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Abstract 

Denna uppsats handlar om skillnaden som uppstår mellan två filmer som är baserade på en 

och samma bok samt hur denna skillnad märks vad gäller den postkoloniala teorin. Filmerna 

och boken som har utgåtts från är Wuthering Heights (1939) av William Wyler, Wuthering 

Heights (2011) av Andrea Arnold och boken Svindlande höjder (1847) av Emily Brontë. De 

teorier som är använda som utgångspunkt för analysen är postkolonialism och intermedialitet. 

Analysen har en hermeneutisk synvinkel. 

Slutsatsen visar på att det finns många sätt man kan tolka en text. Hur man än väljer att 

göra det så gäller det att göra det lika ordentligt som Wyler och Arnold har gjort för att på så 

vis förmedla det syfte man vill få fram med filmen. Postkolonialismen som Arnold har utgått 

ifrån har satt sin prägel på filmen på ett intressant sätt genom alla dess aspekter. Wyler som 

har den typiska Hollywood-strukturen visar också detta i filmens struktur och framförande på 

sitt fascinerande sätt. En förklaring av omvandlingen kan vara som Anthony Burgess 

uttrycker sig: ”the verbal shadow turned into light, the word made flesh” (McFarlane, 

2004:7). 

 

  



Emma Hjelm 

900926 

emmhje09@student.hh.se 

 

3 

 

Inneha llsfö rteckning 

 

1. Inledning ................................................................................................................................. 4 

2. Problemställning och metod ................................................................................................... 6 

2.1 Syfte .................................................................................................................................. 6 

2.2 Hermeneutik ..................................................................................................................... 7 

3. Teori ....................................................................................................................................... 9 

3.1 Intermedialitet ................................................................................................................... 9 

3.1.1 Transferring (överföring) vs. adaption (anpassning) ............................................... 10 

3.1.2 Karaktär/”point-of-view” ......................................................................................... 11 

3.1.3 Text vs. bild ............................................................................................................. 12 

3.2 Postkolonialism .............................................................................................................. 14 

4. Beskrivning av berättelsen ................................................................................................... 17 

5. Analys ................................................................................................................................... 19 

5.1 Hur skildras karaktärerna? .............................................................................................. 19 

5.2 Hur påverkar de olika dramaturgierna filmerna? ........................................................... 24 

6. Slutsats och diskussion ......................................................................................................... 28 

Källförteckning 

 

 

  



Emma Hjelm 

900926 

emmhje09@student.hh.se 

 

4 

 

1. Inledning 

Han ska inte se ut på det sättet! Ska han verkligen göra på det sättet? Jag vet att han inte 

tycker så i alla fall! Bok görs om till film, men tolkar filmskaparna boken på rätt sätt? Finns 

det ett rätt sätt, eller finns flera möjliga tolkningar? Är det okej att ändra en karaktärs hudfärg 

för att poängtera dess innebörd? 

Det händer relativt ofta att mer än en regissör, manusförfattare eller producent genom 

tiderna har ansett att det som författare har satt på papper är redan så brilliant skrivet att de 

skapar en film som är baserad på en bok istället för att komma på en helt ny berättelse. Vissa 

skrivna verk som har fått stor uppståndelse och publikframgång har i och med detta också 

blivit interpreterade åtskilliga gånger.  

Jag har alltid älskat att läsa böcker och titta på film, men framförallt böcker (jag har läst) 

som blivit till film då man får se de bilder man haft i huvudet komma till liv i en symfoni av 

bild, rörelser, ljud och röster. Vad som dock är slående är hur olika vissa tolkningar av en bok 

kan komma att utspela sig. I filmen Män som hatar kvinnor (2009) är till exempel den 

kvinnliga huvudkaraktären stark och självständig medan hon i den amerikanska versionen The 

girl with the dragon tattoo (2011) är långt ifrån självständig och istället frågar mycket mer 

innan hon gör någonting. Samma bok, olika tolkningar. Förklaringen ligger också delvis i att 

det handlar om två helt olika kontexter där filmen producerades. Det är också slående hur 

många som väljer att interpretera just vissa böcker och man kan fråga sig om det handlar om 

dess publikframgång eller att ämnet som diskuteras i filmen är så pass universellt och tidlöst 

att till exempel en bok från år 1847 har reproducerats till filmer från filmens begynnelse till 

dagens tid. 

Under min tid som filmstudent på Högskolan i Halmstad har vi ständigt använt oss av olika 

teorier för att studera de filmer vilka vi har analyserat. Flertalet av dessa har varit spännande 

och intressanta, men det som jag alltid anser är relevant att diskutera är frågan om 

kolonialismens arv som levt kvar. Vad postkolonialismen handlar om är framförallt synen på 

”den andre” och hur denne kritiseras och nedvärderas. I dagens samhälle stöter man ständigt 

på främlingsfientlighet, vilket är en omformulering av ”den andre” som används i den 

postkoloniala diskursen. När man till exempel hör riksdagsmän säga till människor, och 

medborgare i det svenska samhället, med annan etnicitet att Sverige inte är deras land blir 

man ju inte bara lite rädd. Detta är ett fenomen som har funnits länge och är en teori som jag 
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kommer använda mig av i min analys. Vad gäller filmerna i min analys anser jag att det 

kommer bli intressant att analysera dem då jag finner deras vitt skilda porträtteringar av ”den 

andre” spännande. Det kommer också bli intressant att se hur denna porträttering ser ut i 

kontrast och/eller likhet mellan varandra och till boken som de är baserade på. 

 

  



Emma Hjelm 

900926 

emmhje09@student.hh.se 

 

6 

 

2. Pröblemsta llning öch metöd 

2.1 Syfte 
Berättelsen om Wuthering Heights handlar om Heathcliff, en ung man av icke-västeuropeiskt 

ursprung, och Catherine Earnshaw, en ung kvinna av västeuropeiskt ursprung, som försöker 

övervinna samhällets konventioner i ett försök att finna sann kärlek. Men denna kärlek som 

råder mellan dessa två är dock dödsdömd redan från början och fokus hamnar istället på 

Heathcliffs fruktlösa försök att passa in i det koloniala samhälle som han introduceras in i. 

Allt detta leder istället till att forma denne man till en hämndlysten, elak och grym människa. 

Filmen Wuthering Heights (1939) av William Wyler har med sin anglosachsiska 

utgångpunkt, med kärleken i fokus, ett utmärkt upplägg för att visa på hur man under den 

tiden valde att fokusera på det lättillgängliga i filmer istället för att ta fasta på det som hade ett 

riktigt värde. Detta är med andra ord ett bra val av film för att jämföra med Wuthering 

Heights (2011) av Andrea Arnold som istället fokuserar på just det svårmodiga. Hennes 

version har istället den episk-lyriska dramaturgin som utgångspunkt vilket gör att vi som 

åskådare får möjlighet till att kontemplera mer kring de problem som uppstår när en icke-

västeuropeisk pojke kommer i kontakt med det västerländska samhället under slutet av 1700-

talet.  

Mitt syfte är med andra ord att jämföra dessa två filmer med varandra för att se vad som 

händer när en bok omvandlas till film(er). Jag kommer att lägga fokus på just skillnaderna, 

men också på det postkoloniala perspektivet som spelar en viktig roll i hur man kan tolka 

berättelsen, med karaktärerna och dramaturgin i fokus. Boken används därmed som en slags 

bakgrund för vad en filmatisering innebär. Boken läses dessutom på svenska då jag ansåg att 

den var lättare än den engelska ursprungstexten som gavs ut 1847. Med detta som grund 

kommer följande frågor att stå som utgångspunkt och grund för min analys och slutsats: 

 

 Hur är filmernas återskapande av boken konstruerat? 

