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Inledning 

 

Jane Austens Pride and prejudice kom ut i England 1813 och har varit populär från det att den 

kom ut ända till idag. Helen Fieldings Bridget Jones’s Diary kom ut 1996, 183 år efter 

Austens Pride and prejudice. Pride and prejudice har ofta blivit kallad en roman i genren 

comedy of manners
1
 medan Bridget Jones’s Diary är en av de första chick lit-böckerna 

tillsammans med Candace Buschnells Sex and the City.
2
 Fielding har i flera intervjuer 

medgett att hennes bok har flera strukturella likheter med Austens Pride and prejudice 

samtidigt som Fieldings gestalt är en kvinna av sin tid.
3
 Analogierna mellan romanerna är 

många och att Fielding har en nära intertextuell relation till Austen är tydligt, inte bara genom 

den kvinnliga huvudfiguren utan även genom en av männen som finns med i romanerna. Mr. 

Darcy är Fitzwilliam i Austens bok och Mark i Fieldings men karaktärsdragen är slående lika 

och det var också det som var intentionen. Det finns även en stark likhet mellan Mrs. Bennet 

och Mrs. Jones, då båda mödrarna i böckerna försöker gifta bort sina döttrar och båda 

gestalterna också är en viktig del av humorn i romanerna.
4
 Självklart finns det också vissa 

skillnader i böckerna, Elisabeth Bennet är sofistikerad och vältalig medan Bridget Jones har 

en tendens att prata innan hon tänker men det viktigaste karaktärsdraget för romanerna har de 

båda två, och det är drömmen om att hitta äkta kärlek.  

 Humorn är en viktig del i båda romanerna och man har ibland talat om att 

Austen var chick lit-genrens moder, det faktum att Fieldings Bridget Jones’s Diary påstås 

vara den första chick lit-romanen i modern tid och boken som skapade uttrycket ”chick lit” 

gör att det finns större intresse att undersöka de båda romanerna med fokus på humor då det är 

en viktig del i chick lit-genren.  

 Mellan 1995 och 2008 har inte mindre än tolv nyinspelningar av filmer av 

Austens romaner gjorts varav fem av dessa var av Pride and prejudice.
5
 Sedan dess har 

populariseringen av Austen bara fortsatt att växa och Stephanie Harzewski kallar fenomenet 

                                                           
1
 http://www.sparknotes.com/lit/pride/facts.html, 2014-03-10.  

2                       The world according to Bridget Jones: discourses of identity in chicklit fictions, Lang, 

Frankfurt am Maine., 2007, sidan 67f.  
3
 Smyczy ska, 2007, sidan 23f. 

4
 Juliane Hess, Pride and Prejudice versus ’Bridget Jones’s diary’, Auflage, 2010, sidan 9.  

5
 Stephanie Harzewski, Chick lit and postfeminism, Charlottesville, 2011, sidan 78.  

http://www.sparknotes.com/lit/pride/facts.html
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för en Austenmania som inte bara är filmatiseringar och nyutgåvor av Austens verk utan även 

romaner som utgår ifrån eller spinner vidare på Austens befintliga berättelser.
6
  

 

Syfte, frågeställning, teori och metod 

 

Det syfte uppsatsen har är att undersöka likheter och skillnader vad gäller humorn i 

romanerna. Hur skiljer sig den åt med samma upplägg på berättelse men med nästan 200 år i 

tidsskillnad? Vilka komiska inslag har ändrats och vilka finns fortfarande kvar?  

 

Utgångspunkten för min undersökning har jag hämtat från Anders Olssons text om 

intertextualitet och komparation. Där använder jag mig av de åtta olika motsatspar som 

beskrivs i kapitlet ”Intertextualitet, komparation och reception” i Litteraturvetenskap – en 

inledning. Motsatsparen består av starka/svaga samband, explicita/implicita samband, 

avsedda/icke-avsedda samband, vänskapliga/antagonistiska samband, inom- och 

mellanspråkliga samband, manliga/kvinnliga samband, generella/specifika samband och 

aleatoriska/obligatoriska samband.
7
 Främst kommer jag dock att fokusera på några av dem för 

att få en så fokuserad analys som möjligt.  Framför allt är explicita/implicita samband 

intressanta att jämföra då de explicita är mer tydliga, så som den återkommande Mr. Darcy till 

exempel. Implicita samband är sådana som åsidosätter bokens relation till en annan och 

försöker skapa något nytt i och med retoriska grepp vilket är av intresse att undersöka, bland 

annat på grund av den stora tidsskillnaden i böckerna.
8
 Även motsatsparen starka och svaga 

samband kan vara värt att titta på samt aleatoriska och obligatoriska samband. Olsson skriver 

om att starka samband kan visa på starka band genom både likheter och olikheter på olika sätt, 

vilket är något jag tror att man kommer kunna se olika tendenser på i båda områdena i min 

analys.
9
 Förutom Olsson kommer jag även att använda mig av Mary Orrs Intertextuality samt 

utvalda delar av samlingsvolymen Litteratursociologi, redigerad av Johan Svedjedal. 

 Dessutom kommer jag att utgå mycket från Katarzyna Smyczynskas The world 

according to Bridget Jones i min analys då den tar upp intressanta infallsvinklar på Bridget 

Jones’s diary så som exempelvis familjeförhållanden, singelskapet och postfeministiska 

                                                           
6
 Harzewski, 2011, sidan 79.  

7
 Anders Olsson, Intertextualitet, komparation och reception, Litteraturvetenskap : en inledning, sidan 51-69, 

2002. 
8
 Olsson, 2002, sidan 61. 

9
 Olsson, 2002, sidan 59.  
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analyser av Bridget Jones’s diary. Smyczynska analyserar diskurser av chick lit romaner och 

med hjälp av hennes analyser av chick lit kommer jag att vidareutveckla min undersökning av 

komparationen av Pride and prejudice med Fieldings roman.  

Övrig litteratur som jag kommer använda mig av är Stepahanie Harzewskis 

Chick lit and postfemenism, Single women in popular culture av Anthea Taylor, Becoming the 

gentleman av Jason D. Solinger och The action of English comedy av A. N. Kaul. Dessutom 

kommer jag att använda mig av Juliane Hess Pride and Prejudice versus ’Bridget Jones’s 

Diary’: Characters, styles and themes and the relevance of time som kortfattat tar upp 

gemensamma huvudteman i de båda romanerna.  

Den version jag använder mig av i den här uppsatsen utav Helen Fieldings 

Bridget Jones’s diary är första utgåvan av Picador på engelska som kom ut 1996. Versioner 

av Jane Austens Pride and Prejudice finns det många olika att välja mellan, men den version 

som jag använder mig av i den här uppsatsen är en Penguin Red Classic som publicerades 

2006.  

Analys 

 

Enligt Smyczy ska beskrivs chick lit som fiktion skriven av nutida brittiska och amerikanska 

författare som främst riktar sig till unga vuxna kvinnliga läsare.
10

 Hon menar även att genren 

utmärks genom att berättelserna framställs som lättsamma och humoristiska texter som 

skildrar unga kvinnors privatliv, sociala liv och i arbetslivet i storstäder.
11

 Bridget Jones’s 

Diary passar perfekt in på den här beskrivningen, då vi får läsa om Bridget i dagboksform om 

allt som händer henne på jobbet, privat och med hennes vänner och deras liv. Smyczy ska 

menar att det var Bridget Jones’s diary som gav chick lit-genren, som har funnits sedan 1990-

talet, ett lyft i och med sin popularitet.
12

  Cosmopolitan-kulturen är det som ligger till grund 

för chick lit med sina läsare som är unga, självständiga kvinnor som lever snabba liv och 

konsumerar mycket. Deras livsstil i kombination med att läsa magasin som Cosmopolitan är 

något som reflekteras i chick lit-romanerna och har till och med fått sitt eget uttryck ”ladette” 

som är kvinnor som vet vad de vill ha, både när det kommer till kläder och till män.
13

  Man 

kan alltså säga att chick lit är litteratur för unga vuxna tjejer som berör livsstil och kärlek på 

                                                           
10

 Smyczy ska, 2007, sidan 23. 
11

 Smyczy ska, 2007, sidan 23. 
12

Smyczy ska, 2007, sidan 9.  
13

 Smyczy ska, 2007, sidan 66.  
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ett sätt som är igenkänningsbart då de tar upp samma problematiker som den unga vuxna själv 

upplever.  

