åtminstone en scen av fåfänga. Vid förberedelserna inför balen på Netherfield är hon 

uppseendeväckande uppklädd och betraktar sig själv i en spegel samtidigt som hon talar om 

Mr Wickham; hon ser sig själv så som hon hoppas att han ska se henne (P&P, 00:32:57). Det 

är ett av de få tillfällen som visar fysisk fåfänga, i många övriga fall i filmen visar tagningar i 

speglar på insikt och självreflektion. Wright påpekar själv detta förhållande i 

kommentarspåret.50Belägg för fåfängan finns uttryckligen i boken:  ”She had dressed with 

more than usual care, and prepared in the highest spirits for the conquest of all that remained 

unsubdued of his heart…” (Austen 2008: 67). Förutom att vara berättigad ger fåfängan även 

mer vikt åt Mr Wickham. Han är en karaktär som boken ägnar mycket tid åt, och han byggs 

upp som en tänkbar partner för Elizabeth. Sørbø kommenterar med rätta på att filmen gör 

hans roll alldeles för liten.51 Försök till att visa karaktärens betydelse med filmiska koder är 

därmed nödvändigt. 

 Det finns åtskilliga scener där kameran ramar in bilden genom dörrspringor då 

Elizabeth tittar på andra, den första sker när hon tillsammans med sina systrar spionerar på 

föräldrarna för att få höra skvallret om Mr Bingley (P&P, 00:03:16). Spioneriet tar en mer 

seriös form när hon tittar på Georgiana genom en dörr på Pemberley. Elizabeth ser henne i en 

spegel vilket förstärker både känslan av distans och skuld (P&P, 01:22:30). Den extrema 

inzoomningen på hennes ögon när hon blir upptäckt är ett grepp som inte används någon 

annanstans i filmen och speglar känslan som uttrycks i boken: “…the impropriety of her being 

 
49 Sørbø 2014, s. 168. 
50 Wright 2005, “Audio commentary”, 00:32:55. 
51 Sørbø 2014, s. 184. 
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found there.” (Austen 2008: 190). Förutom att visa ett barnsligt drag, vilket är en kontrast till 

den felfrihet som Sørbø uppfattar att Elizabeth äger i filmen,52 så fungerar dörrtittandet som 

en mer fokuserad form av voyeurism, en ännu djupare inblick in i någonting som vi 

egentligen inte borde ha tillgång till.53 

 Vad gäller Elizabeths fördom så förstärker filmen denna genom det avgjort subjektiva 

berättandet i filmen; eftersom vi nästan enbart får hennes syn på saker så är det betydligt 

lättare att svepas med av hennes åsikter, ingenting motbevisar dem, till skillnad från i boken. I 

övrigt så dröjer sig kameran kvar länge på en kvinna avbildad med en slöja framför ansiktet i 

skulpturgalleriet på Pemberley (P&P, 01:19:10). Både detta och det faktum att en del scener 

filmas genom fönster med tjockt glas kan anspela på temat fördom på ett symboliskt vis. 

Wright nämner detta i sina kommentarer till filmen, när han talar om ”the veils of 

perception”.54 Han påpekar att även om många scener med fönster används så hade han velat 

ha med ännu fler för att förstärka temat av fördom; att se saker delvis förtäckta.  

 I boken karaktäriseras Elizabeth till viss del utifrån sitt förhållande till naturen: “What 

are men to rocks and mountains?” (Austen 2008: 119). En poäng som Sørbø gör är att 

Elizabeth i filmen framställs som ett oskyldigt naturbarn, vilket åtminstone delvis även är 

kompatibelt med bokens beskrivning av henne. Boken använder sig av Elizabeth i relation till 

natur både för att skildra den tidigare nämnda självständigheten och hennes goda smak, 

därmed även ogillandet av överdriven konstgjordhet. Detta sker dock inte på många ställen, 

och med tanke på detta så fäster man större vikt vid dem; praktexemplet är 

naturbeskrivningarna av Pemberley. Filmen däremot visar ofta på detta förhållande, som 

tidigare nämnts är det nästan enbart Elizabeth som syns i naturen överhuvudtaget Redan i 

första scenen rör hon sig ensam från skogen och ängarna, och korsar den bro som utgör en 

tydlig skiljegräns för de båda sfärerna naturen och hemmet (den leder över vallgrav, vilket väl 

kan ses som symboliskt i sig). Tittaren sätter likhetstecken mellan Elizabeth och det naturliga. 

