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Inledning 
	  

”All happy families are alike; each unhappy family is unhappy in its own way.” 
       –Lev Tolstoj 

 

Jag är långt ifrån den första att använda mig av Lev Tolstojs ord. Det är den allra 

första meningen i Anna Karenina, en ofta citerad sådan.  Romanen Anna Karenina 

skriven av den ryska författaren Lev Tolstoj, är en klassiker i litteraturhistorien. Den 

publicerades första gången som en följetong under åren 1875-1877 i en rysk periodisk 

tidskrift.1 135 år senare är verket fortfarande aktuellt. Verket har sedan det skrevs 

filmatiserats ett 20-tal gånger.  Anna Karenina gick i en ny version upp på 

hollywoodscenen 2012 med Keira Knightly i spetsen; en av 2000-talets mest välkända 

skådespelerskor. Enligt det amerikanska magasinet Time är romanen ett av världens 

främsta verk. Resultatet grundades på en undersökning där man låtit 125 framstående, 

nutida författare lista vilken de ansåg vara världens bästa roman.2  Lev Tolstojs Anna 

Karenina är 815 sidor lång i den utgåva jag använt mig av.3 Det är inte bara på film 

som Anna Karenina har levt vidare utan verket har även figurerat på operascenen, på 

teatern, i radio, som balett och TV-serie. Hur tar man en 815 sidor lång roman och 

förvandlar den till en 129 minuter kort film?4 De kan omöjligen bli två identiska verk. 

Det var den frågan som väckte mitt intresse och där mitt arbete började. Jag har valt 

att göra en adaptionsstudie där jag analyserar överföringen från text till det visuella 

och auditiva, i mitt fall alltså från Lev Tolstojs roman Anna Karenina till 

filmatiseringen Anna Karenina från 2012 regisserad av Joe Wright.5  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Gary Adelman, Anna Karenina; The Bitterness of Ecstacy, 1990, Boston: Twayne Publishers.  
2 Time, The 10 Greatest Books of all Time, 
http://content.time.com/time/arts/article/0,8599,1578073,00.html, 2014-05-16 
3 Leo Tolstoy, Anna Karenina, 2006, London: Penguin Classics, nedan ges sidhänvisning direkt i 
löpande text till denna upplaga.  
4 Imdb, Anna Karenina, http://www.imdb.com/title/tt1781769/?ref_=nv_sr_1, 2014-01-31 
5	  Joe Wright, Anna Karenina, 2012, England: Universal Studios, nedan ges hänvisning direkt i löpande 
text till anförda sekvensen genom tidsangivelser.	  
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Disposition 
Min uppsats inleds med mitt syfte, därefter följer rubriken Metod och teoretisk grund. 

Jag beskriver därpå kort romanens handling och filmens handling. Under rubriken 

Överföringen i generella drag redogör jag först för genomgående och övergripande 

skillnader mellan romanen och adaptionen. Sedan går jag in på specifika delar av 

romanen och adaptionen. Vidare presenterar jag mina avslutande reflektioner. 

Därefter följer rubriken Källor och litteratur och avslutningsvis följer ett Appendix 

med stillbilder från specifika sekvenser i adaptionen och information om filmen 

(produktionstillverkare).  

 

Syfte  
Anna Karenina är en av världens mest kända romaner. Syftet med min uppsats är att 

analysera ett verk som har omtolkats i olika versioner och flyttats från ett medium till 

ett annat. Jag har undersökt likheter som kvarstår och skillnader som uppstått som 

effekt av det nya mediet och den nya tolkaren, i detta fall från ett skriftligt verk till ett 

visuellt och auditivt verk. Jag har analyserat romanen Anna Karenina och en 

filmatiserad version. Det finns många intressanta ingångar i verket. Eftersom det inte 

finns utrymme för alla intressanta aspekter har jag valt att fokusera två av de 

kärlekspar som finns i verken nämligen; Karenina (Anna Arkadjevna Oblonskaja 

Karenina) och Vronsky (Aleksej Krillovitj Vronsky) samt Kitty (Jekaterina 

Aleksandrovna Sjtjerbatskaja) och Levin (Konstantin Dmitrijevitj Levin).  

 

Metod och teoretisk grund 
Mitt arbete är en adaptionsstudie med utgångspunkt i Linda Hutcheons A Theory of 

Adaptation. Jag har även tagit del av annat material som behandlar adaptionsstudier, 

till exempel Film and Literature: An Introduction and Reader, boken tar upp ett 

historiskt perspektiv och verkar framförallt vara skriven för filmstudenter.6 Brian 

McFarlane tar i sin bok Novel to film: an introduction to the theory of adaptation upp  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Timothy Corrigan, ed. 2012, Film and Literature: An Introduction and Reader, 2nd Edition. London 
and New York: Routledge. 
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två centrala begrepp, den mentala bilden och den visuella bilden. Exempel kopplat till 

min studie är den mentala bild som läsaren får av att läsa Anna Karenina och den 

visuella bild som serveras när Anna Karenina visas på filmduken.7 I adaptionen måste 

det göras ett val, antingen att hålla sig så nära originalverket som möjligt eller skapa 

sitt eget verk och sätta sin egen prägel på adaptionen. 8    

 Begreppet adaptation – to adapt kan översättas till adaption, att anpassa. 

Hutcheon utgår från att en adaption skapas och tas emot i relation till en tidigare text. 

Om mottagaren är medveten om det ursprungliga verket kommer det tidigare verket 

alltid vara närvarande, som en skugga vid det verk mottagaren upplever direkt. 

Kopplingen mellan verken är uppenbar och självklar.9  Dessa adaptioner finns överallt 

idag. Vi ser dem bland annat på TV, internet, teaterscenen, i serietidningar, böcker 

och på film. Hutcheon behandlar hela processen av en adaption och har delat in 

adaption i olika delar. Dessa är: What? Who? Why? How? Where? och When?10 

Viktigt att understryka är att en adaption inte endast är ett exakt återskapande av ett 

originalverk. En adaption behöver inte följa originalverket till punkt och pricka, utan 

sekvenser kan strykas, repliker omarbetas osv. Det är viktigt se en adaption som ett 

självständigt verk.         

  Hutcheon tar upp tre olika perspektiv i sin adaptionsteori. (1) Formal 

entity or product, innebär att en adaption är sedd som en formell enhet eller produkt. 

Adaptionen är uttalat en omfattande och offentliggjord transformering av ett specifikt 

verk. Omkodningen kan innebära till exempel ett skifte från ett medium till ett annat, 

ett genrebyte eller en skiftning av ram och som resultat av det, skiftning av kontext. 

Skifte av ram kan till exempel vara att välja att förmedla en annan synvinkel än det 

ursprungliga verkets – vilket leder till en helt annan tolkning.11 (2) Process of 

creation, det vill säga själva skapelseprocessen av en adaptionsakt innefattar alltid 

både (om)tolkning och (om)skapande. (3) Process of reception, adaption är en form 

av intertextualitet. Recipientsprocessen är individuell, en recipient som inte har läst 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Brian McFarlane, Novel to film: an introduction to the theory of adaptation, 1996, Oxford: 
Clarendon. 	  
8 Ibid. s.7. 
9 Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation, 2006, New York: Routledge, Taylor & Francis Group, s.6. 
10 Ibid. s. 7. 
11 Ibid. s. 8. 
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Anna Karenina kommer uppleva filmen annorlunda än den recipient som har läst 

romanen. Minnet och erfarenheten hos olika recipient skiljer sig åt.12   

 I min uppsats kommer framförallt behandla delarna What? och Who? men 

även delen Why?  Som en del av What? ryms begreppen telling och showing. Den 

vanligaste formen av adaption är en som rör sig från telling till showing.13 Det är en 

stor skillnad mellan att läsa ett verk och att få ett verk uppspelat/visat. I ett litterärt 

verk är det enklare att synliggöra till exempel en romanfigurs inre genom att förklara 

tankegångar och beteenden. Det är lättare att i skrift förmedla beskrivningar och 

berättande, i en filmatisering måste texten omkodas och omformas till visuella och 

auditiva uttryck såsom tal, tonläge, känslouttryck, gester och kroppsspråk. 

Omkodningen blir i överföringen mellan text och bild tolkade åt åskådaren. Under 

dramatiseringsprocessen sker oundvikligen en viss förskjutning. En accentuering av 

fokusering av teman, handling och fiktiva gestalter sker i och med adaptionen.14 I en 

överföring från det skrivna till det visuella blir det en transport från fantasin till en 

okulär, synlig uppfattning. Lika viktig som den visuella överföringen är den auditiva. 

Hit hör inte bara det talade ordet utan även bakgrundsljud och musik. Musik har en 

förmåga att leda en mottagares känslor i en viss riktning.15    

 Ett visuellt medium kan inte krypa in i en rollfigur på samma sätt som en 

litterär text. Genom exteriörer kan ett visuellt medium spegla en karaktärs inre och på 

så vis blir det enklare för recipienten att tolka vad som pågår under den synliga ytan 

hos en fiktiv gestalt.16         

 Delen Who? Försöker reda ut vem som är adaptören. Det är inte helt lätt att 

avgöra vem som är adaptören när en litterär text överförs till ett visuellt och auditivt 

medium. Ta exemplet film, det finns flera adaptörer i en film: manusförfattaren, 

regissören, filmaren, skådespelarna, scenograferna och så vidare.17 Alla involverade 

har tolkat ett material av någon form, fått en uppfattning och gjort materialet till sitt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Ibid s. 9. 
13 Ibid s. 38. 
14 Ibid. s. 40.	  
15	  Ibid. s. 41.	  
16 Ibid. s. 57. 
17	  Ibid. s. 81.	  
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eget. Det finns flera skapare och därför finns det flera adaptörer.18 Manusförfattaren 

tolkar oftast texten som ska adapteras och anpassar den för ett nytt medium. Sedan är 

det regissören som ger uttryck för den adapterade texten. Regissören är den som har 

det yttersta ansvaret för helheten och därför för adaptionen som adaption.19 Joe 

Wright regisserade filmen Anna Karenina 2012, han är i och med det ytterst ansvarig, 

vilket innebär att filmen är hans adaption av romanen Anna Karenina skriven av Lev 

Tolstoj. I mitt arbete har jag valt att alltid referera till adaptionen som adaption.  

 Delen Why? utforskar varför någon gör en adaption, risken finns att 

adaptionen anses som sämre än originalet och framförallt inte lever upp till publikens 

fantasiversioner. För att svara på frågan undersöker Hutcheon olika juridiska, 

pedagogiska, politiska och personliga skäl.20   

 

Romanens handling 
Berättelsen börjar med att läsaren blir placerad mitt i en äktenskapskris mellan 

makarna Oblónsky i Moskva. Stepán Arkádyich Oblónsky (här efter benämnd Stiva) 

har blivit ertappad med att vara otrogen mot sin hustru, Dárya Alexándrovna 

Oblónskaya (Dolly). Hustrun har i sin upprördhet hotat att lämna sin man.  Stiva 

hoppas kunna rädda sitt äktenskap och sänder efter sin syster Anna Arkadyevna 

Oblónskaya Karénina (Karenina) som reser från Sankt Petersburg för att agera 

medlare. Dolly och Stiva återförenas efter Kareninas ankomst.    

 Två män konkurrerar om Dollys yngre syster Ekaterína Alexándrovna 

Shcherbátskaya (Kitty) som precis fyllt arton år. Den ena är Konstantín Dmítrich 

Lévin (Levin) en godsägare som tillbringar huvuddelen av sin tid ute på landsbygden.  

Den andra är en militär vid namn Alexéi Kiríllovich Vrónsky (Vronsky). Levin friar 

till Kitty precis före en bal men blir avvisad. På samma bal förlorar Kitty sin andra 

beundrare som blir stormförälskad i Karenina.  Efter sitt frieri reser Levin djupt 

olycklig tillbaka till sitt gods. Karenina lämnar Moskva i ett förvirrat tillstånd. Hon 

hoppas att de känslor som väckts för Vronsky ska stanna i Moskva, då hon är gift 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Ibid. s. 83.	  
19	  Ibid. s. 85. 
20  Ibid. s. XV.	  
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med Alexéi Alexándrovich Karénin (Karenin) och de tillsammans har en son. 