Familjerelationen  

 

Både Elizabeth Bennet och Bridget Jones har liknande familjer, båda är medelklass där 

föräldrarna lever separata liv. Mödrarna i romanerna försöker att gifta bort sina döttrar genom 

att para ihop dem med olika män som de tycker är passande för döttrarna medan deras fäder 

står helt utanför detta. I det första kapitlet av Pride and prejudice berättar Mrs. Bennet för Mr. 

Bennet att en ogift och rik man har flyttat in i närheten och att Mr. Bennet borde göra hans 

bekantskap så fort som möjligt för att Mr. Bingley ska få chansen att bli kär i en av deras 

döttrar. I konversationen blir hon förlöjligad av Mr. Bennet som driver med sin frus besatthet 

av att gifta bort sina döttrar.
14

 Bridgets mamma möter även hon motstånd i sitt försök till att 

hitta en man åt Bridget, vilket hon, precis som Mrs. Bennet, ignorerar. Det första vi får veta 

om Bridgets mamma är att hon inte accepterar ett nej och att hon inte lyssnar på vad Bridget 

vill och inte vill göra.  

’Oh, did I mention? Malcom and Elaine Darcy are coming and bringing Mark with 

them. Do you remember Mark, darling? He’s one of the top-notch barristers. Masses of 

money. Divorced. […]’ Oh God. Not another strangely dressed opera freak with buschy 

hair burgeoning from a side-parting. ’Mum, I’ve already told you. I don’t need to be 

fixed up with… ‘ ’Now come along, darling. Una and Geoffrey have been holding the 

New Year Buffet since you were running round the lawn with no clothes on! Of course 

you’re going to come.’
15

 

 

De båda mödrarna blir förlöjligade i sin roll som den som ska hitta en man åt sin dotter och de 

allt mer desperata försöken att imponera på männen i fråga gör att situationerna blir 

pinsamma för döttrarna och roliga för oss som läsare.  

Detta är exempel på ett explicit samband som finns mellan romanerna. Fielding 

har tagit över Austens modersfigur och fortsatt att använda henne som ett komiskt inslag för 

att överdriva humorn. Bridgets mamma blir dels någon som står för de giftas ideal men trots 

det lämnar sin man och träffar andra män. Hon blir någon som är den självständiga och 

lyckade ”singeln” som Bridget strävar efter att bli samtidigt som hon står för traditioner som 

Bridget inte alls accepterar. ”Bridget’s mother is clearly a twenty-first century version of 

Elizabeth Bennet’s mother, whose provincialism and egocentricity are not compensated for by 

                                                           
14 Jane Austen, Pride and Prejudice, Penguin Books Ltd., 2006, sidan 3f.  
15 Helen Fielding, Bridget Jones's diary: a novel, Picador, London, 1997[1996], sidan 9f.  
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her apparently good will in her dealing with her daughter and the whole family.”
16

 Samtidigt 

skriver Juliane Hess att ”Mrs. Jones and Mrs. Bennet are presented as comic figures, whom 

everybody can just laugh about” och menar att mödrarna inte kan bete sig i publika 

sammanhang och att de inte tänker efter innan de pratar.
17

 De finns flera exempel på när de 

båda mödrarna gör bort sig eller skämmer ut sina döttrar i romanerna och i vissa fall är det 

även mödrarna som orsakar problem för sina döttrar. Mrs. Bennets offentliga och självsäkra 

uttalande om hur hon hoppas att Jane ska bli gift med Mr. Bingley är ett exempel eftersom 

Mr. Darcy avråder Mr. Bingley från ett frieri då Darcy tror att det endast handlar om girighet 

från Mrs. Bennets håll. Mrs. Jones orsakar skam för hela familjen och familjens vänner när 

hon vägrar erkänna sig skyldig till brott efter sitt förhållande med Julio som hon har hjälpt att 

lura sina familjevänner och bekanta på pengar. Båda mödrarnas fixering vid monetära medel 

gör dem inte bara fåniga utan även desperata, som även det leder till att de är mindre 

smickrande romanfigurer.  

På ett sätt blir mödrarnas roll att sätta berättelserna i perspektiv då mödrarnas 

position i romanerna skiljer sig mycket från hjältinnornas. Mrs. Bennets desperation för att 

gifta bort sina döttrar till varje pris, även om det skulle innebära att Elizabeth skulle gifta sig 

med Mr. Collins och vara olycklig för resten av sitt liv, gör att man som läsare kan förstå 

berättelsen från Elizabeths perspektiv som är mycket mer fokuserat på kärleken och vikten av 

lycka snarare än att gifta sig för att ha pengar och boende. Elizabeth blir mer den romantiska, 

lugna och förnuftiga karaktären medan moderns desperation framstår som mer lite galen, 

snabb och med nästan inget långt konsekvenstänkande och kontrasten blir komisk.  

Mrs. Jones agerande får Bridget att fundera på sin egen livssituation i relation 

till sin moder på många olika sätt. Hon får se sin mamma som gift, singel, flickvän, 

karriärskvinna och som utsatt och kriminell. Bridget trivs bra med sin mamma som gift med 

hennes pappa, känner sig olycklig när hennes mamma lyckas ha en pojkvän trots att Bridget 

själv inte lyckas, och misslyckad med sin karriär när Pamela jobbar på TV. Dock känner hon 

sig som ett viktigt och betydande stöd för sin pappa när modern behöver hjälp för att klara sig 

ur sina juridiska problem. De olika relationerna Bridget har med sin mor under stadierna av 

förändring är det som får Bridget att inse att hon inte kan lita på sina föräldrars stabilitet utan 

själv måste hitta en stabilitet i sitt eget liv. Efter sitt uppbrott från Daniel gör hon också detta 

och lyckas i och med det börja tycka bättre om sig själv och därmed även få Mark Darcys 

kärlek.  

                                                           
16

 Smyczy ska, 2007, sidan 88.  
17

 Hess, 2010, sidan 9.  
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Mum rang up and I tried to talk to her about how difficult it is being a woman and 

having sell-by date for reproduction unlike men, but she just said, ’Oh, honestly, 

darling. You girls are just so picky and romantic these days: you’ve simply got too 

much choice. I’m not saying I didn’t love Dad but, you know, we were always taught, 

instead of waiting to be swept off our feet, to ”expect little, forgive much”. And to be 

honest, darling, having children isn’t all it’s built up to be. I mean, no offence, I don’t 

mean this personally but given my chance again I’m not sure I’d have…’ Oh God. 

Even my own mother wishes I’d never been born.
18

 

 

Trots att Pamela inte alltid är helt sympatisk i sitt förhållningssätt till Bridget är hon ändå en 

inspirationskälla för henne. Pam försöker ständigt ge Bridget klädråd, vilket Bridget självklart 

inte lyssnar på eller tar till sig. De få gångerna som hon blir tvungen att ha på sig något som 

modern valt ut känner hon sig obekväm men trots detta reflekterar Bridget över huruvida 

Pamela kan ha rätt i att hon behöver uppdatera sin stil och bli mer färgglad i sin garderob. 

Även hennes råd om hur Bridget ska lyckas få en man är inte alltid helt moderna men 

eftersom Pamela själv lyckas få män att falla för henne verkar hon göra något rätt, enligt 

Bridget.  

I Pride and Prejudice är Mr. Bennet inte särskilt deltagande i berättelsen utan 

kommer endast in då och då, och när han gör det är han den kloka och förnuftiga gestalten. 