Scenen där hon går mot Netherfield för att ta hand om Jane visar en stillastående bildruta med 

vacker natur som hon strävar sig igenom (P&P, 00:16:30). Hon presenteras här som väldigt 

liten i förhållande till det omgivande landskapet, genom en avståndsbild. Denna scen har en 

direkt motsvarighet i boken: “…crossing field after field at a quick pace, jumping over stiles 

and springing over puddles with impatient activity…” (Austen 2008: 24). En något liknande 

 
52 Sørbø 2014, s. 175. 
53 Paquet-Deyris 2007 
54 Wright 2005, “Audio commentary”, 00:02:50. 
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bild visas när hon beger sig ut på resa med Gardiners, och står ensam vid ett stup, också 

presenterad som väldigt liten via en extrem avståndsbild, men samtidigt med komplett 

överblick över landskapet (P&P, 01:16:36). Det starka fokuset på naturen har ifrågasatts, 

bland annat för att det stjäl fokus från karaktärerna. och för att det gör Austen till Brontë:  

“…creates an antiAustenian environment by forcing a Brontëan darkness on a novel of 

manners.”55 Fokuset på naturen bortser delvis från den faktiska spänning som existerar mellan 

exteriör och interiör i Austens böcker. Utsidan och naturen representerar en frihet från sociala 

konventioner,56 och att använda den så flitigt i förhållande till Elizabeth kan felaktigt ge 

känslan av att hon inte lyder under samma lagar som övriga karaktärer. Med tanke på att dessa 

förändringar faktiskt har en påverkan på berättarperspektivet och Elizabeth som karaktär, så 

finns det ändå en narrativ motivation bakom valen. Även Elizabeths relationer påverkas till 

viss del av naturens betydelse. Vid det första, och enda, ensamma samtalet med Mr Wickham 

befinner de sig under ett träd som ramar in dem båda i en avståndsbild, och verkar antyda att 

de båda är samma typ av naturlig människa (P&P, 00:30:29). Återigen är filmiska element 

viktiga för uppfattningen av hans betydelse.  

 

Hur Elizabeths och Mr Darcys förhållande karaktäriseras i bok och film  

I boken karaktäriseras förhållandet mellan Elizabeth och Mr Darcy av förutfattade meningar, 

snabba replikbyten, och, för Elizabeths del, kopplingen till naturen. Det är en i grunden 

rationell skildring av kärleken, och kritik har riktats mot filmen för att den verkar byta ut 

mycket av denna rationalitet mot vild romans.57 Följande del undersöker hur kameraarbetet 

påverkar uppfattningen av Elizabeths och Darcys relation i jämförelse med boken.  

 Något som redan nämnts är att det subjektiva berättandet i filmen till viss del påverkar 

Elizabeths relationer, och den till Darcy är inget undantag; i boken är hans känslor och motiv 

explicita genom användandet av free indirect discourse, medan han i filmen bara syns som 

Elizabeth uppfattar honom. I kontrast till detta har filmmakarna även förstärkt känslan av 

osäkerhet kring honom genom hur han framställs genom övrigt kameraarbete. Medan 

Elizabeth går omkring på Netherfield så går Mr Darcy in i bild bakom henne, ur fokus. Han 

hamnar i fokus bara så länge att tittaren knappt hinner uppfatta vem det är innan han 

 
55 Lisa Hopkins,”Shakespeare to Austen on Screen” i A Companion to Literature, Film, and Adaptation, 

Deborah Cartmell (red.), Chicester: John Wiley & Sons Incorporated, 2012, s. 251. 
56 Hopkins 2012, s. 251. 
57 Troost 2007, s. 87. 
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försvinner ur bild igen (P&P, 00:34:29). Senare under samma kväll följer kameran Elizabeth 

när hon går genom rummet, och sedan nästintill krockar med en gestalt som bara ses från 

bröstet och neråt. Kameran vandrar uppåt och vi ser att det är Mr Darcy (P&P, 00:36:53). 

