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Abstract 
The aim of this thesis is to investigate how the female characters of the Swedish novel The 

Serious Game (Den allvarsamma leken) by Hjalmar Söderberg (1912) are represented in the 

film adaptation from 2016, a film adaptation by Pernilla August (director). The thesis also 

asks what the adapted screenplay by Lone Scherfig can reveal about how the novel’s 

characters are transformed through the adaptation process. 

The study has two main purposes: (1) to investigate the film adaptation as a process by 

considering the adapted screenplay as an interstitial and at the same time autonomous work 

bridging the novel and the final film, and (2) to investigate how the specific form and 

structure of the screenplay, as well as contextual and industrial aspects are of some 

significance for the representation of the female characters in the final film. 

The analysis of the female characters’ transformation through the adaptation process uses 

a combination of screenwriting theory and adaptation theory in order to explore the 

relationship between the novel, the adapted screenplay and the final film.  

One of the main conclusions of the study is that the male characters of the novel are 

transformed into being oppressive towards the female characters in more direct manners. As a 

result, the female characters liberation is somewhat transformed into a liberation from 

individual men rather than from vast structural, political or legal oppressions. It also shows 

that this representation of the novels characters gradually transforms according to this 

tendency in the adaptation process. 

The study also shows how the screenplay can be seen as a textual context in film 

adaptation.  

 

Full English title: “In, I long to get in. The women’s journey through the adaptation process of 
The Serious Game 2016” 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Det finns många studier som undersöker filmadaptioner, det vill säga när till exempel en 

roman blir till film. Traditionellt sett undersöks då framför allt relationen mellan den färdiga 

filmen och dess ursprungliga förlaga, romanen. Den här uppsatsen utforskar istället 

filmadaption som en process, och det genom att se till en mellanliggande text som ofta har 

förbisetts inom adaptionsstudier, filmmanuset. I min analys vill jag, till skillnad från i många 

tidigare adaptionsanalyser som behandlar filmmanus, se filmmanuset som en ”färdig” eller 

åtminstone självständig text som kan analyseras i relation till en förlaga eller film utan att på 

samma gång upp- eller nervärdera dess betydelse eller status som ett eget verk. 

I syfte att belysa filmmanus som ett relevant studieobjekt inom adaptionsstudier 

analyseras den danska manusförfattaren Lone Scherfigs filmmanus Den allvarsamma leken i 

relation till förlagan, Hjalmar Söderbergs roman från 1912, och filmadaptionen från 2016, i 

regi av Pernilla August. Syftet är också att utifrån filmskaparnas uttalade ambition att lyfta 

fram romanens kvinnor, undersöka hur detta har gjorts, och det genom att analysera de 

kvinnliga rollfigurernas ”resa” genom adaptionsprocessen.  

Inspirerad av diskussioner inom den aktuella adaptionsforskningen, där nya teoretiska 

ingångar och analysmetoder uppmuntras, prövar jag en kombination och tillämpning av 

adaptions- och manusteori. Detta med målet att kunna behandla filmmanuset som ett 

betydelsefullt och mellanliggande steg i en adaptionsprocess, och samtidigt som en egen 

självständig text – filmmanuset som en adaption av romanen, och filmen som en adaption av 

filmmanuset. 

Analysen visar att framställningen av Den allvarsamma lekens rollfigurer har genomgått 

en successiv omformning under adaptionsprocessen – först i överföringen från roman till 

filmmanus, och därefter från filmmanus till film. Dessutom visar det sig att rollfigurernas 

successiva omformning har skett enlig en tendens liknande den som adaptionsforskaren Liora 

Brosh tidigare uppmärksammat i filmadaptioner av viktoriansk litteratur, som till exempel 

Svindlande Höjder och Jane Eyre. Brosh ser hur det förtryck som den viktorianska 

litteraturens kvinnor utsätts för har omformats i filmadaptionerna, bland annat genom att 

romanernas manliga karaktärer framställts som mer ondsinta eller våldsamma än i romanerna.  

Uppsatsen uppmärksammar också att filmmanus kan ses som ett slags textuell kontext 

inom filmadaption eftersom den västerländska filmens berättarstruktur enligt flera film- och 

filmmanusforskare till stor del formats av de strikta berättartekniska konventioner som 

förmedlats via otaliga filmmanushandböcker under de senaste hundra åren. 
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Inledning 
Under Göteborgs filmfestival 2016 presenterade regissören Pernilla August och producenten 

Patrik Andersson arbetet med den då snart färdiga filmadaptionen av Hjalmar Söderbergs 

roman Den allvarsamma leken. August berättade om sin läsning av romanen och hur hon såg 

möjligheter att i en filmatisering lyfta fram de kvinnliga rollfigurerna, att ge dem mer plats än 

de har i romanen. När frågan "Är det inte stor press på er att vara trogna förlagan när ni tar er 

an ett sådant klassiskt verk, denna nationalklenod?", svarade August att man måste göra något 

eget och ta sig friheter, och refererade till inspirationskällor som Andrea Arnolds suggestiva 

filmadaption av Wuthering Heights. Till skillnad från de tidigare filmadaptionerna1 av Den 

allvarsamma leken utlovades nu en uppdaterad, friare och modern tolkning med utrymme för 

de kvinnliga rollfigurernas perspektiv, eller som Nicholas Wennö några dagar efter seminariet 

formulerade det i Dagens nyheter, "en distinkt kvinnlig touch".2 

Filmskaparna diskuterade och problematiserade hur romanens kvinnliga rollfigurer 

framställts, speciellt huvudrollen Lydia som ett slags mytisk eller mystifierande kvinnogestalt, 

och att de i adaptionen ville göra människor av dem och på så sätt erbjuda publiken 

möjligheten att skapa sin egen förståelse för dem, och inte som i romanen bara genom 

huvudrollen Arvids perspektiv. 

Projektet fångade mitt intresse – den uttalade ambitionen att lyfta fram Den allvarsamma 

lekens kvinnliga rollfigurer så som de eftersträvade måste ha inneburit en speciell 

bearbetningsprocess. Min nyfikenhet kring filmadaptionen av Den allvarsamma leken grundar 

sig därmed inte i en förkärlek till Hjalmar Söderberg eller romanen, och inte heller till den 

färdiga filmen eftersom den vid detta tillfälle ännu inte haft premiär. 

Filmskaparna öppnade upp för tanken på filmadaption som en process när de beskrev hur 

August inledningsvis blivit uppvaktad med den danska manusförfattaren (och regissören) 

Lone Scherfigs adapterade filmmanus i hopp om att hon skulle regissera filmen. August ville i 

sin tur bearbeta Scherfigs filmmanus med målet att ”kliva ännu närmare relationerna och de 

riktiga karaktärerna snarare än att behöva gestalta en epok.”3 

När filmen några månader senare hade svensk biopremiär väcktes nya frågor. Jag kunde å 

ena sidan se att de kvinnliga rollfigurerna hade tillägnats mer plats, men ställde mig å andra 

sidan frågande (därmed inte sagt direkt kritisk) till vilken plats, och på vilket sätt de lyfts fram. 

                                                 
1 1945 och 1977. 
2 Nicholas Wennö, Dagens nyheter, www.dn.se/kultur-noje/pernilla-august-om-den-allvarsamma-leken/ (hämtad 2017-03-2 Nicholas Wennö, Dagens nyheter, www.dn.se/kultur-noje/pernilla-august-om-den-allvarsamma-leken/ (hämtad 2017-03-
21). 
3 Patrik Andersson, 2016-12-15. Epoken är tiden kring det förra sekelskiftet. 

http://www.dn.se/kultur-noje/pernilla-august-om-den-allvarsamma-leken/
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Nyfikenheten kring adaptionsprocessen växte på så sätt ytterligare, så jag kontaktade 

producenten Andersson som sände mig Lone Scherfigs manus. 

Läsningen av Scherfigs adapterade filmmanus besvarade en rad frågetecken kring 

framställningen av filmens kvinnliga rollfigurer, och samtidigt väcktes nya frågor kring just 

vilken plats och på vilket sätt, kring hur dessa kvinnor lyfts fram. Filmmanuset synliggjorde 

bearbetningen av romanen och kastade även nytt ljus på resultatet, den färdiga filmen. Här 

visades också någonting mer, ett mönster eller en tendens hos omformningen av romanens 

karaktärer som jag vill undersöka närmare. 

Då det adapterade filmmanuset har visat sig vara ett relativt understuderat studieobjekt 

inom både film-, manus-, och adaptionsforskning ser jag även möjligheten att belysa dess roll 

som ett betydande steg i en adaptionsprocess där den färdiga filmen i viss mån kan ses som en 

adaption av filmmanuset och inte enbart av dess litterära förlaga, och här utgör 

filmadaptionen av Den allvarsamma leken från 2016 ett passande exempel. 

Frågeställning 
Utifrån filmskaparnas uttalade ambition att lyfta fram Den allvarsamma lekens kvinnor vill 

jag undersöka hur romanens kvinnliga rollfigurer har adapterats. 

För att ta reda på det ställer jag frågan: Vad kan det adapterade filmmanuset, som ett steg i 

en adaptionsprocess, säga om överföringen från romanen till den färdiga filmens 

framställning av de kvinnliga rollfigurerna? 

Undersökningen söker slutligen besvara frågan: Hur framställs Den allvarsamma lekens 

kvinnliga rollfigurer i filmadaptionen från 2016? 

Syfte  
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka hur filmadaptionen av Hjalmar Söderbergs 

roman Den allvarsamma leken framställer romanens kvinnliga rollfigurer.  

Syftet är också att undersöka adaptionsprocessen för att synliggöra hur överföringen av 

romanens kvinnliga rollfigurer genomgått en successiv omformning från roman till filmmanus 

och från filmmanus till film. För att undersöka adaptionen som en process läser jag det 

adapterade filmmanuset som ett betydelsefullt och mellanliggande steg i 

karaktärsframställningen – filmmanuset som en adaption av romanen, och filmen som en 

adaption av filmmanuset. 

Analysen drivs i första hand av en nyfikenhet kring filmadaption som en process och kring 

vad som är möjligt att utvinna genom att behandla det adapterade filmmanuset som en viktig 
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och avgörande del av den processen. Syftet är dock inte att upp- eller nervärdera filmmanus 

eller manusförfattande som konstform – även om det visar sig vara ofrånkomligt att i någon 

mån se till frågor rörande filmmanusets plats och status, som till stor del påverkats negativt av 

just sådana värderingar inom både forskning och filmindustri. Lika lite rör det sig om en 

värderande redogörelse för hur filmmanuset eller den färdiga filmen lyckas eller misslyckas 

utifrån dess ”trohet” eller ”otrohet” i förhållande till romanen.  

Samtidigt är förhoppningen att min studie, bland annat genom tillämpningen av 

manusteori, ska belysa filmmanuset och manusprocessen som ett slags förbisedd ”textuell 

kontext” när det kommer till filmadaption och adaptionsstudier inom vilka man traditionellt 

sett fokuserar på relationen mellan roman och färdig film. Medan adaptionsstudier ofta jämför 

filmmanuset med andra texter (oftast förlagan) på ett sätt som tenderar att i slutändan placera 

filmmanuset i skymundan, vill jag placera filmmanuset i mittpunkten och behandla filmen i 

relation till filmmanuset som en förlaga i sig. 

Forskningsöversikt 
Uppsatsens metod och teoritillämpning ihop med det adapterade filmmanuset som 

analysföremål tillhör ett hittills ganska nytt och outforskat område. Forskningsöversikten 

pekar således både mot bakgrunden till uppsatsens tillvägagångssätt, och på den aktuella 

forskning som bedrivs inom området. 

Adaption och filmmanus i Sverige och Skandinavien  
Hösten 2010 arrangerade Avdelningen för skandinavistik konferensen "Litteratur och film – 

samband och samspel ur skandinaviskt perspektiv" där film- och litteraturvetare diskuterade 

"hur litteratur skriven på danska, norska eller svenska på olika sätt samspelar med eller kan 

analyseras i relation till filmkonsten".4 Konferensen resulterade i ett antal texter utgivna i 

bokform där bland annat det "fenomen som är beläget mellan litteraturen och filmen, 

nämligen filmmanuskriptet, både som ett självständigt studieobjekt och som en del av en 

adaptionsprocess" behandlas.5 Det konstateras att "[m]ed filmmanuskriptet som föremål för 

vetenskapligt intresse kan vanliga uppfattningar om relationen mellan litteratur och film 

behöva omprövas" och att "[om] man tar hänsyn till manuskriptets nyckelroll i 

adaptionsprocesser, är det betänkligt att dessa texter så sällan har inkluderats som studieobjekt 

                                                 
4 Esbjörn Nyström, Ingunn Stokstad och Katrin Kangur (red.), Litteratur och film. Samband och samspel ur skandinaviskt 
perspektiv, Tartu University Press 2011, s. 7f. 
5 Ibid. 
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i adaptionsforskningen".6 De följande diskussionerna inom adaptionsfältet fokuserar vid 

enskilda exempel där antingen författaren av en litterär förlaga eller en auteur på ett eller 

annat sätt "kommer till tals" och blir en ofrånkomlig del av analysen (exempelvis Ingmar 

Bergman och Selma Lagerlöf). Även genreinriktade analyser får plats, som en jämförelse 

mellan svensk och dansk TV-krim vilken huvudsakligen behandlar industriella/ekonomiska 

aspekter. Här undersöker också litteraturvetaren Liisi Pajuniit relationen mellan det 

adapterade filmmanuset till Karin Ingmarsdotter och dess förlaga Jerusalem av Selma 

Lagerlöf. Ambitionen är att lyfta fram filmmanuset som ett viktigt stadium i adaptionen, med 

utgångspunkten att ”[a]daptionen av en roman till ett filmmanus är ju egentligen den första 

adaptionsprocessen. Den senare filmen bygger vidare på manuset och därmed är den redan en 

sekundär adaption”.7 Analysen resulterar ändå i en mer renodlad adaptionsanalys, där hon 

genom att i huvudsak utgå ifrån Gérard Genettes hypertextualitetsteori hamnar närmare den 

sortens jämförande studie som i slutänden tenderar att värdera manus i förhållande till den 

litterära förlagan.8 

Utmaningen tycks inte handla om att ge filmmanuset utrymme i en adaptionsanalys, utan 

om vilket utrymme det ska ha. Kanske är det svårt att peka på vad, i en filmadaption, som 

bara eller åtminstone i huvudsak det adapterade filmmanuset kan vittna om eller bidra till att 

förstå. Man kan också fråga sig om synen på filmmanuset, och kanske särskilt det adapterade 

filmmanuset, som självständigt litterärt verk måste ligga till grund för att inkludera det som 

studieobjekt eller hävda dess roll i en filmproduktion i allmänhet eller i en adaptionsprocess 

specifikt. 

Filmmanuset som självständigt studieobjekt 
Filmmanuset som självständigt studieobjekt är vida omdiskuterat inom både film-, litteratur- 

och adaptionsstudier, och manusanalyser förutsätter ofta någon form av ställningstagande 

kring eller utvärdering av vad ett filmmanus är för att på så sätt värdera och motivera manuset 

som föremål för analys överhuvudtaget.  

De nutida manus- och adaptionsforskare som nämner filmmanuset som studieobjekt inom 

adaptionsstudier är överens om att filmmanuset historiskt sett är en understuderad text som 

först de senaste åren behandlats som en betydande del i både filmskapar- och 

                                                 
6 Nyström m.fl., s. 9. 
7 Ibid, s. 114. 
8 Gérard Genettes term hypertextualitet definieras som ”… any relationship uniting a text B […] to an earlier text A […] 
upon which it is grafted in a manner that is not that of commentary.” Ur Leitch, Thomas, Film Adaptation and its 
Discontents. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2007, s. 94. 
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adaptionsprocesser. I min läsning ser jag en pågående diskussion kring manusets vara eller 

icke vara inom både film-, adaptions- och litteraturstudier, där man bland annat ställer frågan 

om varför manuset är understuderat och reflekterar över de möjliga anledningarna.  

En grundproblematik gäller osäkerheten kring huruvida filmmanuset kan eller borde 

värderas som ett eget litterärt verk. Här resonerar den engelska manusteoretikern Steven 

Price: ”[T]he question that […] needs asking is not whether the screenplay should be regarded 

as literature, but why attempts to present it as such have repeatedly failed.” Han konstaterar 

att “those who have attempted to validate the literary quality of the screenplay have almost 

invariably done so by comparing it to other forms, running the risk that it will appear merely a 

shadow of them rather than an object worthy of study in itself”.9 Price menar också att de som 

försökt höja manusets litterära status genom att jämföra det med andra litterära former eller 

berättarmedium till slut misslyckats eftersom de i och med det också försökt se manuset som 

någonting det inte är. I min analys ser jag till det adapterade filmmanuset som en 

mellanliggande form, som å ena sidan jämförs med andra former (roman och film) så som 

Price beskriver, men å andra sidan placeras som ett centralt studieobjekt där jag ser till dess 

egna litterära kvaliteter. 

I Screenwriting. History, Theory and Practice, studerar den australiensiske 

manusteoretikern Steven Maras den diskurs inom vilken filmmanuset formats och talats om, 

bland annat synen på manus som antingen ett slags ”blueprint” (ritning) för en film eller som 

ett litterärt verk och förlaga till en film.10 Här diskuterar Maras filmmanus som en ”ovanlig 

textform”, och ser dess intermediala natur som en av anledningarna till svårigheten att 

behandla det som eget litterärt verk.11 Han skriver att “[l]ooking at the script […] presents 

some methodological difficulties because the script is what has been termed an ‘intermediate’ 

entity, a structure that wants to be another structure, destined to ‘vanish’ into the film.”, och 

                                                 
9 Steven Price, The Screenplay. Authorship, theory and criticism. New York: Palgrave Macmillan, 2010, s. 26 och 32. 
10 Steven Maras, Screenwriting. History, theory and practice. Storbritannien: Wallflower Press, 2009. 
11 ”Intermedialitet” handlar enligt intermedialitetsforskaren Lars Elleström, mycket förenklat uttryckt, om relationer och 
samspel mellan olika medier och modaliteter, samt studiet av dessa relationer och samspel – ofta med fokus på överföringar 
och transformationer där gränser mellan olika medier överskrids eller luckras upp. Elleström menar att studieobjektet inte är 
det viktigaste i en intermedial analys, utan snarare hur det studeras. Begreppet kan jämföras med Istvan Pusztais definition av 
”multimodal” eller ”multimodalitet” som ”ett adjektiv för sådana kommunikativa artefakter […] som använder sig av flera 
semiotiska teckensystem i kombination”, som till exempel film, där språk, musik och bild kombineras. Ett filmmanus kan 
således i sig självt anses vara ett intermedialt objekt då det är en text menad att ”transformeras” till ett annat medium, eller 
till en kombination av andra medier – till något multimodalt som film.  
Lars Elleström, (red.), Media Borders, Multimodality and Intermediality. Basingstoke & New York: Palgrave Macmillan UK, 
2010, s.38, och Istvan Pusztai, Berättarteknik. Dramaturgiska begrepp från A till Ö. Borås: Recito Förlag, 2011, s. 112. 
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menar att det är just manusets intermediala natur som är anledningnen till att det “fallit 

emellan” olika studiefält, som film-, media-, och litteraturstudier.12  

Manusteoretikern Jamie Sherry menar att man genom att se till manusets roll i en 

adaptionsprocess kan peka på aspekter som sträcker sig bortom upptagenheten vid en litterär 

förlaga och ”troheten” i den adapterade manustexten.13 Att adaptionsstudier så sällan vänder 

sig till filmmanuset annat än som en perifer paratext för att belysa någon annan del av 

filmskapandeprocessen ser Sherry som ett misslyckande att uppskatta manusförfattandets 

tydliga funktioner. Och omvänt, att manusteoretiker ser till manuset och manusförfattandets 

roll men inte till adaptionens kreativa och industriella kontexter, tyder på en bristande 

förståelse kring det stora antalet remedierade filmer.14  

Även litteratur- och medieteoretikern Kamilla Elliott efterlyser nya teoritillämpningar och 

angreppssätt inom adaptionsstudier, och föreslår nya metodhybrider som kombinerar och 

integrerar framför allt kontextuella och textuella aspekter. Eftersom Elliott erbjuder en ingång 

för uppsatsens analysmetod återkommer jag till henne i teoriavsnittet. 