Bridgets pappa framstår även han som den lugna och vettiga figuren i början av romanen, 

men det är något som ändras i och med att Pamela lämnar honom och han blir sårbar, ensam 

och letar efter bekräftelse hos Bridget. I slutet av romanen återgår han igen till vara en 

förnuftig gestalt när moderns juridiska problem måste ordnas upp. Colin får då en uppgift att 

lösa som hans fru inte själv kan hantera och återgår då direkt till att ta hand om det kaos som 

Bridgets moder har lämnat bakom sig utan en tanke på konsekvenser.  

Trots att mödrarna är mer aktivt med i romanerna så har både Bridget och 

Elizabeth en bättre relation till sina fäder än vad de har till mödrarna. Döttrarna och fäderna 

har ett mer öppet och genuint förhållande och kan prata med varandra på ett förtroligt sätt som 

mödrarna och döttrarna inte kan. Det är också fäderna som är de som bekymrar sig om sina 

döttrars lycka och är de som frågar om de är nöjda med sina liv och sina partners. Endast när 

döttrarna lovar att så är fallet är fäderna glada för de förhållanden som Elizabeth och Bridget 

har.  

Den tydliga skillnaden som finns mellan romanerna är självklart tiden för när 

romanerna utspelar sig. Familjeförhållandena ser olika ut, Bridget Jones är uppenbarligen 

äldre än Elizabeth Bennet och den modernare tiden innebär att hon kan bo ensam, något som 

Elizabeth aldrig hade kunnat på sin tid. Däremot är det mer naturligt för Elizabeth att hjälpa 

                                                           
18

 Fielding, 1997, sidan 195f.  
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till och ta hand om sina föräldrar vilket är mer främmande för Bridget. ”I suddenly realize 

everything has shifted and now I am looking after my parents instead of them looking after 

me, which seems unnatural and wrong. Surely I am not that old?”
19

  

Trots att Bridget inte bor hemma så är familjen fortfarande en väldigt stor del av 

hennes liv. Det är telefonsamtal med föräldrarna, besök av modern och familjevänners fester 

som gör att hon ständigt har kontakt med sin familj. Den familjemedlem som däremot inte är 

särskilt deltagande i romanen är Bridgets bror, som endast är med ett par gånger genom hela 

handlingen och då endast nämns utan någon längre utläggning.  

Familjerna i båda romanerna blir en slags spegling av hjältinnornas strävan. 

Trots att Bridget och Elizabeth inte vill bli som sina mödrar så vill de båda ändå ha det som 

deras mödrar har, nämligen kärlek. Elizabeth vill inte gifta sig utan kärlek och Bridget letar 

efter en man som accepterar henne för den hon är, något som båda deras mödrar har fått i sina 

relationer. Colin tolererar Pamelas ingivelser och knäppa idéer och Mr. Bennet älskar Mrs. 

Bennet trots att hon ibland går honom på nerverna. Det är ett gemensamt accepterande som 

döttrarna också strävar efter att hitta i sina relationer. Kvinnorna är de som får stå för det 

extrema och bli parodier i båda romanerna, men trots det är det också de som har lyckat uppnå 

det ultimata som båda romanerna går ut på, att hitta en man att gifta sig med.  

Giftermålet är en viktig del i både Austen och Fieldings romaner. Även här 

spelar förstås tiden in, på Austens tid fanns det inte kärlek utan giftermål, men det finns det i 

Fieldings tid. Fokus hade inte behövt ligga på att hitta någon att gifta sig med, men trots det så 

är det en viktig del av handlingen. Singlarna hatar de gifta paren eftersom singlarna anser att 

statusen gift är den ultimata bekräftelsen på lycka. Dock finns det flera par som bevisar att 

detta inte är sant. Bridgets föräldrars separation är en av dem, och i ett gift par bland Bridgets 

vänner visar det sig vara en otrohetsaffär som slutar i ett uppbrott. Man skulle kunna tänka sig 

att den feministiska rörelsen borde ha kommit så pass långt att giftemål inte behöver vara 

målet med livet för kvinnor, men i Fieldings roman är det långt ifrån sant. Egentligen är den 

enda relationsförändringen som skett mellan romanerna den homosexuella som man finner i 

en annan av Bridgets vänner. Alla hennes vänner, utom Shazzer, som beskrivs och framställs 

som fanatisk feminist, letar efter män att, så småningom, kunna gifta sig med och skaffa barn. 

Samtidigt finns det en viss motsättning till det faktum att man måste gifta sig och skaffa barn, 

i Bridgets vänskapskrets försöker man dementera det påstående hela tiden men misslyckas när 

redan gifta vänner, äldre generationen, eller kollegor och bekanta ständigt styrker tesen om 

                                                           
19

 Fielding, 1997, sidan 72.  
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och om igen. Det ofrivilliga singelskapet i Bridgets fall gör även att hon, i sitt beteende, 

motsäger sig själv om att inte behöva gifta sig.  

Sammanfattningsvis kan man säga att familjerna har en stor påverkan på 

hjältinnorna och för komiken i båda romanerna. Mödrarna står för en stor del av humorn i de 

båda romanerna medan fäderna får stå för förnuftet. Döttrarnas relation till sina fäder är 

närmare och mer ärlig än vad den är med sina mödrar. Familjernas utseende och utformning 

påverkar också hur hjältinnorna ser på sig själva och vad de värderar i sina liv. Trots att 

familjerna ser olika ut så är de båda typiska för sin tid, så därför är familjerna egentligen mer 

lika än vad de vid första anblick ser ut att vara.  

Missförstånd och fördomar  

 

11 a.m. Office. Oh my God. Daniel Cleaver just sent me a message. Was trying 

to work on CV without Perpetua noticing (in preperation for improving career) 

when Message Pending suddenly flashed up on top of screen. […]  

Message Jones 

You appear to have forgotten your skirt. As I think is made perfectly clear in 

your contract of employment, staff are expected to be fully dressed at all times.  

Cleave 

Hah! Undeniably flirtious.
20

 

 

’God, all these bloody girls ringing him up.’ Panic stricken, I reached for the Silk 

cut. Which girls? What? Somehow I made it through the day, got home, and in a 

moment of insanity left a message on Daniel’s answerphone, saying (oh no, I 

can’t believe I did this), ’Hi, it’s Jones here. I was just wondering how you are 

and if you wanted to meet for the skirt-health summit, like you said.’ The second 

I put the phone down I realized it was an emergency and rang Tom[…].
21

  

 

 

 

Bridget Jones lovar redan i sina nyårslöften att hon inte ska ” [o]bsess about Daniel Cleaver as 

patethic to have a crush on boss in manner of Miss Moneypenny or similar”.
22

 Samtidigt är 

Elizabeth Bennet förälskad i Mr. Wickham redan efter deras första möte. ”Elisabeth went 

away with her head full of him. She could think of nothing but of Mr Wickham.”
23

 Båda faller 

direkt för två män som båda har en tendens att charma många kvinnor samtidigt. I Austens tid 

är förstås Wickhams olika charmande av kvinnor på en mer oskyldig nivå än vad Daniel 

Cleavers är då den moderna tiden tillåter honom att faktiskt ha ett romantiskt och sexuellt 

förhållande med mer än en kvinna samtidigt. Det första intrycket som Elizabeth och Bridget 

                                                           
20

 Fielding, 1997, sidan 22.  
21

 Fielding, 1997, sidan 28.  
22

 Fielding, 1997, sidan 2.  
23

 Austen, 2006, sidan 94.  
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får av Wickham och Cleaver är att de är charmörer som får kvinnorna att känna sig speciella. 