 Hur skildras karaktärerna? 

o Vilka skillnader finns i porträtteringen av ”den andre”? 

o Hur ser skillnaden ut vad gäller Heathcliffs och Catherines agerande i de olika 

versionerna? 

o Hur bemöter Heathcliff de övriga karaktärerna? 
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 Hur påverkar de olika dramaturgierna filmerna? 

o Hur skildras miljön? 

o Hur ser bildspråket ut i filmerna? 

o Hur stor vikt läggs vid skildringen av barndom kontra vuxen ålder och hur 

påverkar detta filmerna? 

2.2 Hermeneutik 
I min analys av filmerna och boken i samband med teorierna kommer hermeneutiken att vara 

den metod som jag tillämpar. Jag kommer använda mig av Sten Anderssons text Positivism 

kontra hermeneutik (1979) som nedan kommer beskrivas. 

Till att börja med så handlar det om att jag ska jämföra de två filmerna med varandra där 

boken kommer användas som en slags bakgrund för vad en filmatisering innebär. Jag ska med 

andra ord tolka regissörernas filmatiseringar och försöka få en förståelse för deras skildrande 

av historien och boken. Till skillnad från positivismen, där det handlar om orsak och verkan, 

så riktar sig hermeneutiken till det som är specifikt mänskligt (Andersson, 1979). Det är detta 

som framförallt går att applicera i filmanalyser och speciellt med tanke på att det i mitt fall 

handlar om hur man tolkar och hur (post)kolonialismen påverkar människor i samhället. Det 

går inte alltid att förklara hur en människa agerar, även om man har alla fakta. Man får 

försöka att förstå, då det handlar om ett förenande mellan just fakta och värderingar vilket 

rinner ut i en förståelse. Detta till skillnad från positivismen som försöker göra en åtskillnad 

mellan fakta och värderingar. Detta spinner vidare till idén om opartiskhet kontra partiskhet. 

Partiskhet är vad hermeneutikerna förespråkar i och med att fakta och värderingar hänger 

samman på grund av att man inte kan, hur mycket man än försöker, göra sig helt skild från 

sina värderingar och sitt personliga bagage. Med andra ord kommer mitt personliga bagage, 

som innehåller bland annat mitt tyckande om till exempel böcker från 1800-talet, 

postkolonialism och olika genres att påverka min analys och vad jag får för slutsats. 

Innan arbetets början hade jag endast hört talas om filmerna och boken samt den skillnad 

som skiljer de olika filmatiseringarna åt. Min förförståelse av berättelsen var med andra ord 

på ett minimalt plan. Jag gjorde mig informerad av historien i följande ordning: (1) Wuthering 

Heights (2011) av Andrea Arnold, (2) Wuthering Heights (1939) av William Wyler, (3) 

Svindlande höjder (översättning 1993) (Wuthering Heights (1847)) av Emily Brontë. Detta 

som gjorde att min förståelse varierade och ändrades efter var historia som jag bekantade mig 

med, då man nästan kan tolka det som tre skilda historier. 
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Precis som de olika tolkningarna av historien har ändrats och anpassats efter samhället 

villkor, så anpassar sig också hermeneutiken efter samhällets villkor. Man tolkar också olika 

allteftersom samhället förändras. Därav finns det olika versioner med olika synvinklar på en 

och samma historia. Hermeneutikerna anser också i och med den tolkning som de förespråkar 

att det inte handlar om att göra en avbildning av verkligheten, utan just tolka den. Detta 

bevisar också min uppsats genom att innehållet, som handlar om två filmer som har gjort en 

tolkning av ursprungsberättelsen, inte är en exakt avbildning.  

När det kommer till att analysera filmer utifrån någon viss teori så måste man förstå 

helheten och varje del för sig; den hermeneutiska cirkeln. Detta konkretiseras genom att jag 

måste förstå filmerna för sig, boken för sig och teorierna för sig innan jag kan bilda mig en 

helhetsuppfattning och komma fram till någon slutsats. Jag måste dock också förstå helheten 

innan jag helt kan förstå var del för sig. Enskilda scener måste också ses i ljuset av filmen som 

helhet. 
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3. Teöri 

3.1 Intermedialitet 

”My task which I am trying to achieve is, by the powers of the written word, to make you 

hear, to make you feel – it is, before all, to make to see” (McFarlane, 2004:3). Detta förklarar 

hur en författare kan se på sitt verk. Detta är också något som D. W. Griffith applicerade i sin 

vision av hur film skall skapas. 

När filmen fick sitt fotfäste som ett narrativt medium uppkom också idéen om att använda 

litterära texter som utgångspunkt i skapandet av dessa filmer. Anledningen till valet av att 

göra en film utifrån en bok var oftast att det handlade om att boken var populär och att det 

därmed fanns en tanke om att försäljningen skulle gå i vinst. En annan tanke var att boken i 

fråga var högt värderad och det var därmed på grund av denna respekt som en filmskapare 

ville omvandla den skrivna berättelsen till en film, enligt McFarlane.  

När det kommer till kritik mot romaner som görs om till filmer, handlar det oftast om hur 

trogen filmen är originalet. Men vad McFarlane också skriver är att lika många läsare som det 

finns till boken, lika många ”korrekta” varianter av filmatiseringar kan det göras, enligt 

åskådarna. Frågan är med andra ord hur trogen en film kan vara originalet och vad det innebär 

att vara trogen. Det finns de som fokuserar på allt mellan platsen till den rätta känslan av 

tidsperioden som boken är skriven i, men i och med detta missar de den andra faktorn. 

Därmed är boken inte trogen originalet. Vad McFarlane vill poängtera med detta är att det 

handlar om hur man ser på övergången från roman till film: ”the issue is…how the choice of a 

specific source and how the approach to that source serve the film’s ideology” (McFarlane, 

2004:10). Det finns tre sätt att analysera en adaption, enligt McFarlane: (1) ett troget 

återskapande av den narrativa romanen, (2) ett bevarande av romanens kärnstruktur i narrativ 

mening med en egen tolkning av texten och (3) att romanen endast behandlas som ett 

råmaterial för att skapa ett eget verk. 

Ett, av många, element vilket drog romanen och filmen till varandra var just narrationen. 

Då romanen är uppbyggd av text och filmen är uppbyggd av bilder finns det vissa detaljer 

som inte kan bli överförda från det ena mediet till det andra. Det är också en skillnad i vad 

som är narrativt för roman kontra film, där romanen helt enkelt använder språket för att 

beskriva på olika sätt medan filmen har ett flertal olika sätt för att narrativisera. Filmen kan 

bland annat använda sig av både ljudliga källor och visuella källor för att guida åskådaren. 
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Man kan vidare dela upp den ljudliga i underkategorier där guidningen blir olika beroende på 

vad för slags ljud det är samt vart ljudet kommer ifrån. Vad gäller det visuella kan 

narrativiseringen ske på olika sätt beroende på bland annat hur scenens mise-en-scène är 

uppbyggd, hur skådespelarna agerar, hur klippningen sker, vad för ljus som används, vad för 

färger som används och så vidare (se bilaga 1).  Detta leder till den återkommande 

diskussionen och kritiken av omarbetningen av originalets narrativ. När det kommer till 

romanens narration kan man dela upp det i rumslig fördelning och integrerande fördelning, 

vilket är avgörande för adaptionen från roman till film. Den förstanämnda, som McFarlande 

benämner med ”functions proper” handlar om vad som händer och är ett linjärt narrativ av 

händelser och handlande. Den senare gäller betydelsen av historien; känslan åskådaren får av 

stämningen, karaktärerna och så vidare, vilket påverkar oss mer emotionellt. 