 Vronsky väljer att följa efter Karenina till Sankt Petersburg. Efter att de två 

stött på varandra ute i sällskapslivet ett flertal gånger kan de inte längre hålla sina 

känslor i styr och inleder ett förhållande. Förhållandet blir uppenbart för omvärlden. 

Vilket resulterar i att Karenina berättar om sitt kärleksförhållande för sin make. 

 Efter balkvällen blir Kitty djupt deprimerad och reser till Tyskland för att 

återhämta sig. Att vistas bland sjuka människor förändrar Kitty, hon hjälper till att ta 

hand om de andra patienterna och får en nära vän som kommer att betyda mycket för 

henne, Varenka. Levins sjuke bror vårdas på samma kurort som Kitty befinner sig. 

 Karenina som fortsatt sitt förhållande med Vronsky blir gravid med hans barn. 

När Karenina ska föda blir hon svårt sjuk under förlossningen. I sin sjukdom ber hon 

om Karneins förlåtelse och Vronsky blir ivägskickad. När Karenina tillfrisknar 

ångrar hon sitt beslut och återförenas med Vronsky. Tillsammans flyttar de till Rom. 

 Kitty återvänder från Tyskland.  Levin och Kitty blir förälskade och gifter sig. 

Kitty hjälper till att vårda Levins sjuka bror. Levin och Kitty flyttar ut till Levins 

gods och får en son. Levin hade höga förhoppningar om faderskapet, och sin kärlek 

för sonen men efter sonens födelse tampas han med sina känslor.   

 När Vronsky och Karenina flyttar tillbaka till Ryssland önskar hon träffa sin 

son med Karenin. Sonen är ständigt i hennes tankar men önskemålet om mötet 

avvisas av Karenin. Det är en stor sorg för Karenina, saknaden av sonen tär i sin tur 

på förhållande med Vronsky. Hon och Vronsky flyttar ut till landet. Vronsky blir 

rastlös och börjar tillbringa allt mer tid i staden. Så fort Karenina är ensam tar hon 

morfin. Ensamheten gör henne olycklig och svartsjuk. Karenina anses vara en fallen 

kvinna och är utestängd från sällskapslivet. Kareninas sinne blir mer och mer 

dunkelt, för henne blir situationen ohållbar. För att försöka driva igenom en 

skilsmässa åt sig följer hon med Vronsky i en flytt till Moskva. Processen blir lång, 

Karenina och Vronskys förhållande blir ansträngt och de grälar allt värre.  Tillslut 

orkar Karenina inte mer, hon tvivlar på Vronskys kärlek, saknar sin son och får för 

sig att världen är bättre utan henne. I en situation av förtvivlan tar hon sitt liv genom 

att kasta sig framför ett tåg.         

 Levin och Kitty flyttar till Moskva en tid men Levin trivs inte i staden. En dag 
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när de flyttat ut till godset igen drar ett oväder in. Kitty och deras son fastnar ute i 

skogen. Levin som blir orolig och rädd för att mista sin familj ger sig ut och letar 

efter dem. Han finner dem oskadda, rädslan att förlora dem öppnar upp nya 

faderskänslor hos Levin för sin son.  

 

Filmens handling 
Adaptionen inledes i att Stiva blivit avslöjad med att vara otrogen mot sin hustru. 

Parallellt visas korta sekvenser med Karenina när hon läser ett brev från Stiva, han ber 

henne komma och hjälpa honom rädda sitt äktenskap. Karenina reser med tåg till 

Moskva för att besöka sin bror. När hon ska kliva av tåget presenteras hon för första 

gången för Vronsky. Hemma hos familjen Oblónsky möter Karenina en förväntansfull 

Kitty som ska gå på bal. Levin friar till Kitty som avvisar honom i tanke om att 

Vronsky ska ställa samma fråga. På balen tappar Vronsky intresset för Kitty och 

förälskar sig i Karenina. När Karenina reser tillbaka till sin man och sitt barn i Sankt 

Petersburg följer Vronsky efter. Karenina och Vronsky inleder ett förhållande efter en 

kväll hemma hos Betsy, kusin till Vronsky. Förhållandet mellan Karenina och 

Vronsky är uppenbart för de flesta inom sällskapslivet, Karenin vill dock inte låtsas 

om det. Karenina, gravid med Vronskys barn blir svårt sjuk under sin förlossning.  I 

ett möte med Karenin, i vad Karenina då tror är sin dödsbädd ber hon om sin mans 

förlåtelse. När Karenina trots dåliga odds, överlever och blir frisk ångrar hon sitt 

beslut och återförenas med Vronsky. Tittaren får reda på att de reser utomlands, men 

sen hoppar handlingen till att de återvänder. Karenina blir allt mer svartsjuk samt tar 

morfin för att mildra sin känslomässiga smärta. De bestämmer sig för att flytta ut till 

landet. Innan de hinner resa iväg åker Karenina till tågstationen och tar sitt liv genom 

att kasta sig framför tåget.        

 Levin får efter en tid ute på sitt gods reda på att Kitty inte gift sig med 

Vronsky. Efter att ha sett Kitty i en vagn inser han att hans liv inte är fulländat utan 

henne och reser till Moskva. Under en middag hemma hos familjen Oblónsky friar 

han en andra gång till Kitty. Denna gång svarar Kitty ja, de gifter sig och flyttar ut till 

Levins gods, där får de en son.        
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 I adaptionens sista scenen med Levin och Kitty arbetar Levin ute på godset, 

plötsligt får han ett infall och springer hem till sin hustru och son. Adaptionen slutar 

med Karenin, hans son och Kareninas och Vronskys dotter ute på en äng. Kameran 

zoomar ut och ängen är placerad inne på teatern (en scen jag återkommer till i mina 

avslutande reflektioner). 

Överföringen i generella drag 
I adaptionen har alltså en överföring skett från text till det visuella och auditiva. Det 

medför automatiskt skillnader mellan romanen och adaptionen. De två verken skiljer 

sig även i andra aspekter. Några av dessa genomgående skillnader kommer jag att 

belysa i det här avsnittet. I romanen är miljöerna som rollfigurerna befinner och rör 

sig i realistiska. Adaptionen inleds med en tom teater. Ridån går upp, Stiva sitter 

ensam på en stol. In kommer en barberare dansande med ett rött skynke likt en 

tjurfäktare. Stämningen och ramen för adaptionen sätts redan under dessa första 

sekunder av filmen. I adaptionen pendlar miljöerna mellan att utspela sig i en teater 

och i realistiska, vardagliga miljöer. Rollgestalterna figurerar bakom scenen, på scen 

och i teatersalongen omringade av sceneri och kulisser.     

 Alla händelser och romandelar har givetvis inte tagits med i adaptionen, vissa 

händelser har strukits, komprimerats, ändrats, omtolkats eller förstärkts. I adaptionen 

är många av händelserna mer effektfulla och händelseförloppet är på snabbspolning. 

Några av de mest påtagliga ändringarna är uteslutandet av Levins långa utläggningar, 

tankar kring bondesamhället och liv ute på godset. Episoden där Kitty är sjuk är 

struken. I adaptionen får publiken inte följa med Karenina och Vronsky när de flyttar 

utomlands. Publiken får veta att de reser iväg, men sedan hoppar händelseförloppet 

till att de återvänt till Ryssland. Sekvensen när Karenina och Vronsky bor ute på 

landet är struken osv. I romanen är det flera vändor fram och tillbaka i Vronskys, 

Karenina och Karenins relation, många rörande skilsmässa mellan Karenina och 

Karenin. Få av dessa turer finns med i adaptionen.   I romanen får läsaren ta del av 

flera olika berättarperspektiv. Läsaren får följa de centrala romanfigurerna ur deras 

egna perspektiv och ta del av deras inre. Framförallt får läsaren följa Karenina, 

Vronsky, Karenin, Kitty, Levin men även Stiva och Dolly. Det finns en del bifigurer i 
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romanen som inte är medtagna i adaptionen, till exempel är bara en av Levins två 

bröder med i adaptionen. Eftersom delen där Kitty bor utomlands och lär känna 

Varenka är borttagen är inte hennes roll med i adaptionen. De flesta rollfigurer som 

tar stor plats i romanen får mindre utrymme i adaptionen, undantagen är Karenina och 

Vronsky. Levin och Kittys relation som utvecklas och tar mer och mer plats i 

romanen hamnar i bakgrunden till förmån för Karenina och Vronsky, vars relation 

adaptionen kretsar kring. 

 

Analys av enskilda sekvenser    

Det första mötet – på tågstationen 
Första gången som Karenina och Vronsky stöter på varandra är på tågstationen. 

Karenina har haft sällskap med Vronskys mor på resan från Sankt Petersburg till 

Moskva. På stationen blir en stationsvakt klämd till döds av tåget. I adaptionen råkar 

Karenina stöta till stationsvakten bara några minuter innan olyckan inträffar och de 

får ögonkontakt (scen start 00:18:10). I romanen precis efter olyckan när Stiva och 

Karenina är på väg från stationen undrar Stiva vad det är för något? Karenina svarar 

att det är ett dåligt omen och syftar på den döda mannen (s.65). Redan vid Kareninas 

och Vronskys första möte finns det tecken på att det inte kommer sluta lyckligt. 

 

Avvisandet 
I romanen håller Kitty en inre monolog, i sina tankar för hon en diskussion med sig 

själv om Vronskys respektive Levins fördelar. Det är precis efter middagstid och 

samma kväll hålls en bal, där båda männen som upptar hennes tankar kommer 

närvara.  

Her heart was beating hard, and she could not fix her thoughts on anything. She felt that this 
evening, when the two of them would meet for the first time, must be decisive in her fate. 
(s.46) 

Levin anländer redan före balen börjar, i och med Levins tidiga ankomst blir Kitty 

säker på att Levin vill träffa henne ensam och framföra ett frieri. Det är inte förrän nu 
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Kitty får insikt om att hon kommer behöva såra en annan människa, dessutom en 

person som hon verkligen håller av. Kitty har i förväg bestämt sig i för att tacka nej 

till Levins frieri, eftersom hon förväntar sig att även Vronsky ska fria till henne. Valet 

att tacka nej beror delvis på hennes mors inflytande. Modern anser att Vronsky är ett 

gott parti. Fadern menar i motsats till modern att Levin är den bättre av männen.  

 Trots att Kitty redan har bestämt sitt svar när Levin friar, grubblar hon över 

hur hon ska svara: ”Well, what shall I tell him? Can I possibly tell him that I don’t 

love him? It wouldn’t be true.” (s.46) Levin har gått in i samma rum som Kitty och 

går fram till henne. Vid ett tidigare möte har Levin berättat för Kitty att han inte vet 

hur länge han tänkt stanna i Sankt Petersburg, han hänvisar tillbaka till det mötet: ”I 

told you I didn’t know whether I had come for long… that it depended on you…” 

(s.47) Kitty vet inte vad hon ska svara och Levin fortsätter, obeslutsam om hur han 

ska formulera sig, vilket framhäver hans nervositet: ”I wanted to say…I wanted to 

say…I came for this…that…to be my wife ” (s.48) får han ur sig. Kitty andas tungt, 

hon är hänförd. Hon svämmar över av lycka, Kitty känner känslor som hon inte räknat 

med. Aldrig hade hon trott att Levins kärleksförklaring skulle göra ett så starkt 

intryck. När Kitty samlat sig kommer hon ihåg Vronsky: ”Raising her light, truthful 

eyes to Levin and seeing his desperate face she hastily replied: ’It cannot be…forgive 

me… ‘ ”.(s.48) Utan att se på Kitty svarar Levin att det kunde väl inte vara på något 

annat sätt. Läsaren får ta del av Levins tankar om att Kitty hade varit så betydelsefull 

och nära honom för bara ett ögonblick sen, men bara på en sekund hade hon blivit 

främmande och avlägsen. Precis efter avvisandet kommer Kittys mor in i rummet. 

 I adaptionen sitter Levin och äter middag med Stiva på en restaurang. Sitva 

berättar för Levin att han har en rival. Levins ansikte blir stramt och han säger 

allvarligt, för honom handlar den kommande kvällen om liv och död. Plötsligt ropar 

någon Levins namn, det är Kitty som glatt kommer hoppande i en rosa klänning.  