Dock visar det sig att de båda männen har ljugit om något för Elizabeth och Bridget och att de 

försöker framställa Austens och Fieldings Mr. Darcy i dålig dager. ”First, there come the 

protagonists’ ex-boyfriends, who have turned out to be either disloyal or dishonest, unstable 

and self-centered[…].”
24

 Daniel Cleaver visar sig falla in på illojal, oärlig, ostabil och 

självcentrerad då han bara umgås och är tillsammans med Bridget på sina egna villkor. Han 

träffar en annan kvinna medan deras förhållande pågår, eller till och med innan deras 

förhållande ens påbörjades, samt är ostabil i och med att Bridget inte kan lita på att han 

kommer vara där för henne eller vill vara med henne förrän han inte längre har möjligheten att 

vara i ett förhållande med henne.  

 Smyczy ska skriver att hjältarna i chick lit-romaner ofta inte har karaktärsdrag 

som starka eller patriarkaliska män utan snarare är män som har lärt sig att växa upp och att 

vara ansvarsfulla, till skillnad från traditionella hjältar.
25

 Fieldings version av Mr. Darcy är 

välutbildad, har ett toppjobb som advokat och tar väl hand om sina föräldrar genom att till 

exempel ordna en stor fest för dem när de firar rubinbröllop. Han är definitivt den mest vuxna, 

av nästan alla karaktärer i romanen, då han inte är inblandad i något av det dramatiska som 

händer under bokens gång. Dessutom är han den som reder upp Mrs. Jones juridiska problem 

så att hon kan komma tillbaka till sin familj igen. Många av hans handlingar är starkt inriktade 

på familjen, sin egen eller Bridgets, något som även det tyder på en mognad och vuxenhet.  

 Daniel Cleavers handlingar tyder mycket mer på en patriarkalisk syn och att 

män ska vara starka och överlägsna kvinnor. Han bestämmer alla regler för deras förhållande 

och har all makt och Bridget anpassar sig till hans regler. Hon låter honom styra och ställa 

med henne och redan innan deras förhållane påbörjas så vet hon att han använder sig av spel 

för att leka med hennes känslor, ”emotional fuckwittage” (som Shazzer kallar det), som hon 

lovar sig själv i sina nyårslöften att hon inte ska tillåta sig att bli utsatt för.  

Även om uttrycket inte finns i Austens roman så utsätts Elizabeth för samma 

spel av Mr. Wickham som Bridget utsätts för av Daniel Cleaver. Han beter sig på samma sätt 

som Cleaver gör genom att själv sätta reglerna för deras förhållande på många sätt. När han 

till exempel inte dyker upp på balen på Netherfield är det samma otillgänglighet som Cleaver 

använder sig av för att få makten över förhållandet. Wickham agerar själviskt och hans 

handlingar styrs av själviska motiv och girighet som i slutändan slutar på ett sätt som han inte 
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hade tänkt sig. Wickham ångrar sina handlingar som leder till äktenskapet med Lydia Bennet 

och Cleaver ångrar sitt beslut att lämna Bridget för en annan kvinna.  

När de båda dåliga männen i romanerna har förlorat Elizabeth eller Bridget så 

ändras dock deras starka karaktärsdrag och de blir istället svaga och förminskade män i sina 

nya livsförhållanden. Lydia lyckas med sitt mål att bli gift med Mr. Wickham medan 

Wickham själv inte alls verkar särskilt nöjd med utfallet av deras rymning. Efter att Wickham 

är fast i sitt äktenskap har han dock inte längre särskilt mycket att säga till om och han kan 

inte längre vara den som bestämmer i förhållandet. Detsamma ser man med Daniel Cleaver 

som förlovar sig med en ung, smal amerikanska direkt efter uppbrottet med Bridget. Vi vet 

inte så mycket mer om vad som händer i Daniels förhållande med sin amerikanska men vi vet 

att följande händer. ”Daniel just called ’Jonesh’ he slurred. ’I love you, Jonesh. I made tebble 

mishtake. Stupid Suki made of plastic. Breast point north at all times. I love you Jonesh. I 

comin’ round to check how your skirt is.’”
26

 Det hela slutar dock med att han inte kommer dit 

över huvud taget, utan lämnar Bridget åt att sitta och vänta på honom igen men den här 

gången blir hon inte sårad längre.  

Cleaver och Wickham går från att vara männen med kontroll över Elizabeth och 

Bridget, till att vara svaga och osäkra utan kontroll över sina nya förhållanden. Cleavers 

amerikanska är inte bara yngre och smalare än Bridget, vilket är viktiga detaljer för Bridget, 

utan även mycket mer självsäker och blir därmed överlägsen Daniel. På samma sätt är Lydia 

definitivt den som bestämmer i hennes och Wickhams förhållande, även om hon mer är lik 

Mrs. Bennet i sin ignorans mot sin man och sin egen dumhet.  

Intertexten Cleaver och Wickham är även den ett avsett samband som är hindret 

på vägen till hjältinnans rätta kärlek. Det finns mycket i männens förhållningssätt till Bridget 

och Elizabeth, som deras hemlighetsmakeri om deras kärlek och deras flörtighet som de sedan 

vill mena är oskyldigt till exempel, som gör att det är tydligt att Daniel Cleaver är en modern 

version av Wickham. Det faktum att båda männen lyckas lura hjältinnorna att tro att de är 

förälskade i dem och sedan svika och såra Bridget och Elizabeth totalt gör dem till 

”skitstövlar” (jämför engelskans ”bastards”), men leder också till att de båda kvinnorna tillslut 

hamnar hos sin Mr. Darcy.  

Mr. Darcy är i båda romanerna tillbakadragen vilket både Elizabeth och Bridget 

misstolkar som högmod. ”It struck me as pretty ridiculous to be called Mr Darcy and to stand 

on your own looking snooty at a party. It’s like being called Heathcliff and insisting on 
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spending the entire evening in the garden, shouting ’Cathy’ and banging your head against a 

tree.”
27

 Detta är ett exempel på ett vänskapligt samband då Fielding medvetet har valt att 

använda Austens hjälte till sin egen kärlekshistoria och dessutom mer än gärna påpekar det 

också, för att visa på att hon tycker om Austen och hennes Mr. Darcy. Eftersom vi vet att 

Fielding baserat sin karaktär på Fitzwilliam Darcy, då hon själv har kallat Pride and Prejudice 

för sin favoritbok, lyckades hon komma så nära hon kunde att stjäla dess hjälte.
28

  

Det som nästan är mest intressant med de båda Mr. Darcy är att trots att det 

skiljer nästan 200 år mellan romanerna är inte Mark Darcy särskilt olik Fitzwilliam Darcy. 

Både Austens och Fieldings Darcy varnar Elizabeth och Bridget för Wickham och Cleaver, 

och Mark varnar även Bridget för att Julio kan innebära problem, och hjälper hjältinnorna ur 

svåra, nästan omöjliga, situationer som deras familjer hamnar i. Dessutom är Mark lik 

Fitzwilliam i sin stolthet och väljer att hellre stå ensam utan sällskap på en fest än att prata 

med Bridget mer än nödvändigt. Detsamma gäller när intresset vänder, de båda hjältarna är 

alldeles för subtila i sitt uppvaktande, hjältinnorna har inte en aning om att Mark eller 

Fitzwilliam faktiskt tycker om dem. Kanske kan det vara så att högdragenhet och stolthet inte 

har ändrat sig i hur det yttrar sig trots att tiden har förändrats. Den sublima kritiken som Darcy 

ger är likadan förr som nu.  

Något som skiljer romanerna åt är dock att Mr. Darcy är mycket mer deltagande 

i berättelsens utveckling genom hela romanen i Pride and Prejudice än vad Mark Darcy är i 

Bridget Jones’s diary där han kommer in mycket mer i senare delen av berättelsen. Det är 

också mycket mer otydligt i Fieldings roman att Darcy gillar Bridget medan man redan i 

andra delen av Austens roman får veta att Darcy har känslor för Elizabeth, även om det 

pendlar några gånger fram och tillbaka därefter. Detta beror framförallt på romanformen, 

Austen pendlar mellan karaktärer medan Fielding endast skriver ur Bridgets perspektiv.  