Chocken tittaren känner speglar Elizabeths känslor, och överraskningen är det enda som gör 

att hon tackar ja till att dansa, liksom i boken: ”…who took her so much by surprise in his 

application for her hand, that, without knowing what she did, she accepted him.” (Austen 

2008: 68). På Rosings dyker Mr Darcy upp från ingenstans bakom en vägg och kameran 

klipper till en extrem närbild på Elizabeth (P&P, 00:57:05). Vid frieriet snurrar kameran runt 

en kolonn, visar upp Elizabeth och sedan uppenbarar sig Mr Darcy i bild från bakom en annan 

pelare (P&P, 01:06:00). Fokuset på det dramatiska i Mr Darcys karaktär ger visst belägg för 

tidigare anklagelser om att filmen är ”Brontëansk” men har visst belägg i boken, där hans 

abrupta karaktär ofta kommenteras.  

 Trots den avsiktliga osäkerheten finns det scener som antyder vad som kommer att 

hända och vad karaktärernas verkliga känslor är. Det finns ett tidigt, övertydligt exempel på 

förebådande: När Jane förmanar Elizabeth och säger att “One of these days, Lizzy, someone 

will catch your eye, and then you will have to watch your tongue.” (P&P, 00:05:55), så klipps 

det genast till Mr Darcy. Några scener antyder hans verkliga känslor, exempelvis då han ser 

Elizabeth efter att hon har vandrat till Netherfield, och han lämnas ur center i en i övrigt tom 

bild när hon lämnar rummet (P&P, 00:17:30), eller de närbilder på hans händer som antyder 

intimitet, vilket är i linje med bokens avslöjande av hans verkliga känslor redan från början. 

 Boken karaktäriserar förhållandet mellan Darcy och Elizabeth som nära nog 

antagonistiskt, men de är två vältaliga och skarpa fiender. De är de enda som egentligen kan 

matcha varandra verbalt. Detta jämlika, intelligenta förhållande visas visuellt i filmen. I 

början av filmen, när Mr Darcy presenteras och syns till fullo, så är han centrerad och 

placerad lite framför alla andra (P&P, 00:07:47). Detta följs omedelbart av ett klipp till 

Elizabeth i en speglande position, som antyder en jämlik motståndare, åtminstone vad gäller 

intellekt och självständighet. Under deras vidare interaktioner slås ett visuellt mönster fast för 

dialogen, denna matchas av snabba klipp fram och tillbaka mellan dem, vilket inte sker i alla 

interaktioner mellan andra karaktärer. Detta sker exempelvis på Netherfield och allra tydligast 

vid Mr Darcys första frieri, då replikskiftet är hetsigt och kameran illustrerar den veritabla 

duell de befinner sig i. Kameran är här handhållen, vilket förstärker känslan av upprördhet, 

och etablerar scenen som filmens klimax (P&P, 01:06:00-01:09:00). Interaktion som är mer 
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rörlig än verbal uppvisas på ett annat sätt. Under första dansen med Mr Darcy så klipps det 

inte alls, utan tagningen är sammanhållen, med alla turer fångade: de cirklar runt varandra, 

vänder ryggen till och konfronterar. Sørbø nämner hur dansen (som är lånad från 1995s 

version) perfekt skapar en parallell till hela deras förhållande. Denna version är dock 

romantiserad jämfört med boken, då de i höjden av sin argumentation framställs som 

ensamma i rummet.58  

 Precis som Elizabeths personlighet så karaktäriseras hennes förhållande med Mr 

Darcy till viss del utifrån naturskildringar. Som tidigare visats så är Mr Darcy en katalysator 

för Elizabeths insikter angående sig själv och sin familj, men i scenen då hon får se Pemberley 

för första gången så är det godset som är ursprung till hennes insikt om mannen som äger det. 

Detta avsnitt är av stor betydelse i boken, och visar hur hennes uppfattning av Mr Darcy 

förändras genom hur hon ser naturen i den anlagda, men smakfulla och skenbart vilda, parken 

som omger hans gods: ”Elizabeth was delighted. She had never seen a place for which nature 

had done more, or where natural beauty had been so little counteracted by an awkward taste.” 