Även praktiska hinder som försvårat manusinriktade studier diskuteras, som bristen på 

tillgängliga inspelningsmanus.15 Price noterar att de flesta filmmanus inte är tillgängliga för 

läsning förutom via suspekta webbsidor vilka vanligen publicerar transkriptioner av färdiga 

filmer.16 Den amerikanska manusteoretikern Jack Boozer, som hävdar att all film är adaption 

– en adaption av det skrivna filmmanuset – varnar för sådana transkriptioner eftersom de 

endast imiterar den färdiga filmen och därför säger lite om själva adaptionsprocessen, varken 

om den från roman till manus, eller från manus till film.17  

Handböckernas inflytande 
Att se till manushandböcker i det här sammanhanget är relevant med tanke på att antalet 

handböcker som skrivits är enormt, och eftersom de dessutom enligt flera manusteoretiker till 

stor del påverkat och format hela den västerländska filmens berättarstruktur och -tradition, 

och i förlängningen i så fall också, menar jag, hur romaner adapteras till film. 

I Dramatik på vita duken. Anteckningar kring den svenska filmen och dess relation till 

författarna 1910–1990 beskriver den svenska författaren och journalisten Bengt Liljenberg 
                                                 
12 Maras, s. 6 och 75. 
13 Jamie Sherry, “Adaptation Studies through screenwriting studies: Transitionality and the adapted screenplay”, ur Journal 
of Screenwriting, volume 7 nr. 1, 2016. 
14 Ibid, s. 14. 
15 I Sverige ser tillgängligheten annorlunda ut och därmed också möjligheterna att studera filmmanus. 
16 Price, s. 44. 
17 Timothy Corrigan, Film and Literature. An Introduction and Reader. 2nd Edition, kapitlet “The Screenplay and 
Authorship in Adaptation” av Jack Boozer. Oxon: Routledge, 2012, s. 200. 
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hur filmproduktionsbolag under 1910-talet, en tid då svensk film i huvudsak var adaptioner, 

började efterlysa originalmanuskript (manus skrivna direkt för film).18 Eftersom filmen 

fortfarande var ett nytt berättarmedium tycks det enligt Liljenberg ha funnits en osäkerhet 

kring hur dessa texter skulle författas, vilket resulterade i en brist på ”bra filmmanuskript”.19 

1916 utlyste Vecko-Journalen en litterär biografpristävlan med anvisningar ur bland annat den 

danske Jens Lochers bok Hur skriver man en film? med vilka man ville få författarna ”att inse 

vikten av ’att i första rummet tänka på filmbolagets intressen’, då ’detta spelar in sin film för 

att sedan presentera den inför världspubliken...’”20 Om sådana anvisningar skriver Liljenberg 

att de knappast kan ha inspirerat ”de stora skapande andarna”.21  

Ovan nämnda Steven Price hävdar i sin tur att ”[t]he extreme emphasis on structure in 

screenplay-specific discourses such as writing manuals […] contributes materially to the 

perception of the screenplay as non-literature”.22 
Steven Maras skriver att “[s]creenwriting discourse has since at least 1909 been replete 

with normative ideas of standard practice: what a good structure is and how it should work 

[…] Part of this has to do with ensuring narrative clarity so that audiences are satisfied”, och 

menar att detta fokus på manusets struktur till viss del har att göra med de ekonomiska risker 

det innebär att skapa film.23 Han menar att man i en filmskapandeprocess, och då särskilt 

under manusutvecklingen, måste ta hänsyn till dessa ”normative ideas of standard practice” 

därför att även publikens dramaturgiska förväntningar formats efter dem. 

Samtidigt som både Maras och Price menar att handböckernas presentationer av alla regler 

inom manusförfattande länge dominerat filmmanusets utformning är de emellertid båda 

kritiskt inställda till hur de kommit att användas inom manusstudier.24 En ofta omnämnd 

handboksförfattare i sammanhanget är den amerikanska såkallade ”manusgurun” Syd Field, 

som Maras menar till stor del bidragit till ”a highly normatised conception of 

screenwriting…” inom manusstudier och -analyser, där handböckernas alla dramaturgiska 

regler och råd lätt leder till värderingar utifrån huruvida filmmanuset lyckas eller inte lyckas 

följa dem.25 

                                                 
18 Bengt Liljenberg, Dramatik på vita duken. Anteckningar kring den svenska filmen och dess relation till författarna 1910–
1990. Stockholm: Carlssons Bokförlag, 2006. 
19Ibid, s. 31. 
20 Ibid. Liljenberg refererar till Locher, Jens, Hur skriver man en film, s. 31. 
21 Ibid. 
22 Price, s. 56. 
23 Maras, s. 4. 
24 Price, s. 27 och Maras, sid. 76. 
25 Maras, s. 76. 
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Jag menar att handböcker med fördel kan ses till i en manusanalys, inte i syfte att värdera, 

utan som ett sätt att orientera sig i den text som ska analyseras, samt med utgångspunkten att 

manusförfattare och filmskapare med största sannolikhet förhållit sig till dem.26 Jag menar 

också att man i en analys måste kunna se till handböcker med en medvetenhet om, och ett 

kritiskt förhållningssätt till, deras betydelse för manusprocessen. När det kommer till det 

adapterade filmmanuset vill jag därför snarare behandla detta ”highly normatised conception 

of screenwriting” som ett slags textuell kontext vilken har betydelse för hur romanen 

bearbetas i adaptionsprocessen. 

När det kommer till forskning kring Hjalmar Söderberg och förlagan Den allvarsamma 

leken har litteraturvetaren Bure Holmbäcks avhandling Det lekfulla allvaret (1969) bidragit 

med en djupare inblick i romanen, framför allt vad gäller dess karaktärsbyggnad och 

berättartekniska struktur.27 Jag återkommer därför till Holmbäcks arbete i analysens 

introduktion av romanen.  

I min analys finner jag också stöd i adaptionsforskaren Liora Broshs studie Screening 

Women: from British domestic fiction to film (2008) i vilken hon undersöker hur den engelska 

viktorianska litteraturens kvinnliga rollfigurer adapterats och framställts på film under 1900-

talet.28 Brosh ser likt adaptionsteoretikern Linda Hutcheon till vad den senare kallar ”the 

context of creation”, varför jag återkommer även till Hutcheon.29  

Teori 
Då syftet är att undersöka filmadaptionen av Den allvarsamma leken (hädanefter DAL) som 

process vill jag göra det med medvetenheten om att såväl kontextuella som formmässiga 

textuella aspekter har betydelse för processen, och därmed också den färdiga filmadaptionen. 

Teoritillämpningen ska därför ses som ett försök att integrera kontextuellt inriktad 

adaptionsteori och den mer formmässigt och textuellt inriktade manusteorin i min analys. 

Adaptionsteorin får också bidra med ingången till min analys av omformningen av de 

kvinnliga rollfigurerna. 

                                                 
26 I de fall där manusförfattare och filmskapare uppenbart inte förhållit sig till den konventionella dramaturgi som presenteras 
i handböcker får man naturligtvis inta andra förhållningssätt. 
27 Bure Holmbäck, Det lekfulla allvaret. En Hjalmar Söderbergstudie. Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1969. 
28 Liora Brosh, Screening Novel Women: from British domestic fiction to film. New York: Palgrave Macmillan, 2008. 
29 Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation. Oxon: Routledge, 2013, s. 108. 



 

13 

 

Teorikombinationer och metodhybrider  
I artikeln Rethinking Formal-Cultural and Textual-Contextual Divides in Adaptation Studies 

(2014) skriver den engelska litteratur- och mediaprofessorn Kamilla Elliott att ”[f]ormal and 

cultural, textual and contextual approaches to adaptation need to be synthesized rather than 

existing side by side if we are to develop any adequate understanding of adaptation, because 

formal and cultural and textual and contextual aspects inhere in each other complexly and 

inextricably”.30 Hon menar att även om adaptionsteoretiker som Linda Hutcheon ägnar sig åt 

kulturella och kontextuella aspekter, och andra åt det formmässiga och textuella, tar de 

samtidigt avstånd från varandra och existerar på var sitt håll med följden att aspekterna inte 

integreras.31  

När hon blickar bakåt ser hon att 1900-talets ”aesthetic formalist scholars recommended 

that literature and film should occupy separate spheres…”, och att 2000-talets ”formal and 

cultural scholars […] oppose and at times seek to do away with the other kind of scholarship”, 

vilket förvånar eftersom hon samtidigt observerar att ingen förnekar att textuella och 

kontextuella aspekter oupplösligt flätas samman och att båda därför behövs för att till fullo 

förstå adaption.32  

Elliott vill ompröva forskningsfältets definitioner eftersom hon menar att fältets 

huvuddefinition, trots framväxten av kulturella och kontextuella ingångar, fortfarande är 

formalistiskt – adaption definieras, menar hon, som överföringen av ett narrativ från ett 

medium till ett annat: ”Redefining our field more equitably in cultural as well as formal terms, 

so that adaptation no longer requires a change in medium, should uncover hitherto unnoticed 

affinities between formal and cultural approaches to adaptation and help to bridge them.” 33 

Därför uppmuntrar Elliott forskare att undersöka nya metodhybrider som integrerar 

formella, kulturella, textuella och kontextuella aspekter med förhoppningen att snart se ”a 

formal culturalism, a cultural formalism, a textual contextualism, or a contextual textualism” 

och ser gärna att ”[t]hese hybrid terms are open ones to be explored as scholars see fit in 

potentially myriad ways”.34  

Även om ovan nämnda Jamie Sherry inte erbjuder konkreta förslag på hur en kombination 

av manus- och adaptionsteori kan tillämpas i praktiken, öppnar hans artikel för en vidare 

                                                 
30 Kamilla Elliott, “Rethinking Formal-Cultural and Textual-Contextual Divides in Adaptation Studies” ur Literature/Film 
Quarterly, vol. 42, no. 4, 1/10 2014, s. 584. 
31 Elliott, s. 587. 
32 Ibid, s. 576. 
33 Ibid, s. 584f. 
34 Ibid, s. 585. 
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diskussion kring hur man med hjälp av teorierna kan utforska nya analysmetoder för att närma 

sig det adapterade filmmanuset, med förhållningssättet att förstå det adapterade filmmanuset 

som en mellanliggande form i överföringsprocessen, vilket Sherry menar kan ”enable 

adaptation studies to identify adapting as a process, and one that can be separated from the 

source material, or final film”. 35 

Adaptionsteori 
I A Theory of Adaptation (2013) inleder adaptionsteoretikern Linda Hutcheon sin studie med 

ett klargörande: det är ”the very act of adaptation itself” som intresserar henne och hon vill 

därför undersöka adaption som adaption.36 Hon menar att “[b]ecause we use the word 

adaptation to refer to both a product and a process of creation and reception, this suggests to 

me the need for a theoretical perspective that is at once formal and ‘experimental’”.37  

Genom att se till adaptioner som processer och inte enbart som formmässiga enheter 

menar hon att de kan undersökas som ”deliberate, announced, and extended revisitations of 

prior works” och på så sätt undvika ”the case-study model” vilken hon anser "has tended to 

privilege or at least give priority (and therefore, implicitly, value) to what is always called the 

‘source’ text or the ‘original’”.38 

Då jag undersöker ett adapterat filmmanus som en mellanliggande text i en 

adaptionsprocess passar Hutcheons syn på adaption som process för min analys. Samtidigt 

som uppsatsens frågeställning riktar sig till en specifik adaption vill jag inte se analysen som 

det slags case-studies Hutcheon kritiserar eftersom mitt förhållningssätt till förlagan inte 

ämnar peka ut likheter och olikheter i syfte att peka på huruvida adaptionen lyckas eller inte 

lyckas ”fånga romanens essens”. Jag är istället ute efter att peka på hur omformningen av 

romanens rollfigurer synliggörs som ett skeende. 

Hutcheons analysmetod går i huvudsak ut på att försöka besvara sex frågor vilka hon 

menar alla har betydelse för hur varje enskild adaption utformas: Vad? Vem? Varför? Hur? 

När? och Var? Av dessa sex frågor blir fyra relevanta för min analys:  

Vem och varför? 
Frågan om vem som adapterar ett verk blir enligt Hutcheon särskilt komplicerad när det 

kommer till filmadaption med tanke på filmens kollektiva tillblivelseprocess.39 Hon föreslår 

                                                 
35 Sherry, s. 26. 
36 Hutcheon, s. xvi. 
37 Ibid, s. xvi-xvii och xv. 
38 Ibid. 
39 Ibid, s. 80. 
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bl.a. klipparen som en förbisedd men tänkbar adaptör, vilken hon menar ser och skapar en 

helhet på ett sätt som ingen annan i processen gör.40 Hon föreslår även kostymörer, 

kompositörer, fotografer, skådespelare, m.fl. som möjliga adaptörer i en filmproduktion, och 

menar att mer eller mindre alla involverade kan sägas bidra med sin del av adaptionen 

eftersom många av dem vänder sig till förlagan för att hämta inspiration.41  

Hutcheon är förvånad över att inte ens manusförfattaren, som adapterar romanens 

handling, karaktärer, dialog och tematik, normalt sett anses vara en av de viktigaste 

kreatörerna i en adaptionsprocess. Att filmmanuset och manusförfattaren oftast bortses ifrån 

tror hon beror på bland annat dess kollaborativa skrivprocess. Istället är det enligt Hutcheon 

regissören som anses vara den enda adaptören, vars tolkning av manuset hon menar att alla de 

andra kreatörerna förhåller sig till.42  

Hutcheon pekar på en rad olika aspekter som alla har betydelse för varför ett verk 

adapteras. Däribland ekonomiska aspekter, aspekter som har att göra med kulturellt kapital 

samt personliga och politiska motiv. Hon påminner t.ex. om att ”expensive collaborative art 

forms like […] films are going to look for safe bets with a ready audience…” och att ”the 

name alone will sell the movie”.43 På ett liknande sätt kan en adaption av ett klassiskt verk, 

enligt Hutcheon, dra nytta av förlagans kulturella status.44 Hon ser även regissörens och 

skådespelarnas eventuella stjärnstatus, filmens marknadsföring och recensioner som viktiga 

kontextuella aspekter då det kan ha betydelse för både ekonomi och hur publiken ser och 

mottager adaptionen.45 

När det kommer till personliga och politiska motiv blir svaret på varför däremot mer 

komplicerat, både att besvara och förhålla sig till. Precis som Sherry uppmärksammar 

Hutcheon en ovilja att behandla kreativa processer som inom akademiska studier, vilket 

Hutcheon ser som en följd av nykritikernas och poststrukturalisternas protest mot att vända 

sig till författarintentioner som det enda avgörande och garanterande beviset för ett konstverks 

mening och värde.46  Samtidigt anser hon att det inom adaptionsstudier kan behövas ett annat 

förhållningssätt till intentioner: ”[W]hat I am proposing may at first appear to be a step 

backward in theoretical-historical terms. But adaptation teaches that if we cannot talk about 

                                                 
40 Hutcheon, s. 81. Adaptör = min översättning av Linda Hutcheons adapteur, det vill säga den som adapterar.  
41 Ibid, s. 81f. 
42 Hutcheon, s. 82. 
43 Ibid, s. 87f. 
44 Ibid, s. 91. 
45 Ibid, s. 143. 
46 Ibid, s. 106f. 
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the creative process, we cannot fully understand the urge to adapt and therefore perhaps the 

very process of adaptation. We need to know ‘why’”.47 

Hutcheon hävdar alltså att det är oundvikligt att beröra frågor angående 

författarintentioner om man vill förstå varför en adaption äger rum, och därmed också 

adaptionen som färdig produkt. När det handlar om adaption menar hon att de som adapterar 

per automatik inte bara tolkar förlagan utan också, bland annat bara genom valet av verk, tar 

ställning till det.48 Om en längre tid passerat sedan förlagan utkom blir adaptionen per 

automatik en kommentar på ett verk och/eller en tid, vilket Hutcheon anser synliggörs bland 

annat genom de medvetna val som måste göras i adaptionens manusprocess. Hon betonar 

dock att “[f]irst, the text bears the marks of these choices […] Second […] is the fact that 

extratextual statements of intent and motive often do exist to round out our sense of the 

context of creation. Of course, these statements can and must be confronted with the actual 

textual results: […] intending to do something is not necessarily the same thing as actually 

achieving it…”49  

Även om analysen slutligen ser till texten är det i adaptionssammanhang särskilt relevant 

att göra det mot bakgrund av de ”extratextuella” aspekter som varit med och skapat den. 

Manusteoretikern Jack Boozer, pekar också på vikten av ”[t]he who and why surrounding the 

process of adaptation at the screenwriting stage” och menar att det kan vara till god hjälp att 

intervjua producenter, regissörer, författare, skådespelare mm. för att bättre förstå 

adaptionsprocessen. 

Var och när? 
När Hutcheon hänvisar till ”the context of creation” avser hon den tid och plats där 

adaptionen sker, och understryker att ”[h]ow a story can be (re)interpreted can alter radically. 

An adaptation, like the work it adapts, is always framed in a context –– a time and a place, a 

society and a culture…”50 Hon pekar på vikten av att se till kontextens betydelse för hur 

förlagan tolkas, adapteras och sedan tas emot av en publik. I min läsning blir det särskilt 

tydligt när ett äldre verk adapteras, dvs. när det har gått en längre tid sedan förlagan utkom, 

samt när samma verk adapterats tidigare och därmed under helt andra kontextuella 

förhållanden. 

                                                 
47 Hutcheon, s. 107. 
48 Ibid, s. 92. 
49 Hutcheon, s. 108f. 
50 Ibid, s. 142. 
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Som nämnts ovan blir då adaptionen ett slags kommentar, ett sätt att säga ”så här ser vi på 

det nu”, och Hutcheon menar att det oftast rör sig om ”a commentary from a later era on what 

was wrong with an earlier one”.51 Det handlar dock inte bara om att med jämna mellanrum 

återvända till ett verk för att påminna om vad som var fel vid en specifik historisk tidpunkt, 

utan om vad som anses vara viktigt att kritisera under den tid då adaptionen sker. På så sätt 

uppstår däremot, enligt min uppfattning, en ”gör om gör rätt”-mentalitet som med jämna 

mellanrum föder behovet av att readaptera – kanske vill man inte först och främst (eller 

enbart) kritisera den tid för 100 år sedan då förlagan skrevs utan snarare en tolkning som 

presenterades genom en adaption för 20 år sedan. 

”Adapterade kvinnor” 
När jag ser till adaptionen av DALs kontext i undersökningen av hur manusets kvinnor 

framställs finner jag framför allt stöd i den tidigare nämnda litteratur- och filmvetaren Liora 

Broshs arbete Screening Novel Women. From British Domestic Fiction to Film. 

Brosh undersöker hur den engelska viktorianska litteraturens kvinnor adapterats till film 

under olika tidsperioder. Ur ett kontextuellt perspektiv ser hon ett samband mellan 

framställningen av romanernas kvinnor och deras situationer, när dessa adaptioner ökat i 

popularitet och hur kvinnornas förhållanden då har sett ut. 