Jason D. Solinger menar att en gentleman behöver vara välutbildad, ha bra 

vetskap om omvärlden och aktuella händelser i den samt ständigt vidga sina vyer för nya 

erfarenheter.
29

 Mr. Darcy är högutbildad, reser mycket och kan mycket om det mesta, och 

Mark Darcy är en framgångsrik jurist som jobbar med juridiska mål med hög profil och har 

hög status på sitt jobb och utbildade sig i Cambridge.  Darcy är helt klart gentlemän i de båda 

romanerna och det är också så de vinner hjältinnorna. De är ständigt steget före när en svår 

situation måste lösas, som exempelvis Lydias rymning eller Pamelas juridiska problem, och 

                                                           
27

 Fielding, 1997, sidan 13.  
28

 Harzewski, 2001, sidan 60.  
29

 Jason D. Solinger, Palgrave Macmillan, New York, 2012, sidan 96.  



12 
 

ser till att saker ordnar upp sig snabbt och diskret. De står alltid upp för sina familjer och 

hjälper sina vänner. Det visar sig dock i slutändan att Mark inte är riktigt lika långsint som 

Austens Darcy är.  

’But it was so kind of you, taking time off work and everything. ’Why did you 

bother doing all this?’ ’Bridget,’ he said. ’Isn’t it rather obious?’ Oh my God. […] 

’Why didn’t you ring me up before Christmas, then?’ I said suspiciously. ’I left 

you two messages.’ ’I didn’t want to talk to you till I’d finished the job. And I 

didn’t think you liked me much.’ ’What?’ ’Well, you know. You stood me up 

because you were drying your hair? And the first time I met you I was wearing 

that stupid jumper and bumblebee socks from my aunt and behaved like a 

compleate clod. I thought you thought I was the most frightful stiff.’ ’Well, I did, a 

bit,’ I said. ’But…’ ’But what…?’ ’Don’t you mean but pardon?’ Then he took the 

champagne glass out of my hand, kissed me, and said, ’Right, Bridget Jones, I’m 

going to give you pardon for,’ picked me up in his arms, carried me off to the 

bedroom[…].
30

  

Elizabeth Bennet och Bridget Jones 

 

Bridget Jones är en kvinna i 30-årsåldern som är besatt av att förbättra sig själv. Hon listar 

vad hon äter, dricker, hur många cigaretter hon röker om dagen. Förutom det så läser hon 

självhjälpböcker, främst om att hitta kärleken, men försöker, eller främst önskar att hon läste 

mer högt ansedda kulturella böcker och tidningar för att verka mer insatt i dagens 

världsproblem. Stephanie Harzewski beskriver Bridget som ”average body weight, middle-

class background, proffessional rank, and certainly her surname, qualify her as a 

everywoman”.
31

 Dessutom menar hon att människor över hela världen kände igen sig i 

Bridgets gestalt och, de uttryck som Bridget använder i boken, så som everywoman, 

fuckwittage, singletons och smug marrieds gjorde Bridget ännu mer älskvärd.
32

 Bridgets värld 

består främst av hennes närmaste vänner, Shazzer, Jude och Tom. Shazzer är singel och stark 

feminist och är inte rädd för att uttrycka sina, ofta hårda och hatiska, åsikter om män. Jude är i 

ett förhållande som inte fungerar men som hon håller fast vid och ständigt mår dåligt av 

medan Tom är den homosexuella kompisen som oftast är på samma våglängd som Bridget i 

många av frågorna och konflikterna som uppstår i romanen.  

Elizabeth Bennet däremot är beläst, välinformerad om nyheterna i hennes närhet 

och är nöjd med sig själv som hon är. En av de få sämre karaktärsdragen som hon själv 

beskyller sig för att ha är hennes fördomar och nackdelen med att döma personer för fort. 

Elizabeths värld är främst hennes egen familj där Jane står henne närmast, familjen Lucas, 
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familjen Bingley medan de är på Netherfield samt Mr. Collins. Elizabeths närmsta vänner är 

miss Lucas förutom hennes äldre syster. Konflikterna inom vänskaperna är inte lika tydliga 

även om det märks tydlig skillnad i vad som är viktigt för Elizabeth och vad som är viktigt för 

Charlotte Lucas. Charlotte gifter sig med Mr. Collins efter att Elizabeth har avvisat hans frieri 

då Charlotte tycker det är viktigare att bli gift och inte vara en börda för sin familj medan 

Elisabeth aldrig skulle gifta sig utan kärlek.  

Även om deras livsstilar är väldigt olika på många sätt, Bridget bor inne i det 

moderna London och Elisabeth bor ute på landet i ett 1800-talsengland, så gör de olika tiderna 

för när romanerna utspelas att de är ganska lika trots allt. Att Elizabeth i sin tid skulle ha ett 

jobb, ha studerat och bo ensam vore omöjligt på samma sätt som det vore lika konstigt och 

främmande om Bridget bodde hemma med sina föräldrar utan sysselsättning till hon var gift i 

modern tid. Tidens påverkan gör att de båda kvinnorna är mer lika varandra än vad det kan se 

ut som på ytan, med skillnaden att Elizabeth väger sina ord väl innan hon talar medan Bridget 

inte gör det utan ältar sina, mer eller mindre, konstiga uttalanden i efterhand.  

Bridgets ständiga ångest över att inte vara tillräckligt insatt i hennes samtids 

stora nyheter, förutom skvaller och populära tv-program, kan jämföras med Elizabeths brist 

på intresse för att bli bättre på att spela piano vilket gör att hon inte är bättre än medelmåttig. 

Bridgets utbildning är en högskole-/universitetsutbildning även om det inte är från en 

högstatus-skola, och kaloriräknandet och fokusering av att gå ner i vikt är ytterligare saker 

som bidrar till hennes dåliga självförtroende. Där skiljer sig dock Elizabeth från Bridget, för 

Elizabeth är nöjd med det faktum att hon har gjort det bästa av sin situation medan Bridget 

ständigt önskar hon vore bättre.  

Det faktum att de kvinnliga huvudgestalterna skiljer sig åt karaktärsdragsmässigt 

anser jag är ett implicit samband då de är två olika retoriska grepp för att väcka sympati och 

igenkänning. Bridget står själv mycket för humorn i Fieldings roman medan Elizabeth inte 

gör det i Austens. Därmed skapas ett ställningstagande som särskiljer Fielding från Austen, 

och Fieldings nya retoriska grepp för humor i romanen fungerar bra. Det går inte heller att 

undvika att diskutera litteratursociologi i detta samanhang då den stora tidsskillnaden 

självklart är relevant för karaktärsdragen hos romanfigurerna. På 1800-talet skrattade man inte 

åt sig själv, då man inte ville bli förlöjligad och därför är det bifigurer, så som modern, som 

bidrar med humor i och med att de är överdrivna och inte behöver vinna sympati hos läsaren 

så som Elizabeth bör i Austens roman. I modernare tider är det vanligt att driva med sig själv 

och sina brister, man måste kunna ha självdistans för att ha humor. Det är precis det som gör 

Bridget till en så rolig och älskvärd karaktär, hon hamnar i väldigt jobbiga situationer som 
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hon själv anser pinsamma eller dåligt skötta som hon sedan resonerar kring och inser att ingen 

är perfekt. Hennes, om än inte alltid så stora, självdistans gör henne till en gestalt som blir 

mycket mer humoristisk än vad hon hade varit om hon aldrig erkände att hon gjorde fel eller 

aldrig skulle kunna skratta åt det själv.  Stephanie Harzewski menar att det är Bridgets 

komiska drag, bland annat, som gör henne till en helt egen figur och inte en intertextuell kopia 

av Elizabeth och menar dessutom att Bridget inte är värdig någon av Darcy utan skriver ” 

Bridget evokes not inspiration but merely sympathetic laughter”.
33

  

Att Fielding har valt att låta romanen utspela sig 1995 gör att hon kan utnyttja 

att BBC spelade in en serie-version av Austens Pride and Prejudice som sändes på TV då och 

fick stor genomslagskraft. Bridget diskuterar serien ett par gånger med sina vänner och 

föreslår även att göra ett inslag om det på TV-kanalen som hon jobbar på. Även att serien var 

en sådan hit märks och de få nyheter som Bridget läser handlar nästan bara om BBCs Pride 

and Prejudice och Colin Firth och Jennifer Ehle, som spelar Darcy och Elizabeth.  