3.1.1 Transferring (överföring) vs. adaption (anpassning) 
När det kommer till att göra om roman till film så handlar det i grund och botten om 

”transferring” (överföring) och ”adaption” (anpassning). Överföring kan man göra med 

avseende på bokens narrativa bas. Adaption, som handlar om ”enunciation” (yttrande) och är 

det som formar och sammanbinder händelserna i de narrativa funktionerna, kan inte överföras 

direkt till filmens annorlunda form (McFarlane, 2004). 

Transferring 
Överföring kan ske på ett antal olika sätt. Till att börja med skriver McFarlane om själva 

händelseförloppet (berättelsen) och handlingen (intrigen), där berättelsen är råmaterialet som 

intrigen bryter upp och ändrar. Romaner och filmer har ofta samma struktur på berättelsen, 

men en skillnad i intrigen där fokus varierar och därmed också skapar en skillnad i 

berättelsen. Vidare går han också igenom de viktigaste händelserna och dess katalysatorer 

(”functions proper”) som är lättare att överföra från roman till film än vad ”indices proper” 

(exponenter) är, som senare kommer förklaras. 

”Hinge-points” är huvudhändelserna i berättelsen och katalysatorerna leder fram till dessa 

händelser för att ge det ett trovärdigt intryck. Om någon i historien ska dö så måste det börja 

med att han till exempel kör en bil i hög fart mot ett stup eller att någon drar en pistol och 

riktar mot honom. En filmskapare kan välja att ändra en historia helt genom att ändra dessa 

”hinge-points”, och därmed möjligtvis skapa ett ramaskri bland åskådarna, eller ändra 

katalysatorerna för att behålla huvudhändelserna, men sätta sin prägel på dem. Det som 
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McFarlane vill poängtera med detta är att det är lättare och viktigare att överföra händelser 

och handlande än känslan. 

Adaption 
Anpassningen (”adaption”) av en roman till film handlar om det som formar och 

sammanbinder det narrativa, med andra ord ”yttrandet” och dess metoder, och kan inte 

överföras som ovanstående nämnda narrativa företeelser. McFarlane börjar med att skriva om 

de två olika systemen som roman och film rör sig inom, vad gäller det skrivna språksystemet 

kontra det visuella och audiovisuella systemet. Det handlar med andra ord i grund och botten 

om en skillnad mellan det som är föreställningsmässigt, det som läsare måste själv föreställa 

sig, och det som är uppfattningsbart, det som filmen visar för åskådaren. Det är med andra ord 

detta som ligger till grund för den kritik som dessa slags filmer oftast får; en miss i antingen 

de beskrivningar som författare ger av omgivningen i romanen eller att det helt enkelt inte 

finns någon beskrivning av en viss företeelse. 

Vad gäller dessa integrerande funktioner kan man dela upp det i två underkategorier; 

exponenter och meddelare (McFarlane, 2004:13–15). Den första handlar om atmosfär och 

karaktär och är därmed svårare att överföra från ett medium till ett annat. Den senare å andra 

sidan behandlar ren information som till exempel ålder, namn och utseende vilket är lättare att 

överföra.  

3.1.2 Karaktär/”point-of-view” 
När det kommer till narrationens ”point-of-view” påpekar McFarlane att det kan vara svårt att 

överföra från roman till film. Han börjar med att gå igenom narrativets jagform som kan delas 

upp i två underkategorier; subjektiv kamera och berättarröst. Den första innebär att kameran 

använder sig av ”point-of-view”-tagningar, detta innebär dock inte alltid att allt är utifrån en 

persons synvinkel. Detta är som McFarlane påpekar lättare för filmen att växla mellan än för 

romanen. Vad gäller berättarrösten är det en viktig faktor för filmens narration, dock med en 

fördröjande effekt till skillnad från det flyt som romanen har. McFarlane påpekar också att 

romanens berättarröst inte behöver vara involverad i själva händelserna. Detta skiljer sig i 

filmer på det sättet att när berättarrösten inte hörs så är denne person istället med i det som 

sker framför kameran. Filmer behöver med andra ord inte alltid ha en berättarröst eller inta en 

subjektiv synvinkel när de väl har en berättarröst. 

Den andra narrativa ”point-of-view”-formen som McFarlane skriver om är den allvetande 

formen som är förmedlad genom talet och berättandets stil. En del av berättandets stil handlar 
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om mise-en-scéne, vilket är allt visuellt framför kameran. Vidare används också soundtrack 

(musik och röst) och redigering (montage-style). I romaner kan författaren skriva om hur en 

karaktär känner sig. Detta kan filmen välja att visa genom hur en karaktär står och dess 

ansiktsuttryck eller genom en berättarröst exempelvis. Just genom det faktum att filmen oftast 

visar hur en person agerar och reagerar, samt en eventuell berättarröst, anser McFarlane att 

detta medium alltid är allvetande. Den är allvetande på grund av all den information som 

åskådaren får genom just en karaktärs agerande, en berättarröst, mise-en-scène, musik, röster, 

bildspråk och så vidare. Berättarrösten berättar det som åskådaren inte ser eller hör i övrigt 

och ger i och med detta en mer allvetande syn. Huruvida detta dock stämmer eller inte kan 

disskuteras, då kameran till exempel kan välja vem som ska vara i bild och därmed utesluta en 

annan karaktär och därmed också utesluta vissa möjliga tolkningar för åskådaren.  

Den tredje och sista ”point-of-view”-formen är begränsad medvetenhet, vilket är den form 

som bäst går att anpassa till film. Denna form är vad som kan klassas i stil med romanens 

tredje-person (identifikationspersonen) då den filmar både personen som tittar och den person 

som blir tittat på ur den förstes synvinkel. 

McFarlane resonerar vidare kring Vladimir Propp som anser att huvudkaraktären och 

dennes agerande i händelserna är viktiga och påverkar hela händelseförloppens resultat, då 

detta är avgörande för identifikation; ”Function is understood as an act of character, defined 

from the point of view of its significance for the course of the action” (McFarlane, 2004:24). 

Vad McFarlane påpekar med detta är att man därmed kan granska huvudkaraktärens 

funktioner i originalet och jämföra detta med filmen för att se hur transformationen har gjorts 

i helhet. Till sist skriver han om att när det kommer till identifikation i sagans eller det 

psykologiska mönstret att det inte sker någon förändring i omvandlingen från roman till film. 

Det sker ingen förändring på det sättet att betydelsen fortfarande är den samma, även om det 

utspelar sig på ett annat sätt. Han skriver att oavsett hur dessa motiv utspelar sig så ändrar det 

inte den underliggande innebörden. Man kan dock fokusera på en viss företeelse som då ger 

det mer fokus, men innebörden är fortfarande likadan. När man analyserar en karaktär kan 

man därmed undersöka dessa överförbara kvalitéer och då också finna de som inte går att 

överföra utan måste anpassas. 