Sceneriet och kulisserna som varit bakom Levin tas bort och plötsligt är han hemma 

hos Oblónskys. Kameran slutar filma Kitty och istället filmar den Levin. Framför 

honom dras en ridå upp. Bakom sitter Kitty på scenen med en solfjäder i handen. 

Kulisserna som omringar henne är små änglar på moln.  Levin går mot Kitty, han 

stannar upp precis framför scenen i någon sekund, för att sedan gå upp för trappan 
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som leder upp på scenen. De två utbyter artighetsfraser. Kitty frågar Levin hur länge 

han tänkt stanna. Levin svarar med en annan självsäkerhet än den i romanen att han 

inte riktigt vet och att det beror på Kitty. Hon ser förvånad ut och svarar: ”On me?” 

(scen start 00:12:34) Levin börjar bli nervös, han slår ner blicken mot marken och 

börjar om: ”What I mean to say is that … I only came with one purpose…” sakta går 

han ner på knä, samtidigt håller han Kittys hand. Kitty vänder sin blick från honom 

och mot ett annat håll, han fortsätter: ”I want to…will you be my wife?” Kitty vänder 

tillbaka blicken mot Levin.  Det hörs hur en dörr öppnas i bakgrunden. Det kommer in 

balgäster på scenen. Kitty ser förvirrad ut, handen ligger fortfarande i Levins. Levin 

tittar upp och möter Kittys förvirrade ansiktsuttryck. Han säger: ”I’m sorry, wrong 

moment, It’s the wrong moment.” Kitty skrattar ett nervöst litet skratt och ser sig 

omkring. Levin undrar: ”But will you?” Kitty ler snett, rycker bort sin hand, slår ner 

blicken och svarar ”I can’t”. Rummet fylls av människor. Levin ställer sig tyst upp 

och börjar backa bakåt. Kitty reser sig hastigt och ropar förlåt. Levin svarar: ”Yes, it 

was impossible.” Sedan går han nedslagen därifrån (scen slut 0:13:25). 

 

Balen 
I Sankt Petersburg blir Karenina övertalad av Kitty att gå på samma bal som hon och 

resten av familjen Oblónsky ska gå på. I romanen kliver Kitty in i balsalongen med 

sin mor. I adaptionen är allt centrerat kring henne. Hon kliver ensam in från baksidan 

av en teater, där passerar hon kulisser som leder in till teatern.  Teatern förvandlas till 

en salong framför tittarens ögon. Scenen är ständigt närvarande, så även läktarna 

(scen start 0:25:43). Så fort Kitty kliver in blir hon uppvaktad och bjuds upp till dans. 

Danspartnern frågar henne vart hon vill bli förd. Mannen bär Kitty på sina axlar, det 

ser ut som hon svävar. Hon ber sin danspartner att föra henne till Karenina, som 

precis äntrat balsalen.          

 I romanen bär Kitty en rosa klänning på balen – i adaptionen är hon helt klädd 

i vitt. Karenina bär i adaptionen som i romanen en svart klänning. Kvinnorna blir 

genom klänningarna ett motsatspar i adaptionen, som yin och yang. Kitty i sin 

oskuldsfulla vita klänning och Karenina i sin svarta. I den vita klänningen ser Kitty ut 
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som en ängel. Kareninas svarta klänning kan liknas vid en utblommad ros som 

befinner sig på sitt sista stadium, medan den vita känningen kan ses som en tabula 

rasa, ett oskrivet blad. Även i romanen är kvinnorna två motpoler i sina klänningar. 

Kitty bär en flickig färg medan Karenina bär en färg för en mogen kvinna.  Tolstoj 

lägger stor vikt vid Kareninas klänningsval. Kitty hade bett henne bära en mörklila 

klänning. Istället valde Karenina en svart urringad klänning. Den rosa flickiga 

klänningen förtydligar att Kitty är ny i sällskapslivet, orörd och i naiv. Tolstoj 

använder Kareninas svarta klänning som en ingång för att beskriva hennes skönhet. 

Vikten läggs på detaljer. Det är som att Kitty ser Karenina för första gången och 

läsaren får följa med i hennes iakttagelser (s.79).      

 De flesta av balpartierna beskrivs i romanen genom Kittys tankar.  Som läsare 

får man följa med på Kittys känslobana från festens början till slutet av kvällen. Balen 

börjar med att Kitty är lycklig och förväntansfull, men avslutas i insikten att Vronsky 

tappat intresset för henne till förmån för Karenina. Humöret försämras drastiskt. I 

adaptionen har balsekvensen kortats ner. Genom att spegla Kittys känslor och 

förvirring kring Vronskys avvisande, inte genom ord utan genom kroppsspråk och 

blickar lyckas adaptionen få recipienten att följa med i Kittys känsloliv. I filmen är 

Kittys blick fäst på Vronsky som inte möter den. Han har sin blick fäst på Karenina. 

När Vronsky dansar med Kitty är han nonchalant och ointresserad, efter deras dans 

bjuder Vronsky upp Karenina.       

 I romanen beskrivs det ur Kittys perspektiv hur Karenina och Vronsky dansar 

och vad deras blickar avslöjar. 

She knew that feeling, knew the signs of it, and she saw them in Anna. […] Each time he 
spoke with Anna, her eyes flashed with a joyful light and a smile of happiness curved her red 
lips. […] Kitty looked at him and was horrified. What portrayed itself so clearly to Kitty in the 
mirror of Anna’s face, she also saw in him. (s.81)   

I adaptionen framhävs dansen mellan Karenina och Vronsky genom det 

visuella. När de två filmgestalterna dansar är hela balsalongen fryst för en sekund 

förutom Karenina och Vronsky, i takt med att de dansar förbi gäster och andra 

dansande par får gästerna åter liv.  I en del av danssekvensen är hela salongen tom 

och mörk, förutom en strålkastare som lyser på Karenina och Vronsky. Adaptionen 

lyckas med den strålkastaren förtydliga att paret bara har ögon för varandra. Genom 
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dessa teatraliska grepp får adaptionen fram hur Kareninas känslor vaknar till liv på 

filmduken, på samma sätt som Tolstoj får fram Kareninas känslor genom att spegla 

dem ur Kittys ögon i romanen. Efter det tomma rummet i adaptionen är det som en 

förtrollning bryts och balen fortsätter på samma sätt som innan. Kameran övergår till 

Kitty, vars frustration märks i såväl ansiktsuttryck som i en allt snabbare andning. Det 

förstärks ytterligare av att musikens rytm går fortare och danstakten ökar. Kameran 

pendlar snabbt mellan Kitty, de tillsammans dansande Karenina och Vronsky och 

deras åskådare. Karenina möter en blick från den synligt förstörda Kitty. I blickmötet 

rycks Karenina ur sin trans och förs tillbaka till verkligheten. I sitt uppvaknade lämnar 

hon hastigt balen (scen slut 0:32:41).       

 I romanen slutar inte sekvensen med att Karenina lämnar balsalen. 

Händelserna beskrivs utifrån Kittys perspektiv. Det är Kitty läsaren får följa. I sin 

uppgivenhet går hon in i en salong och slår sig ner i ett hörn. Läsaren får tillgång till 

ett inre rum hos Kitty som inte visas i adaptionen.  

No one except herself understood her situation, no one knew that a few days before she had 
refused a man whom she perhaps loved, and had refused him because she trusted another. 
(s.82)  

Det läsaren får reda på i romanen, som inte är lika uppenbart i filmatiseringen, är att 

Kitty inte bara sörjer Vronskys bristande intresse utan att hon tror sig redan från 

början kunna älska Levin.  

	  

Ingen återvändo – tåget och chez Betsy 
	  

‘Well it’s all over, and thank God!’ was the first thought that came to Anna Arkadyevna. […]. 
tomorrow I’ll see Seryozha and Alexei Alexandrovich, and my good and usual life will go on 
as before. (s.99) 

Detta är det första Karenina tänker när hos sätter sig på tåget från Moskva mot Sankt 

Petersburg. Under tågresan bestämmer sig Karenina för att gå ut på stationen vid ett 

av tågstoppen. I romanen beskrivs en pågående snöstorm som Karenina välkomnar. 

På tågperrongen kommer Vronsky gående. Kareninas tankar beskrivs ingående om 

hur hon intalat sig själv att Vronsky bara var en av alla män, men att när hon ser 

honom på tågperrongen kan hon inte förneka den lycka hon känner.   
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 I adaptionen kliver Karenina ut ur tåget, det är mörkt, kallt och snöklätt men 

ingen storm. Hon tar ett djupt andetag (scen start 00:33:25). Vronsky kommer gående 

mot henne och i samma stund blåser stormen upp. Karenina tar ett hastigt andetag 

som om hon blir överraskad. Vronsky frågar om han kan stå till tjänst. Karenina 

undrar varför Vronsky lämnar Moskva. Vronsky tar ett steg närmare Karenina in i 

hennes privata zon och säger: ”What else can I do, I have to be where you are.” 

Karenina säger åt honom att han måste sluta, återvända till Kitty och glömma henne. 

Vronsky frågar om Karenina kommer glömma honom. Med tårar i ögonen svarar 

Karenina ett hastigt ”yes” och går upp på tåget igen.     

 I romanen får läsaren tillgång till Kareninas tankar, Vronsky säger det som 

hennes själ önskar men hennes förnuft fruktar. Tårarna i ögonen, det hastiga avskedet 

och ansiktsuttrycket i filmen avspeglar vad Karenina tänker i romanen. Det framgår 

tydligt att Karenina har känslor för Vronsky. När Karenina stiger på tåget igen får hon 

känslan och tänker att ”this momentary conversation had brought them terribly close” 

(s.103). Scenen på perrongen är ett avgörande skeende i Kareninas och Vronskys 

närmande till varandra. Från och med den scenen finns ingen återvändo, varken 

Karenina eller Vronsky kan förtränga sina känslor för varandra. Det är som att öppna 

Pandoras ask. Vronsky har redan gjort sitt val genom att följa efter Karenina, han 

väntar nu på att hon ska göra sitt.       

 Efter en kväll på teatern håller furstinnan Betsy, kusin till Vronsky och 

väninna till Karenina en tillställning hemma hos sig. I romanen är Betsy ett stort stöd 

för Karenina, i filmen är hon närmare Vronsky. Scenen börjar i adaptionen med att 

teaterridån i sceneriet går upp, kristallkronor sänks ner och Vronsky stiger in i 

teatersalongen. Där möts han av statister som dansar i slow motion. Mitt i rummet 

lyser en strålkastare på fyra kvinnor som öppnar sina solfjädrar, slår sig ner och pustar 

– alla i samma takt (scen start 00:41:20). Kvinnorna börjar tala med varandra: 

Kvinna ett – Now, there’s a phenomenon, look – Anna’s shadow has arrived before Anna! 
Kvinna två – I’m Anna’s friend . . . but this making-up-one’s-mind-to-it in public is not polite 
to a distinguished man like Karenin. 
Kvinna tre – In my opinion Karenin is a fool, and Anna is the best of us. 
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Vronsky kliver in i rummet. Gästerna hos Betsy börjar viska om honom och följa 

honom med blicken. Med bestämda steg närmar sig Vronsky sin kusin Betsy och 

kysser hennes hand.  

Betsy – Alexei. . . You look desperate. That’s not attractive. 
Vronsky – I’m losing hope. 
Betsy – Hope of what? Persuading a virtuous woman to break her marriage vows? 

Resten av gästerna som befinner sig på festen brister ut i ett kort skratt. Vronsky ser 

bekymrad ut och bestämmer sig för att lämna festen, då han inte tror att Karenina 

kommer dyka upp.          