8.55 a.m. Just nipped out for fags prior to getting changed ready for BBC Pride 

and Prejudice. Hard to believe there are so many cars out on the roads. Shouldn’t 

they be at home getting ready? Love the nation being so addicted. The basis of 

my own addiction, I know, is my simple human need for Darcy to get off with 

Elizabeth. […] They are my chosen representatives in the field of shagging, or, 

rather, courtship. I do not, however, wish to see any actual goals. I would hate to 

see Darcy and Elizabeth in bed, smoking a cigarette afterwards. That would be 

unnatural and wrong and I would quickly lose interest.
34

  

 

Bridgets analys av serien är intressant eftersom hon menar att hennes intresse skulle avta om 

Darcy och Elizabeth bara lyckades med sitt förhållande, vilket är intressant eftersom både 

Fieldings och Austens roman slutar där förhållandet eller giftermålet tar vid. Läsaren kan 

alltså bara anta att fortsättningen, och början, på deras gemensamma liv blir lyckat utan att 

veta något om hur framtiden ser ut, vare sig för Bridget och Mark eller för Elizabeth och 

Darcy. Att serien också är en del av romanen gör att diskussionerna om Elizabeth och Darcy i 

sig själva nästan blir humoristiska eftersom boken har en så nära relation till samma 

kärlekshistoria i modern tid.  

 En viktig skillnad mellan Elizabeth och Bridget är att Bridgets liv, och tiden hon 

lever i, tillåter henne att röra sig mycket friare i olika miljöer. Hon har hemmet, vännernas 

hem, familjehemmet, familjevännerna, jobbet, krogar och pubar. Elizabeth har en begränsning 

till sina vänner och familjens vänner, och transportbristen i hennes liv gör det omöjligt att ta 

sig särskilt långt. Elizabeth blir alltså mycket mer beroende på att bli medbjuden på resor eller 

erbjuden att hälsa på bekanta och vänner som bor längre bort än på gångavstånd. Det är också 
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den stora skillnaden som kan vara en av anledningarna till att Elizabeth och Bridget skiljer sig 

så mycket åt. Elizabeth har mycket mer tid att kunna läsa och förkovra sig i sina intressen, 

medan Bridget lever ett liv i ständig rörelse med många distraktioner som gör att hon behöver 

ha en större disciplin för att kunna fokusera på samma saker som Elizabeth kan göra på en 

daglig basis.  

 Elizabeth är, bland sina vänner, den som har en bestämd åsikt och står upp för 

vad hon tror på. Bridget är dock mycket mer lättpåverkad och lyssnar mycket på vad hennes 

vänner Tom, Sharon och Jude säger till henne om hur man ska leva, vad man ska tro och hur 

man bäst får en man. Tom anser att Bridget ska försöka vara ”Aloof, unavailable ice-queen; 

Aloof unavailable ice-queen”
35

 när Bridget försöker få Daniel att bli intresserad av henne, 

vilket hon försöker vara. Sharon menar istället att Bridget inte ska tillåta Daniel att hålla på 

med några spel eller lekar med känslor.  

’I can’t make Prague next weekend. I don’t know what I was thinking about. But 

maybe we’ll do it another time.’ A siren blared in my head and a huge neon sign 

started flashing with Sharon’s head in the middle going, ’FUCKWITTAGE, 

FUCKWITTAGE’. I stood still on the pavement, glowering up at him. ’What’s the 

matter?’ he said, looking amused. ’I’m fed up with you,’ I said furiously. ’I told 

you quite specifically the first time you tried to undo my skirt that I am not into 

emotional fuckwittage. It was very bad to carry on flirting, sleep with me and then 

not even follow it up with a phone call, and try to pretend the whole thing never 

happend. Did you just ask me to Prague to make sure you could still sleep with me 

as if we were on some sort of ladder? […] Either you go out with me and treat me 

nicely, or leave me alone. As I say, I am not interested in fuckwittage.’
36

 

 

Jude, som själv lever i ett destruktivt förhållande med ”vile Richard” är inte lika hård i vad 

hon tror är rätt eller fel när det kommer till dejting och förhållande. Hon tipsar Bridget om 

andra saker, så som Feng Shui som både Jude och Bridget vet att Shazzer inte alls skulle 

tycka är något att lägga ner sin tid på.  

When I got back I called Jude but she started telling me about a marvellous new 

oriental idea in this month’s Cosmopolitan called Feng Shui, which helps you get 

everything you want in life. […] V. excited by new theory as could explain a lot. 

Resolve to by Cosmo at earliest opportunity. Jude says not to tell Sharon as, 

naturally, she thinks Feng Shui is bollocks.
37

  

 

Bridget är alltså en mycket svagare gestalt än Elizabeth när det kommer till att lita på sig själv 

och sina egna uppfattningar om personer och erfarenheter med mera. Bridget är osäker och tyr 

sig till sina vänners åsikter medan Elizabeth är stark och fattar sin egen uppfattning om allt 

och snarare är en stark vän som för över sina åsikter till hennes vänner och bekanta istället.  
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 Man kan alltså konstatera att hjältinnorna i de båda romanerna har en hel del 

olika karaktärsdrag. De delar inte samma charm utan båda har sin egen charm, de delar inte 

heller förutsättningar, Elizabeth växer upp med många systrar och pengar är inte obegränsade 

medan Bridget kommer från en medelklassfamilj och kan därmed högutbilda sig på 

universitet. Det är dock inte de små detaljerna som är den största skillnaden mellan 

hjältinnorna, utan det som påverkar deras olika situationer och möjligheter mest är tidens 

aspekter. Bridget har oändligt mycket fler möjligheter än vad Elizabeth har, men å andra sidan 

utnyttjar Elizabeth alla de möjligheter som står till hennes förfogande, till skillnad från 

Bridget. Bridget har mycket mer beslutsånget och ifrågasätter alltid sig själv och sina beslut 

medan Elizabeth står fast vid vad hon vill och vad hon tror på. Elizabeth framstår som en 

mycket mer speciell kvinna av sin tid än vad Bridget gör. Elizabeth är unik och framstår 

nästan som perfekt, medan Bridget är en ”everywoman” som röker för mycket, dricker för 

mycket och ältar sina sorger.  

Mrs. Jones och Lydia Bennets nya män  

 

Pamela Jones är, som tidigare konstaterat, en stark och självständig kvinna som lämnar sitt liv 

som hemmafru efter trettiofem år för att skaffa sig en karriär och träffa en ny man. Hon ser på 

sitt liv som hemmafru som ett heltidsjobb som aldrig tar slut eller som hon kan pensionera sig 

från och när hennes man går i pension får hon nog och startar ett nytt liv. Katarzyna 

Smyczy ska menar att Pam är en icke-förebild för Bridget och att Mrs. Jones nyfunna frihet 

är en återspegling av 1970-talets feministrörelse.
38

 Mrs. Jones är helt klart en kvinna som 

lever ett snabbt liv och gör många olika saker utan att ta hänsyn åt någon annan än sig själv 

och sina egna intressen. Hon bryr sig inte heller om hon sårar någon i sin väg till framgång 

och många av hennes karaktärsdrag är att hon kör över personer utan att tänka på att hon 

lyssnar eller förstår när Bridget försöker få henne att hon faktiskt kränker sina vänner och sin 

man Colin.  