3.1.3 Text vs. bild 
En stor skillnad mellan roman och film ligger också i romanens linjäritet och filmens 

spatialitet (rumslighet). Romanen består av rader med text som man, mer eller mindre, läser 
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ord för ord utan den rumslighet som film har i dess bildrutor med mängder av information. På 

grund av att filmens mise-en-scéne har den möjligheten, och utnyttjar den möjligheten, att 

presentera mer än en företeelse åt gången så får inte alla dessa olika företeelser samma fokus 

som dem får i bokens textrader. Filmskaparen har med andra ord ett val mellan fokus på 

handlingen eller viktiga aspekter i rummets mise-en-scène. Den filmiska termen yttrande kan 

delas upp i ytterligare två underkategorier vilka är specificerade till filmens rumsliga karaktär; 

dialektiken mellan rummet på skärmen och runtom skärmen samt en växling, som sker till 

exempel mellan närbild och helbild (McFarlane, 27-28). Med andra ord måste en filmskapare 

fokusera med kameran eller låta en skådespelare interagera med ett föremål om åskådaren ska 

lägga speciellt fokus vid det. Detta gör en roman automatiskt i och med dess beskrivning av 

omgivningen (Herman, 2007:161). 

 Som sagt så består filmen, till skillnad från romanen, av bilder och i och med detta har den 

inte samma slags syntax som romanen utan har istället en uppsättning koder som åskådaren 

måste tyda. Detta innebär också att det inte går att översätta den skrivna textens tecken 

(punkter, komma o.s.v.) till filmens bildkoder. McFarlane går vidare igenom fyra punkter som 

tillhör avläsning av filmen och dess koder: 

a) Språkliga koder (innehåller mottagandet av särskilda dialekter eller tonläge och vad 

dessa kan betyda socialt eller känslomässigt) 

b) Visuella koder (mottagandet av dessa går utanför skådandet i sig till att inkludera det 

tolkande och det väljande) 

c) Icke-verbala ljudkoder (inkluderar både musikaliska och andra hörbara koder); 

d) Kulturella koder (innefattar all den information som har att göra med hur människor 

lever, eller levde, vid vissa tidspunkter eller platser) (McFarlane, 2004:29, min 

översättning) 

Filmen har med andra ord många koder som man måste tyda i frågan kring filmskaparens 

tolkning. Det handlar mer eller mindre om en adaption från berättelser som är berättade till 

berättelser som är visade, som till exempel att romanens sätt att berätta ersätts med filmens 

mise-en-scène (McFarlane, 2004:29). I en roman läser man hur en omgivning ser ut och man 

skapar sig en inre bild kring de beskrivningar som står, till exempel: ”en vacker blomsteräng 

fylld av gula blommor och en ung katt som leker glatt bland dem”. Denna mening kan i en 

roman skapa olika tolkningar av vad de är för gula blommor, vad för slags katt eller hur en 

katt leker glatt. I en film å andra sidan hade denna beskrivning inte gett rum för någon egen 

bild av vad för slags gula blommor eller katt det är frågan om (Herman, 2007:157-159). 
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Det är inte alla romaner som omvandlas till film, men om man ska gå efter Anthony 

Burgess’s syn på det hela så måste varje framgångsrik bok omvandlas till film: 

Every best-selling novel has to be turned into a film, the assumption being that the book 

itself whets an appetite for the true fulfillment - the verbal shadow turned into light, the 

word made flesh (McFarlane, 2004:7). 

En äkta fullbordan av en bok i denna mening blir att den övergår från ett medium till ett annat. 

Den är så pass bra att det inte räcker med det skriva ordet utan den måste omvandlas till en 

film för att verkligen visa hela dess potential i ett ljus av rörande bilder med människor och 

den omkringliggande miljön. Det är detta omvandlade som visar på romanens mångsidiga och 

utmärkta innehåll.  

3.2 Postkolonialism 

I det följande kommer jag att utgå från Ania Loombas bok Kolonialism/postkolonialism – en 

introduktion till ett forskningsfält (2008) och Franz Fanons bok Svart hud, vita masker (1997). 

Ordet postkolonialism myntades när stora delar av världen fortfarande till stor del vara 

koloniserade. Kolonialismen kan sammanfattas med ordet kontroll då det gick ut på att erövra 

och skapa ett slags ägande av andra länder och deras tillgångar på allt från råvaror till 

människor enligt Loomba. Användandet av ordet ”post”-kolonialism kan och har dock 

diskuteras på grund av dess prefix som säger att kolonialismen har nått sitt slut, men det finns 

fortfarande länder som är bundna till andra länder (metropolen) rent kulturellt eller 

ekonomiskt (Loomba, 22). Man måste med andra ord undersöka de konsekvenserna som 

kolonialismen har fört med sig i dagens fortsatta produktion och reproduktion av kolonialism. 

Inte bara i avseende för de länder som koloniserade eller var koloniserade utan också alla 

andra länder då de också blev och är påverkade vad gäller samhälle och identitet (Eriksson, 

17).  

Frantz Fanon beskriver i sin bok Svart hud, vita masker (1997) om hur man i ägandet av 

språk kan utnyttja den värld som detta språk befogar över, med andra ord ”att äga ett språk 

ger en oerhörd makt” (op.cit. s.34). Detta är en viktig aspekt i analyserandet av 

postkolonialismen och en stor del i skapande av mindervärdeskomplex för de koloniserade 

människorna då det bryter ned deras ”lokala” kultur (Fanon, 1997:34). Språk ändras med 

tiden och ord får nya betydelser, eller så kan det gå så illa att gamla betydelser hänger kvar till 

vissa ord som i nyare tider inte har samma betydelse. De indianer som förr kallades för 

”karibier” fick benämningen antropofag (kannibalism) och ordet ”karib” ändras till slut till att 
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betyda kannibal och därmed innebar att det var människor som åt andra människor. De som 

gjorde motstånd mot kolonialstyret anklagades för just detta trots att det inte stämde; 

”Föreställningen om kannibalism [i de karibiska och mexikanska folkgrupperna] utnyttjades 

således för att rättfärdiga det koloniala projektets brutala framfart” (Loomba 2008:66). Med 

andra ord kan man se att kolonialismen gör nästan vad som helst för att rättfärdiga sin 

kontroll. 

Språket skapar också till stor del de stereotyper som finns i samhället på grund av de 

ordval man väljer att benämna människor av annan etnicitet med, till exempel ”den andre”. 

”Att skapa stereotyper innebär att beskära bilder och föreställningar till ett hanterbart format” 

(Loomba, 2008: 67). Det var också ett sätt för att visa på olikheten mellan ”vi” och ”de”. Det 

handlar med andra ord om en dialektik som grundar sig i delvis följande skillnader; väst är 

rationella, civiliserade, har sexuell behärskning, sträng arbetsmoral, är utvecklingsinriktade, 

framåtskridande och maskulina; öst stereotypiseras med irrationalitet, barbari, känslosamhet, 

lathet, statiskhet och femininitet (Loomba, 2008:56). Eller kort och gott; natur/kultur och 

ursprunglig/utvecklad. När det kommer till just motsatsparen så måste det finnas en motsats 

för att det ska fungera, speciellt i frågan kring den sociala hierarkin som skapas i språkets 

herravälde (Eriksson, 2005:18). I fiktionsverk där ”dem” var karaktäriserade i mer barbariska 

termer var det acceptabelt till skillnad från faktaverk där man tog det på ett större allvar. I och 

med detta ledde det till att dessa stereotyper spred sig fort då det var fler människor som gick 

och såg till exempel Shakespears Othello än läste Theodore de Bry’s bok America (Loomba, 