För att lokalisera varifrån det återkommande behovet att återvända till den viktorianska 

litteraturens kvinnor kommer, riktar hon analysen till den filmgenre hon menar ökade markant 

i popularitet under 1990-talet – kostymdramat, ofta adaptioner av viktoriansk litteratur 

författad av till exempel Charlotte eller Emily Brontë och Jane Austen.52 Brosh menar att det i 

romanernas tematik finns en ideologisk komplexitet som gjort det möjligt för filmskapare att 

hitta olika, ibland helt motsatta, uppfattningar om kvinnor genom tiderna. Det som oftast 

tycks skifta från adaption till adaption och därmed också läggas fokus på, menar hon, är just 

konstruktionen av kvinnoideal, äktenskap och deras relation till hemmet. Som en konsekvens 

av det ser hon att ”what often becomes most unstable or confused in these adaptations is their 

representation of sexuality”.53 

Den ideologiska komplexitet Brosh menar att romanerna förmedlar handlar om de sociala, 

ekonomiska, rättsliga och ideologiska strukturerna som tillsammans utgör det förtryck som 

                                                 
51 Hutcheon, s. 141. 
52 Brosh, s. 110. 
53 Ibid, s. 11. 
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romanernas kvinnor utsätts för.54 När hon ser 1990-talsadaptionerna lägger hon märke till att 

“[t]he much more subtle oppressions implicit in nineteenth-century novels were translated for 

audiences unfamiliar with the marriage and property laws of the time into a visual language of 

sexual violence, which had become more familiar”.55  

I filmadaptionen av DAL förekommer inget sexuellt våld, men jag ser en liknande 

problematik som den Brosh pekar på – det mer svårhanterliga strukturella förtrycket gestaltas 

enklare genom ondsinta manliga individer från vilka de kvinnliga kan fly eller ersätta med 

bättre. På så sätt erbjuder filmadaptionerna sin samtida publik mer optimistiska utgångar än 

romanerna, som säger att kvinnor är (och var) ytterst kapabla att frigöra sig själva.56 Med 

Robert Yougs filmadaption av Jane Eyre som exempel visar Brosh på hur “[t]he novel’s 

reference to the discontent of women in general is translated […] into a personal discontent 

that can be assuaged by an erotic awakening. The political is personal, and erotic”.57 

Även om min analys inte riktar sig mot en viss genre eller den viktorianska litteraturen 

som Brosh undersöker, ser jag hur hennes forskning är tillämpbar på exemplet DAL. Förlagan 

DAL representerar också en förfluten tid med sina drygt 100 år på nacken, och har adapterats i 

olika tidsperioder under 1900-talet. Men istället för att som Brosh undersöka hur de kvinnliga 

rollfigurerna har framställts i de tidigare adaptionerna i jämförelse med de senare, kan jag se 

hur den transformation Brosh pekar på går att spåra då den visar sig konkret i 

adaptionsprocessen, och detta genom att se till det adapterade filmmanuset. 

Kostymdramat och den insnörade sexualiteten 
En viktig aspekt att se till för att förstå 1990-talsadaptionernas popularitet menar Brosh är just 

kostymen, som hon ser som en motreaktion på den avklädda och ofta sexistiska 

framställningen av kvinnor som under tiden förmedlades genom filmer som Basic Instinct 

(1992). Hon konstaterar att ”Victorian clothing was not new on screen, but in the 1990s it 

took on a different meaning within the more undressed context of popular visual imagery and 

the increased attention feminism was giving to the way female bodies were represented”.58 

Det uppstod enligt Brosh en längtan efter “representations of female sexuality as special, 

treasured, corseted, and more respected…” där blicken riktades från kvinnans kropp till 

                                                 
54 Brosh, s. 124. 
55 Ibid. 
56 Ibid, s. 128. 
57 Brosh, s. 131. Brosh refererar till Hugo Young, men regissörens rätta namn är alltså Robert Young. 
58 Ibid, s. 110. 
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hennes ansikte.59 Hon menar också att 1800-talsklädseln i sig kan bidra till ett slags alternativ 

erotisk diskurs inom vilken kvinnor ”are made into treasure again”, och hänvisar till Naomi 

Wolfs idé om varför kvinnor ofta väljer att gifta sig i vita 1800-talsinspirerade klänningar.60 

Wolf menar att ”unlike in the ’real world’ […] we are hard to unbutton […] In white we 

retrieve our virginity, which symbolizes that sexual access to us is special again”.61 

Att adaptionerna Brosh undersöker är just kostymdramer, som utspelar sig i den tid då 

romanens berättelse utspelar sig, bidrar enligt henne också till att de kvinnliga karaktärernas 

begränsningar placeras i “the far away and long ago”.62 Adaptionens publik erbjuds en känsla 

av att ”det var värre förr”. Tidsplaceringen i kombination med aspekterna ovan kan i 

slutändan resultera i framställningen av en tid då bara känslor existerar, inte komplexa 

socialpolitiska konflikter.63 

Manusteori 

Filmmanusets dramaturgi och karaktärer 
I The Way Hollywood Tells It studerar filmhistorikern David Bordwell den västerländska 

filmens berättarstruktur och dess historia. Han konstaterar manushandböckernas betydelse och 

pekar på relevansen att se till dem för att förstå den västerländska filmens dramaturgiska 

modell, men menar också att man inte helt kan tillförlita sig på dem utan att testa dem mot de 

färdiga filmerna.64  

Även om min analys riktar sig till ett filmmanus och inte till en färdig film närmar jag mig 

manus med en liknande inställning till handböcker eftersom målet här inte är att lokalisera 

eventuella dramaturgiska rätt och fel. Dessutom finns det, åtminstone på detaljnivå, lika 

många regler och varianter som det finns handböcker. Det kan dock vara intressant att i en 

jämförelse mellan manus och färdig film undersöka om exempelvis vändpunkter kommit att 

förflyttas, och vad det kan ha fått för betydelse för berättelsen och framställningen av DALs 

kvinnliga karaktärer.  

Som exempel på en strukturell modell pekar Bordwell på filmteoretikern Kristin 

Thompsons som, till skillnad från den tidigare nämnda Syd Field, delar in filmmanuset i fyra 

                                                 
59 Brosh, s. 119f. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Ibid, s. 138. 
63 Brosh, s. 12. 
64 David Bordwell, The Way Hollywood Tells It. Story and Style in Modern Movies. Berkley: University of California Press, 
2006, s. 27 och 35. 
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istället för tre huvuddelar plus en epilog: Setup, Complicating Action, Development, Climax, 

och Epilogue. 65 

Bordwell hävdar att de flesta samtida västerländska manusförfattarna anammat den tre 

akts-struktur som Syd Field rekommenderar i sina handböcker. Handböckerna har i sin tur 

enligt Bordwell tydligt slutit an till Aristoteles regel för dramat som bestående av en början, 

en mitten och ett slut.66 Field kallar filmmanusets tre akter för Set-Up (akt 1), Confrontation 

(akt 2) och Resolution (akt 3). Utifrån antagandet att ett filmmanus normalt sett består av 

cirka 120 sidor, samt att varje sida motsvarar cirka 1 minut film, (dvs. att 120 sidor manus ska 

bli ca 2 timmar film) räknar Field ut att manusets första akt ska omfatta sidorna 1-30, andra 

akten 30-90, och den tredje 90-120.67 Enligt Fields modell ska varje akt i sin tur bestå av en 

början, en mitt och ett slut, där akt 1 och 2 avslutas med en större vändpunkt som kastar om 

huvudkaraktärernas situation och förutsättningar att nå sina mål. Ett färdigt manus kan dock, 

påpekar han, innehålla så många som 15 vändpunkter, men berättelsen i sin helhet vilar på 

vändpunkt 1 och 2 vars funktion blir att ”sätta igång” nästkommande akt, bland annat genom 

att tvinga huvudkaraktären att handla.68 

Gemensamt för de båda modellerna är att de bygger på idén om en konstant framåtrörelse 

där huvudkaraktärerna ska försöka uppnå specifika mål medan de utsätts för hinder på vägen. 

Filmmanusets struktur med sina akter, vänpunkter och konflikter är därmed inte bara tänkta 

att föra ett handlingsförlopp framåt, utan också att framställa berättelsens karaktärer.  

 

En manusförfattare har enligt Price normalt sett inte tillgång till några av de metoder som en 

romanförfattare har när det kommer till att bygga karaktärer, såsom detaljerade beskrivningar 

av det yttre, eller det inre som deras tankar och känslor, och inte heller det allvetande 

berättandet. Filmmanuset är, menar han,”a structuring document that demands concentration 

on the shape of the story and the succession of events rather than on redundant physical 

detail”.69 Det enda vi i regel får veta om en karaktär är kön och ungefärlig ålder, men utöver 

det är det ”simply a series of actions involving several figures who interrelate in ways that 

form the structure that is the screenplay”.70 

                                                 
65 Bordwell, s. 41f. 
66 Ibid, s. 28. 
67 Syd Field, Screenplay. The Foundation of Screenwriting. New York: Bantam Dell, 2005, s.21. 
68 Field, s. 200. 
69 Price, s. 203f. 
70 Ibid, s. 207. 
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I analysen av filmmanusets kvinnliga rollfigurer får också dialogtexten betydelse. Price ser 

hur filmmanusets dialog ofta förbises som ett dramaturgiskt element i manushandböcker vilka 

istället fokuserar på filmmanusets mer övergripande dramaturgiska struktur. Price kritiserar 

tendensen genom att uppmärksamma hur även dialogen har viktiga berättartekniska 

funktioner.71 Anledningen till att manushandböcker ofta förbiser dialogen i den 

berättartekniska bemärkelsen menar Price beror på en tradition inom filmstudier som tenderar 

att värdera filmens visuella språk högre än det talade ordet, dialogen.72 

När jag behandlar filmmanusets dialog kommer Prices sammanställning och beskrivningar 

av filmmanusets olika typer av dialog till användning. Price anser att filmdialog likt 

dramadialog inte ska behandlas som begränsad enbart till det personliga och/eller rumsliga, 

och refererar till dramateoretikern Manfred Pfisters syn på den dramatiska dialogen som 

”polyfunctional” där dialogen har flera olika funktioner. Price tar upp sex olika funktioner 

som Pfister menar att den dramatiska dialogen innehar. I min analys hänvisar jag till tre av 

dessa typer av dialog utifrån Prices beskrivningar nedan:  

Refererande: när en karaktär refererar till händelser som ägt rum tidigare, ”utanför 

scenen”.  

Expressiv: när en karaktär uttalar tankar eller känslor, antingen till en annan karaktär, eller 

i monolog, för sig själv och/eller riktat till åskådaren. 

Uppmanande: när en karaktär tilltalar en annan i syfte att påverka eller övertala, vilket 

Price menar är en ”a speech-act function”, (talakt, eller talhandling).73 

I Scherfigs filmmanus är de tre ovan nämnda dialogtyperna de mest förekommande. 

Manuset innehåller till exempel inte någon berättarröst (”voice over”) eller inre monologer. 

Dialogen ses som handling, eller ”speech acts”, och blir därför i fallet DAL viktig för 

transformationen av karaktärerna eftersom scener och händelser ändrats eller klippts bort i 

den färdiga filmen och i sin tur inneburit ett slags performativa förskjutningar. Replikerna i 

någon av filmmanusets scener kan referera bakåt till en scen eller händelse som finns i manus 

men inte i den färdiga filmen, vilket resulterar i att en och samma replik kan få en ny 

betydelse i filmen – och därmed också för dramat och framställningen av karaktärerna. 

I min analys kommer jag också undersöka hur filmadaptionens rollfigurer framställs 

genom att kontrastera och spegla varandra. Price menar att karaktärernas komplexitet skapas 

“…either by taking on traits of the other or by coming to be seen as representing conflicting 

                                                 
71 Price, s. 137. 
72 Ibid, s. 138. 
73 Ibid, s. 146. 
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forces in a dynamic between two figures”.74 Metoden utgår delvis från att det är mer 

berättartekniskt effektivt än att skildra en karaktär genom personlighet och individuella 

särdrag, vilket det inte finns något utrymme för i ett filmmanus. Detta visar enligt Price 

dessutom hur “the structural method of distinguishing characters by means of parallels and 

contrasts does not only establish one character’s identity as an effect of its difference from 

others. It also shows how one character acquires identity by taking on aspects of the identities 

of others, and in so doing gains the appearance of greater substance than it would possess if it 

were really an autonomous and unique individual”.75 Price hänvisar dessutom till idén om att 

särskilja ”karaktär” och ”personlighet”, eftersom individuella särdrag anses skapa distans 

snarare än igenkänning hos åskådaren – åskådaren identifierar och engagerar sig i karaktärens 

mål och ageranden, inte i deras personliga drag.76 

Precis som Bordwell konstaterar alltså Price att samspelet mellan karaktär och struktur 

förblir en ständig dynamik.77 Bordwell menar t.ex. att filmmanusets andra akt traditionellt 

kulminerar i vad som kommit att kallas ”the dark moment” vilket kan utgöra ett beslut eller 

ett statiskt ögonblick/läge där protagonisten hittar ett sätt att besegra antagonisten.78 

När jag beskriver karaktärerna som protagonist eller antagonist utgår jag ifrån dramatikern 

Mats Ödeens definitioner. Ödeen beskriver protagonisten (huvudpersonen) som ”den som i 

första hand fungerar som publikens agent i berättelsen […] går publikens ärende och söker 

förverkliga dess vilja […]” och förklarar att ”[d]ramats två vändpunkter är av existentiell 

natur: de är i själva verket vändpunkter i huvudpersonens liv”.79 Om protagonisten förklarar 

han också att ”[d]et är inte nödvändigt att han är en handlingsmänniska, men det är 

nödvändigt att han blir det”, och för det krävs antagonisten, eller ”den drivande personen”, 

vars funktion är att driva huvudpersonen till handling.80 

Metod 
När jag undersöker adaptionens kvinnliga rollfigurer fokuserar jag enbart på rollfigurer som 

filmskaparna valt att ha med i adaptionen, och som har störst betydelse för dramat och 

huvudkaraktären Arvid. De rollfigurer jag behandlar är Lydia (Arvids kärlek), Dagmar 

(Arvids hustru) och Alma (Arvids ”flirt”). 

                                                 
74 Price, s. 211. 
75 Ibid. 
76 Price, s. 206. 
77 Ibid, s. 214. 
78 Bordwell, s. 29. 
79 Mats Ödeen, Dramatiskt berättande. Om konsten att strukturera ett drama. Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2005, s. 243. 
80 Ibid, s. 244. 
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Med stöd i adaptionsteori vill jag peka på filmadaptionens kontextuella aspekter, medan 

de textuella aspekterna, som filmmanusets dramaturgi och dialog, behandlas i en jämförande 

analys där romanen, filmmanuset och den färdiga filmen ställs i relation till varandra. I 

uppsatsens jämförande analys är syftet också att kombinera manusteori och adaptionsteori. På 

så sätt kan jag med stöd i film- och manusteori undersöka hur filmmanusets 

karaktärsframställning ser ut rent textuellt och samtidigt, utifrån mer kontextuellt inriktad 

adaptionsteori, föra en diskussion kring hur de kvinnliga rollfigurerna framställs både i 

filmmanuset och i den färdiga filmen. 

Målet med att kombinera teorier från två näraliggande men ändå åtskilda studiefält är att 

utforska ett nytt sätt att behandla filmmanuset som ett självständigt och relevant studieobjekt 

inom adaptionsstudier. Tillvägagångssättet är tänkt att visa på relevansen att se till 

filmmanuset som en mellanliggande text för att få en djupare förståelse för adaptionen som en 

process och i förlängningen också relationen mellan roman och färdig film. På så sätt hoppas 

jag öppna upp för vidare diskussioner kring vilken betydelse filmmanuset, bland annat genom 

sin strikta formmässiga natur, har för både processen och slutresultatet när en roman adapteras 

till film. 

Uppsatsens analysmetod och teoritillämpning är inspirerad av Kamilla Elliotts idé om nya 

metodhybrider och Jamie Sherrys förslag att kombinera adaptions- och manusteori.  
Analysens första del inleds med en introduktion av adaptionens förlaga, Hjalmar 

Söderbergs roman Den allvarsamma leken. Då betydande avsnitt ur romanen behandlas i den 

efterföljande analysen hålls introduktionen mycket kort med en beskrivning av romanens 

handling, uppbyggnad, tematik och mottagande med Bure Holmbäcks forskning och arbete 

om romanen som grund.  

Med stöd i Linda Hutcheons adaptionsteori ser jag därefter till några frågor rörande 

filmadaptionens kontext, såsom vem, varför, var och när? Utöver en intervju med en av 

adaptionens filmproducenter ser jag också till ett par kontextuella aspekter inom nutida 

svensk film med stöd i ett antal utredningar, dokument och skrifter som rör svensk 

filmindustri idag. 

Intervjumaterialet fyller i första hand syftet att bidra med en tydligare uppfattning om hur 

manusprocessen har sett ut och om filmskaparnas mål och ambitioner gällande de kvinnliga 

rollfigurerna. Vad gäller analysen av själva manustexten vill jag dock inte utgå ifrån 

eventuella författarintentioner eller visioner och har därför valt att inte intervjua 
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manusförfattaren eller regissören. Analysen behandlar därmed både filmmanuset och den 

färdiga filmen som autonoma produkter som får tala för sig själva. 

Analysens andra del består av en textuellt inriktad och jämförande analys med en 

inledande och översiktlig sammanställning av det adapterade filmmanusets handling och 

dramaturgiska struktur, samt hur den sistnämnda får betydelse för framställningen av 

rollfigurerna på ett mer övergripande plan. Här tillämpas främst film- och manusteori med 

stöd i filmteoretikern David Bordwells arbete, men jag ser här även till handboksförfattaren 

Syd Field i syfte att undersöka om, och i så fall hur, filmmanuset och den färdiga filmen 

förhåller sig till manushandböckernas konventioner. 

Filmmanusteoretikern Steven Price menar att filmmanusets dialog har minst lika stora 

berättaretekniska funktioner och betydelser för framställningen av karaktärerna som den mer 

övergripande dramaturgiska strukturen. Hans synsätt erbjuder därför en för analysen naturlig 

övergång till en närläsning av utvalda scener och skeenden där jag undersöker hur adaptionen 

bearbetat och transformerat de kvinnliga rollfigurera i två steg: från roman till filmmanus, och 

från filmmanus till färdig film. Här tillämpas både Prices manusteori och adaptionsteori med 

stöd i framför allt adaptionsforskaren Liora Broshs kontextuellt inriktade studie kring hur 

kvinnliga rollfigurer från engelsk 1800-talslitteratur adapterats till film under 1990-talet. 

Material 
Analysen bygger på tre primära källor: Lone Scherfigs inspelningsmanuskript till filmen Den 

allvarsamma leken (2014), dess litterära förlaga, Hjalmar Söderbergs roman med samma 

namn (1912), samt den färdiga filmen (2016). 

Det filmmanus som analyseras är ett så kallat inspelningsmanus vilket innebär att det är 

den manusversion som ligger till grund för filminspelningen. Det ska dock understrykas att ett 

inspelningsmanus kan komma att ändras även under inspelningens gång i form av strykningar 

eller andra mindre justeringar. Sådana ändringar kan vara handskrivna anteckningar direkt på 

papper i de blädderexemplar som tagit sig hela vägen till inspelningen. Det bör också påpekas 

att jag med filmmanus syftar till manus som skrivits för biograffilm, inte för exempelvis TV-

film eller TV-serier.  

Inspelningsmanuset lämpar sig bäst för min analys då det får behandlas som den officiellt 

sista versionen – det som manusförfattaren i samarbete med producenten och regissören efter 

en längre skrivprocess och flera tidigare versioner bestämt ska ligga till grund för 

filminspelningen. I exemplet DAL bör därför sannolikt filmskaparnas uttalade och 
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gemensamma ambition att lyfta fram romanens kvinnliga rollfigurer vara synlig och utarbetad 

i just inspelningsmanuset. 

Värt att nämna är ändå de olika faser i skrivprocessen i form av exempelvis pitch, kort- 

och långsynopsis och treatment som alla har betydelse för manusarbetet och som också de kan 

ses som viktiga texter att förhålla sig till i en analys av överföringen från litterär förlaga till 

film, och särskilt i en manusanalys. I min analys utelämnar jag den sortens texter för att 

istället lämna utrymme åt inspelningsmanuset eftersom det erbjuder möjligheten att behandla 

manuset som en färdig men också mellanliggande text, det vill säga en text som kan sägas 

peka lika mycket bakåt som framåt i adaptionsprocessen.  