At last I got to the bottom of Mum and Dad. I was beginning to suspect a post-

Portugese-holiday Shirley-Valentine-style scenario and that I would open the 

Sunday People to see my mother sporting dyed blonde hair and a leopardskin top 

sitting on a sofa with someone in stonewashed jeans called Gonzales and 

explaining that, if you really love someone, a forty-six-year age gap really doesn’t 

matter. Today she asked me to meet her for lunch at the coffee place in Dickens 

and Jones and I asked her outright if she was seeing someone else. ’No. There is 

no one else,’ she said, staring into the distance with a look of melancholy bravery I 

swear she has copied from Princess Diana. ’So why are you being so mean to 
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Dad?’ I said. ’Darling, it’s merely a question of realizing, when your father retired, 

that I had spent thirty-five years without a break running his home and bringing up 

his children-’ ’Jamie and I are your children too,’ I interjected, hurt.
39

  

 

På samma sätt bryr sig inte Lydia om vem eller vilka hon sårar när hon går med på att rymma 

med Mr. Wickham. Hon är helt självisk i sina handlingar och bryr sig inte ens om att försöka 

göra något åt sin situation när hon blir uttråkad av Wickham. Lydia är Mrs. Bennets 

favoritdotter och hon är också den dotter som är mest lik sin moder. Hon är högljudd, plump 

och klumpig i sin sociala kompetens och sina uttalanden och Mr. Bennet menar att hon är en 

av de fånigaste döttrarna han har. Inte bara är hon en fånig gestalt, dessutom är hon helt 

nonchalant över det faktum att Mr. Darcy räddar hennes rykte genom att ordna en vigsel för 

Lydia och Wickham utan berättar högljutt och väl för alla om hur fantastiskt hennes vigsel var 

och liv som gift är. Mest av allt är hon stolt över att hon är den första dottern som blev gift 

och ser ner på sina systrar, både yngre och äldre, för att de inte är gifta. Den enda som är lika 

glad och tar emot Lydias giftemål med öppna armar är Mrs. Bennet. Resterande 

familjemedlemmar förundras över Lydias dumhet och är glada för den tur hon haft med tanke 

på hur illa det hade kunnat sluta.  

Mrs. Jones beter sig på samma sätt när det kommer till Julio och deras rymning 

utomlands för att försöka smita undan från polisen efter svindlingen av Pamelas vänner och 

bekanta. Mr. Darcy åker till Portugal och hittar Pamela där och lyckas få med henne tillbaka 

till England. Hon förstår, precis som Lydia, inte heller vilken enorm tjänst Darcy har gjort 

henne som lyckas få alla hennes juridiska problem lösta och dessutom får Julio inför rätta för 

allt han gjort. Det är dock ingen annan som inte förstår vilken insats Darcy gjort och ingen 

spelar med Pamela när hon låstas som ingenting när hon kommer tillbaka från polissationen. 

Alla är mest irriterade på hennes sätt att sopa allt under mattan och kalla det för missförstånd 

när hon egentligen sårat alla de som hjälpt henne hem igen.  

Cannot believe my mother is not more grateful to Mark Darcy for sorting 

everything out for her. Instead of which he has become part of That Which Must 

Not Be Mentioned, i.e. the Great Time-Share Rip-Off, and she behaves as if he 

never existed.
40

  

 

I både Pamela och Lydias fall är berättelsen tragikomisk mer än något annat. De fryser ut sina 

familjer och vänner och hamnar i stora problem som de själva inte kan lösa men låstas sedan 

som om ingenting. Både Austen och Fielding framställer gestalterna som korkade och 

förminskade i sin förståelse för allt som hänt och det blir nästan sorgligt när man tänker på 

situationen med familjernas oro för dem. Hade det dock inte varit för gestalternas ignorans 
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och sätt att hantera sin situation på hade berättelserna antagligen blivit ganska sorgliga och 

mer tunga än vad de blir med det humoristiska inslaget av ignorans. De båda författarna har 

använt sig av fåniga och högljudda drag hos sina kvinnliga gestalter i nöd, och det är ett grepp 

som fungerar bra för att få läsaren att tycka att det är komiskt snarare än sorgligt, som det 

hade kunnat vara.  

 Eftersom Pamela också har modersrollen faller hennes karaktärsdrag i rollen 

som utbrytare från sitt förhållande och sina problem som hon orsakar för sin familj lika 

naturligt som alla hennes andra upptåg som man kan jämföra med Mrs. Bennets idéer för att 

få män att falla för hennes döttrar. Lydia däremot är fånig först som ung och dum men blir 

bara ännu mer extrem efter att hon blivit gift med Wickham och anammar direkt samma roll 

som hennes moder har. En skillnad är dock att Pamela faktiskt skäms lite när hon inser att 

hennes vänner är väldigt sårade medan Lydia aldrig verkar skämmas det mista över sina 

handlingar. Pamela och Lydia får alltså stå för de patetiska kvinnorna som en del av humorn, 

Pamela står för de gamla idealen trots att hon bryter sig loss från sitt äktenskap, och Lydia får 

stå för den förlöjligade och förminskade rollen precis som hennes moder också har.  

Ironin i böckerna 

 

En stor skillnad på humorn i romanerna är skillnaden som hjältinnan utgör. Bridget är en 

komisk gestalt som hamnar i jobbiga situationer som läsaren skrattar åt och även kan känna 

igen sig själv i. Elizabeth har inte alls den egenskapen utan hon är väldigt lugn och skulle inte 

utsätta sig för en komisk eller problematisk situation om hon kan undvika det. Däremot är 

figurerna omkring Elizabeth de som står för de komiska inslagen. Framförallt är modern den 

ständig humoristiska gestalten som inte är medveten om sina övertramp och sin omsmidighet i 

konversationer. Modern misstolkar det mesta och förstår lika lite komplimanger som kritik, 

oavsett om den är riktad mot henne eller inte. Den humor som Elizabeth då får stå för är den 

när hon försöker rädda sin mamma ur pinsamma situationer medan modern fortsätter att 

missförstå. Mr. Collins är även han en komisk gestalt som på ett annat sätt har svårt för de 

sociala reglerna och prisar ständigt allt och alla till den grad att det går till överdrift och blir 

pinsamt. Bridget försöker sällan utsätta sig för komiska scener men hamnar i de automatiskt, 

främst i och med sin brist på självförtroende. Eftersom hon önskar att hon var mer beläst i 

klassiska och samtida verk, samt att hon var insatt i världsnyheterna mycket mer än hon har, 

så överkompenserar hon ofta genom att försöka starta konversationer som är på en högre nivå 

än vad hon kan klara av att bibehålla genom samtalet. Hennes rädsla att göra fel besannas 
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också när hon får jobb på TV som reporter och ska göra en intervju på en brandstation och 

slutar med att hon klättrar upp för en brandmansstång, sedan åker ner igen och allt hon hinner 

säga är ”And now back to the studio” något som sedan blir ett stående skämt på kontoret.
 41

  

Även om Bridget är en stor del av komiken i Bridget Jones’s diary så är det 

många runt omkring henne som bidrar till humor. Modern, precis som i Pride and prejudice 

har en stor bidragande effekt på humorn. Hon har ett sätt som gör att hon aldrig låter någon 

stoppa henne, hon lyssnar inte på någon och vill vara så mycket av en självständig power-

kvinna som hon bara kan, trots att det egentligen inte alls passar henne. Hon har varit 

hemmafru i trettiofem år, och det visar sig att det är där hon trivs och passar bäst. Pamela är 

alldeles för naiv för att klara sig helt själv, vilket bevisas när hon hamnar i stora juridiska 

problem med sin nya man Julio, som förskingrar pengar från hennes vänner i en investering 

av lägenheter som inte finns.  

Även teknologiska framsteg är något som självklart är tydligt. Kommunikation 

på Austens romans tid skedde från person till person eller via brev. I Fieldings 1995 är 

telefoner ett av det mest använda kommunikationsmedlen för att bestämma när och var man 

ska ses. Dock sker inbjudningar till fest i båda romanerna via brev. Något som i båda 

romanerna ibland orsakar problem och missförstånd. Bridget tror till exempel att alla hennes 

vänner utom hon själv har blivit bjuden på en fest av Rebecca, medan Rebecca tror att Bridget 

anser sig över henne och bara inte svarat på hennes inbjudan. Rebecca konfronterar inte heller 

Bridget när de träffas utan skäller istället ut henne via ett meddelande på telefonen.  