 I romanen är inte Betsy närvarande när de andra kvinnorna skvallrar om 

Karenina, hennes man och Vronsky. I skvallret talas det om hur Karenina fått en 

skugga efter sitt besök i Moskva och att sådant sällan slutar lyckligt (s.135). I 

romanen är inte Vronsky lika uttittad, stirrig och nervös när han kliver in hos 

furstinnan Betsy.  Utan ”he entered with that calm manner which one enters a room 

full of people one has only just left” (s.136). Vronskys självförtroende är större i 

romanen och Betsys välkomnande skiljer sig från adaptionen, hon säger: ”Ah, here 

you are at last!”(s.136) Ett tecken på att hon är glad att se honom. Dialogen om hur 

Vronsky känner att han håller på att förlora Karenina, är en tillagd dialog för 

adaptionen.           

 I adaptionen får tittaren följa hur Karenina kommer in till Betsys fest med 

snabba jäktande steg. Väl inne ser hon sig förvirrat om efter någon – Vronsky. 

Personerna på festen tittar ut Karenina på samma sätt som de sett på Vronsky och 

viskandet börjar åter igen. Betsy kliver fram till Karenina och säger ”he’s gone”.  

Scenen skiftar till Vronsky som sitter i sin vagn och ber kusken vända tillbaka till 

festen. Hemma hos Betsy står Karenina i samma position som när kameran sist 

lämnade henne. Vronsky är på plats och börjar prata med henne. Adaptionen får 

genom det greppet fram att Vronsky bad kusken vända om samtidigt som Karenina 

letade efter Vronsky, att händelserna egentligen inträffade vid samma tidpunkt. 

Lekfull musik spelas i bakgrunden.        

 I romanen lämnar inte Vronsky festen innan Karenina kommit dit. De inleder 

ett samtal och Karenina berättar om att Kitty blivit sjuk. Vronsky frågar hur det är 
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med Kitty. Karenina svarar inte direkt på hans fråga utan säger istället ”you acted 

badly – very, very badly”. Vronsky svarar att han vet att han betedde sig dumt men att 

Karenina vet vem som var anledningen till hans uppträdande. Dialogen fortsätter, 

Vronsky påpekar: ”What you were just talking about was a mistake, and not love.” 

Karenina svarar: ”Remember, I forbade you to utter that word. [...] I came to tell you 

that this must end.” (s.139) Vronsky ser på henne och frågar vad det är hon vill ha av 

honom. Karenina säger att hon vill att Vronsky reser till Moskva och ber om Kittys 

förlåtelse. Läsaren får under dialogen inblick i Vronskys tankar: ”He saw that she was 

saying what she forced herself to say, and not what she wanted.”(s.139) Därefter 

förklarar Vronsky sin kärlek till Karenina.       

 I adaptionen är konversationen mellan Karenina och Vronsky mer lekfull. De 

hinner bara utbyta några ord innan Karenin kommer till festen. Karenina går ifrån 

Vronsky, som inte bryr sig om Karenin utan går fram till Karenina igen och frågar: 

”Were you glad to see me or not?” Kareninas vän dyker upp som ett förkläde. 

Karenin, Karenina och Vronsky blir uttittade och det viskas om dem i salen när 

Karenin kommer in rummet. Förklädet försvinner och Vronsky och Karenina 

fortsätter sin konversation. Vronsky förklarar sin kärlek för Karenina men i en kortare 

utläggning än i romanen. Han säger: “There can be no peace for us - only misery or 

the greatest happiness. You are my whole life now.” Karenina blir förstummad, en 

röst bakom börjar prata med henne, Karenina blir skrämd och rycker till. Det är Betsy 

som har börjat prata med henne och i sitt sällskap har hon Karenin. Karenin önskar att 

ta med sin hustru hem, han får inte som han vill utan Karenina stannar kvar på festen. 

Händelseförloppet hoppar till att Karenina kliver ut ur festlokalens dörrar. Vronsky 

följer efter. Deras tidigare konversation återupptas. Han frågar om hon vill att han ska 

resa till Tashkent (Vronsky har fått erbjudande om en stationering där). Karenina ser 

på honom och försöker hålla tillbaka tårarna. Hon vänder sig om utan att svara på 

frågan och börjar gå upp för en trappa. Vronsky ropar efter henne att då kommer han 

åka till Tashkent. I ren reflex vänder sig Karenina mot honom, med tårar i ögonen och 

desperation i rösten säger hon att hon inte vill att han reser. Därefter skyndar hon upp 

för trappan, pustar ut och ler (scen slut 00:47:10).    

 Efter kvällen hemma hos Betsy inleder Vronsky och Karenina sitt 
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kärleksförhållande. I romanen är det som om en ny del av boken börjar när 

förhållandet börjar.  

That which for almost a year had constituted the one exclusive desire of Vronsky’s life, 
replacing all former desires; that which for Anna had been an impossible, horrible, but all the 
more enchanting dream of happiness – this desire had been satisfied. (s.149)  

Det ”nya livet” är markerat med adaptionens enda sexuella scen. I adaptionen 

gestaltas inledandet av Kareninas kärleksförhållande genom att hon ligger i sängen 

med huvudet på kudden, hennes ögon är klarvakna och uppspärrade, hon viskar ”to 

late” (scen start 00:49:15). Därefter lyfter hon från sängen och börjar sväva som om 

hon befinner sig i en dröm. Karenina förflyttas från sin egen säng hemma till 

Vronskys säng. För att åskådliggöra åtrån mellan Karenina och Vronsky, som äntligen 

får varandra kroppsligt, är gestalterna filmade i närbild.  Kameran utforskar kropparna 

på samma sätt som paret utforskar varandras kroppar, nyfiket, bit för bit i detalj. 

Bilderna är närgångna och det enda auditiva är andetag och musik som spelas i 

bakgrunden. Det växlar mellan dessa kroppsliga klipp och hur Karenina går på gatan 

hem till Vronsky, hur han öppnar sin dörr, släpper in Karenina, hur de tar varandras 

händer och hur han för henne in i sovrummet. I ett av klippen i Vronskys 

sängkammare zoomar kameran in på Karenina, det blir som en ram runt hennes 

ansikte och hon viskar: ”Oh God forgive me. It’s the end of everything – I’ve got 

nothing left now, only you. Remember that.” Vronsky som ligger med huvudet 

vilande på Kareninas mage svarar: ”How can I not remember that? You’re my 

happiness.” Därefter sätter sig båda upp och omfamnar varandra. Dialogen fortsätter 

med att Karenina säger: ”Happiness, you murdered my happiness.” Med den 

meningen avslutas scenen och tonas ut. Övergången till nästa scen är mjuk och vid ett 

tillfälle är kärleksscenen i bild samtidigt som den efterkommande scenen innan 

övergången skett helt. I samband med övergången upprepar Karenina ordet 

”murderer” (scen slut 00:51:12).        

 I romanen gestaltas början på Kareninas och Vronskys kärleksförhållande mer 

komplext. Genom texten förmedlas de komplicerade känslorna kring förhållandet. 

Känslorna pendlar och brottas mellan skam, skräck, förtvivlan, och lycka: ”Shame at 

her spiritual nakedness weighed on her and communicated itself to him.” (s.149) 



Uppsala	  Universitet	   	   Uppsats	  15	  hp	  
VT-‐	  2014	  	   	   Litteraturvetenskap	  C	  
Litteraturvetenskapliga	  institutionen	  	  
Gabriella	  Holm	  	  
	  
	   	  
	  

	   19	  

Detta ger en mer mångfacetterad bild av kärleksförbindelsen än att Karenina och 

Vronsky endast ger efter för sin åtrå.        

 De centrala ord som uttrycks i dialogen i adaptionen beskrivs i romanen i text 

bland annat genom berättaren: ”And as the murderer falls upon this body with 

animosity, as if with passion, drags it off and cuts it up, so he covered her face and 

shoulders with kisses.”(s.149) Ordet murderer används frekvent i beskrivningen av 

deras kärleksförhållande. Samma ord som upprepas i adaptionen.   

  I adaptionen är det Karenina som kallar Vronsky för mördare, i 

romanen är det han som känner sig som en mördare: ”And he felt what a murderer 

must feel when he looks at the body he has deprived of life.” (s.149) Repliken om hur 

Karenina inte har någonting kvar förutom Vronsky är tagen ur romanen. Det är en 

replik som förmedlar konsekvensen av deras kärlek.  

 

Kapplöpningen och avslöjandet  

I Anna Karenina tävlar Vronsky i en kapplöpning. Sekvensen behandlas olika i 

adaptionen jämfört med romanen. Både Karenina och hennes man är där. 

Kapplöpningsscenen utspelar sig i den ständigt återkommande teatern i 

adaptionsversionen (scen start 1:01:00). När kapplöpningen skall börja tystnar 

åskådarna likt en teaterpublik precis innan en föreställning, deras uppmärksamhet 

riktas mot scenen där ridån går upp. Karenina zoomas in. Det enda som hörs är 

hennes snabba viftande med sin solfjäder. Adaptionen får genom den snabba rörelsen 

fram Kareninas nervositet inför Vronskys deltagande i kapplöpningen. Kameran går 

från Karenina till hennes man som genom en kikare betraktar sin hustru. I takt med 

solfjäderns viftande hörs Karenins tunga andetag. Kamerans fokus är återigen 

Karenina, med ett ryck slår hon ihop solfjädern och kapplöpningen på scenen är 

igång. Kameran zoomar in Karenin som genom sin kikare ser hur hans hustru i sin 

nervositet råkar bryta sönder sin solfjäder. Scenbilden förändras och förflyttas från 

teatern till en avskalad bild. Det enda som finns med i bilden är ett tomt rum, 

Vronsky, hans konkurrent ridande på sina hästar. Scenen skiftar och recipienten är 

åter på plats i teatern. Vronsky som är en van ryttare begår ett vårdslöst misstag. Vid 
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ett hopp rider han sönder sin häst, han reser sig inte i stigbyglarna som man ska göra, 

hästen bryter ryggen och faller rakt ut i publiken. Karenina ställer sig förskräckt upp 

från sin plats på läktaren och skriker rakt ut. Hon drabbas av panik och får ett utbrott. 

Karenin skyndar sig fram till henne och lägger en hand på hennes axel. På marken 

nedanför läktaren där Karenina sitter måste Vronsky avliva sin skadade häst. Ett skott 

avlossas, scenen klipps hastigt och förflyttar sig till Kareninas vagn (slut scen 

01:04:00).         

 Kapplöpningen går att se som en metafor för Vronskys och Kareninas 

förhållande, speciellt maktförhållandet. Vronsky behandlar Karenina på samma vis 

som han red och skadade hästen, vårdslöst. Karenina är den som är sårbar i 

förhållandet och är under Vronskys kontroll. Det är även hon som löper störst risk att 

skadas av förhållandet, då hon både är kvinna (som måste följa andra regler än män) 

och dessutom gift. Scenen visar även Karenins karaktär. Det han bryr sig om är inte 

Karenina utan sitt anseende. Insatserna i kapplöpningen är olika höga för Vronsky och 

hästen (Karenina). För Vronsky är det ett roligt, harmlöst spel som han väljer att delta 

i medan för hästen är det en fråga om liv och död. I det här fallet dör hästen på grund 

av någon annans vårdslöshet.        

 Kapplöpningen beskrivs mer ingående och utdraget i romanen än vad den 

visas i filmen. I adaptionen utbyts nästan inga repliker. Allt fokus ligger på det 

visuella och olika läten. Romanen behandlar till skillnad från adaptionen först 

Vronskys vinkel från kapplöpningen. Tolstoj beskriver loppet och Vronskys tankar i 

detalj (s.196-200). Därefter spolas händelseförloppet tillbaka. Läsaren får följa 

Karenins tankar kring sitt äktenskap. Handlingen utspelar sig precis innan avfärden 

till kapplöpningen.  Romanfigurfokus skiftas och läsaren får följa Kareninas färd till 

kapplöpningen (s.200-209). Romanen behandlar samma händelse tre gånger, ur de tre 

olika romanfigurernas vinklar och tankar – separat. Adaptionen visar händelsen en 

gång men växlar perspektiv, recipienten tar fortfarande del av de tre personernas 

vinklar.            