2008: 67). Genom texter kan man med andra ord förmedla ideologier i frågan om kolonialism 

med fokus på ”den andra” kulturen. Dessa texter hör självfallet samman med de sociala 

kontexter de befinner sig i och kan leda till att texterna som produceras är ett ”påhitt” av 

kolonialmakterna för att visa deras auktoritet. Här kommer begreppet ”transkultureringen” till 

sin fulla rätt, då den inte avspeglar de åskådningar som samhället har utan en blandning av 

kolonisatörerna och de koloniserades texter om varandra. ”Transkulturering” är ett begrepp 

som myntades 1947 av Fernand Ortiz där han beskriver det som en blandform av olika etniska 

grupper. Detta ledde till en hybriditet. Mary Louise Pratt använde sig av denna definition i 

hennes term ”kontaktzonen”: ”de sociala utrymmen ’där disparata kulturer möts, drabbar 

samman och brottas med varandra, ofta i högst asymmetriska dominans- och 

underkastelserelationer’.” (Loomba, 2008:73). Med andra ord sker ett utbyte mellan de 

koloniserade och de koloniserande där resultatet leder till att gränsen mellan vad som är ens 

ursprungliga kultur och vad som är den andra kulturen suddas ut. Denna transkulturering är 
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följaktligen ett sätt att utmana de rådande värderingar och åskådningar som råder i samhället. 

Litteraturen ses med andra ord oftast som en mildare väg att förena det verkliga och det 

fiktiva på. Detta med tanke på att litteraturen kan vara ett sätt för de antikoloniala att visa på 

de konsekvenser som ett kolonialt styre medför (Loomba, 2008). 

Carl von Linnés Systema Naturae (1735) myntade benämningen ”ras” i och med hans 

uppdelning av växter och djur. Denna uppdelning ledde också till en språklig uppdelning av 

människor med olika etniska bakgrunder vilket den moderna ”ras”-diskursen grundar sig på. 

Det som dessa strikta ”ras”-inriktade människorna orienterar sig kring är att det finns en 

biologisk skillnad som sammanbinds med hierarki; ”vi och dem” (Loomba, 2008:68-69).  

Loomba skriver om den ändrade synen som gäller för postkolonialism idag och huruvida 

arbetet kring dess frågor, som har en förbättrad inställning, späder på de skillnader som finns. 

Hon skriver också om hur de dominerande ideologierna aldrig fullständigt kan förena alla 

människor, utan det kommer alltid att finnas motsättningar. 

Ett begrepp som man till sist kan använda i samband med postkolonialismen är ”det 

omvända kylskåpet”. Det omvända kylskåpet genererar värme inåt och kyla utåt. 

Konsekvenser av detta kan dock bli att det genererar mer kyla utåt än värme inåt, vilket leder 

till att det blir rent hat mot andra som håller samman gruppen istället för att det är en 

gemenskap som de i gruppen bryr sig om (Eriksen, 2004:55). 
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4. Beskrivning av bera ttelsen 

Catherine Earnshaw är en ung kvinna som växer upp på de ödsliga och blåsiga hedarna i norra 

England tillsammans med sin bror, pappa, mamma och deras hushåll. En dag kommer dock 

hennes pappa hem med en ny familjemedlem; en ung, smutsig pojke som får namnet 

Heathcliff. Ingen vet var denna pojke kommer ifrån, men med sin mörkare hy och okunskap 

om det engelska språket får han öknamn som zigenare och svarting. 

Heathcliff förnedras och nedvärderas till början av alla i stugan utom av den äldre mr 

Earnshaw som håller honom varmt om hjärtat. Ganska snart ändrar dock Catherine, Cathy, 

åsikt och de blir två små oskiljbara barn. Cathy är ett oregerligt barn som inte alltid vet vad 

hon vill, men när hon väl gör det, så är det svårt att stoppa henne. Hon har en slags 

identitetskris där hon står mellan de två motpolerna natur och kultur, där hennes käraste 

Heathcliff representerar natur och hennes framtida make Edgar Linton representerar kultur.  

Heathcliff är en pojke som den äldre mr Earnshaw hittar på gatorna i Liverpool, utan hem, 

namn, förståeligt språk eller familj. Han anpassar sig dock snart till det liv som levs på 

Wuthering Heights, men de omkring honom anpassar sig inte lika lätt eller villigt efter 

honom. När mr Earnshaw dör tar brodern, Hindley, över gården och styr med järnhand över 

Heathcliff som nu får benämningen tjänare istället för att vara en medlem i familjen. 

Heath och Cathy skapar ett band som binder dem så djupt att den ena inte vill vara utan 

den andre. Detta ändras dock när Edgar Linton och den kulturella sfär som han befinner sig i 

kommer in i bilden. Catherine blir så förälskad i det fina, dyra och fåfänga livet som Edgar för 

med sig, att när han en dag, i sin förälskelse i henne, friar till henne så kan hon inte säga nej. 

Hennes fåfänga går ut över Heathcliff, som hon beskriver som ett nedgraderande giftermål om 

det skulle vara på kartan. Heathcliff som råkar höra detta, ger sig sårat iväg utan ett adjö. Vad 

han dock inte hörde, var hur Catherine snarast efter de sårande orden också utbrister hur de 

två har en och samma själ samt att hon ÄR Heathcliff. 

Tid passerar och Catherine gifter sig med Edgar innan Heathcliff hinner komma tillbaka 

och visa vad han har åstadkommit under sin resa. Han har under denna resa på något sätt, som 

vi inte får reda på, tjänat ihop pengar som gjort honom välbärgad och till en riktig gentleman. 

Han tar tillslut över Wuthering Heights, då Hindley spelat och druckit bort sina pengar. 

Heathcliff besöker också Catherine som nu bor med sin make, men efter hans fruktlösa försök 

att få henne tillbaka gifter han sig i ren hämnd (både mot Cathy och Edgar) med Edgars syster 
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Isabella som har en förälskelse i Heathcliff. Catherine blir hysterisk och dör strax efter hon 

fött hennes och Edgars barn. Heathcliff blir oresonlig för allt och alla omkring honom och han 

försöker senare gifta bort sin egen son med Edgars och Catherines dotter för att bli ägare av 

även Thrushcross Grange när Edgar dör. Trots att detta giftermål inte äger rum, blir han ägare 

av denna gård. I Thrushcross Grange hamnar tillslut Heathcliff, Cathy (dottern), Linton (som 

dör), Hareton (son till Hindley och hans fru som gick bort i barnasäng) samt Nelly som tillslut 

också hamnar i detta märkliga sällskap. Det är till detta sällskap som vi som läsare till boken 

och åskådare till Williams Wilders film från 1939 och mr Lockwood (andra berättaren) först 

introduceras till. I Andrea Arnolds film introduceras vi till historien genom att mr Earnshaw 

kommer hem till stugan med den unge Heathcliff. 
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5. Analys 

5.1 Hur skildras karaktärerna? 

Heathcliff introduceras i boken genom att bli nedvärderad av både barn som vuxna med 

spottande och ord som smutsig och trasig. Vad gäller filmen från 1939 introduceras han som 

en vild unge och en avkomma från djävulen själv, men de övriga karaktärerna är mer 

romantiserade och mildare än vad boken beskriver. Filmen från 2011 visar i detta avseende en 

större likhet med boken. Äldre mr Earnshaw kommer hem i mörkret med en pojke som inte 

tillhör familjen där han bemöts med nedlåtande blickar och spottande munnar. Redan här 

skiljer sig filmerna från varandra på ett relativt uppenbart sätt i och med denna 

romantiserande syn som finnes i versionen från 1939. 