(Austen 2008:185). I boken Stolthet och Fördom ges platser ofta en moralisk innebörd, då de 

speglar de personer som äger eller bebor dem,59och Sørbø kommenterar att åsynen av 

Pemberley därmed i viss mån förtas sin betydelse i filmen.60 Visserligen används en extrem 

tiltning av kameran för att visa vagnen då de anländer till godset (P&P, 01:18:10), något som 

bokstavligen vänder upp-och-ned på bilden och därmed kan ses som indikativt på ett skifte i 

världsbild, men när de väl anländer så kastar Elizabeth bara en snabb blick på markerna, en 

blick som dessutom avslöjar att dessa inte är som beskrivna i boken:”…and in front, a stream 

of some natural importance was swelled into greater, but without any artificial appearance. Its 

banks were neither formal, nor falsely adorned.” (Austen 2008: 185). Parken, sjön och 

buskarna ter sig alla högst anlagda, och även om man kan ana en mer vildvuxen skog i 

bakgrunden så får den inte mycket fokus. Elizabeths reaktion däremot är passande. Hon dyker 

dramatiskt upp i rutan, och detta reflekterar väl hur överväldigad hon blir (P&P, 01:18:29). 

Mycket fokus spenderas på insidan av egendomen, vilket under omständigheterna, att 

inomhus verkar speglar inombords i filmen, blir en passande metafor för Mr Darcys 

personlighet. Att Elizabeth som fokalisator inträder i interiören och observerar den förstärker 

liknelsen, och det intressanta är här hur hon iakttar miljön. När hon ser Pemberley används 

 
58 Sørbø 2014, s. 152. 
59 Troost 2007, s. 82. 
60 Sørbø 2014, s. 171. 
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inga ironiska kontrasterande klipp som i tidigare möten med aristokratin, istället sveper 

kameran nästan ömt över allting i skulptursalen, efter att ha använt ännu en tiltning av en högt 

belägen kamera för att visa både hennes reaktion och den allmänna prakten: takmålningen, 

höjden och det schackrutiga golvet (P&P, 01:18:55). Denna brist på ironi utgör i sig själv en 

viss ironi, och samma scen i boken kan tolkas på liknande sätt:  

 

The rooms were lofty and handsome, and their furniture suitable to the fortune of its proprietor; but 

Elizabeth saw, with admiration of his taste, that it was neither gaudy nor uselessly fine; with less of 

splendour, and more real elegance, than the furniture of Rosings. (Austen 2008: 186) 

 

Ytterligare en vy över Pemberleys marker presenteras genom ett fönster, men denna gång är 

det naturen som glider in i rutan och vi ser den genom Elizabeths ögon (P&P, 01:21:40), och 

som Hopkins kommenterar:  ” the change in focus from translucent to clear glass reflects her 

new clarity of understanding of Darcy’s character.”61  

 I boken är denna episod den enda där beskrivningar av natur används, och detta på ett 

sådant tydligt sätt att betydelsen den har som en metafor för Darcy inte kan missförstås, 

medan filmen, vilket redan har fastslagits, innehåller natur i överflöd, och scenen är därmed 

inte en lika tydlig vändpunkt i förhållandet. Där är det snarare andra naturrelaterade visuella 

element som talar tydligt: när en närbild på en smutsig fåll visas vid det första frieriet (P&P, 

01:05:45), för att förstärka det som kommenteras i boken; att Mr Darcy först får känslor för 

Elizabeth när hon dyker upp på Netherfield efter en lerig vandring:  “the former was divided 

between admiration of the brilliancy which exercise had given to her complexion…” (Austen 

2008: 24). Ett skifte sker i slutet av filmen när hon korsar samma typ av natur som hon 

vandrade genom i början för att slutligen möta Mr Darcy, som hon tidigare nästan enbart har 

interagerat med i artificiella miljöer. Intrycket visas genom en så kallad dolly-zoom (P&P, 

01:49:25). Han har genom filmens gång setts allt mer i relation till naturen, men det når 

kulmen här. Även i boken sker deras slutgiltiga möte i naturen: “They walked on, without 

knowing in what direction. There was too much to be thought, and felt, and said, for attention 

to any other objects.” (Austen 2008: 280). 