För att få en djupare insyn i manusprocessen intervjuar jag en av filmens producenter, 

Patrik Andersson, som även är adaptionens ursprungliga initiativtagare.81 

Avgränsning 
Förutom den avgränsning som framgått i metod- och materialavsnitten ovan kommer 

uppsatsen inte att behandla mer filmvetenskapligt inriktade aspekter, såsom exempelvis 

filmens visuella eller audiovisuella språk. Detta eftersom det i det här fallet rör sig om en 

huvudsakligen textuellt inriktad analys med särskilt utrymme för det adapterade filmmanuset 

som text. Analysen behandlar därför inte heller de två tidigare filmadaptionerna av romanen. 

Även om analysen ser till filmklippningens betydelse så görs det i min analys utifrån 

relationen till det adapterade filmmanuset. Filmklippning är i sig ett område och en 

berättarteknik som kräver en djupare inblick och särskilt inriktade analysverktyg och -

metoder. Klippningen kan ses som en lika stor och betydande del av adaptionsprocessen som 

det adapterade filmmanuset, och skulle därför kunna ägnas en hel egen studie.  

När jag hänvisar till den färdiga filmen avser jag därmed resultatet av många fler steg i 

adaptionsprocessen än filmmanuset, som musik, ljud, skådespeleri, osv. 

Värt att tillägga är att manusförfattaren Lone Scherfig enligt producenten Andersson 

avsiktligt undvikit att läsa Gun-Britt Sundströms roman För Lydia (1973) under 

skrivprocessen. Då filmskaparna själva inte förhållit sig till Sundströms parafras av DAL 

kommer jag här därför inte behandla adaptionen i relation till den.82 

                                                 
81 Övriga producenter till Den allvarsamma liken (2016) är Frida Bargo och Fredrik Heinig. Produktionsbolag: B-Reel Films. 
Intervjun genomfördes muntligt 2016-12-15 och finns dokumenterad som ljudupptagning och skriftlig transkription. 
82 Andersson, 2016-12-15 och Sundström, Gun-Britt, För Lydia. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2013.  
Andersson läste själv Sundströms roman tidigt i adaptionsprocessen, men ” visste att det inte skulle bli någon direkt 
influens”.  
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Analys 

Kort introduktion av romanen 
Hjalmar Söderbergs roman Den allvarsamma leken (1912) skildrar ett för sin tid ganska 

känsligt ämne med skildringen av en utomäktenskaplig och erotisk kärleksaffär. När 

litteraturvetaren Bure Holmbäck, vars forskning om Söderberg bland annat resulterat i 

avhandlingen Det lekfulla allvaret (1969), sammanställer romanens mottagande efter 

utgivningen framgår hur bland annat dess erotiska tema har splittrat kritikerna. Här nämns till 

exempel att Söderberg ”utpekats som en av anledningarna till bildandet av ’Riksförbundet för 

– sedlig kultur” och en kritiker skriver att boken ”slår i alla fall rekordet i ruskighet. [– – –] I 

oblyghet överträffar denna bok antagligen allt hvad som hittills, offentligen åtminstone, 

utgifvits på svenska”, (Hans Emil Larsson).83  

Romanen skildrar den unge mannen Arvid Stjärnblom, som på grund av sin knappa 

ekonomi tvingas avstå då han ges chansen att fria till sin ungdomskärlek Lydia Stille. Tio år 

senare, när båda gift sig och bildat familj, träffas de av en slump och inleder en passionerad 

kärleksaffär som för Arvid ska komma att innebära ett slags besatthet av Lydia. Arvid och 

Lydia älskar varandra och vill vara tillsammans, men när Lydia lämnat sin make vill hon 

aldrig mer gifta sig, och Arvid ser ingen möjlighet att skiljas från sin hustru Dagmar.  

”No Sexism Please – We’re Swedish” – var och när?  
2016 lade Svenska Filminstitutet fram handlingsplanen ”Mål 2020: En jämställd 

filmproduktion, både framför och bakom kameran” där fyra åtgärder för att ”öka 

medvetenheten, bidra till att förändra attityder och på sikt uppnå jämställdhet både framför 

och bakom kameran” presenteras.84 Här beskrivs kort hur de ska: 1) få in fler kvinnor i fler 

stora produktioner, 2) öka synligheten, 3) fortsätta att räkna (fördelningen män och kvinnor, 

även framför kameran), och 4) öka kunskapen om genus och breddad representation.85 

Ungefär samtidigt publicerade Women in Film and Television Sweden (WIFT) en 

presentation av studien No Sexism Please – We’re Swedish. A study of gender equality in the 

film industry som konstaterar att Sverige är i ledande ställning när det kommer till 

jämställdhet inom film.86 Undersökningen består dels av mätningar kvinnors respektive mäns 

                                                 
83 Holmbäck, Det lekfulla allvaret, s. 281. 
84 www.filminstitutet.se/globalassets/_dokument/handlingsplaner/mal-2020-en-jamstalld-filmproduktion-bade-framfor-och-
bakom-kameran-2016.pdf (hämtad 2017-01-25). 
85 Ibid. 
86 Studien är genomförd av Anna Wahl och Ottilla Wahl. Finns tillgänglig via www.wift.se/ny-skrift-om-representation/. 
(hämtad 2017-01-22). 

http://www.filminstitutet.se/globalassets/_dokument/handlingsplaner/mal-2020-en-jamstalld-filmproduktion-bade-framfor-och-bakom-kameran-2016.pdf
http://www.filminstitutet.se/globalassets/_dokument/handlingsplaner/mal-2020-en-jamstalld-filmproduktion-bade-framfor-och-bakom-kameran-2016.pdf
http://www.wift.se/ny-skrift-om-representation/
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taltid, andel kvinnliga respektive manliga huvudroller, andel kvinnliga respektive manliga 

manusförfattare osv., och dels av hur sexualisering av kvinnor visar sig på olika sätt framför 

kameran genom (framför allt manliga rollers) yttranden. De sexualiserande yttrandena är 

något som visar sig få en viss betydelse i filmadaptionen av DAL, vilket jag återkommer till 

efter att ha undersökt karaktärsframställningen närmare. 

WIFT:s publikation av studien innehåller även resultat av den i Sverige uppstartade 

kampanjen ”A-märkt”, vars syfte är att uppmärksamma kvinnors underrepresentation i film 

genom det så kallade Bechdel-Wallace-testet.87 För att en film ska klara testet ska den 

innehålla: 1) Två namngivna kvinnliga karaktärer, 2)… som pratar med varandra, och 3)… 

om någonting annat än män.88 Kampanjen går ut på att varje film som klarar testet blir A-

märkt.89 I publikationen förtydligas att studiens analysmetoder, som exempelvis mätningar av 

taltid och tester såsom Bechdel-Wallace-testet ska ses som ögonöppnare, och inte som förslag 

på hur grundproblematiken kan behandlas. Att en film innehåller två namngivna kvinnliga 

karaktärer som talar med varandra om någonting annat än män ska alltså inte ses som en 

magisk ingrediens som gör en film eller ett filmmanus jämställt. Samtidigt konstateras att 

”[s]ince we launched A-list in Sweden the awareness of representation in film have increased. 

The result speaks for itself, more films pass the test”.90 Att fler filmer blir A-märkta efter att 

kampanjen ”A-märkt” slagit igenom får mig dock att undra: kan det vara så att en del 

filmskapare numera helt enkelt lockas att förhålla sig till testens kriterier som ännu en av 

manusförfattandets alla berättartekniska och matematiskt uträknade regler? Det är i alla fall 

tekniskt möjligt.91  

Ökad jämställdhet inom svensk film ses även som en potentiell väg för den internationella 

marknadsföringen – med filmen som ett sätt att skapa och ge omvärlden en bild av svensk 

identitet. I Filmutredningen 2008, Vägval för svensk film, lyfts den danska filmens framgångar 

fram som exempel på hur man genom sina filmer lyckats skapa en bild av landets kultur och 

identitet som särskilt kreativ och experimentell.92  

                                                 
87 Även kallat Bechdel-testet. 
88 Kampanjen startades av Ellen Tejle i samarbete WIFT (Women in Film and Television) och de fyra Folkets Hus och 
Parker-biograferna Bio Rio, Roy, Spegeln och Röda Kvarn. Se www.wift.se för mer info om Bechdel-Wallace-testet och A-
märkning.  
89 A som i “Approved”. 
90 www.wift.se/ny-skrift-om-representation/. (hämtad 2017-01-22), s. 18. 
91 Ibid. Studien markerar också tydligt att de flesta filmer som klarar testet gör det tack vare enbart en enda scen, och att bara 
30 % av filmerna klarar testet om man dessutom kräver att de kvinnliga rollfigurerna ska tala med varandra i minst en hel 
minut. 
92 www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2009/10/sou-200973/ (hämtad 2017-01-25), s. 165. 

http://www.wift.se/
http://www.wift.se/ny-skrift-om-representation/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2009/10/sou-200973/
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De rådande jämställdhetsmålen inom svensk film och undersökningsresultaten av 

representation inom svensk film ovan visar på ett par kontextuella aspekter som omger 

adaptionen och som pekar mot att berättelsen DAL, med (åtminstone en stor del av) sin 

tematik, kan anses aktuell för en nutida publik och filmindustri. Dessutom talar de för att valet 

av roman (en svensk ”nationalklenod”) ihop med internationellt framgångsrika Lone Scherfig 

som manusförfattare, skulle kunna erbjuda en god chans att med framgång sprida bilden av 

svensk identitet och jämställdhet på samma gång. 

”Den här filmen finns fortfarande kvar att göra” – vem och varför? 
Initiativtagaren till filmadaptionen av DAL 2016 var producenten Patrik Andersson. Tidigt i 

adaptionsprocessen såg han de tidigare adaptionerna av romanen (1945 och 1977) och ansåg 

att ”den här filmen finns fortfarande kvar att göra”.93 Inledningsvis kontaktade Andersson den 

danska regissören och manusförfattaren Lone Scherfig i hopp om att hon skulle ta sig an 

regin. Scherfig är som redan nämnts ett välkänt namn internationellt, med prisbelönade 

framgångar som regissör för filmer som An Education (2009). Andersson såg att hon skulle 

passa bra för just DAL eftersom ”[h]on gör sofistikerade relationsdramer med internationellt 

hög nivå”.94 På grund av tidsbrist föreslog Scherfig istället sig själv som manusförfattare och 

Pernilla August som regissör. August hade precis vunnit Nordiska rådets filmpris för sin 

regidebut Svinalängorna (2010) och var vid detta tillfälle ”en fenomenalt attraktiv och duktig 

regissör”.95 Filmskaparna Scherfig och August var därmed båda ”i ropet” och hade visat sina 

förmågor att ”göra stor film”.96 

Vilka som kommit att stå för manusförfattande och regi kan därmed förstås delvis ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Dessutom kunde filmen senare lanseras och marknadsföras 

internationellt som ”Pernilla August och Lone Scherfigs kärleksfilm” snarare än som en 

filmatisering av Hjalmar Söderbergs roman, eftersom filmskaparna i det här fallet är mer 

välkända än romanförfattaren.97 Men de ekonomiska aspekterna kring vem eller vilka som 

adapterar vävs här också ihop med aspekter rörande kulturellt kapital och status. Andersson är 

till exempel väl medveten om att ”Pernilla kommer från det stora svenska filmarvet och har ju 

jobbat med Bergman, och Den goda viljan som har stort släktskap både i period och i 

tematik”.98 Nationellt kan också romanens klassikerstatus, med påståenden som att den är 

                                                 
93 Andersson, 2016-12-15. 
94 Ibid.  
95 Ibid. 
96 Ibid. 
97 Åtminstone för den tänkta internationella biopubliken. 
98 Andersson, 2016-12-15. 
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”vår litteraturs enda betydande kärleksroman” bidra och fungera som ett slags statusstämpel i 

sammanhanget.99 Bonnierförlagen går också i det här fallet in som medfinansiärer i projektet, 

nylanserar romanen i samband med biopremiären och når på så sätt en ny generation läsare av 

Den allvarsamma leken, med omslagsfoto från filmen och ett efterord av regissören Pernilla 

August.100 

Tidlöst och aktuellt med sekelskiftet som fond 

Andersson menar att: ”För alla, oavsett om det är kulturpolitiska aktörer i 

finansieringsprocessen som filminstitut, regionala filmfonder eller privata investerare som vill 

få sina pengar tillbaka, så handlar det mycket om frågan: varför ska vi göra den här filmen 

nu?”101 Enligt Andersson var det inga problem att motivera varför en filmatisering var aktuell, 

bland annat eftersom det finns ”en självklar tidlöshet i berättelsen som handlar om känslor, 

relationer och kärlekens konsekvenser”.102 August pekar också på kärlekens och känslornas 

tidlöshet som hon menar gör romanen ständigt aktuell: ”För mig handlar Den allvarsamma 

leken om kärlek som aldrig blev, om drömmen om kärleken. […] historien bär på något 

allmänmänskligt, den skulle lika gärna kunna utspela sig idag…”103 Men hon ser också 

aktualiteten i romanens frågor rörande ”de existentiella livsvalen som vi gör beroende på 

socialt arv, socialt mönster, ekonomi och drömmar”.104 

Även tekniska aspekter nämns, som öppnar ”möjligheten att göra en helt annan typ av 

tidsresa” i jämförelse med de tidigare filmatiseringarna. Andersson berättar att de inspirerats 

både visuellt och tematiskt av den ”moderna energi” som de senaste åren visat sig framför allt 

i England, med adaptionerna av Cary Joji Fukunagas Jane Eyre (2011) och Andrea Arnolds 

Svindlande höjder (2011). Han menar att man i dem gått ”bortom det klassiska och närmre in 

i relationsdramer och riktiga karaktärer”.105 Inspirationskällorna kan ses som träffande 

exempel mot bakgrunden av Broshs teori om att adaptioner av just de nämnda verken 

återvänds till och adapteras på nytt i tider då publiken tycks vilja vända sig till ett 

kvinnoförtryck som var ”så längesen” för att glömma eller drömma om en mer optimistisk 

inställning till det pågående. 

                                                 
99 Holmbäck, ur citat av Ingemar Wizelius, s. 290. 
100 Andersson, 2016-12-15. 
101 Ibid. 
102 Ibid. 
103 Hjalmar Söderberg, Den allvarsamma leken. Ur efterord av Pernilla August. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2016, s. 
301. 
104 Ibid. 
105 Andersson, 2016-12-15. 
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En tydlig och gemensam ambition hos filmskaparna har varit att lyfta fram romanens 

kvinnor, som Andersson menar ”är mystiska och som vi inte vet så särskilt mycket om”. 

Eftersom de till stor del figurerar i Arvids tankevärld förklarar Andersson att ”filmen kräver 

att vi kan gestalta saker och ting som inte finns skrivet i romanen, för att levandegöra framför 

allt de kvinnliga karaktärerna”. Han riktar t.ex. kritik mot den ”femme fatale-mässighet” som 

romanens Lydia stämplas med och menar att ett av målen med adaptionen varit att förstå 

henne bättre: ”Vi ville veta varför hon fattar sina beslut och ha det perspektivet med i 

filmen.”106 

Var och när en adaption sker beror bland annat på vad Hutcheon kallar för ”the rightness of 

the historical moment”.107 Hutcheon ser att många adaptörer betonar detta, att tiden är rätt, 

genom att förlägga förlagans handling i sin egen nutid.108 Även om filmskaparna i det här 

fallet ser hur romanen behandlar dagsaktuella frågor, och pekar på det tidlösa i själva 

kärlekshistorien, valde de tidigt att låta berättelsen utspela under det förra sekelskiftet, den tid 

då romanens berättelse utspelas. Andersson menar att ”tiden kring sekelskiftet var så viktig 

för att sätta hindren för karaktärerna. Konventionerna då var väldigt bra barriärer som höll 

karaktärerna ifrån varandra, både klassmässigt och rent geografiskt, och laddar dramat mer”, 

men påpekar också att ”sekelskiftet ju är en elegant setting”.109 

August förklarar i sitt efterord att hon ”själv längtat efter att se en riktig kärlekshistoria på 

vita duken. Och gärna en historia från sekelskiftet”. Angående berättelsens tidsplacering 

skriver hon: ”Min vision med filmatiseringen är att använda sekelskiftet som en fond.”110  

Filmmanusets uppbyggnad och handling 

Eftersom Fields modell förutsätter att ett manus är 120 sidor då han pekar ut på vilka sidor 

akter och vändpunkter ska placeras, säger det sig självt att det kan variera då alla manus inte 

består av 120 sidor, som DAL med sina 112 sidor. Det är ändå tydligt att romanens berättelse 

omformats utifrån en princip mycket lik den som både Field och Thompson förespråkar, även 

om Bordwell bidrar med perspektivet att den färdiga filmen måste ställas mot dessa principer 

för att förstås fullt ut. Därför använder jag Fields modell inledningsvis och i syfte att 

                                                 
106 Andersson, 2016-12-15. 
107 Hutcheon, s. 143. 
108 Ibid, s. 142. 
109 Andersson 2016-12-15. 
110 Söderberg, s. 301f. 
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presentera filmmanusets övergripande handling och uppbyggnad. Därefter fokuserar jag på 

specifika scener och skeenden, där både roman, filmmanus och film behandlas närmare. 

Akt 1 Set-Up sida 1-30 

Fattiga Arvid har flyttat från Värmland till Stockholm för att göra karriär som skribent på 

Nationalbladet. På en middagsbjudning möter han Lydia, en ung konstnärsdotter med många 

friare, och de faller snabbt för varandra. Senare stöter de ihop vid ett antal tillfällen, men 

eftersom Lydias skeptiska far alltid är närvarande hinner de aldrig fullt ut förklara sin kärlek. 

När Lydias far dör kommer hon för att söka anställning via Nationalbladet, där de två möts 

igen. Arvid förklarar nu sin kärlek men meddelar att han inte vill eller kan gifta sig eftersom 

han ”inte är något” ännu och inte kan erbjuda henne ekonomisk trygghet. Det enda han kan 

erbjuda henne är en liten summa varje månad om hon vill träffa honom ”i hemlighet”. 

Besviken lämnar Lydia Arvid och medan han tycks lida av ånger förlovar hon sig istället med 

en rik man, Roslin. Arvid dränker sina sorger i alkohol på en krog där han förförs av diskaren 

Alma. Nästa morgon knackar Lydia på Arvids dörr, men eftersom Alma är kvar hos honom 

öppnar han inte. Arvid ser Lydia rusa därifrån och förstår att hon hört Alma, och att han nu 

har förlorat henne, ordentligt. 

Akt 2 Confrontation sida 31-90 

Det har gått tid. Lydia har gift sig med Roslin. Arvid festar, träffar och tillbringar en natt med 

den giftaslystna Dagmar, och får löneförhöjning – det går bra nu. Då dyker Alma upp igen. 

Hon är med barn. Arvid undrar om de borde gifta sig, men Alma vill varken vara gift eller ha 

barn. Dagmar, däremot, berättar för Arvid att hon ljugit för sina föräldrar om att hon och 

Arvid är hemligt förlovade. Arvid friar tvunget till Dagmar med orden ”Jag kan ju pröva”. 

Arvid och Alma reser till Värmland och lämnar ifrån sig sonen Tage till ett par i Arvids 

hemby.111 

Åren går. Arvid och Dagmar är gifta, har ett fint hem och en femårig dotter, Anna-

Marie.112 Också Lydia och Roslin har fått en dotter, Marianne. Så möts Arvid och Lydia av en 

slump en kväll på Operan. De stämmer träff på ett hotell där de tillbringar en natt 

tillsammans. Efter mötet kan de inte sluta tänka på varandra. Lydia lämnar sin man, och 

dottern Marianne som Roslin vägrar lämna ifrån sig, och flyttar till Stockholm. Arvid förblir 

gift med Dagmar men inleder en affär med Lydia. När sommaren kommer skickar Arvid 

                                                 
111 Sonen Tage, som i romanen heter Ragnar. 
112 I romanen är dotterns namn Anna Maria. 
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Dagmar och dottern till sin far i Värmland för att själv få mer tid med Lydia. När Arvids far 

blir sjuk tvingas han dock lämna Lydia för att resa hem. 