Språket är som tidigare nämnt ett sätt inom postkolonialismen att urskilja ”den andre”, 

vilket går att applicera på bland annat filmernas början. I början av de båda filmerna pratar 

Heathcliff nästan inget då han inte behärskar det engelska språket, detta som ger ett övertag 

för dominansen över denna främling. Vad gäller det resterande språket i de två filmerna, så 

finnes en skillnad i hur mycket de två ”olika” karaktärerna pratar. I versionen från 2011 är 

Heathcliffs repliker relativt få, speciellt i jämförelse med versionen från 1939. Han behärskar 

dock språket relativt fort i alla tre versioner. Boken skriver att han inte pratar han så mycket, 

men när han väl gör det så är det oftast sanningen. Detta vilket ger honom en stor 

tillförlitlighet hos den äldre mr Earnshaw, i alla tre versionerna, som mer ofta än sällan tar 

hans parti istället för till exempel Hindleys. Heathcliff är med andra ord inte lika mycket ”den 

andre” för den äldre mr Earnshaw som han blir för Hindley. Detta på grund av det hat som 

byggs upp av detta favoriserande. Cathy som efter en kort tid älskade Heathcliff över allt 

annat ser inte heller på honom som ”den andra” lika mycket, men icke desto mindre finns det 

tillfällen där hon visar de djupt inrotade fördomarna som råder i deras samhälle. Detta sker i 

samband med att Cathy lämnar Wuthering Heights för ett tag och bor hos en familj av ”finare 

börd” och sedan återvänder med andra värderingar än sina egna. Hon använde mildare ord, 

som till exempel smutsig. Vad gäller ordvalen i de två filmerna är Arnolds version grövre i 

sitt uttryck, som för att ta avstånd från den romantiserande blick som råder i Wylers version. 

Detta för att lägga fokus på de orättvisor som råder kring behandlandet av ”den andre” istället 

för Wylers fokus på kärlekssagan. 
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I Arnolds version av filmen finns också en skillnad i Heathcliffs sätt att agera. I denna 

version är han mer tillbakadragen och pratar inte så mycket till skillnad från Wylers version 

där han pratar mer och är mer öppen. Återigen är detta ett sätt att visa på den mer realistiska 

synen av verkligheten som Arnold har. En skillnad i Cathys beteende är också märkbart 

framträdande på det sätt att hon i den senare versionen är mer självständig och tar för sig av 

det som hon vill ha. Även i den tidigare versionen gör hon det till en viss del, men inte alls i 

lika stor utsträckning som i Arnolds version. Hon är, för att lättare beskriva det, mer pojkaktig 

i Arnolds version istället för den typiska flicka hon är i Wylers version. Denna skillnad i 

karaktärernas agerande har till stor del sin utgångspunkt i den sociala kontexten som påverkar 

hur karaktärerna faktiskt ”kan” agera. 1939 då kvinnan ännu inte hade klättrat så högt på 

samhällsstegen, visade också filmerna detta till stor del, trots originalet som visade på en 

starkare kvinna. 2011 då de kvinnliga rättigheterna tagit omvälvande steg mot ett mer jämlikt 

samhälle, har också vissa filmers porträttering av kvinnor tagit dessa steg. Detta går 

framförallt att urskilja just i dessa två porträtteringar av en ung kvinnas försök till att ta vad 

hon vill ha.  

Vad gäller karaktärernas ålder förekommer skillnaden mellan hur mycket som utspelar sig 

i huvudkaraktärernas unga ålder och hur mycket som utspelar sig i deras vuxna ålder. Rent 

tidsmässig är de ungdomar 65 minuter av den 126 minuter lång filmen från 2011, medan i 

filmen från 1939 handlar det om knappt 20 minuter ungdom utav 104 minuter. I Arnolds 

version är de ungdomar till dess att Heathcliff ger sig iväg för att skapa sig ett gott rykte och 

en mindre förmögenhet, medan i Wylers version är de endast ungdomar fram till dess att 

Cathy och Hindleys fader dör. Vad denna skillnad gör är framförallt att Cathys irrationella 

och barnsliga beteende kan accepteras på ett lättare sätt i Arnolds version med tanke på att 

hon fortfarande är ett barn, utifrån åskådarens synvinkel. Hon har trots sin barnsliga kropp 

och beteende i denna version ett sätt som förmedlar en vuxens ”auktoritet”. Hennes 

Yorkshire-dialekt och utseende, som inte är den typiska söta lilla Hollywood-flickan, hänger 

också samman med porträtteringen av denna utåtriktade flicka. Det som berättelsen igenom 

behåller är dock hennes naiva tankesätt som gör henne till ett barn i de flesta situationer, ett 

barn som begär kärlek och uppmärksamhet. Barnen i berättelsen behandlas på ett strikt sätt 

och gör att Heathcliff och Catherines kärlek i Arnolds version verkar mer förbjuden, desperat 

och våldsam då de fortfarande är barn. I Wylers version blommar kärleken fullt ut först när de 

har blivit vuxna. Detta har med den kontext som filmerna verkar i. I Wylers version, som är 

från 1939, är det mest lek som gäller när Heath och Cathy är barn, detta som samhället på den 
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tiden ansåg att barn skulle göra. Självfallet har samhället den synen att barn ska vara barn idag 

också, men man ser också hur barns sinnen växer fortare än deras kroppar allt oftare. Detta 

vilket Arnold portätterar i sin film där barnens kärlek, förutom att den har sina höjdpunkter i 

denna unga ålder, överskrider de gränser som vanligen anses vara passande för just barn. Vad 

denna uppdelning visar på är att Heathcliff och Catherines kärlek till stor del är naiv och 

otålig såsom ett barns syn på världen oftast också är.  

När det kommer till porträtteringen av Heathcliff i de två filmerna går det framförallt att 

finna en skillnad i vad som ligger i fokus. I Wylers version från 1939 ligger filmens fokus på 

kärlekshistorien mellan de två ungdomarna och det faktum att Heathcliff är icke-europeisk 

och att Catherine är europeisk. Arnold lägger istället mer fokus på Heathcliff och hans 

utanförskap i den nästan klasslösa stugan han introduceras i. Detta har också boken i fokus. 

Familjen Earnshaw och dess hushåll är nämligen en nästintill klasslös grupp av människor där 

alla har sin roll att spela i familjen. När Heathcliff introduceras i denna familj är det dock 

uppenbart att han inte tillhör samma klass. Hans mottagande är inte ett varmt sådant, men 

vissa åsikter kring denne unge man ändras dock snart. Trots att filmen till största del fokuserar 

kring Heathcliffs känslor och tankar, får vi som åskådare inte mycket att gå på då vi 

egentligen inte får veta vad han känner eller tänker. Vad man dock kan urskilja är hans 

extrema beteende som visar på karaktärsdrag som elak, hämndgirig, avundsjuk galning, men 

också hjälte som dock är dömd på grund av de intensiva känslor som bubblar inom honom. 

Detta med tanke på att han gifter sig med Isabella Linton för att göra både Catherine och 

Edgar Linton avundsjuka, han älskar med andra ord inte Isabella. Han blir dessutom 

oresonligt arg på Isabella när han kommer hem och upptäcker att dörren är låst och hon säger 

att hon inte vill ha honom därinne. Detta är dock känslor som inte alltid visas utan man 

skymtar dem snarare i förbigående. Det är heller inte så tydligt på grund av att Heathcliff är 

formbar i sitt handlande. Detta märks på det sätt att han gör som han blir tillsagd utan att göra 

en stor sak av det. Inte ens när den äldre mr Earnshaw dör och Hindley tar över gården och 

Heathcliff klassas som tjänare, lägger inte filmen någon större vikt vid denna nedgradering. 