Returned from work to icy answerphone message. ’Bridget. This is Rebecca. I 

know you work in TV now and know you have much more glamorous parties to 

go to every night, but I would have thought you could at least have the courtesy to 

reply to an invitation from a friend, even if you are too grand to design to come to 

her party.’ Frantically called Rebecca back but no reply or answerphone. Decided 

to go round to leave a note and bumped into Dan on the stairs, the Australian guy 

from downstairs who I snogged in April. ’Hi. Merry Christmas,’ he said leerily, 

standing too close. ’Did you get your mail?’ I looked at him blankly. ’I’ve been 

puttin it under your door so you don’t have to get cold in your nighty in the 

mornings.’ I shot back upstairs, grabbed back the doormat and there, nestling 

underneath like a Christmas miracle, was a little pile of cards, letters and 

invitations all adressed to me. Me. Me. Me.
42

  

 

Den besatthet som ibland finns i Bridget Jones’s diary vid just telefonen och de samtal som 

tas emot, men kanske framför allt de som inte rings, är något man istället får, i Pride and 

Prejudice, genom de samtal som sker antingen på middagsbjudningar eller i enskilda samtal 

förtroligt mellan de olika gestalterna. Bridgets sinnesstämning kan ofta bero på om hon fått ett 

samtal eller inte från rätt person.  
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Hideous, wasted two days glaring psychopathically at the phone, and eating things. 

Why hasn’t he rung? Why? What’s wrong with me? Why ask for my phone 

number if he wasn’t going to ring, and if he was going to ring surely he would do 

it over the weekend? […] 8 p.m. Phone call alert, which turned out to be just Tom, 

asking of there was any telephonic progress. 
43

 

 

Exemplet ovan kan i det närmaste jämföras med Janes väntan på ett besök eller brev från Mr. 

eller Miss Bingley när Jane åker till London för att hälsa på sin moster. En otålig väntan utan 

möjlighet att påverka, trots att maktlösheten i Janes fall är större än i Bridgets eftersom hon 

trots allt jobbar med Cleaver och därmed måste träffa honom förr eller senare samt att Cleaver 

och Bridget aldrig får ett lyckligt slut så som Jane och Mr. Bingley får.  

Mycket av den sociala närhet som finns i Bridgets värld utspelar sig över 

telefonen i samtal med vännerna och framför allt med föräldrarna. Bridget träffar inte sin 

pappa mer än en handfull gånger under det år som romanen utspelar sig, och hon pratar lika 

ofta i telefon med sina vänner som hon träffar dem ute på olika pubar eller fester. Dock så 

verkar inte Bridget ensam då hon ständigt har telefonsamtal med, och går ut med Tom, Jude 

och Sharon ofta. ”’Anyway, we’re not lonely. We have extended families in the form of 

networks of friends connected by telephone,’ said Tom.”
44

 

En viktig skillnad i ironin i romanerna är hur berättelserna driver med samhället. 

Det finns vissa ironiska inslag i Austens roman om samhällskonstruktioner när det kommer 

till sociala event och förväntningar på unga kvinnor, samt hur man ska bli åtrovärd som 

giftasmaterial. I Fieldings roman skiljer det sig lite dock, eftersom Fielding driver med 

postfeminismen i och med att man skulle kunna kalla Bridget för antifeminist. Hon står inte 

upp för den feministiska rörelsens ståndpunker och eftersom det ständigt påpekas, i romanen, 

att jämlikheten är långt borta, blir också Shazzers feminism ironisk, speciellt när den 

framställs som oattraktiv, vilket självklart är en stor nackdel i Bridgets värld, där det är viktigt 

att inte göra bort sig, framförallt inför män.  

’And men like Richard,’ fumed Sharon, ’play on the chink in the armour to 

wriggle out of commitment, maturity, honour and the natural progression of 

things between a man and a woman.’ By this time Jude and I were going, ’Shhh, 

shhh’ out of the corners of our mouths and sinking down into our coats. After all, 

there is nothing so unattractive to a man as strident feminism.
45

  

 

Austens romangestalter reflekterar inte över samhället på samma sätt utan det är snarare 

Austen själv som kommer med inlägg till samhällskritik med kommentarer på händelserna till 

skillnad från i Fieldings roman. Dock har Austens romanform möjligheter för hennes egna 

                                                           
43

 Fielding, 1997, sidan 27.  
44

 Fielding, 1997, sidan 245.  
45

 Fielding, 1997, sidan 20.  



21 
 

kommentarer medan Fieldings dagboksform inte har den möjligheten låter Fielding hennes 

hjältinna stå för hennes åsikter.  

Avslutning 

 

Avslutningsvis kan man konstatera att det finns många likheter men även en hel del 

skillnader. Både i humorn och hur gestalterna framställs är det som påverkar skillnaden mest 

den uppenbart stora tidsskillnaden som gör sig påmind på många olika sätt. Mr. Darcy är 

fortfarande den samma Mr. Darcy och Mrs. Bennet och Mrs. Jones är slående lika. Däremot 

skiljer sig hjältinnorna åt väldigt mycket och Bridget är mycket mer av en vardagsperson som 

man sympatiserar med än vad Elizabeth är då hon är en mer perfekt romangestalt. Elizabeth är 

också vältalig och välinformerad medan Bridget ständigt gör bort sig genom att hamna i 

pinsamma situationer.  

Wickham och Daniel Cleaver har även de många intertextuella likheter som får 

hjältinnorna att falla för dem och sedan sårar dem på flera sätt genom att träffa andra kvinnor 

och låta Elizabeth och Bridget få veta det på ett brutalt sätt. I Bridget Jones’s diary är även 

Julio med som en av de elaka männen. Wickham och Cleaver tillsammans med Julio sårar 

inte bara hjältinnorna utan även hjältinnornas familjer, Wickham genom att rymma med 

Lydia, och Cleaver sårar Bridget medan Julio sårar Bridgets familj och bekanta.  

 Fielding är mer samhällskritisk i sin roman än vad Austen är även om båda 

författarna använder sina romaner för att kritisera samhällets konstruktioner för kvinnors 

möjligheter och förpliktelser. De kvinnliga karaktärerna får stå för antingen de nya idealen 

som de vill förmedla, eller bakåtsträvare av gamla ideal där kvinnorna ska anpassa sig efter 

männen och ska nöja sig utan att ifrågasätta sina möjligheter. Eftersom Fieldings roman är 

skriven i dagboksform använder hon sig av Bridget för att lufta sina åsikter medan Austens 

romanform tillåter henne som författare att ha tydligare åsikter utan att behöva lägga de på 

någon av sina romanfigurer.  

 En av de största skillnaderna i romanerna är humorn som hjältinnorna utgör. 

Elizabeth är inte en komisk gestalt men det är däremot Bridget som ständigt är en av 

orsakerna till att läsarna skrattar. Bridgets älskvärdhet ligger mycket i det att hon är vad 

Harzewski och Smyczy ska, bland andra, kallar för ”everywomen” och uttrycken som 

Bridget och hennes vänner använder är både kvicka och roliga. Det är också Bridgets humor 

och komedi som särskiljer hennes och Mark Darcys relation åt från Elizabeth och Darcys. 

Bridget och Mark har mer humor och skämtar tillsammans om Bridgets mamma som ständigt 
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försöker rätta Bridget från att säga ”What?” till att istället säga ”Pardon?” och när Mark och 

Bridget inser att de båda gillar varandra skämtar de om det. Där romanen slutar, och deras 

romans tar vid, är den sista meningen ”’Don’t say ”what”, say ”pardon”, darling, and do as 

your mother tells you’”.
46
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