Väl hemma ser han Tage och Anna-Marie leka med varandra. Dagmar antyder att hon 

förstår att Tage är Arvids son. Fadern dör efter att ha varnat Arvid för att hans svaghet för 

kvinnor kan orsaka sorg för både honom själv och andra. Förtvivlad söker Arvid tröst hos 

Dagmar. Samtidigt känner Lydia sig övergiven och söker tröst hos Arvids kollega Lidner. 

Akt 3 Resolution sida 90-112 

Efter en tid, när Arvid och Dagmar kommit hem till Stockholm, möter de Lidner i sällskap 

med Lydia. Arvid misstänker att de har en relation och söker rasande och svartsjuk upp Lydia 

för att konfrontera henne. De skiljs åt som ovänner. 

Tiden går. Lydia reser till Roslin i hopp om att få återse sin dotter, men Roslin förbjuder 

henne. Hon söker återigen tröst hos Lidner som är mycket förälskad i henne. Arvid och Lydia 

möts igen av en slump. Arvid ber om ursäkt för allt och de tillbringar natten tillsammans hos 

Lydia. Det knackar på Lydias dörr, och den här gången är det Lidner som står utanför och hör 

sin älskade med en annan. Lidner tar sitt liv. 

När Arvid får veta vad som hänt Lidner förstår han att han tagit livet av sig på grund av 

Lydia. Arvid vill inte sluta som Lidner. Han konfronterar Lydia och konstaterar att hon förstör 

människors liv och att han aldrig mer vill se henne. Han beslutar också att lämna Dagmar. I 

ett försök att få Arvid att stanna förklarar Dagmar att hon vet allt om Arvids 

utomäktenskapliga son och Lydia. Hon begär inte Arvids kärlek så länge han är en god make, 

och menar att de båda har något att förlåta varandra eftersom hon lurade honom in i 

äktenskapet. 

Arvid tar uppdrag som utrikeskorrespondent och gör sig redo att resa ut i Europa. Vid 

tågstationen ser han Lydia som äntligen fått sin dotter på besök. Det är solförmörkelse och 

folk har samlats för att titta. Arvid följer efter Lydia in i folkmassan, de möts och ser på solen 

tillsammans. När solförmörkelsen är förbi går Lydia och Arvid blir stående och ser efter 

henne. Slut. 

 

I min läsning ser jag hur erotiken och kvinnorna, eller snarare Arvids svaghet för dem, får 

utgöra de hinder han som huvudkaraktär måste hantera för att slutligen uppnå sitt mål – att bli 

fri och se världen, på riktigt och inte bara som bristfälliga scenografier på operan.  

Kvinnornas initiativtagande och drivande funktioner får i så fall en dubbel betydelse. Å 

ena sidan framstår de som självständiga individer som handlar utifrån sina egna viljor. Men 
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ser vi Arvids svaghet för kvinnor och den samtidiga rädslan att ”bli fast” som en av dramats 

antagonister, är det kvinnorna och deras initiativtagande som utgör det största hotet mot 

Arvids vilja och mål. Jag återkommer till detta när jag undersöker karaktärernas olika 

funktioner för varandra nedan, men kan utifrån det dramaturgiska upplägget i sig konstatera 

kvinnornas funktion för framåtrörelsen och Arvids agerande: 

Arvid avvisar Lydia på grund av att han inte anser sig kunna gifta sig, vilket resulterar i att 

hon förlovar sig med en annan. Natten med Alma resulterar i att Lydia blir ännu mer 

oåtkomlig för honom. Almas graviditet dyker upp som ett möjligt hot i form av ofrivilligt 

äktenskap. Natten med Dagmar resulterar i att han blir mer eller mindre ofrivilligt gift. 

Återföreningen och affären med Lydia resulterar i Arvids dåliga samvete, lögner och en rädsla 

att bli avslöjad. Klimax blir när Arvid förstår att Lydia har andra älskare och att Lidners 

olyckliga kärlek till henne krävt honom livet. Arvid kan inte riskera att sluta som Lidner på 

grund av Lydia. Lösningen på Arvids problem blir till slut att lämna alla kvinnor (och barn) 

bakom sig och gå vidare, nu som en fri man på resande fot. Dessutom tycks filmmanusets 

sexscener vara minutiöst utplacerade vad gäller sidnumren, för att vara petig som Syd Field. 

Arvid har sex med en ny kvinna på exakt var trettionde sida, och så tar hans liv också nya 

vändningar i samband med det.113 

Dramat får även anses vara en kärlekshistoria där Arvids (och Lydias) huvudsakliga mål 

är att få varandra, och med det förra sekelskiftets lagar och moral som det främsta hindret för 

att uppnå detta, åtminstone till en början.114 

 

För att visa exempel på hur framställningen av de kvinnliga rollfigurerna transformerats från 

roman till färdig film läser jag några specifika scener där jag menar att betydande justeringar 

visar sig både i förhållande till romanens framställning av kvinnorna, och den färdiga filmens. 

Urvalet består av scener och skeenden där kontrasteringar och speglingar mellan karaktärerna 

framgår, där de kvinnliga rollfigurernas relation till huvudpersonen Arvid och andra manliga 

rollfigurer skildras, samt där kvinnornas motiv och viljor gestaltas. För att undersöka 

överföringen av romanens erotiska tematik passar det bra att fokusera på adaptionens 

framställning av Lydia, bland annat för att hon är involverad i åtta av manusets tio 

sexscener.115 

                                                 
113 Lone Scherfig, Den allvarsamma leken, filmmanuskript, 2014. Sex med Alma sid. 30, med Lydia sid. 60, med Dagmar s. 
90. 
114 Det ska också tilläggas att den aktindelning som ovan presenterats enligt Fields modell inte ska ses som den enda rätta. 
115 Sex- och före/efter-sexscener.  
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Filmmanuset förblir konsekvent den mellanliggande texten, länken mellan roman och 

färdig film där filmen i första hand analyseras i förhållande till manuset snarare än romanen. 

Jag behandlar adaptionsprocessen som en framåtrörelse – från det första (romanen) till det 

andra (manuset) till det tredje (filmen). 

Eftersom rollfiguren Alma inte figurerar i den färdiga filmen undersöker jag inte 

framställningen och transformeringen av henne enligt samma modell, utan behandlar enbart, 

och kortfattat, hur hon lyfts fram i filmmanuset i förhållande till romanen. 

”Ut, jag vill ut” – Lydias frihet(er) 
När romanens Lydia och Arvid efter många år återförenas på Hôtel Continental förklarar hon 

att en eventuell skilsmässa från Roslin kommit på tal flera gånger under deras äktenskap, men 

att den ovillige Roslin alltid varit den starkaste i debatten, ”Och han är far till min lilla flicka. 

Och han har pengarna”.116 Men hon framhåller ändå att äktenskapet inte enbart varit ett 

mörker: ”Jag älskade honom inte. Men jag var inte så litet stolt över att vara hans lilla hustru 

[…] Han förde mig ut i en stor ny värld…”117 

Romanens Lydia informerar Arvid om sin skilsmässa via ett antal brev där det framgår att 

det den här gången varit Roslin själv som fört skilsmässa på tal: ”Det började med att han 

sade: Jag tror att du vantrivs här. Du ville kanske hellre bo i Stockholm?”118 Lydia klargör för 

Roslin att det viktiga är att hon inte älskar honom och att samlivet med honom är en plåga, 

varpå Roslin påpekar att han aldrig frågat henne om hon älskar honom.  

När skilsmässan är ett faktum förklarar Roslin att ”Vår lilla Marianne kan jag inte skiljas 

från […]119 Men du får din frihet”. Han erbjuder Lydia 5 000 kronor om året med villkoret att 

hon årligen spenderar några månader sitt forna hem tillsammans med honom och dottern, 

”Och dessa månader är allt som förut mellan oss”.120 Lydia vill ta emot 2 000 kronor utan 

villkor, och när Roslin sedan låter henne få som hon vill meddelar hon Arvid hur ”jublande 

glad” hon är.121 Hon beskriver hur hon och Roslin haft en fin kväll med pianospel tillsammans 

med dottern, och hur de talats vid i lugn och ro framför brasan. Roslin har förstått att Lydia 

träffat en annan och vill inte bli föremål för någon illvilja hos henne eftersom han trots allt 

både har och har hållit henne ”mycket kär”.122 Vad gäller dottern förtydligar han att det ju är 

                                                 
116 Söderberg, s. 165. 
117 Ibid, s. 173. 
118 Ibid, s. 179. 
119 Ibid. 
120 Ibid, s. 179f. 
121 Ibid, s. 181. 
122 Söderberg, s. 182. 
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”en självklar sak, att om du någon gång får lust att komma hit och hälsa på din lilla Marianne 

[…] är du alltid en kärkommen gäst…”123 Lydia avslöjar i sitt brev till Arvid att hon med 

möda kunde få fram ett litet ”tack”.124 

Å ena sidan är Roslins maktutövande under romanens skilsmässa tydligt. Han ”låter” 

henne det ena, och förvägrar det andra. Å andra sidan anser Lydia att hon fattat sitt eget beslut 

och konstaterar att ”Ingen lag kan tvinga en kvinna att bo tillsammans med sin man, om hon 

inte vill. Till gengäld har han naturligtvis i så fall ingen skyldighet att underhålla henne”.125 

Även om romanens Lydia plågas av samlivet med Roslin framgår det också i min läsning att 

hans agerande under skilsmässan är en produkt av den tidens lagar och moraliska 

konventioner.  Romanens Lydia uppfattar till och med Roslin som tillmötesgående och rent av 

snäll. Det förtryck Lydia är utsatt för är alltså större och mer än Roslin, och det visar sig i 

hennes eget sätt att tänka och därmed se på situationen. Lydia begär till exempel aldrig 

vårdnaden om dottern – det finns helt enkelt inte med i bilden hur gärna hon än skulle vilja. 

Hon kan bara vara ”jublande glad” att bli fri från äktenskapet. 

Filmmanusets frigörelse 
Manusets Lydia och Roslin har inte diskuterat någon skilsmässa före det att Lydia inlett sin 

affär med Arvid. Därmed framställs manusets skilsmässa mer som ett direkt resultat av Lydia 

och Arvids återförening på Hôtel Continental. På Continental berättar Lydia om sitt äktenskap 

med Markus Roslin, om hur han visat henne och lärt henne mycket. Den stolthet som 

romanens Lydia beskriver att hon trots allt en gång känt inför att vara Roslins hustru har 

omformats till det snarast motsatta då manusets Lydia säger: ”Markus är stolt över att få visa 

upp sin hustru. Och att visa världen för mig.”126 Här framkommer också att manusets Lydia 

haft tidigare utomäktenskapliga förbindelser. Men det är nu efter återföreningen med Arvid 

hon äntligen ska ta steget att göra sig fri. Fri för Arvid. 
Likt romanens Lydia framställs här delar av hennes liv som förekommit ”utanför scenen” 

genom refererande dialog, med Lydias egna ord. I manus har man dessutom, genom att 

gestalta ett par scener bland annat från Lydia och Roslins bröllopsresa, följt Lydia ”på 

scenen”, vilket gör att åskådaren vet mer än det Lydia återberättar för Arvid på Continental. 

Till skillnad från romanens återberättelse av skilsmässan gestaltas även den här med Lydia 

och Roslin ”på scenen”. I min läsning ser jag hur det i manuset byggts upp en tydlig kontrast 
                                                 
123 Ibid, s. 183. 
124 Ibid. 
125 Söderberg, s. 180. 
126 Scherfig, s. 59. 
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och symbolik kring olikheterna mellan Lydia och Roslin, där Lydias kärlek till naturen och 

det naturliga ständigt tryckts undan av Roslins ytlighet och fixering vid materiella ting. 

Roslins återkommande repliker om klänningar och andra utseenderelaterade yttranden, ihop 

med manusets scenhänvisningar där det framgår vilka eleganta och exklusiva miljöer (och 

kläder) Lydia befinner sig i, har hittills låtit påvisa att Lydia inte är annat än en docka för 

Roslin, som han kan klä, smycka och manövrera som han vill. Genom att genomgående 

betona denna kontrast har Lydias missnöje och Roslins förtryck synliggjorts bland annat bara 

genom det faktum att hon burit exklusiva smycken och kläder.  

Skilsmässan mellan manusets Lydia och Roslin sker inte som i romanen vid någon trevlig 

brasa, utan i ett badrum där Lydia ligger avklädd i ”det eleganta badkaret”, med dagens 

klänning liggande bredvid.127 Roslin konstaterar att han köpt klänningen i Paris och undrar 

om hon inte kan ta den på sig igen – utan någonting under. Manusets Lydia för här själv 

skilsmässan på tal genom att rakt ut meddela ”Jag vill skiljas”.128  

Därefter är delar av romanens dialog i princip direkt överförda till manus, men med ett par 

betydande justeringar i framför allt Roslins agerande. När Roslin erbjuder Lydia 5 000 kronor 

om året svarar manusets Lydia att hon inte vill ha mer än hon förtjänat, och att hon aldrig 

brytt sig om någon lyx. Manusets bakgrund till att Lydia anser att hon inte ”förtjänat” mer är 

enligt min läsning att hon varit otrogen mot Roslin tidigare, inte bara med Arvid.129 Scenen 

avslutas:130 

ROSLIN 
Och Marianne stannar förstås här. 

LYDIA 
Det kan du ändå inte mena! 

ROSLIN 
Det är ju du som har valt att åka. 

LYDIA 
Inte utan Marianne! Då stannar jag 
hellre! Du ville ju inte ha något 
barn! 

ROSLIN 
Nej, men nu vill jag det. Och det 
bästa för henne är inte att växa 
upp med en sån som du. 

Han släcker lyset. Lydia sitter lamslagen i mörkret. Hon fryser. 

                                                 
127 Scherfig, s. 64. 
128 Ibid, s. 65. 
129 Ibid, s. 60. 
130 Ibid, utdrag ur scen 92, s. 67. 
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Den tydligaste omarbetningen är hur manusets Roslin förhåller sig till dottern Marianne, samt 

Lydias uttalade protest. Roslins agerande framställs som en hämnd mot att Lydia valt att 

lämna honom. Manusets Roslin uttrycker inte någon kärlek till vare sig Lydia eller dottern, 

utan konstaterar kort att dottern inte borde växa upp med ”en sån som du”.  

I manusets nästa scen gestaltas Lydias separation från dottern, där dottern i förtvivlan över 

att hennes mamma väljer att överge henne vägrar att ta farväl:131 

ROSLIN [till Lydia] 
Hör vad hon säger. Du gör henne 
bara ledsen. Var inte så egoistisk. 

Lydia hör sitt barn gråta. 
LYDIA 

Vi ses ju igen. Det lovar jag. 
 

ROSLIN 
Låt henne vara nu! Du har gjort 
ditt val. 

I manusets gestaltning av skilsmässan ges Lydia möjligheten att högljutt protestera mot ett 

mer direkt och konkret förtryck än det som skildras genom romanens skilsmässa. Genom att 

bland annat vända dottern emot Lydia framställs manusets Roslin här som en elak manlig 

individ, och fungerar därmed som en representant för den mer dubbeltydiga framställningen 

av det förra sekelskiftets strukturella kvinnoförtryck som antyds i romanens 

skilsmässoskildring – här blir tendensen synlig, och den går enligt mig i linje med den som 

Brosh uppmärksammar i de filmadaptioner hon studerat. 

Filmens frigörelse 
Filmens upptakt mot Lydia och Roslins skilsmässa har till viss del skurits ner, till exempel har 

ett par av scenerna som gestaltar Lydia och Roslins liv tillsammans valts bort. Men också 

dialogen i Continental-scenen får betydelse, där filmens dialog mellan Arvid och Lydia till 

skillnad från i manuset enbart är expressiv – i filmen läggs istället fokus på Arvid och Lydias 

känslor för varandra. Resultatet är att all refererande dialog där Lydia berättar om samlivet 

med Roslin har valts bort, vilket innebär att Lydias återgivande och de gestaltande scenerna 

från livet med Roslin inte tillhör filmens bakgrundshistoria när skilsmässan sedan gestaltas. 

Filmens gestaltning av Lydia och Roslins skilsmässa innehåller inga större olikheter i 

förhållande till manusets. En konkret justering är dock detaljen att Roslin till skillnad från 

både romanens och manusets Roslin, erbjuder Lydia 3 000 istället för 5 000 kronor om året 

                                                 
131 Scherfig, utdrag ur scen 96, s. 68. 
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och har därmed blivit lite snålare. Medan manusets Lydia under eget initiativ går fram och 

omfamnar Roslin då han erbjudit henne möbler till sitt nya hem, låter filmen istället Roslin 

uppmanande befalla henne att komma till honom. Filmens Roslin tar sedan tag i hennes hand 

innan han erbjuder henne nya möbler varpå hon försöker dra sig undan. Hon kommer ur hans 

grepp och ger honom istället en pliktskyldig puss på pannan.132 Härefter följer hans replik om 

att dottern ska stanna hos honom, och blir därmed ännu tydligare en reaktion på Lydias ovilja 

gentemot honom. 

Filmens avsked mellan Lydia och dottern är också nedtonat i jämförelse med manusets 

dramatiska uppbrott. Här får det avskalade visuella bildspråket och den melankoliska musiken 

tala snarare än dialogen – den mörka gråa interiören, skymningen, dörren som skiljer Lydia 

från dottern som sitter hopkrupen i ett hörn i ett nästan fängelseliknande rum – och i skuggan 

ser den auktoritära mannen på, tyst och stilla, som en porträttmålning av Vilhelm 

Hammershøi.133 

Eftersom det åskådaren fått veta om karaktärerna genom tidigare scener också bidrar med 

en förståelse för hur de handlar och reagerar får det ovan nämnda faktumet, att scener och 

dialog rörande äktenskapet valts bort, en viss betydelse för framställningen. Separationen 

mellan Lydia och hennes dotter är till exempel manusets andra separation från ett barn, då 

Arvid och Almas bortlämnande av sonen Tage har gestaltats genom ett antal scener. Scenerna 

med Arvids och Almas son utgör en av filmmanusets större dramatiska händelser, där 

manusets Arvid fördjupas, och där speglingar och kontraster mellan Lydia och Arvids olika 

förutsättningar och livsöden gestaltas. Arvid som av ekonomiska och moraliska skäl tvingas 

lämna ifrån sig sitt barn, men samtidigt innebär ett slags frigörelse från det utomäktenskapliga 

barnet som ett problem. Lydia som inte får behålla sitt barn på grund av att hon inte längre vill 

ingå i äktenskapet, det är vad hennes frigörelse kostar. Här sker också speglingar och 

kontrasteringar mellan manusets Lydia och rollfiguren Alma, som jag återkommer till.  

Genom urvalet scener och skeenden ovan synliggörs hur romanens Roslin i överföringen 

till manus, och därefter manusets Roslin i överföringen till filmen, successivt genomgår en 

transformation där framställningen av Lydias förtryck och frigörelse till slut passar väl in i 

den tendens Brosh uppmärksammar hos filmadaptioner av viktoriansk litteratur, där de 

manliga rollfigurerna omformas till det lite mer ondsinta hållet. Men Brosh menar även att 

filmadaptionerna genom att gestalta kvinnoförtrycket som något som först och främst sker 

inom hemmets sfär kan ”represent empowered women who can see oppression clearly and 
                                                 
132 Scherfig, s. 66. 
133 Vilhelm Hammershøi, dansk konstnär 1864-1916. 
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escape it in idealized marriages”.134 Även om filmens Lydia inte flyr in i ett idealiserat 

äktenskap, är det inte heller äktenskapet i sig hon flyr ifrån. Filmens Lydia handlar utifrån 

Roslins förtryck och kärleken till en annan man. Här synliggörs dessutom hur omformningen 

sker gradvis enligt detta mönster genom adaptionsprocessen.  