 

 
61 Hopkins 2012, s. 271. 
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Teman  

Hur temat kön skildras via filmiska element 

Trots Elizabeths självständighet och agens så lever hon i ett samhälle där hon har begränsad 

makt, något som är ett genomgående tema i boken. Fokuset på giftermål och arvsrättens 

betydelse finns förstås kvar i filmens dialog, men maktpositioner uttrycks även genom vinklar 

och perspektiv. De större strukturella maktförhållandena mellan könen illustreras av att 

Elizabeth så gott som alltid sätts i en underordnad position när hon samtalar med män. Även 

om man kan hävda att detta beror på att den halvsubjektiva kameran enbart visar skillnader i 

karaktärernas längd så porträtteras hon även ofta som sittande i dessa konversationer. Ett 

tydligt exempel på detta är när hon ber sin far ingripa när Lydia ska åka till Brighton och hon 

sitter på golvet. Den resulterande kameravinkeln, starkt ovanifrån, förstärker både känslan av 

desperation och hennes faktiskt underställda position gentemot männen i filmen (P&P, 

01:14:49). När hon samtalar med Mr Darcy då han skriver så är hon stående och tittar tekniskt 

sätt ner på honom, men kameran är vinklad så att han ändå framstår som högre än henne i 

bilden (P&P, 00:21:49), och när hon träffar Mr Wickham och denne berättar sin historia så ses 

hans ansikte i närmast klaustrofobisk närbild ur ett grodperspektiv (som kortfattat diskuterats 

tidigare kan de visuella koderna vad gäller Wickham vara tänkta som en ersättning för hans 

begränsade tid i rutan) (P&P, 00:31:01). De enda män Elizabeth visas som högre än är Mr 

Collins, och i slutet av filmen sin far, när hon faktiskt är självständig från honom genom 

(kommande) giftermål. Förutom detta användande av perspektiv så visas även de yngre 

kvinnornas beroende i scenen när Mr Colllins och Mrs Bennet intrigerar angående systrarna 

och de visas i extrem närbild medan gruppen av kvinnor de pratar om visas som mycket små 

och ur fokus dem emellan, en bild som väcker tankar om marionetter (P&P, 00:28:11).  

 

Hur temat klass skildras via filmiska element 

“She likes to have the distinction of rank preserved." (Austen 2008: 124). Kommentaren rör 

Lady Catherine. Austens böcker var av nödvändighet fokuserade på polariteten i det 

klassamhälle som hon levde i (de lägre klasserna existerar knappt i hennes böcker), och 

mycket av ironin i hennes verk härstammar från hur de olika klasserna förhåller sig till 

varandra. I filmen är de visuella skillnaderna klasserna emellan markanta, och Troost anser att 

dessa sociala skillnader är något överdrivna, men förklarar att det kan vara nödvändigt för att 
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en modern publik ska förstå vad som står på spel för alla karaktärer.62 McFarlane bekräftar 

detta när han menar att adaptionen måste anpassas efter publikens sociala och kulturella krav 

för få en positiv effekt.63 Klyftorna i filmen uttrycks inte enbart genom karaktärernas fysiska 

omgivning, men även genom rent filmiska medel, vilka ska diskuteras i detta avsnitt.  

 När familjemedlemmarna presenteras i början av filmen så visas de inte helt i bild. 

Medan Jane förmanar Lydia och Kitty så lämnas halva hennes huvud utanför rutan, något som 

speglar det allmänna kaos som råder (P&P, 00:02:15). Man skulle kunna dra slutsatsen att 

detta bara visar tillståndet i familjen, men även under den första balen så har karaktärerna ofta 

bildmässigt beskurna huvuden, förslagsvis för att visa på naturlighet, vilket antyder att detta 

är utmärkande för medelklassen. I de scener som utspelar sig under okonstlade förhållanden 

så rör sig också alltid något i förgrunden, ur fokus. Det första exemplet på detta är när 

Elizabeth betraktar sin familj i förberedelserna för den första balen; fokus är på henne, men 

systrarnas kjolar fladdrar förbi framför henne och skymmer ansiktet emellanåt (P&P, 

00:04:38). Även under den första balen så pågår alltid någonting precis framför kameran. 