 I romanen, liksom i adaptionen iakttar Karenin sin hustru: ”Her face was pale 

and stern. She obviously saw nothing and no one except one man. Her hand 

convulsively clutched her fan, and she held her breath.” Han försöker se åt andra håll 
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men dras till Karenina: ”He peered into that face again, trying not to read what was so 

clearly written on it, and against his will read on it with horror what he did not want to 

know”. (s.200-209) Karenin kan i den stunden inte längre blunda för sanningen. Hans 

hustru älskar en annan man. Adaptionen har tagit vara på och förstärkt detta 

iakttagande. Under filmscenen ser inte figurerna direkt på varandra utan antingen 

genom en spegel eller kikare.        

 Solfjädern är en detalj som adaptionen tagit fasta på ur romanen. I romanen är 

den en detalj som Karenina döljer sina känslor bakom: ”The officer brought the news 

that the rider was unhurt […]. Hearing that Anna quickly sat down and covered her 

face with her fan.” (s.211) I adaptionen används solfjädern som ett sätt att istället 

förstärka Kareninas känsloliv och reaktioner. Den används som ett 

kommunikationsmedel genom att förmedla och spegla Kareninas inre. Adaptionen får 

fram tankar genom kroppsspråk och rekvisita.       

 I adaptionen är det bara Vronsky av alla ryttare som faller. I romanen faller 

flera ryttare under loppet. Kareninas reaktion i adaptionen är stark och står ut från de 

andra kapplöpningsåskådarna. I romanen är reaktionen och omständigheterna inte lika 

uppseendeväckande. Det är flera åskådare som blir omskakade och Kareninas rektion 

är tydlig för hennes man men inte för resten av kapplöpningspubliken ”and horror was 

felt by all, so that when Vronsky fell and Anna gasped loudly, there was nothing 

extraordinary in it” (s.210). När Karenin märker att hon är upprörd över Vronskys fall 

vill han att de ska lämna kapplöpningen.      

 Efter pistolskottet blir scenen i vagnen ett antiklimax i adaptionen. Istället för 

kroppsspråk, läten och målande ansiktsuttryck står dialogen i fokus, resten är avskalat 

från uttrycksmedel (scen start 01:04:00). I romanen får man som läsare följa 

figurernas tankar parallellt med dialogen: ”She did not hear half of his words, she was 

afraid of him and was wondering whether it was true that Vronsky had not been hurt.” 

(s.212) Adaptionen återger dialogen näst intill som romanfigurerna håller den i boken 

ända fram tills Karenina medger sin och Vronskys kärleksrelation. I romanen lyder 

Kareninas erkännande följande: 
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‘You are not mistaken. I was and could not help being in despair. I listen to you and think of 
him. I love him, I am his mistress, I cannot stand you, I am afraid of you, I hate you… Do 
what you like with me.’ (s.213) 

I adaptionens dialog lyder Kareninas medgivande: 

No, you were not mistaken. I love him. I am his mistress. Do what you like to me. 

I romanen är Kareninas ordval mycket hårdare, hon uttrycker tydligt hur hon 

hatar sin man och målar ut sina känslor.  I adaptionen är Kareninas replik avskalad, 

nästan likgiltig som hon slutat bry sig om vad som händer med henne. Efter Kareninas 

medgivande skiljer sig händelseförloppet och meningsutbytet mellan romanen och 

filmen. I adaptionen är Karenins svar följande: 

I will not have a scandal. Therefore . . . You will not see . . . this man again. You will behave 
in such a way that nothing is known against you, by society or by the servants. In return, you 
will keep the privileges of wife – and the duties. Tomorrow you will return home. That is all.  

I romanen uttrycker sig Karenin helt annorlunda, vilket leder till en möjlighet för ett 

annat händelseförlopp: 

‘So be it! But I demand that the outward conventions of propriety be observed until’ – his 
voice trembled – ‘until I take measures to secure my honour and inform you of them.’ (s.213) 

När de båda sekvenserna avslutas i adaptionen respektive romanen är 

utgångspunkterna olika. I romanen är Karenina lättad och känner sig fri. Hon tänker 

på hur skönt det är att bli av med sin man och hur mycket hon älskar Vronsky. 

‘My God, what light! It´s frightening, but I love seeing his face and love this fantastic light… 
My husband! Ah, yes… Well thank God it is all over with him.’ (s.213) 

I adaptionen blir Karenina i motsats till fri – låst. Hon blir trots sitt medgivande fast i 

sitt äktenskap. Istället för att känna sig lättad stormar hon ur vagnen (scen slut 

01:06:19). 

  

Kareninas hjärnspöken och sjukdom 
Efter många vändningar i romanen fortsätter Karenina vara gift med Karenin, 

parallellt fortsätter förhållandet med Vronsky. Karenin är medveten om det fortsatta 

förhållandet, hans krav är att Vronsky inte besöker makarna Karenins hem.  Karenina 
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är höggravid och skickar ett telegram till Vronsky som är fadern, där det står att hon 

är sjuk och olycklig och att han måste komma. Vronsky åker efter Kareninas 

uppmaning till Karenins hem. I tamburen möter han Karenin som är på väg ut. När 

Vronsky kommer upp till Karenina får han reda på att anledningen till kallelsen och 

sjukdomen är hennes svartsjuka.  

These fits of jealousy, which had come over her more and more often lately, horrified him 
and, now matter how he tried to conceal it, made him cooler towards her, though he knew that 
the cause of her jealousy was her love for him. (s.358) 

De hamnar i ett gräl, Karenina är medveten om hennes inre ”odjur” som de kallar 

svartsjukan, är grunden till deras bråk. Hon försöker att inte vara svartsjuk men har 

svårt att styra sina känslor. När Vronsky lämnar Karenina har de hunnit återförenas. 

Att Vronsky kom till Karenins hem väcker en enorm ilska hos Karenin. Ilskan leder 

till ett stort bråk mellan makarna som resulterar i att Karenina och Karenin flyttar isär.

 I adaptionen gestaltas det hur Vronsky kliver in i hallen och hur Karenin är på 

väg ut (scen start 01:12:00). De möter hastigt varandras blickar. Vronsky skyndar sig 

upp till Karenina, som om att det är något väldigt brådskande som har hänt. Karenina 

sitter höggravid väntande på en stol, en tår rinner ner för hennes kind. I likhet med 

romanen berättar hon att: ”I will not live like this, this waiting for hour after hour, not 

knowing when I’ll ever see you again.” Det är tydligt att hon brottas med sina känslor, 

sen kommer hon på sig själv och ändrar sig snabbt: ”I’m sorry, It’s my demon I can’t 

help it.” De hamnar i samma gräl som i romanen. För att få fram och visa den 

desperation Karenina känner klänger hon sig fast vid Vronsky i adaptionen. Vronskys 

irritation gestaltas genom att han drar sig undan, Karenina följer efter. Vronsky är inte 

mottaglig för Kareninas beröring, utan står still med armarna rakt ner. När Karenina 

kommer på att hennes demon är närvarande, rycker hon sig hastigt undan från 

Vronsky och för upp handen mot pannan. Rollerna blir omvända, istället är det 

Vronsky som går efter Karenina. Plötsligt byts Kareninas ängsliga känsla ut mot en 

form av eufori. Den speglas i att Karenina börjar le och får ett pillemariskt 

ansiktsuttryck. Det är barnet som sparkar i magen (scen slut 01:13:40). Scenen är 

viktig i adaptionen, då den uttryckligen visar Kareninas instabilitet och de pendlande 

känslorna hon rör sig mellan. Vronsky blir tydligt påverkad av dessa pendlande 
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känslor.          

 I romanen får Karenin ett telegram från Karenina. Det första han lägger märke 

till är att telegrammet är underskrivet med en blå penna. I adaptionen lyfts detaljen 

med den blåa signaturen fram. Publiken tar del av telegrammet inte genom att det blir 

uppläst utan på samma sätt som rollfiguren Karenin, genom text, där det påtagligt 

zoomas in på en blå signatur. Texten i telegrammet skiljer sig något, i adaptionen står 

det: ”I beg you to come. I need your forgiveness. I am dying. Anna” (scen start 

01:22:00). I romanen skriver Karenina: ”Am dying, beg, implore you come. Will die 

more peacefully with forgiveness.” (s.409) Telegrammet i romanen är inte textat i 

hela meningar utan det verkar som om att de är skrivna i brådska eller av någon som 

inte kan tänka klart. I adaptionen river Karenin sönder telegrammet och kastar upp 

bitarna i luften, bitarna omvandlas till snö. Plötsligt står Karenin ensam på en 

teaterscen omringad av ”papperssnö”. Bilden zoomas ut och klipper till en scen med 

Karenina. Det första som visas är hennes bleka, kallsvettiga ansikte som ligger på en 

vit huvudkudde och håret utsläppt på kudden. Vid första anblicken ser det ut som en 

likkista. I romanen får läsaren följa Karenins tankegångar kring telegrammet. Han tror 

först att det är ett knep. Sedan börjar han fundera vad det skulle vara ett knep för. 

Karenin beslutar sig för att åka till sin hustru.      

 I adaptionen säger Kareninas inzoomade ansikte repliken: ”Why doesn’t he 

come? He is kind, he will forgive me.” Precis när det sista ordet är sagt skiftar 

kameran till Karenin vars ansikte lyses upp av ett ljus riktat mot honom. Det skapar 

associationen att han är en ängel. Sekunden efter är han inne i rummet där Karenina 

ligger. En doktor vakar över Karenina, doktorn säger högt att Kareninas feber är hög. 

Karenina pratar om Karenin som om hon inte är medveten om att han befinner sig i 

rummet. Kameran byter vinkel och filmar ur Karenins perspektiv. Karenin ser in i 

rummet bredvid där en amma ger mjölk åt Kareninas nyfödda dotter.  Samtidigt som 

Karenin betraktar Karenina knäcker han sina fingrar, en detalj som nämns flera 

gånger i romanen. Ett tics som Karenina stör sig på.     

 Efter att Karenin sett amman vänder han sig om och en annan del av rummet 

lyses upp. Vronsly står i ett bakre hörn, helt knäckt och hopsjunken med handen för 

pannan. Karenina ligger helt apatisk i sängen och yrar.     
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 I romanen framställs en förstörd Vronsky som i sin sorg vädjar till Karenin när 

han kommer till Karenina.  

‘She’s dying. The doctors say there’s no hope. I am entirely at your mercy, but allow me to be 
here…’(s.411) 

Karenin lyssnar aldrig klart på Vronsky utan går in till Karenina. I romanen målar 

författaren upp scenen för läsaren. Karenina tillstånd beskrivs i detalj. Författaren 

skriver att Karenina ser pigg och frisk ut och inte nog med det, hon tycks vara på ett 

förträffligt humör. Hon pratar snabbt, klangfullt och tydligt (s.410). En motsats till 

den bleka, yrande Karenina i adaptionen. Trots att Karenina har ungefär samma 

repliker i adaptionen som i romanen framställs hon för recipienten helt olika i den 

visuella och auditiva versionen av henne och den i romanen. I både romanen och 

adaptionen söker Karenina Karenins förlåtelse. Hon ber att Vronsky och Karenin ska 

försonas.          

 Efter att Karenina fått Karenins förlåtelse är det han som tar hand om 

Karenina, Vronsky har skickas bort. Något som inte finns med i adaptionen är att 

Vronsky försöker ta sitt liv genom att skjuta sig själv, men missar och skottet 

resulterar i ett ymnigt blödande sår.  Det är Vronskys sorg över att Karenina är sjuk, 

men också delvis skammen som driver Vronsky till sitt försök att ta sitt liv, skammen 

över att Karenin har förlåtit Karenina och att Vronsky är knäckt och besegrad. Denna 

svaghet hos Vronsky visas inte lika tydligt i adaptionen. Det finns en kort sekvens där 

Vronsky är nedstämd och hans mor bland annat säger att han ser ut som det han har 

blivit, en ”laughing stock”. Scenen är bara några sekunder lång (scen start 01:26:30, 

scen slut 01:27:00).          

 När Karenina har tillfrisknat ångrar hon sitt beslut och återförenas med 

Vronsky både i romanen och adaptionen. De bestämmer sig för att resa utomlands.  