Detta lägger boken dock fokus vid då Heathcliff hamnar i Jospehs, tjänarens, grymma händer. 

Det tillfälle då Arnolds film istället väljer att fokusera på Heathcliffs låga rang är när han och 

Catherine är utanför familjen Lintons hus och sedan blir attackerade av deras hundar. Det som 

händer är att Catherine tas om hand av familjen Linton som deras jämlike medan Heathcliff 

som utbrister fula ord, har annan hudfärg och slitna kläder skickas iväg som om pesten vore 

hans följeslagare. I Wylers version kallar de honom stallpojke och försöker skicka iväg 
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honom. Catherines reaktion till detta är att hon säger åt honom att springa iväg och komma 

tillbaka med världen till henne, varpå han säger till de övriga hushållet att han ska ”bort från 

er och ert förbannande land” och med en hämndlysten ton att han kommer komma tillbaka 

och få huset att rasa igen på dem; ”det är den förbannelse jag uttalar”, säger han. Vad Wyler 

visar här är att han inte känner sig välkommen i det land som han tvingats in i och att han mer 

än gärna åker iväg för att göra vad som krävs för att få sin älskade Catherine. Det visar att han 

själv anser att han är ”den andre” inför dem, att han accepterar deras olikhet. Genom att säga 

att han lägger en förbannelse över dem, visar han ytterligare på den olikhet som skiljer dem 

åt. Detta på grund av att det, under denna tid, fanns en bild av ”den andre” som just exotiska 

människor som håller på med bland annat magi. Han lever upp till de stereotypa 

förväntningarna som finns kring icke-europeiska människor, i detta fall romer.  

En skillnad som är framträdande vad gäller skillnaden i Andrea Arnolds version, om man 

jämför med boken och William Wylers version, skildringen av karaktärerna är att den senaste 

versionen följer Heathcliffs point-of-view. Det gäller framförallt i scenen då Catherine, i 

boken och Wylers version, förklarar för Nelly hur hon och Heathcliff har samma själ. Scenen 

utspelar sig på det sättet att Heathcliff är i bakgrunden, där han inte syns, medan Nelly är i 

framgrunden när Catherine kommer in i bilden. Cathy berättar för Nelly hur den unge Linton 

har friat till henne och att det är ett smart val att gifta sig med honom då det vore som att 

komma till himlen, till skillnad från att gifta sig med Heathcliff vilket vore att nedgradera sig. 

Heathcliff som självfallet inte gillar det han hör, smyger ut ur rummet utan att höra de ord 

som Cathy sedan säger, som väger upp för de sårande ord hon nyss sagt. Vad som sedan 

händer, i boken och Wylers version, är att Catherine säger att Heathcliff är mer som Catherine 

än vad hon själv är, att deras själar är likadana samt, det som skulle gett Heathcliff en helt 

annan syn på saken, ”I AM Heathcliff”. Detta erkännande av hur lik hon är sin käraste vän gör 

att åskådaren bättre förstår varför Cathy sedan beter sig på det sätt som hon gör. Arnolds 

version där denna scen halveras och åskådaren inte får se hur Catherine erkänner att hon är 

Heathcliff gör att hennes besynnerliga beteende inte är lika förståeligt i följande scener. 

Istället förstår man Heathcliff lite bättre, då varken han eller vi som åskådare får höra vad 

Cathy sa, och man får större inblick i varför Heathcliff senare beter sig som han gör. Med 

tanke på att Arnold filmen igenom har gjort detta val, att filma utifrån Heathcliffs synvinkel, 

så är det också i denna scen likadant. I dagens samhälle är kvinnosynen dessutom annorlunda 

i jämförelse med när boken skrevs, och en stark kvinna skulle idag inte säga den meningen. 

Med detta uteslutande avgränsar Arnold också åskådarens möjligheter till att känna 
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medlidande för Cathy när hon senare i filmen känner sig besvärad i sällskapet med Heath och 

Linton. Istället förstår man varför Heathcliff gör som han gör. 

När Heathcliff kommer till ”Wuthering Heights” är han en pojke som blivit upplockad från 

gatan av en främmande, vit, välbärgad man. Han är en pojke utan ursprung, med inget annat i 

ägo än kläderna på sin kropp och en kropp som är annorlunda. I Wylers version är det första 

han får en måltid. En måltid för att visa att familjen (äldre mr Earnshaw) kommer att föda 

honom och göra honom till en stark man som ska orka med alla de sysslor som kommer i hans 

väg. Denna måltid bjuds för att visa på att det är bättre att han får mat så han överlever än att 

han får ett bad och rena kläder för att dölja sitt ”mörka” ursprung. För om kärlek ska blomstra, 

rent stereotypt, så måste mannen vara starkare än kvinnan och i detta fall då det handlar om en 

vild man så måste han också vara just vildare. Detta är den syn som Wyler förmedlar i och 

med att det är viktigare med mat i kroppen än att han ska bli presentabel. Detta tar Arnold och 

boken istället fasta på. En ung pojke som är smutsig och utmärglad där det viktigaste är i 

dessa två fall att han blir ren och presentabel. Arnold väljer med andra ord att visa på hur 

smutsig pojken är, hur annorlunda han är och att det enda de kan göra är att tvätta honom så 

han åtminstone ser någorlunda civiliserad ut. Detta för att visa på att det är just det som 

kolonialismen ofta hade som delmål; att civilisera det ociviliserade folket. Att de fick mat var 

inte lika viktigt. Då Arnold, som tidigare nämnt, väljer att sympatisera med Heathcliff väljer 

hon i följande scen där Nelly ska tvätta Heathcliff att visa hans rygg som är fylld av läkta sår 

och ett märke som liknar en tatuering. Han har med andra ord inte haft det lätt innan han kom 

till ”Wuthering Heights” och man kan förstå att han agerar på det sätt som han gör. Detta får 

åskådaren ingen inblick i, i Wylers version. Ytterligare ett sätt Earnshaw försöker göra en 

”människa” av Heathcliff, är att döpa honom i kyrkan. Heath står då framför församlingen 

med prästen som predikar och frågar om han avvisar satan, men han står där och ser alldeles 

frågande ut med ett uttryck som undrar vad dessa människor har tänkt göra med honom. De 

tvingar ned hans huvud i vatten för att rena honom från hans synder, men detta förstår inte 

Heathcliff som sliter sig loss och springer därifrån. Denna scen finns inte ens med i Wylers 

version från 1939, detta som för att visa att det inte handlar om att göra om Heathcliff lika 

mycket som det handlar om hans och Catherines kärlek. Vad Arnold visar i och med detta är 

just det som kolonialismen mer eller mindre försökte göra, assimilera de koloniserade; göra 

alla likadana. Vad som dock tillslut händer är att hans liv snarare liknar slavarbete än att han 

blir en del av familjen.  
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5.2 Hur påverkar de olika dramaturgierna filmerna? 