Lydia och friheten från äktenskapet 
Att manusets och den färdiga filmens Lydia frigör sig från den elaka individen Roslin snarare 

än äktenskapet i sig förstärks ytterligare efter deras skilsmässa.  

När romanens Lydia lämnat sin man sänder hon Arvid ett brev där hon förklarar att 

”senast om fjorton dar är jag fri. Fri – fri!”135 Arvid besöker sedan Lydia i hennes nya 

lägenhet i Stockholm där de tillsammans reflekterar över den lutherska synen på äktenskap, 

att ”den sanna kärleken uppstår av sig själv mellan äkta makar, när de göra naturens och 

kärlekens gärningar med varandra” och att dessa gärningar om de bedrivs utanför äktenskapet 

är ”otukt och hor och allt möjligt fult…”136 Arvid och Lydia är överens om att det ”inte ligger 

så mycket i det”, men Arvid förklarar också att han älskar sin fru Dagmar på lutherskt vis, 

varpå Lydia svarar att ”[m]ig får du älska på hedniskt vis!”137  

Romanens Arvid frågar sedan: ”[Ä]r det verkligen så alldels omöjligt att du och jag en 

gång kan komma att få leva och åldras tillsammans?” och klargör att han ju någon gång kan 

bli skild från Dagmar.138 Lydia klargör i sin tur att Arvid inte tagit henne under något 

äktenskapslöfte. Hon frågar om han lade märke till den lilla mässingsplåten på hennes dörr: 

”Lydia Stille står det på den! Ingenting mer, ingenting annat! Och annat skall det heller aldrig 

stå på min dörr – varken Roslin eller Stjärnblom eller något annat!”139  

Den frihet romanens Lydia upplever är friheten från äktenskapet i sig. Här tydliggörs 

också att Lydia inte begär någonting annat än ”kärlekens gärningar” från Arvid, hur mycket 

hon än älskar honom. 

                                                 
134 Brosh, s. 137. 
135 Söderberg, s. 184. 
136 Ibid, s. 192. 
137 Ibid. 
138 Ibid, s. 193 
139 Ibid, s. 194. 
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Filmmanusets frihet 
När manusets Lydia får besök av Arvid i sin nya lägenhet har hon genomgått den uppslitande 

skilsmässan där Roslin iskallt och hämndlystet nekat henne vårdnaden om dottern Marianne. 

Manusets Lydia är stolt över sitt nya hem och välkomnar Arvid:140 

Det är en liten takvåning med snedtak. Rummet håller på att målas om. 
Möblerna är övertäckta, och det står färg och penslar framme. 

LYDIA 
Såg du skylten? 

Arvid ler. 

ARVID 
Ja. Ditt eget namn. 

LYDIA 
Och jag målar om själv! 

ARVID 
Nej, det gör du väl inte? Är du 
galen? 

LYDIA 
Far lärde mig hur man blandar 
färg, och…  

ARVID 
Ja, men dina händer! Du är ju en 
dam. 

[…] 

LYDIA 
Jag har tapetserat också! 

Arvid ler. Rummet har gröna tapeter med slingrande blad. Några av 
Stilles målningar hänger på väggarna. 

ARVID 
Det är som en skog. 

LYDIA 
Ja, jag tänkte min dotter skulle 
tycka om det. 

[…] 
LYDIA 

Jag tänker inte ha några gardiner. 
Det är ju ändå ingen insyn. Det 
finns elektricitet här, men jag 
tycker det känns lite onaturligt. 

[…] 

Lydias ”naturlighet” i kontrast till Roslins lyx och ytlighet och hur hon vantrivts i hans miljö 

betonas ytterligare och friheten omdefinieras. Hos Roslin kunde manusets Lydia bara rita i 

socker med sina bara fingrar, nu kan hon äntligen måla hur och vad hon vill, med penslar, och 

                                                 
140 Scherfig, s. 71f. 
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fokus läggs här vid Lydias glädje över det nya hemmet.141 Medan romanens Arvid fiskar efter 

ett eventuellt framtida äktenskap har manusets Arvid tillskrivits en replik om att Lydias 

beteende inte passar sig för en dams fina händer, och Lydias klargörande angående äktenskap 

överlag har ersatts med gestaltningen av glädjen över friheten från Roslin. Manuset fokuserar 

istället på fysiska och inte verbala känsloyttringar, då scenen resulterar i en sexscen. Manusets 

Lydia och Arvid uttalar för övrigt aldrig att de älskar varandra. 

Filmens frihet 
I filmen har Arvids uttalande om det opassande med att Lydia målar om med sina fina 

damhänder valts bort, likaså Lydias uttalanden om sitt måleri och sina planer för hemmet och 

dottern. Att Lydia målar om gestaltas däremot visuellt då hon iklädd färgfläckiga byxor är i 

full gång, vilket Arvid glatt bortser ifrån utan vidare kommentarer. Detta i tydlig kontrast till 

hur Roslin, utifrån vad åskådaren förstår efter tidigare scener, skulle behandlat denna fläckiga 

byxklädda ”naturliga” Lydia. 

Manusets mer fysiska känsloyttringar har här kompletterats med en tillskriven replik från 

Lydia då hon omfamnar Arvid, ”Jag har saknat dig. Jag har saknat dig så mycket”, medan den 

efterföljande sexscenen har valts bort.142  

Filmen har utöver Lydias tillagda känsloyttring, och till skillnad från i manuset, låtit både 

Arvid och Lydia uttala att de älskar varandra. Det pekar i sin tur mot ännu en tendens i 

adaptionsprocessen, nämligen att romanens många erotiska situationer samt manusets många 

sexscener till stor del ersatts av verbala känsloyttringar i den färdiga filmen – där filmmanuset 

har ”vridit upp” har filmen ”vridit ner”, och ibland tvärtom. 

Lydias galanta äventyr 
Romanens Lydia sänder Arvid ett brev i vilket hon meddelar att hon ”tillhört en annan man” 

medan Arvid varit hos sin döende far i Värmland, vilket följs av en konfronterande och hätsk 

brevväxling mellan dem.143 Romanens Arvid mår illa och kräks av svartsjuka – han kan helt 

enkelt inte begripa att hon skulle ha varit ”ute på galanta äventyr” medan han begravt sin 

far.144 Han återfår dock hoppet med antagandet att Lydia agerat under svartsjuka, att hon 

handlat av kärlek till honom själv, och meddelar henne till slut: ”Vem är jag, att jag skulle 

                                                 
141 Scherfig, s. 47. 
142Den allvarsamma leken, regi: Pernilla August, produktionsbolag: B-reel Films. Stockholm: 2016, 00:57:33. 
143 Söderberg, s. 228. 
144 Ibid, s. 229 och 231. 
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döma dig?”145 Arvid uttrycker dock sin åsikt: ”I fråga om en kvinnas älskare brukar man 

tillämpa astralnegrernas aritmetik: man räknar bara till tre. Vad som är därutöver kallas 

’många’”.146 Romanens Lydia får genom sina brev här ett relativt visst utrymme att med egna 

ord förklara sig – även om det är Arvids läsning och perspektiv som skildras så framgår ändå 

Lydias syn på situationen. Eller rättare sagt den syn på saken som hon förmedlar till Arvid. 

Lydia skriver: ”[J]ag kände mig så ensam och övergiven av gud och hela världen. […] Och 

jag såg dig ständigt framför mig samman med din hustru – det blev till sist outhärdligt […]”, 

men några närmare detaljer om vad som skett eller vem hon träffat bekräftas inte.147 Det blir 

till slut Arvid som får be om förlåtelse för sin reaktion, och inte Lydia för sin affär.  

Filmmanusets Lydia konfronteras 
Då manusets Lydia och Arvid inte kommunicerar via brev gestaltas även detta skeende med 

Arvid och Lydia ”på scenen”. Manusets (och senare filmens) gestaltning innebär för just den 

här scenen att Lydia istället får ”mindre plats” än i romanen. Manuset gestaltar i ett antal 

scener vad Lydia upplever under det att Arvid befinner sig hos sin döende far och erbjuder på 

så sätt en bakgrundsförståelse för hennes agerande, också under Arvids konfrontation. 

Manusets Lydia för inte själv sin affär på tal som i romanen, utan konfronteras av 

misstänksamma Arvid som uppmanar henne att erkänna hur det ligger till efter att han mött 

Lydia i sällskap med Lidner på operan. Här har manusets Arvid givits ett antal repliker som 

fokuserar på framställningen av Arvid som man genom hans yttranden om vad som är ett 

anständigt beteende för män respektive kvinnor. Han anser sig uttryckligen ha rätt att få reda 

på vad hon haft för sig, och konstaterar att ”Du kan inte bara ge dig till någon annan! Det är 

ovärdigt Lydia, billigt. För en kvinna måste tre män ändå vara gränsen”, och när hon hänvisar 

till att han gjort detsamma svarar han: ”Det är annorlunda. Jag är en man…”148  

När romanens Lydia ifrågasätter Arvid handlar det i första hand om hans anklagelse om att 

hon underhållit sig med ”galanta äventyr” under den tid då Arvid sörjt sin far, medan 

manusets Arvid enbart uttrycker svartsjuka, äganderätt och vad som är acceptabelt för män 

respektive kvinnor. 

                                                 
145 Söderberg, s. 230f och 234. 
146 Ibid, s. 231. 
147 Söderberg, s. 228. 
148 Scherfig, s. 96. 
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Filmens Lydia konfronteras 
När filmens Arvid konfronterar Lydia har dialogen genomgått ett par mindre justeringar. 

Arvids uttalanden om vad som är acceptabelt för män respektive kvinnor har valts bort, och 

det handlar således här mer entydigt och uteslutande om Arvids svartsjuka. Det faktum att 

filmens Arvid till skillnad från manusets inte uttrycker den för det förra sekelskiftet tidsenliga 

synen på saken kan dock anses resultera i att han här till sist ”faller dit” och likt både 

manusets och filmens Roslin framställs som ännu en enskild manlig individ vars svartsjuka 

och ägandebehov Lydia utsätts för. 

”Mig får du älska på hedniskt vis” – Lydia och erotiken 
Romanens erotiska inslag skildras inte som konkreta sexuella handlingar. Jag läser därför ett 

par av romanens ”erotiska situationer” som man valt att gestalta i adaptionen, och som jag 

anser får betydelse för adaptionens framställning av Lydia. 

Före det att romanens Lydia och Arvid tvingas gå skilda vägar i livet och Lydia förlovar 

sig med Roslin, frågar Arvid om de inte kan ses i hemlighet, utan att gifta sig. Enligt min 

läsning tackar romanens Lydias nej till Arvids förslag främst på grund av tidens moraliska 

konventioner. Hon frågar Arvid om han kan säga henne vad som är rätt eller orätt, och viskar 

innan hon lämnar honom: ”Jag vill. Men jag törs inte”.149 Den senare repliken följs upp av 

Arvid i en förförelsescen då de många år senare återförenas på Hôtel Continental: ”Har du 

kanske möjligtvis blivit litet modigare sedan dess?”150 Hennes svar, ”Kanhända det” väcker 

”på en gång en känsla av ångestskräck hos honom och ett våldsamt begär” hos Arvid.151 

Samtidigt frågar han sig själv om han verkligen kan älska Lydia nu då hon ”har givit sig åt en 

främmande man? Eller kanske åt flera – – –”.152 Som nämnts ovan påpekar Lydia också att 

hon haft tidigare utomäktenskapliga relationer.153 

Romanens Arvid förförs av kvinnor snarare än förför. Det beskrivs exempelvis att ”[p]å 

hemvägen fick Arvid Stjärnblom fatt i en flicka. Det vill säga, en flicka fick fatt i honom”.154 

Romanens Arvid framstår i min läsning som offer för de kvinnor han möter och låter sig 

förföras av. Vad gäller Dagmar beskrivs exempelvis att ”[h]an kunde i det fallet knappast 

smycka sig med förförarens gloria […] då hon bjöd honom sin unga, frodiga, blonda skönhet 

                                                 
149 Söderberg, s. 80. 
150 Ibid, s. 162. 
151 Ibid, s. 162. 
152 Ibid, s. 161. Den främmande mannen är maken Roslin. 
153 Romanens Lydia har senare i berättelsen utöver relationen med Lidner också en relation med rollfiguren Ture Törne. 
154 Söderberg, s. 64. 
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– han hade ju varit en idiot om han inte hade tagit emot…”155 Senare fantiserar Arvid om ett 

giftermål med Lydia, men hon meddelar då: ”Mig får du älska på hedniskt vis.” Vilket han 

också gör eftersom han, i min läsning, fallit offer för kärleken till henne. 

Efter att Lydias andra älskare Lidner begått självmord anförtror Lydia sina skuldkänslor åt 

Arvid ”Vad har jag gjort?” och ”Å, han var ju så snäll…” tröstar Arvid henne: ”Men det finns 

många snälla gossar, och du kan väl inte få leka med dem alla?”156 Arvids uppfattning om 

Lydia är att hon bedriver ”den allvarsamma leken”, med sina män. Men han älskar henne nu 

mer än någonsin när han ser hennes svaghet, och senare letar de efter Lidners grav 

tillsammans för att lägga en blomsterkrans.157 

I romanens avslutande del har Lydia inlett en ny relation och meddelar till slut Arvid: ”För 

min skull må du gärna behålla din hustru. Jag har gjort mitt val. Jag älskar honom – har aldrig 

älskat så!”158 Romanens Lydia går således vidare med en ny man innan Arvid lämnar henne 

för att bege sig ut i världen.  

Lydia och filmmanusets erotik 
I det adapterade filmmanuset ”synliggörs” romanens erotiska situationer då de gestaltas som 

ett antal erotiska scener (eller sexscener) genom vilka Lydia framställs.  

Manuset inleds med en korsklippning mellan Arvid och Lydia där Lydia klär av sig naken 

vid havet, ute i naturen, medan Arvid klär på sig och packar en väska.159 Här befinner sig 

manusets Lydia i den miljö som den fortsatta berättelsen ska peka på som hennes ”rätta 

element”, det hon vill tillbaka till, där hon är fri från lyx och ”onaturligheter” som elektricitet 

eller Roslin. Men också avkläddheten – från klänningarna som jag menar får en dubbel 

funktion i både filmmanuset och den färdiga filmen. 

Medan manusets Lydia, som nämnts ovan, framställs som en docka för Roslin då han klär 

henne i de exklusiva klänningarna han köpt åt henne runt om i världen, erbjuder de krångliga 

klänningarna istället en erotisk funktion i relation till Arvid. Arvid knäpper enligt 

scenanvisningen upp hennes klänning ”mycket långsamt, knapp för knapp”, när de förenas på 

Hôtel Continental.160  

                                                 
155 Söderberg, s. 105. 
156 Ibid, s. 252. 
157 Söderberg, s. 253f. 
158 Ibid, s. 285. 
159 Scherfig, s. 2f. 
160 Ibid, s. 59. 
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Efter det att manusets Arvid och Lydia haft sex två (av tre) gånger under sitt första 

”kärleksmöte” försöker Lydia berätta om sina erfarenheter när Arvid frågar hur hon kan leva 

med Roslin:161 
LYDIA 

Han var inte den förste, Arvid, som 
jag…  

Hon vill berätta något, men Arvid lyssnar inte. 

ARVID 
Jag har aldrig haft det så skönt. 
Det märktes att du… vet en hel del 
om… kärlek. 

LYDIA 
Din fru var väl inte heller den 
första? Erkänn det, Arvid! 

ARVID 
Jag hade ju läst att du hade gift 
dig… då vi förlovade oss. 

LYDIA (lättsamt) 
Min man har alltid… försäkrat sig 
om att jag inte ska bli gravid. Det 
var en ren tur att jag fick 
Marianne. Han tycker att kvinnor är 
vackrast om de inte har fött barn. 
Han vill att vi ska ha skilda 
sovrum. Kom, Arvid. 

Han kysser henne. Hon knäpper upp hans byxor.  

Genom Arvids expressiva kommentar antyds Lydias sexuella erfarenhet, och hennes tidigare 

relationer gestaltas därmed främst genom att hon är ”bra i sängen”. När scenen avslutas, just 

där mötets tredje sex inleds, har Lydia berättat om de skilda sovrummen, och därmed 

framställs Lydias frigörelse enligt samma tendens som den Brosh ser i de adaptioner hon 

undersöker – som en personlig och erotisk sådan.162  
Filmmanuset gestaltar också Lydias sexuella relation med Lidner. I scenen efter att Arvid 

förtvivlat söker tröst genom att ligga med Dagmar, möter Lydia och Lidner i en park där han 

bjuder ut henne på opera-dejt. Lydias replik ”Hur visste du var jag var?”, och hans ”Jag har 

letat efter er”, refererar till att de mötts tidigare och redan har någon form av relation.163 När 

Arvid sedan konfronterar Lydia i sin svartsjuka efter han träffat henne och Lidner på operan, 

förklarar Lydia att ”Det var inte kärlek och inte heller… något annat… men jag kände mig så 

                                                 
161 Scherfig, s. 60. 
162 Brosh, s. 131. 
163 Scherfig, s. 90f. 
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ensam”.164 Efter konfrontationen reser Lydia till Roslin där hon nekas träffa sin dotter och i 

förtvivlan söker hon sedan tröst hos Lidner i en sexscen som här fungerar som en spegling av 

Arvids ”tröstsex” med Dagmar. Till skillnad från i romanen söker manusets Lydia däremot 

inte tröst på grund av att hon ständigt ser Arvid och Dagmar framför sig, alltså ”av kärlek” 

som romanens Arvid uppfattar det, utan av saknaden till sin dotter och Roslins illvilliga 

beteende. Men scenen har också placerats efter Arvids svartsjuka konfrontation vilket får 

effekten att även Arvids beteende mot henne blir något att söka tröst för. Lydia gråter så 

hennes tårar ”droppar ner på Lidner” medan de har sex, (värt att understryka att hon befinner 

sig ovanpå) varpå han blir orolig för henne och vill sluta. Lydia bönar och ber att han ska 

fortsätta.165  

Lidners självmord har i filmmanuset omformats till en ögonöppnare och beslutsfattande 

funktion för manusets Arvid. Han lämnar Lydia med repliken ”Du förstör andra människors 

liv. Jag vågar inte träffa dig mer”.166 Arvid framställs inte som lika tillmötesgående som 

romanens, och Lydias erotiska frigörelse innebär därmed det olyckliga slutet på 

kärleksaffären med Arvid. 

Lydia och filmens erotik 
Den färdiga filmens sexscener och erotiska inslag är färre än både romanens och 

filmmanusets. Flera av manusets sexscener har i filmen omformats till ”före och efter sex-

situationer” liknande de som förekommer i romanen. Samtliga sexscener som manusets Lydia 

är involverad i har omformats på detta sätt, och filmens enda renodlade sexscen är en för 

filmen tillagd sådan, vilken jag återkommer till.  

När filmens Lydia och Arvid återförenas på Hôtel Continental förtydligas 

sekelskifteskostymens erotiska funktion ytterligare. Lydia knäpper själv upp sina knappar, 

varpå hon för Arvids hand till sitt (fortfarande påklädda) bröst innan det hettar till och filmens 

Arvid också får kämpa med hennes korsettsnören. Visuellt fokuserar filmen här på deras 

ansikten. Senare, när Arvid genom en i filmen tillagd visualiserad minnesbild tänker tillbaka 

på det intima mötet med Lydia, är det just klänningens små klädda knappar han ser framför 

sig, och fingrarna som långsamt knäpper upp dem.167 I filmens allra sista bild tänker Arvid 

                                                 
164 Scherfig, s. 95. 
165 Ibid, s. 98f. 
166 Ibid, s. 102. 
167 Den allvarsamma leken, filmen 00:47:48. Det jag här benämner som ”visualiserad minnesbild” kallas vanligen 
”flashback”.  



 

47 

 

återigen tillbaka på Lydia, och minns då hennes ögon som blickar upp under en vacker 

sekelskifteshatt. 