Familjen är i ett direkt följande klipp utspridda i massan i rummet, utan någon särskild 

framställd position, vilket visar dem som en fullkomligt naturlig och integrerad del i den 

gemenskap som finns (P&P, 00:07:02). I stunden blir skillnaden i antal mellan aristokratin 

och medelklassen också tydlig, då klippet på massan alterneras med ett närmast antagonistiskt 

klipp till de tre aristokraterna. Vidare så visas familjen Bennet alltid som fysiskt nära, 

exempelvis inramade av dörröppningar när de tjuvlyssnar till samtal, och denna närhet visas 

även utbredd i deras klasskikt under den första balen. Sørbø beskriver detta som att till synes 

gemytliga drag är gjorda överdrivet klara för att försäkra tittaren om medelklassens 

överlägsna kvaliteter.64 För i kontrast till kaoset, närheten och öppenheten så finns den 

betydligt stramare aristokratin, som är utestängande. När dörren öppnas på Netherfield för att 

avslöja Jane utanför och betjänten i princip blockerar hela bildrutan så är det en antydan om 

att hon egentligen inte är välkommen, eller åtminstone bokstavligen står utanför den värld hon 

försöker komma in i (P&P, 00:16:00). Frågan om medelklassens moraliska överlägsenhet kan 

diskuteras, då Elizabeth, som är vår moraliska kompass i viss utsträckning, som genom filmen 

 
62 Troost 2007, s. 75-89. 
63 McFarlane 1996, s. 93. 
64 Sørbø 2014, s. 172-173. 
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visar allt större avstånd till sin familj genom positionering i bildrutan. 65 I det här fallet får 

familjen representera just medelklassen. 

 Förutom att aristokratin är exklusiv så kommenderar den också respekt på ett helt 

annat sätt. Medan familjen Bennet under den första balen emellanåt göms bakom massan så 

visas Mr Darcy mot en vägg med mängder av ofokuserade statister i förgrunden, men dessa 

respekterar honom på ett helt annat sätt än de gör de andra karaktärerna, han blir inte skymd 

av dem även om de befinner sig på samma nivå (P&P, 00:07:15). Detta speglar den respekt 

som hans förmögenhet orsakar i boken: ”Mr Darcy soon drew the attention of the room by his 

fine, tall person, handsome features, noble mien; and the report which was in general 

circulation within five minutes of his entrance, of his having ten thousand a year.” (Austen 

2008: 6). På ett liknande sätt presenteras Lady Catherine på Rosings. Kameran visar först 

Lady Catherine bakifrån och sveper sedan runt henne (P&P; 00:56:40). Hon är en sådan 

självklar närvaro att hon inte behöver introduceras ansikte mot ansikte, och när hon träder in 

på Longbourn sker det utan förvarning och utan närbilder (P&P, 00:44:13), med en självklar 

arrogans, vilket speglar hennes attityd i boken och får vara representativ för hela hennes klass:  

“…there was little to be done but to hear Lady Catherine talk, which she did without any 

intermission till coffee came in, delivering her opinion on every subject in so decisive a 

manner, as proved that she was not used to have her judgement controverted.” (Austen 2008: 

126). 

 Sørbø anser att klassironi inte existerar i filmen,66 men som tidigare nämnts så finns en 

viss ironi i de överdrivna skillnaderna som sätts i relation till varandra genom alternerande 

klipp. När Elizabeth kommer till Netherfield så presenteras aristokratin för första gången i sin 

rätta miljö, och den är perfekt arrangerad, vilket verkar än mer konstlat i kontrast till den 

röriga komposition som råder i resten av filmen. Bilden på salongen är vid, och vid ett perfekt 

centrerat bord sitter Mr Darcy och Caroline Bingley (P&P, 00:16:56). Sørbø kommenterar att: 

“The symmetry and beauty of Netherfield does not necessarily indicate harmony but rather 

artificiality and tensions.”67 I övrigt används ofta perspektiv för att visa aristokratins bostäder 

som enorma. Kameran sveper nedför Netherfield för att visa dess höjd (P&P, 00:23:58), 

Bingley tittar ut och ner från balkongen från samma byggnad, och alla visas som mycket små 

i jämförelse med Rosings (P&P, 00:56:11). Även familjen Bennets hem, Longbourn, visas 