  

Ångern och andra gången gillt 
I romanen behandlas det ingående att Kitty blir sjuk och reser till samma kurort där 

Levins sjuke bror vårdas i Tyskland. Medan Kitty är utomlands får läsaren följa 

Levins arbete på sitt gods och hur han blir allt mer insatt i bondesamhället. Något som 
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knappt berörs i adaptionen, där endast några korta scener finns med Levin på sitt 

gods. Vid slutet av en sådan scen är han ute på åkern och äter middag. Levin ser på ett 

par, en ung man med sin flickvän. Precis efter får Levin ögonkontakt med en kvinna 

som hämtar mat. Han frågar en av bönderna, som han har ett samtal med: ”Is it living 

simply that I’m looking for?”(01:10:30) Sedan klipps scenen till att Levin ligger och 

sover på en höskulle. Solen är precis på väg upp. Fåglarna kvittrar och Levin börjar 

sakta vakna. Han sätter sig upp och på avstånd ser han hur Kitty kommer åkande i en 

vagn. Hon zoomas in, kameran filmar hennes lugna ansikte, hur hon sitter med 

huvudet utanför vagnen och känner vinden blåsa i ansiktet. Adaptionen får det att 

förefalla som att Levin får en uppenbarelse vid synen av Kitty (scen slut 01:11:43). 

Ett tacksamt sätt att gå framåt i händelseutvecklingen. Synen av Kitty är som ett svar 

på Levins fråga från kvällen innan, svaret är, nej det är inte det enkla livet han är ute 

efter. Synen av bondeparet är som bortblåst. I nästa scen bankar Levin på Stivas dörr i 

Moskva.           

 I romanen är händelseutvecklingen mer komplicerad och utdragen, men 

sekvensen där Levin ser Kitty i vagnen är en avgörande episod även i romanen. 

Kvällen innan Levin får syn på Kitty i vagnen, börjar han tänka tankar som att han 

borde gifta sig med en bondeflicka och leva ett enkelt liv. Vid synen av Kitty inser 

Levin att han inte kan bortse från sina känslor för Kitty, endast en framtid med henne 

kan göra honom lycklig.  

’No,’ he said to himself, ‘however good that life of simplicity and labour may be, I cannot go 
back to it. I love her.’ (s.278) 

Efter att Levin insett att han fortfarande älskar Kitty åker han inte till Moskva direkt 

som i romanen, utan det dröjer ytterligare en tid innan de träffas.  

  Levin blir i romanen inbjuden till en middag hemma hos Dolly och Stiva. 

Kitty som också är med på middagen sitter tillsammans med Levin och andra gäster 

runt middagsbordet. Levin och Kitty deltar inte i det allmänna samtalet. De har bara 

ögon för varandra. När middagen ätits upp är det dags för sällskapet röra sig in i 

salongen. Först står Levin kvar bland männen och samtalar, han vill inte att känslorna 

för Kitty ska vara för uppenbara. När han bestämmer sig för att avlägsna sig från ett 

samtal som inte intresserar honom alls, då alla hans tankar är på Kitty, ställer hon sig 
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precis framför honom. De slår sig ned vid ett bord och pratar, det uppstår en tyst paus. 

Kitty sitter och ritar med en krita. En tanke slår Levin, han undrar hur han någonsin 

skulle klara sig utan Kitty. Han griper tag om kritan. Han berättar att det är en sak han 

länge velat fråga. Han ser rakt in i hennes milda och lite skrämda ögon. Levin börjar 

skriva några begynnelsebokstäver. Dessa står för: ”When you answered me: “that 

cannot be”, did you mean never or then?” Kitty ser allvarligt på Levin och börjar läsa, 

hon frågar honom med blicken om det står det hon tror att det står: ”’I understand,’ 

she said, blushing.” Kitty svarar Levin att då kunde hon inte svara annorlunda. Levin 

frågar ”and now?” Kitty svarar med begynnelsebokstäver. Med dessa ville hon 

förmedla ”that you could forgive and forget what happened”. Levin svarar med 

begynnelsebokstäver till meningen: ”I have nothing to forgive and forget, I have 

never stopped loving you.”(s. 397-398) Levin börjar skriva ytterligare en mening, 

Kitty har redan förstått, hon griper tag om kritan och skriver svaret ja. Sedan kommer 

Kittys far fram och råkar avbryta dem men allt viktigt har redan blivit sagt.  

 I adaptionen sitter Kitty och Levin mitt emot varandra under middagen hemma 

hos Dolly och Stiva (scen start 01:17:04). De utbyter blickar och kan inte släppa 

varandra ur sikte. Under middagen hålls en konversation om otrohet. Levin får frågan 

om han skulle dö för kärleken varpå han svarar att det skulle han. Han berättar att han 

dock aldrig skulle se på en annan mans hustru. Vilket tydliggör skillnaden mellan 

honom och Vronsky, något som inte finns med i romansekvensen. Efter middagen 

sitter Levin och Kitty vid ett bord, Kitty leker med ett bokstavspussel. Levin berättar 

att sedan de senast sågs är det något han ofta velat fråga henne. Kitty undrar: ”What is 

that?” Levin slår ner blicken och tar tag i några av bokstäverna från pusslet. Han 

väljer fyra bokstäver, dessa är d,n,m och n, han lägger upp dem i en vertikal linje. 

Kitty börjar pussla ihop orden med andra bokstäver, samtidigt säger hon orden högt. 

När Kitty lägger fram fel bokstav hjälper Levin henne på traven. Bokstäverna formar 

orden: ”did no mean never”. Levin puttar över bokstäverna till Kitty. Hon ser på 

honom, samlar ihop nya bokstäver, fem stycken som alla är första bokstaven i varsitt 

ord. Levin börjar klura ut orden, Kitty följer hans framsteg med ett leende. Han säger 

lågt ”I know what it says”. De lägger de bokstäver som är kvar tillsammans. Deras 

fingrar rör vid varandra och de fem orden som formats är: ”Then I did not know”. 



Uppsala	  Universitet	   	   Uppsats	  15	  hp	  
VT-‐	  2014	  	   	   Litteraturvetenskap	  C	  
Litteraturvetenskapliga	  institutionen	  	  
Gabriella	  Holm	  	  
	  
	   	  
	  

	   28	  

Levin frågar: ”Then, but now?” Kitty börjar skriva ord som aldrig hinner bli klara, 

utan Levin har redan listat ut vad det ska stå. Han säger högt: ”Can you forgive, 

forget… I never stopped.” Under Levins hand ligger tre små bokstäver, han lyfter på 

handen, bokstäverna är i, l och y, initialerna för ”I love you”. Kitty börjar gråta, Levin 

försöker hålla tillbaka ett leende men det går inte. Lyckoruset avbryts av en man om 

snyter sig precis bakom dem (scen slut 01:22:30).  

 

Bröllop och vårdande 
I romanen berättas det om förberedelserna inför bröllopet och när Levin och Kitty 

tillkännager sin förlovning för Kittys föräldrar. Det diskuteras om hur de ska fira sin 

smekmånad, precis innan bröllopet har Levin tvivel om att han inte är god nog för 

Kitty, hon får honom på bättre tankar. Bröllopet och ceremonin beskrivs i minsta 

detalj, speciellt hur Levin saknar en skjorta att bära på bröllopet och att alla i kyrkan 

väntar på honom. Under bröllopet står Dolly och samtalar med en kvinna. Kvinnan 

säger: ”It seems you were expecting this?” om bröllopsparet varpå Dolly svarar 

”Almost. She’s always loved him.”(s.456)       

 I adaptionen får tittaren inte se själva bröllopet utan handlingen hoppar fram 

till när brudparet anländer till Levins gods (scen start 01:31:50). Det första som 

händer när de kommer fram, är att en äldre kvinna kommer och pratar avsides med 

Levin. Samtalet handlar om hans sjuke bror som kommit till godset. Levin går till 

Kitty och berättar för henne om sin sjuka bror. Han säger att hon inte ska behöva 

träffa honom, utan att han ska hålla honom ifrån henne. Kitty överraskar Levin och 

börjar ta kommandot, hon ställer sig upp och börja samla ihop nödvändigheter som 

kan underlätta för Levins bror. Därefter går hon till den sjuke brodern och börjar 

omsorgsfullt och systematiskt tvätta honom. Levin betraktar Kitty och brodern med 

ömhet (scen slut 01:36:11).         

 I romanen vårdas brodern inte hemma hos Levin utan på ett hotell. När Levin 

får reda på hur sjuk brodern är vill han genast åka dit. Kitty vill göra honom sällskap. 

Levin missförstår henens intentioner och tror att hon endast vill följa med för att inte 

vara ensam på godset. I ett bråk rättar Kitty honom och säger att det inte handlar om 
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henne, utan att det är hennes plikt att vara hos sin man när han är ledsen. Kitty vill 

finnas som ett stöd. När paret kommer fram till hotellet där brodern vårdas, beskrivs 

det hur Levin inte kan vara normal och naturlig i sin sjuka broders närvaro. Levin vet 

inte hur han ska hjälpa brodern. Kitty agerar och känner helt annorlunda. Hon är van 

att vistas runt svårt sjuka människor och vet precis vad som bör göras och hur hon ska 

bete sig. I Kittys vårdande av den sjuka brodern känner Levin en enorm tacksamhet: 

”I must admit that I’m very, very glad that you came. You’re such purity…”(s.498) I 

episoden med den sjuke brodern lyckas Tolstoj förmedla att Kitty inte längre är en 

ung flicka utan en kvinna, något som även framgår i adaptionen.  

 

Tillbaka i det ryska samhällslivet 
Karenina och Vronsky återvänder till Ryssland efter en tid utomlands. Karenin 

bestämmer att Karenina inte får träffa deras gemensamma son. På sonens födelsedag 

trotsar Karenina sin man och besöker sonen i alla fall. Det blir ett kort återseende och 

Karenina måste snabbt skynda sig iväg för att Karenin fått vetskap om hennes 

närvaro. Mötet med sonen framkallar en nedstämdhet och ensamhet hos Karenina. 

 För att råda bot på ensamheten bestämmer sig Karenina i romanen för att 

besöka teatern. Vronsky är emot teaterbesöket. Karenina struntar i Vronskys åsikt och 

åker ändå. I romanen beskrivs Vronskys tankar, vad han skulle säga till Karenina om 

han tog chansen.  

 ’To appear in the theatre in that attire and with that notorious princess [Kareninas nya vän] is 
not only to acknowledge your position as a ruined woman but also to throw down a challenge to 
society – that is, to renounce it for ever.’(s.543)  

Vronsky kommer in på teatern precis när pjäsen är slut. Han ser till en början 

inte Karenina och undviker avsiktligt att titta efter henne. Han kan dock känna var 

hon sitter på grund av att allas blickar är riktade mot ett håll. Vronsky lånar en kikare 

och använder den för att se på Karenina. Genom kikaren ser Vronsky ett par, tidigare 

bekanta till Karenina sitta precis bredvid henne. Kvinnans ansikte ”was pale and 

cross, she was saying something excitedly”(s.546). Vronsky skyndar över till sin 

brors loge för att ta reda på vad som hänt. Broderns hustru berättar att den upprörda 

kvinnan förolämpat Karenina efter att hennes man utbytt några meningar med 
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Karenina. Vronsky går över till logen där Karenina sitter. Väl hemma får Vronsky 

förklarat för sig att den upprörda kvinnan hade sagt att det var en skam att sitta 

bredvid henne.          

 I adaptionen bestämmer sig Karenina efter ett besök av Vronskys vän att gå på 

teatern som ska spela samma kväll. Som i romanen avråder Vronsky henne men 

Karenina vill inte lyssna. Hon frågar Vronsky: ”I am not ashamed of what I’ve done 

or who I am, are you ashamed for me?”( scen start 01:42:26) Vronsky bestämmer sig 

för att inte följa med till teatern då han bara tror att det kommer förvärra situationen. 

 Vronsky ändrar sig och precis när teatern är slut kliver han in i teatersalongen. 