I filmens Hôtel Continental-scener gestaltas inget sex, däremot de föregående och 

efterföljande av- och påklädningarna. Filmmanusets gestaltning av Lydias sexuella erfarenhet 

och dialogens antydan om tidigare älskare är justerad så att det enda filmens Lydia avslöjar 

om sitt samliv med Roslin är att de har en dotter. Medan filmmanusets Continental-scen 

skildrar Lydias personliga erotiska frigörelse, passar filmens omformning av samma scen mer 

in på den iakttagelse Brosh presenterar angående klänningarnas funktioner i de kostymdramer 

hon studerat. Enligt Broshs ”modell” framställs Lydias sexualitet här mer som ”treasured, 

corseted, and more respected…”168 Lydia ”knäpps upp och snöras loss”, bara för Arvid. 
Filmmanusets skildring av Lydias och Lidners sex, där Lydias tårar faller ner över Lidners 

kropp, och där hon får böna och be honom att fortsätta, har i filmen genomgått en mer 

påtaglig justering som också får en ny betydelse för framställningen av Lydia. Filmens Lydia 

har bara hunnit komma innanför dörren hos Lidner innan hon brister ut i gråt. Han tröstar 

henne och de kysser varandra. När Lidner däremot förklarar sin kärlek och kysser henne igen 

är kyssen inte lika ömsesidig. Hon vill avsluta, men Lidner håller kvar henne. Lydia säger att 

hon ska gå, men Lidner protesterar: ”Nej nej nej, du ska inte gå.” Lydia försöker ta sig loss 

men Lidners grepp blir fastare, för ett ögonblick likt stryptag runt hennes hals. Han tvingar 

hennes huvud till sig: ”Lydia, du ska inte gå. Du ska stanna hos mig.”169 Till slut släpper han 

henne, och innan hon lämnar honom meddelar hon: ”Du ska glömma mig.”170 

Härpå följer filmens enda renodlade, och tillagda, sexscen. Då Lydia just ”flytt” från 

Lidner möter hon sin älskade Arvid – ett återseende som kulminerar i ivrigt påklätt sex på 

Lydias lägenhetsgolv. Att filmens Lydia sedan väljer att inte öppna dörren för Lidner när han 

knackar på hos henne är lättförståeligt, med Lidners beteende som bakgrund. 

Så får filmens Lidner även han till slut sålla sig till de män som Lydia utsätts för, i det här 

fallet på ett mer fysiskt plan. Samtidigt som det skulle vara en överdrift att hävda att filmens 

Lidner framställs som en potentiell sexualbrottsling, innebär omformningen i förhållande till 

filmmanusets skildring av Lydias möte med Lidner en skarp kontrast och tendens i linje med 

Broshs teori om de individuella ondsinta männens funktion. 

                                                 
168 Brosh, s. 119. 
169 Den allvarsamma leken, filmen 01:26:19. 
170 Ibid, 01:26:30. 
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Både filmmanusets och den färdiga filmens sexscener med sina olika efterspel visar hur 

konstruktionen av Lydias frigörelse skiljer sig något från den erotiska frigörelse Brosh pekar 

på i sina exempel – med de utopiskt lyckliga sluten där den kvinnliga rollfiguren byter ut den 

förtryckande mannen mot en snällare, och bättre älskare.171 I adaptionen dyker i alla fall ingen 

snällare man upp. Här är det, som även producenten Andersson framhåller, istället 

återföreningen mellan Lydia och hennes dotter som får utgöra Lydias stora slutseger.172 Men 

också, menar jag, tillbakavändandet till naturen. Lydias vilja: ”Ut, jag vill ut!” har under 

berättelsens gång utvecklats till den vilja filmens Lydia uttrycker under mötet med Arvid på 

Hôtel Continental – att komma hem. När Lydia berättar att hon ska visa dottern faderns hus i 

skärgården vet vi att hon kommer tillbaka till den plats där hon befann sig i både 

filmmanusets och filmens inledande scener. Hon får komma hem. 

Från det ena till det andra – Dagmar 
Dagmars resa genom adaptionsprocessen visar kanske ännu tydligare hur det förtryck hon 

utsätts för omdefinieras, och i slutändan enligt mig förenklas, möjligen till förmån för filmens 

dramaturgiska struktur och framåtrörelse. 

”Hon snaskade konfekt och tycktes inte ha en tanke för annat” – romanens Dagmar 
Romanens Dagmar beskrivs av Arvids kollega som ”[e]n söt flicka, men redan lite nerflirtad” 

när de ser henne spatsera utanför restaurangfönstret där de sitter.173 Hon gör först ett likgiltigt 

intryck på Arvid, men så småningom inleder han en affär med denna ogifta kvinna som 

”snaskade konfekt och tycktes inte ha en tanke för annat”.174 Dagmar uppvaktar Arvid med 

rosor till hans kontor på Nationalbladet, vilket får kollegan Markel att utbrista: ”Akta dig! 

Förr i världen var det mannen som sökte sig en kvinna. Det är gammalmodigt nu; nu är det 

kvinnan som söker sig en man. Och hon skyr inga medel!”175 Markel varnar också för att 

Dagmars far har ”genomruttna affärer!”.176 Dagmar framstår emellertid som ovetandes om 

faderns affärsliv då Markel tillägger att hon själv tror hon är ett förmånligt parti för giftermål. 

Enligt Dagmars egen utsago uppvaktar hon Arvid i hopp om att få anställning på 

                                                 
171 Brosh, s. 131. 
172 Andersson, 2016-12-15. 
173 Söderberg, s. 84. 
174 Ibid, s. 100. 
175 Ibid, s. 97. 
176 Ibid, s. 96. 
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Nationalbladet – hon vill hitta en självständig inkomst och komma hemifrån eftersom hon är 

trött på att vara beroende av och leva med sin far och styvmor.177  

Kollegan Markel står även för en av romanens nyckelrepliker i ett monologliknande tal 

inför Arvid om att man väljer sitt öde lika litet som man väljer sin hustru, sin älskarinna eller 

sina barn: ”Man får dem, och man har dem, och det händer att man mister dem. Men man 

väljer inte!”178 I romanen är Markels reflektion placerad som ett slags förebådande inför vad 

som komma skall, och det ska visa sig hur denna replik genom adaptionsprocessen 

omplaceras, omformas och därmed skiftar betydelse för framställningen av Dagmar. 

När romanens Dagmar efter en tids hemlig relation med Arvid lurar in honom i 

äktenskapet genom att ljuga för sin far om att de är hemligt förlovade, menar Dagmar att hon 

ljugit på grund av att fadern nåtts av ett rykte om det utomäktenskapliga, och därmed 

oacceptabla, förhållandet. Det är således enligt Dagmar av moraliska skäl hon tvingats ljuga, 

vilket Arvid har all förståelse för.179 

Romanen presenterar enligt min läsning (minst) två perspektiv på Dagmars uppvaktning 

och den senare lögnen: Markels varning om den desperata giftaslystenheten (som inte bara 

innefattar Dagmar utan ”moderna kvinnor” överlag), samt Dagmars egna uttalanden, först 

önskningen om en självständig inkomst och viljan att komma hemifrån, och därefter det 

moraliska dilemmat som tvingat henne ljuga. När Dagmar och Arvid väl är gifta framgår 

visserligen att ”[h]ennes lilla krigslist med ’den hemliga förlovningen’ hade han för länge 

sedan genomskådat och både förlåtit och beundrat…”180 Men sanningen om de faktiska 

omständigheterna kring Dagmars lögn framkommer aldrig. 

Dagmar och Arvids äktenskap beskrivs som mycket lyckligt trots att Arvid lider av en 

återkommande frihetslängtan redan innan han inleder sin affär med Lydia.181 Samtidigt tänker 

han att ”sedan hon [Dagmar] nu hade nått sitt mål: att skaffa sig en man – brydde hon sig 

egentligen mycket litet om honom. Och denna upptäckt gladde honom: Det här, tänkte han, 

bör verkligen för en gång skull kunna bli ett lyckligt äktenskap”.182  

Skilsmässan mellan Dagmar och Arvid sker i romanens sista del då Arvid konfronteras av 

Dagmar som hittat ett brev från Lydia varefter Arvid förklarar att han tycker om en annan och 

vill skiljas. Romanens Dagmar har hittills varit helt ovetande om otrohetsaffären, och 

                                                 
177 Söderberg, s. 102. 
178 Ibid, s. 115f. 
179 Söderberg, s. 122f. 
180 Ibid, s. 133. 
181 Ibid, s. 132 och 147. 
182 Ibid. 
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förutsätter att Lydia är någon av ”de där teaterslinkorna” som spelat i Arvids nyårsrevy.183 

Arvid irriteras av ”lilla Dagmars” ”fixa idé”, betraktar hennes beteende som teatralt, patetiskt, 

och ser först hennes reaktion som en produkt av de teaterlektioner hon tagit i sin ungdom.184 

Dagmar anser att en skilsmässa vore ett större svek än otroheten, erbjuder sin förlåtelse med 

argumentet att ”[k]arlarna är nu en gång karlar”.185 Då påminner Arvid: ”Vi ha kanske bägge 

något att förlåta varandra”, vilket syftar till hur hon en gång lurat in honom i äktenskapet.186 

Dagmars respons på Arvids påminnelse är ”Du får inte tala så hemskt”.187 Dagmar önskar 

bara att hon aldrig öppnat brevet – så hade allting kunnat fortsätta som förut. 

”Jag har vetat hela tiden…” – manusets Dagmar 
Manusets skilsmässa mellan Dagmar och Arvid har byggts upp utifrån en något omformad 

bakgrundshistoria vilket får betydelse både för hur skilsmässan ter sig och för framställningen 

av Dagmar.  

Den varning som romanens Markel uttalar angående Dagmars fars ”genomruttna affärer” 

har i manuset omformats – han konstaterar istället att ”[f]röken Randel har det väl ganska gott 

ställt?” och ”Randel har visst haft tur med några investeringar”.188 Omformningen från 

romanens omedvetna Dagmar och familjen Randels osäkra ekonomi, till den mer problemfria 

ekonomiska ställningen som manuset framhåller, fungerar även som en av manusets 

speglingar mellan Arvid och Lydia – då Arvid senare anklagar Lydia för att själviskt ha gift 

sig för pengar blir svaret att han gjort detsamma.189 Omformningen gällande familjen Randels 

ekonomi ska visa sig få en helt annan betydelse för framställningen av den färdiga filmens 

Dagmar, vilket jag återkommer till. 

Markels varning för Dagmars giftaslystenhet har alltså valts bort, likaså Dagmars 

uppvaktning och uttalade motiv – en självständig inkomst och flykt från föräldrahemmet. När 

manusets Dagmar och Arvid möts för första gången berättar hon om sina 

skådespelardrömmar, men låter också själv vid samma tillfälle meddela ”… jag behöver ingen 

stor publik. Bara en man…”190 Manusets Dagmar har här givits en replik som jag menar pekar 

på hur man valt att gestalta henne utifrån vad romanens Markel säger om henne, snarare än 

utifrån vad romanens Dagmar själv uttalar.  
                                                 
183 Söderberg, s. 269. 
184 Ibid, s. 270. 
185 Ibid, s. 268. 
186 Ibid. 
187 Ibid, s. 269. 
188 Söderberg, s. 269. 
189 Scherfig, s. 96. 
190 Ibid, s. 35. 
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Till skillnad från romanens hemliga relation mellan Dagmar och Arvid spenderar de i 

manus endast en natt tillsammans, på Arvids kontor. De dricker champagne och blir 

närgångna, men här förekommer varken kyssar eller sex – Dagmar vill inte att Arvid ska tro 

att hon ”är någon som…”191 Efter den natten lurar manusets Dagmar Arvid att fria till henne 

och här hävdar inte Dagmar, som i romanen, att hon ljugit på grund av något moraliskt 

dilemma:192 
DAGMAR 

Jag har ljugit för Arvid. 

 
ARVID 

Ljugit? 

 
DAGMAR 

Ja. 

Hon tar fram sin näsduk. 
DAGMAR 

Jag tycker inte att vi ska ha några 
hemligheter för varandra. Åh, vad 
jag fryser! 

Hon fryser så hon skakar. Arvid sätter sig hos henne. Hon omfamnar 
honom. 

ARVID 
Så… Dagmar. Kom. 

DAGMAR 
Mina föräldrar. De vill bara att 
jag ska vara lycklig. Finna den 
stora kärleken. Som de själva har 
gjort. 

ARVID 
Kom, jag kan följa Dagmar hem. 

DAGMAR 
Det var därför jag ljög. Jag vet 
inte vad som kom åt mig. Jag sa 
att ni och jag är hemligt 
förlovade. 

ARVID 
Förlovade? Redan? 

Förutom Dagmars omformade motiv byggs också en kontrastering mellan manusets Dagmar 

och Arvid. Arvids vilja att vara fri och se världen har redan etablerats, medan Dagmar vill 

”finna den stora kärleken” som sina föräldrar, bilda hem och familj – det är hennes vilja och 

mål som hon själv yttrar. Dagmars nya motiv stämmer också väl in på det Brosh 

                                                 
191 Scherfig, s. 37. 
192 Ibid, s. 45. 
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uppmärksammar i sina exempel – det politiska har blivit personligt, och erotiskt.193 Medan 

romanens Dagmar, som Markel konstaterar, vill bli gift, presenteras i romanen också 

anledningarna till det genom Dagmars uttalanden, och det är enligt min läsning just Dagmars 

anledningar som omformats genom adaptionsprocessen. De anledningar som manusets 

Dagmar uttalar får funktionen att kontrastera Arvids frihetslängtan. När den nyförlovade 

Arvid bjuder in kollegan Markel till bröllopet svarar han: ”[J]ag ska fira att Stjärnblom blir 

kvar här på tidningen. Om han ska bilda familj kan han ju inte resa någonstans.”194 Senare 

konstaterar manusets Dagmar i en replik till dottern att: ”Din far reser över hela världen. Paris 

i La Bohème, Oslo i Nabucco, Venedig i Hoffmanns Äventyr… Men tack och lov kommer 

han hem varje kväll.”195 Manusets Dagmar har gjorts långt mer medveten om vad som pågår 

bakom hennes rygg än romanens Dagmar, vilket framkommer tydligt i scenen där Arvid 

beslutar att lämna henne. Redan innan manusets skilsmässoscenen har Dagmars medvetenhet 

om Arvids utomäktenskapliga relationer och hennes val att blunda för det antytts, tydligast i 

den scen då Arvid och Dagmar tillsammans ser Arvid och Almas son Tage leka med dottern 

Anna-Marie i Värmland:196 
141. EXT. ARVIDS BARNDOMSHEM – P.O.V. – DAG  

Regnen drar bort. Anna-Marie plaskar i vattenpölarna med en lite äldre 
pojke. 

DAGMAR 
Han heter Tage. 

142. INT. ARVIDS BARNDOMSHEM – KÖK – DAG  

DAGMAR 
De är så lika. 

 
ARVID 

Ja. 

Hon ser på Arvid. Hon tar hans hand. 

DAGMAR 
Han har ett bra hem. 

Arvid ser frågande på henne, men hon har släppt uppmärksamheten på 
barnen. Hon ger Arvid en bit bröd. 

DAGMAR 
Vad bra att du kunde komma så 
snart. 

                                                 
193 Brosh, s. 131. 
194 Scherfig, s. 50. 
195 Ibid, s. 54. 
196 Ibid, s. 89. 
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Dagmar hör sedan hur Arvids far varnar honom för att hans svaghet för kvinnor kan förstöra 

livet för både Arvid själv och för andra, vilket bekräftar Dagmars vetskap ytterligare.197  

Manusets Arvid fattar själv beslutet att lämna Dagmar efter att han också lämnat Lydia, 

vilket är en tydlig omformning av romanens skilsmässoscen där Dagmar konfronterar Arvid 

med Lydias brev. Till skillnad från i romanen är det Dagmar och inte Arvid som här låter 

påminna om att hon ljugit om deras hemliga förlovning. Repliken har alltså i manus överlåtits 

till Dagmar och får här enligt min läsning ett slags uppmanande funktion då den istället 

används som argument för att Arvid ska stanna hos henne, att de är kvitt. Manusets Dagmar 

protesterar inte mot Arvids otrohet utan meddelar både ”[j]ag har vetat hela tiden att du inte 

kunnat glömma Stilles dotter” och ”[d]u lever som du vill” – det är som i romanen Arvids 

vilja att skiljas som är det stora sveket, inte otroheten i sig.198 Genom tillagd refererande 

dialog framkommer dessutom att Dagmar tidigare under eget initiativ låtit pryda det 

gemensamma hemmet med ett nakenporträtt av Lydia, trots att hon en gång uttalat sin totala 

avsmak för motivet.199 I min läsning framställs inte manusets Dagmar som i första hand offer 

för Arvids otrohet, utan också för sin egen lögn och det kärlekslösa äktenskap hon på grund 

av denna lögn sedan fått finna sig i att leva med. 

I stundens hetta ryter Dagmar till åt dottern, varpå Arvid hotar med att se till att Dagmar 

inte får behålla henne. Dagmars vetskap om Arvids utomäktenskapliga son bekräftas då fullt 

ut: ”Jaha, ska du skicka iväg henne? Kanske till prästen? Lille Tage, är han Lydias? Jag vet att 

du är hans far. […]”200 

Dagmar försöker övertala Arvid att stanna hos henne, med komplimanger, acceptans, 

förlåtelse, ilska, sex, hot och tårar, men manusets Dagmar står inte längre inför något val – 

Arvid, som hon en gång drivit dit hon vill och genom sin lögn ”valt ut”, har nu själv tagit ett 

beslut. 

Arvids offer – filmens Dagmar 
Den omformning som får störst betydelse för filmens Dagmar gäller hennes viljor och motiv. 

En avgörande justering är att filmens Dagmar inte ljuger eller driver Arvid in i äktenskapet. 

Filmens Arvid möter Dagmar på operan i ett, i jämförelse med filmmanuset, mycket nerkortat 

skeende. Filmens Dagmar innehar inga refererande eller expressiva repliker som berättar om 

hennes mål eller ambitioner såsom manusets Dagmars tidigare skådespelardrömmar eller att 
                                                 
197 Scherfig, s. 90. 
198 Ibid, s. 103 och 105. 
199 Ibid, s. 48 och 103f. 
200 Ibid, s. 106. 
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den enda publiken hon behöver är en man. Filmens korta möte gestaltar däremot hennes 

nyfikenhet på Arvid – flirtigt och litet nervöst bjuder hon honom på ett glas champagne, på 

sina föräldrars initiativ.201 Efter detta första möte framgår att de förlovat sig, och efter ett 

ytterligare tidshopp är de sedan gifta och har barn. Här uppstår enligt mig ett par luckor som 

åskådaren själv får fylla i – såvitt åskådaren vet, och enligt den vanligast förekommande idén 

om hur ett frieri går till eller iallafall gick till, så har Arvid tagit ett självständigt beslut om att 

fria till Dagmar någonstans ”utanför scenen”. Det förekommer i alla fall inga indikationer om 

att deras äktenskap skulle ha inletts på något ovanligare sätt. 

Kollegan Markels repliker om att man inte väljer sitt öde, samt om Dagmars goda 

ekonomi, får därför också en ny betydelse för framställningen av filmens Dagmar. Manusets 

antydan om att Arvid till viss del, precis som Lydia, har gift sig för pengar, blir i filmen mer 

entydig då den inte ställs mot bakgrunden med Dagmars lögn. Markels replik får därmed 

anses vara antingen en mer allmän reflektion över livets relationer, eller som en indikation om 

att vissa beslut får helt enkelt de ekonomiska omständigheterna avgöra, för Arvid i det här 

fallet: att gifta sig med Dagmar eftersom han inte hade råd att gifta sig med sin egentliga 

kärlek, den fattiga Lydia. När filmens Arvid senare anklagar Lydia för att egoistiskt ha gift sig 

för pengar, blir Lydias svar att han gjort detsamma därmed en otvetydig sanning. 