 
65 Stewart-Beer 2007. 
66 Sørbø 2014, s. 172. 
67 Sørbø 2014, s. 169. 
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ofta i vad Sørbø kallar ”a generic exterior long shot”. Centrerat mellan två gigantiska träd 

verkar bilden vilja etablera dess anrikhet och stabilitet, och fungerar även som en kommentar 

till de som bor där.68  

Sammanfattning 

Boken använder sig utav free indirect discourse, flera fokalisatorer och en ironisk narrativ för 

att skapa den stil som är så typisk för Austen. Även om man inte kan förvänta sig att en 

adaption ska lyckas med att i full utsträckning överföra bokens språk till filmens bilder, så har 

skaparna av filmen Stolthet och Fördom åtminstone försökt, och i viss mån lyckats väl.  FID 

symboliseras genom ett inträde i dörrar (där interiören kan tolkas som en symbol för inre liv) 

och en koncentration utav presentationen av karaktärer. Även användandet av halvsubjektiv 

kamera kan sägas anspela på det stilistiska draget. Att enbart Elizabeth används som 

fokalisator förstärker den subjektiva känslan, och gör att man inte har samma inblick i andra 

karaktärers motivationer som finns i boken. Ironin skildras genomgående genom olika 

kontraster, exempelvis så kontrasten mellan Elizabeths agerande vid hennes besök av 

Pemberley och hennes tidigare interaktioner med aristrokatin kulminationen av den ironiska 

narrativen i filmen, och utgör en vändpunkt för hennes relation till Mr Darcy. Vidare används 

en del andra filmiska element för att ersätta dialog, så som i fallet med Mr Wickhams 

karaktär, som inte ägnas mycket tid i rutan, men vars betydelse klargörs genom filmiska 

koder.   

 En del av Elizabeths karaktärsdrag har blivit förstärkta, däribland självständigheten, 

som nästan blir extrem i det ständiga jämförandet av henne till naturen, och som visar henne 

som oberoende av andra karaktärer, något som inte helt stämmer med bokens skildring. Att 

hennes förnuftiga sidor ofta sätts i relation till hennes familjs beteende är däremot i enlighet 

med förlagan. Hennes mer ungdomliga uttryck, som starka känslor och fåfänga, har en 

motsvarighet i boken. Att Elisabeths insikter har gjorts icke-verbala uttrycker något andra 

känslor än i boken, men de visualiseras effektivt.  

 Relationen till Mr Darcy påverkas av den tidigare nämnda subjektiviteten; hans 

känslor är inte uppenbara från början, även om de antyds. Det abrupta i hans karaktär 

förstärks genom kameraarbetet, vilket är i enlighet med boken, men det ger också vissa 

romantiskt drag åt historien. Intensiteten i interaktionerna mellan Mr Darcy och Elizabeth 

 
68 Sørbø 2014, s. 167. 
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skildras i snabba klippningar och en utdragen danssekvens som drar en parallell till hela deras 

relation. Att Elizabeth vid åsynen av Pemberley nästan fäster större vikt vid godsets insida än 

miljön utanför är i enlighet med filmens metaforer för personlighet, och naturens betydelse för 

deras förhållande visas på andra sätt. Deras förening ute i naturen mot slutet av filmen 

används för att tydligt understryka deras respektive tillväxt gentemot en gemensam plattform 

utanför den artificiella miljön de ursprungligen umgåtts i, en plats de inte delar med någon 

annan karaktär. 

 Skildringen av strukturella skillnader mellan könen framställs genom att mestadels 

visa Elizabeth (och enstaka fall hennes systrar) som underlägsna männen i filmen genom 

kameravinklar. I situationer där hon porträtteras som underlägsen visas hon oftast som 

sittandes medan männen står, samt utifrån kameravinklar som markerar dessa relativa 

positioner, det vill säga sedda ovanifrån respektive nedifrån. På samma sätt bekräftas 

Elizabeths frigörelse från sin far genom en invertering av deras respektive positioner, således 

med Elizabeth som den stående och han som den lägre, i slutet av filmen.  

Vidare framställs skillnader mellan klasserna genom tydliga och klart åtskilda perspektiv. 

Medelklassen framställs som kaotisk och öppen medan aristokratin är ordnad och exklusiv. 

Adeln åtnjuter mer respekt, och karaktärer ur den gestaltas genom den ironiska narrativen som 

arroganta.  

 Analysen har visat att det är kritiskt att förstå de filmiska elementens semiotik för att 

objektivt kunna bedöma en adaption i relation till sin förlaga. Utifrån det analysen har 

presenterat anser jag att filmen har lyckats anspela tillräckligt mycket på de viktigaste dragen 

ur boken för att vara en trogen adaption, medan den samtidigt omtolkar dessa väl nog för att 

kunna fungera som ett självständigt verk. 
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