Karenina sitter i en av logerna uppe på en av läktarna. De får ögonkontakt. Till 

skillnad från i romanen försöker Vronsky inte att undgå Kareninas blick. Kvinnan 

som Karenina sitter med ber en utav ministrarna att komma och prata, ministern 

svarar inte utan vänder sig bara om. Nere på golvet hälsar Vronsky på en ung kvinna, 

som är på teatern med Vronskys mor. Karenina iakttar hälsningen. Därefter går 

Vronsky vidare och hälsar på sin bror, samt en av Kareninas före detta vänner. Han 

ber henne komma upp och besöka Karenina. Som svar får han att Karenina inte bara 

bröt mot lagen utan mot reglerna. Vronsky får ögonkontakt med Betsy som sitter på 

motsatt parkett från Karenina. Han beger sig upp mot Betsy. Kameran filmar 

Kareninas reaktion på hela situationen, hon har tårar i ögonen. Karenina och hennes 

väninna har inget program. En man bredvid Karenina erbjuder sitt, varav kvinnan som 

mannen sitter tillsammans med, förmodligen hustrun till mannen, blir upprörd. 

Kameran skiftar till Vronsky igen. Han är uppe hos Betsy. Mannen som erbjöd 

programmet ropar plötsligt ”everyone is looking”, hans sällskap svarar ”let them 

look” samtidigt som hon tittar ut över publiken. Hela publiken tystnar och ser upp mot 

Karenina. Kvinnan har fått ett utbrott över Kareninas närvaro på teatern och vill 

eskorteras hem. Kvinnan börjar prata högt om Karenina och säger bland annat ”she 

has a nerve flaunting herself like a slut”. Kameran går över till att bara filma 

Kareninas ansikte. Hon har svårt att hålla sig samman, tårarna är på väg att börja 

rinna. Kameran går över till Vronsky som sett scenen, han ställer sig upp för att 

komma till Kareninas undsättning. Betsy hindrar honom och säger: ” Yes, why don’t 

you? Rescue her and put your seal on the fiasco.” Händelseförloppet fryses. Det tänds 
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en strålkastare på Karenina där hon sitter på andra sidan av teatern. Hon bär en vit 

skimrande klänning, människorna runt omkring sitter helt orörliga i mörker. En tår 

rinner sakta ner för Kareninas ansikte. Samma kväll när Karenina ligger i sängen och 

försöker sova övergår kamerabilden till en bild med ett tåghjul. Därefter börjar nästa 

dag och nästa scen (scen slut 01:48:00). 

 

Svartsjukan och självmordet 
I romanen känner Karenina avundsjuka över att Vronsky kan röra sig fritt ute i 

sällskapslivet, medan hon sitter hemma, är ensam och väntar ständigt på att Vronsky 

ska komma hem. Mycket av ensamheten och avundsjukan bottnar i att Karenina inte 

får träffa sin son hon har med Karenin. Avundsjukan Karenina känner övergår sedan i 

svartsjuka. Karenina börjar tvivla på sig själv, det blir inte bättre av att Vronskys mor 

vill att han ska gifta sig med den unga kvinnan som presenterades för honom den 

hemska kvällen på teatern. I adaptionen är många sekvenser, delar, händelser av det 

som bidrar till Kareninas svartsjuka inte med. Svartsjukeutvecklingen går mycket 

snabbare.            

 En berättare beskriver i ett slutskeende av romanen det ansträngda 

förhållandet mellan Karenina och Vronsky.  

The irritation that divided them had no external cause, and all attempts to talk about it not only 
did not remove it but increased it. This was an inner irritation, which for her was based on the 
diminishing of his love, and for him on his regret at having put himself, for her sake, in a 
difficult situation, which she, instead of making it easier, made still more difficult. (s.739)  

Ingen av dem pratar om dessa känslor men är övertygade om att det är den andres fel. 

I romanen är det en lång utläggning om Kareninas svartsjuka. Om hur hon är 

svartsjuk på andra kvinnor, inte bara på en specifik kvinna utan på att Vronskys 

kärlek till henne minskat och då måste en del av hans känslor riktats mot andra 

kvinnor. Kareninas svartsjuka förflyttas hela tiden till olika föremål, scenarion och 

kvinnor. I sin svartsjuka skyller hon allt på Vronsky, bland annat separationen från sin 

son och sin isolering. Efter ett av Kareninas och Vronskys bråk vandrar Karenina 

fram och tillbaka i hemmet och för en inre monolog. Hon funderar på om hon ska 

säga att allt är hennes fel, fast hon inte tycker att det är det. Karenina får en ingivelse 
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och ber att sina väskor ska tas fram så hon och Vronsky kan flytta ut till landet. 

Vronsky kommer hem på kvällen, när han träffar Karenina försöker han läsa av vad 

hon är på för humör. Han har börjat vänja sig vid hennes humörsvängningar. Karenina 

berättar att hon vill flytta ut på landet och inte vänta på om Karenin beviljar hennes 

önskemål om skilsmässa. Vronsky och Kareninas goda humör övergår till ett bråk när 

Vronsky inte kan resa på just den dag som Karenina önskar. Vronsky måste göra ett 

besök hos sin mor, Kareninas välbekanta svartsjuka blossar upp. Kareninas humör 

svänger åter igen. Svartsjukan byts ut mot förtvivlan. En tanke på döden dyker upp i 

hennes huvud: ”death will save it all”(s.745). Vronsky går fram till Karenina, och för 

att försonas säger han att de kan ge sig av vilken dag som helst. Karenina svarar i sin 

förtvivlan:  

‘Leave me, leave me!’ she repeated between sobs. ‘I’ll go away tomorrow … I’ll do more. 
What am I? A depraved woman. A stone around your neck. I don’t want to torment you, I 
don’t! I’ll release you. You don’t love me. You love another woman!’(s.745)  

Vronsky överöser Karenina med ömhet och kyssar. Han försäkrar henne att det inte 

finns någon annan kvinna och de försonas. Nästa dag vaknar Karenina och är ivrig att 

ta itu med förberedelserna inför deras avfärd. Vronsky får ett telegram från Stiva 

angående Kareninas skilsmässa. För att inte göra henne upprörd hemlighåller han 

innehållet. Karenina som ser att Vronsky fått ett telegram undrar vem det är ifrån och 

varför han inte vill visa det. Motvilligt berättar Vronsky att det är angående hennes 

skilsmässa. Paret börjar bråka igen ”Anna’s face suddenly assumed a coldly stern 

expression, as if she were telling him: It’s not forgotten. ‘It’s as it was’”(s.750).

 Kareninas nedstämda tillstånd är tydligt i adaptionen då hon i en scen är uppe 

mitt i natten röker, för att sen gå tillbaka till sängen och hälla upp ett glas med morfin 

medan Vronsky ligger och sover. I nästa scen, som är nästa dag kommer Vronsky in i 

deras sovrum där Karenina är full gång med att packa. Det står väskor överallt. 

Karenina som är på ett förträffligt humör springer till honom och säger att hon har 

blivit inspirerad. Hon säger att hon vill resa ut till landet direkt och inte vänta på svar 

om skilsmässan i Moskva. Vronsky svarar glatt: ”Good, I’m bored here. When do we 

go?” (scen start 01:49:00) Som i romanen kommer Vronsky på att han måste träffa sin 
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mor innan de reser. Kareninas svartsjuka visas tydligt i adaptionen. När de inte kan 

resa på den dagen som Karenina vill spelar hon martyr och säger:  

Karenina – In that case let’s not bother. I’ll leave on Sunday or not at all.  

Vronsky – That’s absurd. 

Karenina – It’s absurd to you because you have no understanding of my life here. 

Vronsky – Anna… 

Karenina – No, you stopped loving me. You’ve given up everything for me and it’s turned 
you against me.  

Karenina rusar bort, i en spegel ser publiken hur hon står vid ett bord. På bordet står 

hennes morfin. Hon häller upp ett glas och sveper. Kameran skiftar till Vronsky som 

drar en lång suck. Kameran växlar till spegeln igen. Karenina ber om förlåtelse för sitt 

beteende. Till skillnad från romanen, är det hon som ger med sig och säger att hon 

inte bryr sig när de åker. Vronsky möter hennes försök till försoning och säger att han 

ska påskynda mötet med sin mor. Efter det säger Karenina: 

Karenina – You should leave me… 

Vronsky – I don’t want to, I love you. 

Karenina – Why? 

Vronsky – You can’t ask why about love. 

De återförenas i kyssar. Lågmäld musik spelas i bakgrunden. Kameran sveper sakta 

från paret till andra sidan av rummet. Det är uppenbart att en viss tid har passerat, det 

är svårt att avgöra hur lång tid, men i spegeln på andra sidan rummet ser man en 

Karenina i bara underkläder däckad på golvet. Kameran går från spegeln och zoomar 

in på Kareninas sovande ansikte. Hon vaknar och tar sig för pannan. Scenen skiftar 

till Vronsky som sitter och läser ett papper, som recipienten senare får reda på är ett 

telegram. Karenina kommer in i rummet. Vronsky frågar henne om hon ska fortsätta 

packa och berättar att han tänkte bege sig ut och förbereda inför deras avfärd. 

Kareninas humör har svängt, med en hård ton anklagar hon honom för att vilja gå ut 

så att han kan träffa den unga kvinnan som han presenterades för av sin mor.  De 

börjar bråka, Karenina undrar vem telegrammet är från. Som i romanen gäller 

telegrammet Kareninas skilsmässa. Vronsky hämtar mitt i deras bråk sin hatt och är 
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på väg ut, han frågar Karenina ifall det är något hon vill säga honom. Karenina står 

tyst, pressad mot en vägg. Vronsky lämnar rummet och går ut. Karenina springer till 

fönstret. Utanför huset står en vagn. I den sitter den unga kvinnan. Vronsky hälsar på 

henne. Karenina går bort från fönstret. Vronsky är inne i huset igen. Han står i 

dörrspringan till deras rum. Karenina frågar vad ”the child” som hon kallar den unga 

kvinnan ville. Han svarar att hon hade med sig papper från hans mor. Kareninas 

läppar darrar, hon har tårar i ögonen. Vronsky säger, även han med tårar i ögonen, 

med en mjuk och len röst ”Anna”. Han ser ner, lämnar dörrspringan och går därifrån. 

Karenina står kvar (Scen slut 01:54:36). 

Scenen beskrivs i romanen: 

he turned and went out. As he was leaving, he saw her face in the mirror, pale with trembling 
lips. He would have liked to stop and say something comforting to her, but his legs carried 
him out of the room... (s.750) 

I bakgrunden börjar det höras slag; slagen är familjära, de har tidigare hörts på 

tågstationen i adaptionen. Karenina blir påklädd av en tjänsteflicka, i en mörkröd 

klänning går hon ut från sitt och Vronskys hem, plötsligt får hon en huggande smärta i 

magen, detta gestaltas av ett plågat uttryck, Karenina tar sig för magen och viker sig 

dubbelt.  Hon slår sig ner, sceneriet har ändrats. Hon sitter nu på ett tåg, slagen hörs 

fortfarande, de påminner om en klockas sekundvisare. Det rinner en tår ner för 

Kareninas kind. Samtidigt visas suddiga bilder av Vronsky och den unga kvinnan i 

kamerabilden. Jag tolkar dessa som fantasibilder, som Karenina målar upp i sina 

tankar. Hon rycker till, tåget står stilla, hon reser sig upp och kliver ner på perrongen. 

Perrongen är ovanpå den vanligt förekommande teaterscenen. Alla människor på 

perrongen är frysta, förutom Karenina som utforskandes går förbi dem. Allt som hörs 

är Kareninas andetag, hon slår sig ner på en bänk. Kameran zoomar in på en liten 

pojke, vinkeln skiftar tillbaka till Karenina som nu har tårar i ögonen. Scenen växlar 

mellan Kareninas ansikte och tåghjulet som förekom i Kareninas dröm. En vissling 

från ett inkommande tåg hörs. Karenina andas häftigt in, hon ställer sig sakta upp och 

börjar gå framåt. Ett ljus närmar sig. På perrongen (som fortfarande är ovanför en 

teater) kommer tåget in. Det börjar passera Karenina som tar ett djupt andetag och 

hoppar ner från perrongen på tågspåret. Hon ropar högt: ”forgive me”. Därefter visas 
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en snabb glimt av Vronsky för att sedan växla tillbaka till Karenina som ligger livlös 

på spåret (scen slut 01:58:33).       