Eftersom romanens och filmmanusets Alma inte figurerar i den färdiga filmen har Arvid 

heller inget utomäktenskapligt barn som filmens Dagmar är medveten om. Filmens Dagmar är 

också ovetandes om Arvids otrohet, och hennes misstankar förstärks under filmberättelsens 

gång. I filmens tredje och sista akt sker mötet mellan Arvid, Dagmar, Lydia och Lidner på 

operan, en scen som i filmen får fungera som ögonöppnare för både Arvid och Dagmar. Arvid 

blir svartsjuk på Lidner, och Dagmar förstår att något inte står rätt till mellan Arvid och 

Lydia. I filmen har man sedan valt att återgå till romanens skeende där Dagmar hittar och 

konfronterar Arvid med ett brev från Lydia. 

Bakgrundshistorien till filmens skilsmässoscen mellan Dagmar och Arvid, samt 

framställningen av Dagmar i sig, har alltså omformats betydligt genom bortvalet av några av 

filmmanusets specifika skeenden, och även enskilda repliker.  

I filmmanusets skilsmässoscen förklarar Arvid: ”Vårt äktenskap bygger på en lögn” – en 

replik som också filmens Arvid uttalar.202 Filmens lögn syftar dock inte på Dagmars lögn utan 

främst på Arvids egen. Han älskar Dagmar, men ”inte på det sättet”.203  

                                                 
201 Den allvarsamma leken, filmen, 00:25:43. 
202 Scherfig, s. 104. 
203 Den allvarsamma leken, filmen 01:39:43. 
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Genom adaptionsprocessen har Dagmars vilja, motiv och utsatthet successivt förändrats. 

De drömmar och mål som romanens Dagmar uttalar – att bli fri från föräldrahemmet, skaffa 

ett eget arbete och en självständig inkomst – förändras enligt min läsning inte bara i och med 

adaptionen utan även inom romanens berättelse där hon, utifrån sina förutsättningar som 

kvinna, drivs till sin lögn som en alternativ lösning på dessa problem, snarare än på grund av 

en entydig vilja att skaffa sig en man, eller ens Arvid specifikt.  

Filmmanusets Dagmar uttalar själv viljan att få en man, och de motiv som romanens 

Dagmar handlar efter har i filmmanuset omformats till en idé om att den stora kärleken ska 

göra henne lycklig. De ytterligare justeringar som sedan gjorts i den färdiga filmen framställer 

till sist Dagmars vilja och mål mer fokuserat i relation till individen Arvid.  

Så har även Dagmars resa genom adaptionsprocessen, precis som Lydias, inneburit en 

omformning och utveckling i riktning mot en av tendenserna som Brosh ser i sin studie, där 

adaptionernas fokusering vid de närmare relationerna mellan karaktärerna ofta resulterar i att 

de bredare sociala och strukturella aspekterna som har betydelse för hur romanernas 

karaktärer handlar, ersätts med mer personliga och känslomässiga motiv. 

Alma – ville ändå inte vara med 
Den första klippningen av filmen DAL blev cirka fyra timmar, det vill säga ungefär dubbelt så 

lång som den skulle enligt Syd Fields beräkning att varje manussida blir cirka en minut film 

(som nämnts ovan består Scherfigs manus av 112 sidor). Som en konsekvens tvingades 

filmskaparna ta radikala beslut i klippningen för att skapa den två timmar långa film som det 

slutligen skulle bli. Därmed fick rollfiguren Alma helt klippas bort från filmen. Men enligt 

producenten Andersson fungerade det inte heller som de hade tänkt med att ”ladda Arvid med 

den bakgrundshistorien”.204 

Under romanens Lydia och Roslins bröllopsnatt ville Arvid själv ”hålla bröllop”, och det 

med grannen Alma.205 Romanens Alma presenteras som ”en liten söt butikflicka som han 

[Arvid] en gång för fyra år sedan – det var samma år Lydia Stille blev gift – hade råkat göra 

med barn”.206 då Arvid berättar om Alma och sonen för sin far i Värmland. Situationen 

beskrivs som ”en allvarsam historia på sin tid”.207 Romanens Arvid, som inte har råd att ta 

hand om ett barn men att betala en summa för att någon annan ska göra det, skickar efter 

samråd med sin far och hembyns kyrkoherde, ett brev till Alma där han föreslår att hans 

                                                 
204 Andersson, 2016-12-15. 
205 Söderberg, s. 118. 
206 Ibid, s. 104. 
207 Ibid. 



 

56 

 

hembygds kyrkoherde ska ta hand om deras utomäktenskapliga son. Alma svarar i ett brev att 

hon ändå inget kan göra för sin son och att ”det skulle vara illa gjort av mig att sätta mig 

emot…”208 Arvid lovar sig själv att ”aldrig mer ’förföra’ en fattig flicka…”209 Men romanens 

Alma figurerar aldrig ”på scen”. 

I filmmanuset har skeendet mellan Arvid och Alma gestaltats ”på scen”. Förutom 

sexscenen mellan dem, efter vilken han inte öppnar dörren för Lydia som hör att han har 

Alma hos sig, samt i de scener som lagts till och beskrivits i den mer övergripande 

genomgången av filmmanusets berättelse ovan, har Alma enligt min läsning också fått en 

annan återkommande funktion i filmmanuset.  

Likt romanens Alma vill filmmanusets Alma inte gifta sig med Arvid, vilket betonas och 

förstärks ytterligare genom hennes angelägna repliker till Arvid: ”[N]i är ingenting för mig” 

och: ”Nej, det spelar ingen roll hur mycket ni tjatar: jag vill inte gifta mig” – den senare 

repliken trots att Arvid inte gjort någon som helst antydan till tjat.210  

Som jag tidigare nämnt i avsnittet om Lydias frigörelse från äktenskapet i sig så klargör 

romanens Lydia för Arvid att hon aldrig mer vill gifta sig, vilket inte lika tydligt är fallet i 

adaptionens omformning av Lydia. I filmmanuset blir det istället Alma som i någon mån får 

stå för äktenskapskritiken. Efter det att filmmanusets Arvid avvisat Lydia med förklaringen att 

han inte vill eller kan gifta sig, och strax innan Dagmar dyker upp och lurar in honom i 

äktenskapet, placeras Alma i mitten med sin nästan komiskt kontrasterande ovilja att gifta sig 

med Arvid, eller överhuvudtaget. 

Under filmmanusets berättelse dyker sedan Alma upp som en bakgrundsfigur vid ett antal, 

och enligt min läsning talande, tillfällen som ett slags påminnelse om att det finns ett annat 

sätt att leva än det som berättelsens huvudkaraktärer lever. Just efter en scen där Lydia skäms 

då hennes hyresvärdinna misstar henne för att tvätta kläder för pengar, får Arvid syn på Alma 

arbetandes i butiken bredvid en pantbank, och ”[h]an lägger inte märke till Lydias 

pärlhalsband med smaragdlås, som ligger ute i skyltfönstret”.211 Scenanvisningen säger att 

halsbandet bara ska ses av åskådaren, och fungerar därmed som ett slags kommentar om 

kontrasteringen mellan Lydia och Alma. Alma arbetar, medan Lydia just blivit generad över 

att tas för en arbetande kvinna. I filmmanusets slutscen, då Arvid och Lydia tillsammans står 

och ser upp mot den solförmörkelse som äger rum i både romanen och filmen, dyker 

                                                 
208 Söderberg, s. 122. 
209 Ibid, s. 104. 
210 Scherfig, s. 43. 
211 Ibid, s. 75. 
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filmmanusets Alma upp i bakgrunden som en sista kommentar och påminnelse: medan Arvid 

och Lydia ser upp mot fenomenet står Alma och säljer sotade glasbitar. 

Avslutande analys 
Ett par slutsatser kring omformningen av de kvinnliga rollfigurerna kan också konstateras 

utifrån WIFTs ovan nämnda studie om sexualiserande yttringar framför kameran i nutida 

svensk film. Undersökningen delar in sexualiserande yttranden i tre kategorier: sexistiska, 

rutinmässiga och ifrågasatta. Sexistiska yttranden beskrivs som kommentarer som på ett 

okritiskt sätt representerar misogyni. Det kan röra sig om sexistiska skämt eller nedsättande 

språk riktat mot en kvinnlig karaktär och som uttrycks på ett sätt som får åskådaren att ta den 

sexistiskas parti, där mannen framställs som underhållande eller ”cool” och på så sätt vinner 

åskådarens sympati, medan rutinmässiga yttranden beskrivs som kommentarer som 

reproducerar fördomar mot kvinnor på ett mer neutralt sätt, utan att det uttryckligen 

problematiseras, vilket kan visa sig i ett sexistiskt språkbruk där kvinnor förminskas generellt, 

men utan att vara för eller emot den kvinnliga karaktären i filmen.212  

Min analys visar att romanen DAL innehåller en rad yttranden av de manliga rollfigurerna 

som kan anses stämma överens med beskrivningarna av både sexistiska och rutinmässiga 

yttranden. Bland annat Markels tal om de giftaslystna moderna kvinnorna. Det adapterade 

filmmanuset visar hur just dessa yttranden antingen valts bort eller omformats och resulterat i 

den tredje kategorin, ifrågasatta yttranden, där det är kvinnan som utsätts för sexualiseringen 

eller de sexuella trakasserierna som är subjektet, och där åskådaren bjuds in att sympatisera 

med henne, och inte med personen som är sexistisk.213 

Den tendens som Brosh ser hos de adaptioner hon undersöker synliggörs även i 

adaptionsprocessen av DAL, till viss del genom dialogens användning och omformning av just 

de ovan nämnda yttrandena. Även om min analys ser till en enda filmadaption visar den ändå 

att tendensen gäller för inte bara en av adaptionens rollfigurer, utan är genomgående för dem 

alla. Den färdiga filmens kvinnor utsätts för de enskilda manliga individernas konkretiserade 

förtryck, varpå kvinnornas frigörelse framställs som mer otvetydigt personlig och/eller 

erotisk. Kanske erbjuder 2016 års filmadaption av DAL med dess framställning av det förra 

sekelskiftets kvinnor också för den nutida publiken en tanke om att det idag är möjligt att 

                                                 
212 Wahl och Wahl, ur www.wift.se/ny-skrift-om-representation/, pdf. s. 14.  Beskrivningarna av de olika kategorierna är av 
uppsatsförfattaren översatta från engelska. 
213 Ibid. 

http://www.wift.se/ny-skrift-om-representation/
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undvika förtryck genom att hitta en snäll och ickeförtyckande man. Eller åtminstone en känsla 

av att det i alla fall var värre förr? 

En skillnad mellan de filmadaptioner som Brosh studerat och den jag studerar, är att de 

flesta förlagor som hennes exempel bygger på är berättade ur kvinnornas perspektiv. I DAL 

valde filmskaparna enligt producenten Andersson tidigt att behålla Arvids perspektiv så som i 

romanen, vilket innebär att adaptionen lyft fram romanens kvinnor huvudsakligen genom att 

gestalta skeenden som i romanen bara återberättas av eller för Arvid.214 Adaptionen har 

således lyft fram de kvinnliga rollfigurerna först och främst genom att ställa dem ”på scenen”, 

eller som recensenten Karin Svensson formulerar det: ”I Pernilla Augusts filmatisering kliver 

berättelsens kvinnor ut ur skuggorna.”215 Kanske har Lone Scherfigs filmmanus till viss del 

visat vad som fanns i de skuggor de klivit fram ur. Den amerikanska recensenten David 

Rooney, som till skillnad från ovanstående konstaterar att filmen är ”[a]dapted by Lone 

Scherfig”, tycker istället att ”Scherfig […] plots the melancholy romance in a plodding 

fashion over two dangling hours that are thin on illuminating social context...”216 Det är dock 

svårt att veta om Rooney har läst Scherfigs adaption av romanen. 

Det positiva mottagandet av filmen som framhåller hur romanens kvinnliga rollfigurer 

lyfts fram kan efter min analys förstås mot bakgrund av Broshs slutsatser angående 

filmadaptioner av viktorianska romaner som Jane Eyre och Svindlande höjder. Det väcker i så 

fall frågan om det också i 2010-talets Sverige finns en längtan som den Brosh menar legat till 

grund för både valet av de viktorianska förlagorna och sättet att bearbeta dem på – en vilja att 

”se tillbaka” på ett kvinnoförtryck som existerade ”in the far away and long ago”, som 

samtidigt skildras på ett sätt som även för den nutida publiken optimistiskt inger hopp om en 

enkel frigörelse. En frigörelse från individuella ondsinta män, vilket det förstås finns några av 

än idag. Regissören August frågar sig: Varför just DAL, varför just nu? och konstaterar att hon 

längtat efter att se en kärlekshistoria på vita duken, ”och gärna en historia från sekelskiftet”. 

217 Efter det min studie har visat vill jag fråga: Varför har hon längtat efter just det?  

Augusts längtan och visionen om sekelskiftet som en fond, ihop med producenten 

Anderssons uttalande om just det här kärleksdramats behov av det förra sekelskiftet 

tidsspecifika hinder, synliggör i det här exemplet även ett slags motsättning mellan det 

                                                 
214 Andersson, 2016-12-15. 
215 Karin Svensson, ur GöteborgsPosten, www.gp.se/n%C3%B6je/filmrecension-den-allvarsamma-leken-1.3763534, 
(hämtad 2017-03-21). 
216 David Rooney, ur Hollywood Reporter, www.hollywoodreporter.com/review/a-serious-game-berlin-review-866236, 
(hämtad 2017-03-21). 
217 Söderberg, s. 301. 

http://www.gp.se/n%C3%B6je/filmrecension-den-allvarsamma-leken-1.3763534
http://www.hollywoodreporter.com/review/a-serious-game-berlin-review-866236
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”tidlösa” och det tidsspecifika eller tidsbundna som filmskaparna återvänder till när det 

kommer till frågor rörande aktualiteten, ”varför just DAL?” och ”varför just nu?”. 

Filmskaparnas målsättning kan givetvis vara att framställa relationerna mellan män och 

kvinnor just precis så som de enligt min analys gör. Jag har inte påvisat att något skulle ha 

”gått fel”, eller att framställningen i sig skulle innebära någon form nervärdering av vare sig 

adaptionen av romanen eller av dess kvinnliga rollfigurer, eller kvinnor i allmänhet. Det vi 

däremot vet är att det i det här fallet finns en specifik ambition att lyfta fram romanens 

kvinnor bland annat med syftet att publiken ska ges möjlighet att förstå dem bättre, vilket talar 

för att man bearbetat de kvinnliga rolligurerna på ett visst sätt och utifrån en idé om vad den 

nutida publiken vill förstå. Jag vill därför öppna upp för de kontextuella frågorna kring vad 

det kan vara som den svenska nutida publiken vill förstå hos Den allvarsamma lekens 

kvinnor, just nu? En av de intressanta aspekterna med adaptioner av äldre förlagor tycker jag 

är just vad rekontextualiseringen kan säga om den tid då adaptionen sker, men vad kan den 

säga när adaptionen äger rum här och nu? Och också: vad innebär det att kvinnor tar plats 

framför kameran?  

Sammanfattning 
Jag har i uppsatsen undersökt framställningen av de kvinnliga rollfigurerna i 2016 års 

filmadaption av Hjalmar Söderbergs roman Den allvarsamma leken. Uppsatsens huvudsakliga 

frågeställning har handlat om vad Lone Scherfigs adapterade filmmanus kan säga om 

adaptionsprocessen, och hur överföringen och omformningen av de kvinnliga rollfigurerna 

har sett ut – från roman till filmmanus och från filmmanus till film. 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka filmadaptionen som en process där romanen 

adapteras i flera steg, i det här fallet från roman till filmmanus och från filmmanus till färdig 

film, för att synliggöra hur en successiv omformning av rollfigurerna sker. 

Undersökningens två huvudsakliga mål har varit att (1) belysa vilken betydelse det 

adapterade filmmanuset har för karaktärsframställningen i en filmadaption genom att 

undersöka filmmanuset som ett mellanliggande steg i en omformningsprocess, och (2) belysa 

det adapterade filmmanuset som en förbisedd ”textuell kontext” inom adaptionsstudier, där 

man tidigare huvudsakligen fokuserat vid jämförelser mellan roman och film. Jag har också 

uppmärksammat en problematik där brister inom, och förhållandena mellan, teoribildningarna 

resulterat i att det adapterade filmmanuset och dess olika funktioner och betydelser ”fallit 

mellan stolarna” inom tidigare forskning. Denna problematik har i sin tur varit avgörande för 

uppsatsens upplägg. 
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Inspirerad av litteratur- och mediaprofessorn Kamilla Elliots efterfrågan om nya 

angreppssätt har jag utforskat en tidigare obeprövad metod- och teoritillämpning med målet 

att kunna peka på det adapterade filmmanuset som ett relevant studieobjekt inte bara utifrån 

dess formmässiga förutsättningar, utan också utifrån dess egna litterära kvaliteter. 

Förhoppningen har varit att ytterligare illustrera behovet av en teoribildning som erbjuder nya 

ingångar för forskning där det adapterade filmmanuset på ett ickevärderande sätt kan studeras 

inte bara som form i förhållande till andra former (till exempel intermedialt), utan även utifrån 

dess egna litterära innehåll.  

Med stöd i adaptionsteoretikern Linda Hutcheons syn på adaption som en process där 

kontextuella aspekter har betydelse för hur varje enskild adaption utformas, har jag tillfört ett 

kontextuellt perspektiv som bakgrund och ingång till min analys. I analysen av 

framställningen av Den allvarsamma lekens rollfigurer har jag däremot främst funnit stöd hos 

adaptionsforskaren Liora Brosh och hennes kontextuellt inriktade studie om hur den 

viktorianska litteraturens kvinnor framställts i filmadaptioner. 

För att peka på de textuella aspekternas betydelse för karaktärsframställningen har jag 

tillämpat manusteori. Med utgångspunkt i film- och manusteoretikern David Bordwells arbete 

har jag inledningsvis introducerat filmmanusets dramaturgi och dess förhållande till 

karaktärsuppbyggnaden. Därefter har jag, i en närmare läsning av filmmanusets specifika 

scener och skeenden använt manusteoretikern Steven Prices teori om filmmanusets dialog och 

dess berättartekniska funktioner.  

Min studie har visat att filmadaptionen Den allvarsamma lekens rollfigurer har 

transformerats i flera steg under adaptionsprocessen, och framför allt – att transformationen 

till stor del har skett successivt enligt den tendens som Liora Brosh uppmärksammat i 

filmadaptioner av viktoriansk litteratur. Genom att lyfta fram det adapterade filmmanuset har 

jag kunnat visa hur det socialkulturella och strukturella kvinnoförtrycket som ger sig till 

uttryck i romanen Den allvarsamma leken, har översatts till mer konkreta handlingar och ord 

riktade från de manliga till de kvinnliga rollfigurerna. Filmmanuset har också synliggjort hur 

framställningen av kvinnornas frigörelse (främst Lydias), och deras individuella viljor och 

mål har omformats och att filmens klippning har haft stor betydelse för den omformning och 

utveckling som skett från filmmanus till film. Det har även visat sig att filmklippningen har 

haft särskilt stor betydelse i adaptionsprocessen av Den allvarsamma leken från 2016 då det 

bland annat framkommit att hela filmmanuset är filmat, och att ungefär hälften därefter har 

klippts bort.  
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Uppsatsens teoritillämpning, som utformats efter manusteoretikern Jamie Sherrys förslag 

om en kombination av filmmanus- och adaptionsteori, har fått stor betydelse för 

undersökningen. Sherry såg hur teorikombinationen skulle kunna belysa manusförfattandets 

tydliga funktioner i en adaptionsprocess och därmed röra sig bort från den traditionella 

upptagenheten vid förlagan. Efter att ha prövat Sherrys förslag har jag kunnat visa på att 

manusförfattandet – med dess historia och utvecklingen där manushandböcker påverkat den 

västerländska filmens berättarstruktur – kan ses som ett slags textuell kontext med betydelse 

för filmadaption.  
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