 I romanen är det flera sekvenser från det att Karenina och Vronsky bråkar till 

att Karenina tar sitt liv, som inte är med i adaptionen. Karenina börjar få tankar om att 

allt vore bättre ifall hon inte längre levde, inte minst för hennes sons skull. Det skulle 

dessutom straffa och plåga Vronsky ifall hon dog. En av de sekvenser som inte finns 

med i adaptionen är att Karenina åker hem till Stiva och Dolly. Detta för att få bort 

alla hemska tankar som hemsöker henne.  Det är efter besöket hemma hos Oblónskys 

som Karenina bestämmer sig för att åka till järnvägsstationen. Hon vet att Vronsky 

har ett tåg att passa där. När Karenina kommer fram har hon missat Vronsky. 

Karenina stannar kvar på tågstationen, ett godståg är på väg in på perrongen. Hon 

kommer att tänka på mannen som blev överkörd av ett tåg samma dag som hon 

träffade Vronsky för första gången och ”she realized what she must do” (s.768). 

Karenina ställer sig alldeles nära det inkommande tåget, hon börjar mäta avstånd för 

när det är mest passande att hoppa. Hon tänker: ”There, right in the middle, and I’ll 

punish him and be rid of everybody and of myself.”(s.768) Minnesbilder framkallas 

hos Karenina, medan dessa bilder spelas i hennes huvud tar hon inte bort blicken från 

tåghjulet. Hon drar in huvudet mellan axlarna och låter sig falla under vagnen med 

händerna före i en lätt rörelse. Karenina ställer sig på knä och grips av fasa över vad 

hon håller på med. 

‘Where am I? What am I doing? Why?’ She wanted to rise, to throw herself back, but 
something huge and implacable pushed at her head and dragged over her. ‘Lord forgive me 
for everything!’ she said, feeling the impossibility of any struggle. (s.768) 

Kareninas sista tankar är svåra att spegla till i adaptionen. Kareninas ånger lyckas inte 

riktigt tydliggöras och den blir inte synlig.    
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Levins insikt 
Den sista delen av romanen (del åtta) utspelar sig efter Karenina tagit sitt liv. Delen 

skiljer sig från resten av romanen. Den är mer filosofisk och kretsar kring Levins 

grubblerier om meningen med livet.  

he had been horrified, not so much at death as at life without the slightest knowledge of 
whence it came, wherefore, why, and what it was. (s.785)  

Det är inte bara meningen med livet Levin försöker finna svar på, utan han grubblar 

över varför han inte har några riktiga faderskänslor för sin nyfödde son.  När Levin 

grubblar på varför han lever, finner han inget svar och blir förtvivlad. Så fort han 

slutar grubbla och ställer sig dessa frågor vet han både vem han är och varför han 

lever. En dag när Levin är ute på åkern och funderar får han en insikt. Att leva med 

egoistiska syften och enbart för sig själv är inte ett bra sätt att leva. Han inser att leva 

för Gud och godhet är svaret på hans frågor om meningen med livet.   

 När Levin nått denna insikt blir han överlycklig och skyndar sig hem. Väl 

hemma så frågar han var Kitty och deras son är. En storm har dragit in och det visar 

sig att Kitty och sonen fortfarande är ute. Levin blir skräckslagen och ger sig ut för att 

leta efter dem. I den utsatta situationen väcks nya känslor hos Levin, de som han 

saknat – faderskänslor. Han blir livrädd över att kunna mista sin hustru och son. I 

skogen hittar han Kitty och sonen oskadda, han tar med dem hem till säkerheten. 

Levin och Kitty pratar om hans känslor för deras son. Kitty är glad att Levin börjar 

älska sonen. Levin berättar att har varit besviken och fortsätter med, ”not in him but in 

my own feeling. […] Today, after that fear during the thunderstorm, I realized how 

much I love him”(s.814).         

 I adaptionen får tittaren inte ta del av Levins grubblerier och tankar, i en scen 

mot slutet, arbetar han ute på godset tillsammans med bönderna (scen start 01:59:00). 

Han pratar med samma man som kvällen innan han såg Kitty i vagnen. Levin frågar:  

Levin – How do we know what’s right Leo?  

Leo – Just by knowing it, how else? 

Levin – I believe in reason. 

Leo – Was it reason that made you chose your wife? 
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Levin stannar upp i sitt arbete och börjar genast gå hemåt. På vägen hem börjar det 

regna. I adaptionen är Kitty och sonen aldrig ute i stormen, inte heller har det funnits 

tecken på att Levin tampas med sina känslor för sin son. När han kommer hem badar 

Kitty sonen enligt en scen som beskrivs i romanen.    

 Levin säger till Kitty: ”I came looking for you, I understood something.” Kitty 

svarar med frågan: ”What did you understand?” Sen lägger hon deras nybadade son i 

Levins armar. Levin ser ner på sin son som ler åt honom. Varpå han säger: ”He 

smiled at me.” Kitty frågar igen vad det var som Levin har förstått men får bara ett 

leende till svar (scen slut 02:00:30). I adaptionen blir publiken hängande i en öppen 

tolkning om vad Levin har insett. I romanen bestämmer sig Levin för att inte berätta 

för Kitty om sin nyfunna tro – att det är något som är för privat och svårt att uttrycka i 

ord. Skillnaden är att i romanen får läsaren genom Levins tankar reda på hans insikt, 

medan i adaptionen får tittaren befinna sig på utsidan tillsammans med Kitty.  

 

Avslutande reflektioner  
Adaptionens teatermiljöer åskådliggör samhällslivets spel och fasader som handlingen 

rör sig i. Greppet möjliggör att förtydliga innebörden av handlingar, scener, repliker 

och händelser ur romanen. Några tydliga exempel är balscenen, sekvensen hemma 

hos Betsy, kapplöpningen och andra gången Levin friar till Kitty. När Karenina och 

Vronsky dansar tillsammans på balen och hela salongen fryses, lyckas adaptionen 

genom de teatraliska greppen, visa hur Kareninas känslor väcks på samma sätt som de 

speglas genom Kittys ögon i romanen.       

 Framför recipientens ögon byts teaterkulisserna plötsligt ut mot realistiska 

utemiljöer. De flesta av dessa utspelar sig på landsbygden. Genom kontrasterna får 

adaptionen fram att i sällskapslivet är allt ett spel med uppsatta ramar och regler. Likt 

ett schackspel får spelpjäserna bara röra sig enligt vissa mönster. På landsbygden 

pågår det verkliga, genuina livet. Det realistiska, hårda livet som inte är byggt på 

fasader och kulisser.            

 Något som recipienten går miste om i adaptionen, är att jag som läsare av 



Uppsala	  Universitet	   	   Uppsats	  15	  hp	  
VT-‐	  2014	  	   	   Litteraturvetenskap	  C	  
Litteraturvetenskapliga	  institutionen	  	  
Gabriella	  Holm	  	  
	  
	   	  
	  

	   38	  

romanen lär känna Levin i den relation och det förhållande han har till jordbruket. Det 

är därigenom läsaren tar del av hans värderingar och världssyn. I och med att de flesta 

av dessa episoder är borttagna eller inte förklaras i adaptionen, lär man som recipient 

aldrig känna honom. I adaptionen är det snarare så att recipienten enbart får ta del av 

Levin som Vronskys motsats. Ett exempel är på middagen hemma hos Stiva och 

Dolly där Levin berättar om hur han aldrig skulle se på eller uppvakta en annan mans 

hustru, den dialogen finns inte med i romanen. Adaptionen förstärker Vronskys 

karaktärsdrag genom att tydligt lyfta fram Levins motsatta drag.   

 Inte bara Levin utan Kitty är försummad i adaptionen till förmån för Karenina 

och Vronsky. I romanen beskrivs det tydligt hur Kitty utvecklas från en naiv flicka till 

en god hustru och mor. Hennes omsorger om andra beskrivs, både i vårdandet av 

patienter på kurorten i Tyskland och vårdandet av Levins döende bror. Levin finner 

nytta i att arbeta med andra och båda växer som människor i romanen.   

 Vronskys och Kareninas relation bygger på ett maktförhållande, ett 

förhållande som blir tydligt i kapplöpningsscenen där Vronskys häst måste avlivas. 

Detta är en sekvens som adaptionen lyckas lyfta fram och symboliken är tydlig. Kitty 

och Levins förhållande är inte baserat på makt, utan de prövar sig fram för att finna en 

balans. I adaptionen försvinner detta genom tvära kast mellan såväl scener som 

känslor. Förhållandet hinner inte växa fram utan händelserna går fort framåt. 

Gemensamt för Kitty och Levin är att landsbygden skänker dem ro medan Karenina 

och Vronsky lever på stadens puls, utan den blir de rastlösa och uttråkade.  

 Tåget och tågperrongen är ständigt återkommande i romanen såväl som i 

adaptionen. Första gången Karenina och Vronsky möts är på tågperrongen, vid 

samma tillfälle blir en man klämd av tåget. I romanen kallar Karenina det för ett ”bad 

omen”.  Andra gången är Vronsky och Kareninas möte på väg till Sankt Petersburg. 

Den tredje är på tågstationen då Karenina tar sitt liv genom att hoppa framför ett tåg. 

Dessa tre händelser är alla med i adaptionen, i romanen finns det ytterligare 

tågtillfällen, bland annat efter Kareninas död. Det är betydelsefulla och avgörande 

händelser som utspelar sig i samband med tåg och tågstationen. En skillnad mellan 

tågscenerna i adaptionen är att första gången Karenina och Vronsky möts utspelas det 

i en realistisk miljö, medan när Karenina tar sitt liv är tågstationen teatralisk och 
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utspelar sig ovanpå teaterscenen. En av anledningarna kan vara att vid det första 

mötet är det en vanlig arbetare som kläms till döds, som tillhör det verkliga livet 

medan Karenina tillhör och är ett offer för sällskapslivets regler och fasader.  

 I romanen får läsaren ta del av Kareninas tankar precis innan hon tar sitt liv, 

många av tankarna går förlorade i adaptionen. Bland annat tänker hon tillbaka på den 

klämda mannen och på så sätt kommer hon fram till hur och att hon ska ta sitt liv. I 

adaptionen kan recipienten själv läsa ut kopplingen i och med att Karenina springer in 

och möter mannens blick bara minuter innan han kläms. Andra tankar som går 

förlorade i adaptionen är framförallt i del åtta, som kretsar kring Levin och hans 

funderingar kring meningen med livet. I romanen får läsaren följa hans grubblerier, ta 

del av utläggningar och när han finner ro genom si insikt, något som inte framgår i 

adaptionen.         

 Adaptionen slutar annorlunda jämfört med romanen. Romanen slutar i Levins 

tankar och insikt medan adaptionen slutar med Karenin på en äng. I romanen får 

läsaren i förbifarten reda på att Karenin tagit hand om Kareninas två barn, hans egna 

son och dottern hon har med Vronsky. I adaptionen sitter Karenin vitklädd på en 

blomsteräng, i en stol, tittande på och leende mot de två barnen lekande kring honom. 

Därefter zoomas scenen ut och avslutas med ängen inne i den bekanta teatersalongen. 

Därigenom skapas ett intryck om ett lyckligt slut och föreställningen om att det fanns 

en mening med Kareninas död.   
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Appendix  
  

Scen: Precis innan Kitty kommit in balsalongen och går in bakom i kulisserna 

Scen: Precis innan Levin friar till Kitty första gången 
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Scen: Precis när Vronsky kommer till Betsys fest 

Scen: När Karenina kommer in på balen ackompanjerad av sin bror, Stiva  
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Scen: Precis när kapplöpningen ska börja 

Scen: När Karenina är på tågperrongen precis innan hon hoppar framför tåget 
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Adaptionen Anna Karenina  

Regissör: Joe Wright 

Manus: Tom Stoppard 

Produktionsdesigner (sceneri): Sarah Greenwood 

 Musik: Dario Marianelli 

Karenina: Keira Knightley 

Karenin: Jude Law 

Stiva: Matthew Macfadyen 

Dolly: Kelly Macdonald 

Vronsky: Aaron Taylor-Johnson 

Kitty: Alicia Vikander 

Levin: Domhnall Gleeson 

Adaptionen Anna Karenina hade premiär 2012 i England och i mitten av 

februari 2013 i Sverige.  

 