Uppbygganden av en film kan ske på ett antal olika sätt, men en generell skiljelinje kan man 

dra mellan den anglosachsiska dramaturgin och den episk-lyriska. Den anglosachiska 

dramaturgin är den klassiska dramaturgin som de flesta mainstream-filmer följer. Den kan 

också kallas Hollywoodfilm och är med andra ord den film som det produceras mest utav och 

är mest spridd (Braaten, 2011:76). Strukturen är uppbyggd av ett anslag med en introduktion 

och presentation av det viktigaste. Därefter blir det en konfliktupptrappning och man får mer 

information. Vidare kommer klimax och huvudkonflikten är på topp varefter en nedtrappning 

följer där vi som åskådare också får ett avslut (Braaten, 2011:99). Den ger oftast inte rum för 

så mycket egna tankar och är enkel att följa för åskådaren. Melodramen är känslofyllda 

kärlekshistorier och går att anpassa till många filmer då det ofta finns en liten eller stor 

kärlekshistoria i de flesta filmer. Melodramen har en typiskt klassisk dramaturgi som mer 

eller mindre finns i de flesta filmer, och är då mer eller mindre framträdande beroende på vad 

filmen vill förmedla (Braaten, 2011:100). Den episk-lyriska dramaturgin följer inte den 

klassiska strukturen utan kan istället ändra ordningen på strukturen och tvingar därmed in 

åskådaren i ett eget kontemplerande. Dramaturgin har med andra ord inte den kronologiska 

ordningen som den anglosachsiska dramaturgin har (Israel, 1991).  

Skillnaden i skildrandet av miljöerna i filmerna är oerhört utmärkande. Wuthering Heights 

(1939) skapades i Hollywood under den tid då romantik var på schemat och den har i och med 

detta en mer romantisk skildring av historien. Wuthering Heights (2011) som skapades under 

andra omständigheter och i en tid där möjliga tolkningar är fler och man har mer kunskap 

kring ämnet, innebär också i detta fall att en mörkare och mer våldsam skildring framförs. Det 

går med andra ord att göra en skillnad på filmerna i termer av romanticism kontra realism. 

Detta märks framförallt i miljön i de båda filmerna. I Wylers version är ofta fallet sådant att 

det är strålande solsken om inte annat väder är nödvändigt, till exempel regn eller snöstorm. 

Wylers version som är svartvit har självfallet inga färger att visa, men om den hade varit i färg 

kan man tänka sig att det hade vart klara och starkare färger än det grådaskiga täcke som 

håller Arnolds version i schack. Dessa dämpade färger visar på en mer realistisk syn på livet 

där allt inte alltid är så muntert som det verkar. Heden som omringar den lilla stugan är i 

denna version lerig, grästovig och ofta blöt vilket ger en mer dyster och realistisk ton som 

visar på samma syn på livet. Detta ger intrycket av att kärleken mellan Heathcliff och 

Catherine är dödsdömd. Deras kärlek utmynnar i själviskhet, besatthet och svek. Det finns 

många inslag av naturen i denna film, en aspekt som Arnold lagt fokus på, vilket tar oss 
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tillbaka till den tid då människan levde fritt i naturen, en tid då det gällde att kämpa för att 

överleva och människorna ägde en ”djurisk” mentalitet som är fysisk, desperat och våldsam. 

Detta är en mentalitet som också infinner sig i denna film. I Wylers version är heden som 

omringar stugan florerande där solsken ger en ton av munterhet och ett hopp om en lyckad 

framtid. Denna film spelar på en anglosachsisk dramaturgi med goda och onda karaktärer om 

står mot varandra. 

När man tittar på en film och analyserar dess miljö kan få reda på ganska mycket genom 

just genom de filmiska rummen. Det filmiska rummet kan vara ett yttre eller inre rum 

beroende på vad det vill framföra (Israel, 1991). En film består av flera olika rum, men man 

kan ändå ibland finna ett rum som råder mest i en film. Vad gäller Wuthering Heights (2011) 

råder det till stor del symboliska rum. Detta rum har en viss innebörd och kan inte ändras, då 

det som visas redan har skett. Det som dock gör att versionen från 2011 består av flest 

symboliska rum är på grund av rummets betydelse. I denna version består miljön till stor del 

av regn, lera, blåst och mörka vrår som har den symboliska betydelsen att visa Heathcliffs 

dystra öde som visas genom dessa nedstämda omgivningar. Man får en inblick i hans 

sinnesstämning som råder filmen igenom. Detta får man å andra sidan inte i Wuthering 

Heights (1939), där miljön som ovan beskrivet är mer solig, ljus och torr. Här handlar det 

istället om mer fysiska rum; det är ett rum som driver handlingen framåt och ger ibland 

signaler om vad som kan komma hända näst (Israel, 1991:49). Detta tar denna version fasta på 

genom att i de flesta rum ha en konstruerad miljö som ger åskådaren hintar om det som 

kommer hända.  

Den anglosachsiska dramaturgin gör allt för att ledsaga åskådaren till att tycka och känna 

precis som filmskaparen vill. Det finns inte mycket tid för egna tankar eller tolkningar, vilket 

är relativt karaktäristiskt för just anglosachsisk film. Ett sätt som de anglosachsiska filmerna, 

och då även Wylers version, använder sig av för att leda åskådaren till vissa känslor är 

musiken. Detta inslag som självfallet inte finns i böcker gör det fritt för tolkning och 

applicering i omvandlingen av bok till film. Wylers romantiserande utgångspunkt använder 

detta medium till fullo filmen igenom för att bestämma de ”rätta” känslorna. Ett exempel är 

när Heathcliff och Catherine kommer tillbaka från en ridtur och Catherine blir Heathcliffs slav 

för att hon kom sist. Hindley kommer fram till dem och tar Heathcliffs häst och säger att han 

ska rida honom, puttar omkull Heathcliff och går iväg med hästen. Heathcliff följer efter 

honom och Hindley plockar upp en stor sten och kastar på honom. De bråkar med varandra 

och Catherine springer fram och försöker få dem att sluta, hon är väldigt upprörd. När 
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Hindley sedan lämnar dem sitter Heathcliff stilla och frågar lugnt ”Hur kan jag hämnas på 

honom?” och musiken stämmer in i hans hämningsfulla planer. Catherine gillar inte det hon 

hör och föreslår att de ska gå och plocka blommor på vid Penistone-klippan, men hon får först 

ingen respons. Musiken är oföränderlig likaså. När hon dock, med anspelning på deras senaste 

lek, säger ”Jag ber, ers nåd” och niger ändras musiken och Heathcliff släpper sakta på sin 

bittra uppsyn. Musiken säger att nu kan åskådaren slappna av och återgå till Heathcliffs och 

Catherines lekfulla romans. I Arnolds version å andra sidan är Catherines sång de enda 

tonfyllda momenten som finns med i filmen. Detta ger åskådaren större chans att själv välja 

hur de ska se på de scener som utspelas framför dem. Denna ovan beskrivna scen som i 

Arnolds version inte har någon musik ger åskådaren en chans att själv kontemplera kring vad 

som är rätt och fel, istället för att ledas av musiken. Förutom denna musikaliska skillnad, så 

utspelar sig denna scen på ett annorlunda sätt i Arnolds version. I denna film är Heatcliff och 

Catherine ute och rider när Heathcliffs häst plötsligt vägrar att röra på sig; den är halt. Han 

hoppar av och går till stallet där Hindley står med sin häst och Heathcliff begär att Hindley 

ska ge honom hästen. Här är rollerna med andra ord ombytta. Hindley ger självfallet inte upp 

sin häst så lätt, men när Heathcliff hotar med att visa de blåmärken som Hindley skapat på 

hans kropp ger han upp. Dock inte utan att slå och sparka honom samt kasta fula ord på 

honom. Här får åskådaren med andra ord chansen att själv välja vad de vill tycka; är det fel av 

Heathcliff att begära hästen eller är det hans rätt på grund av den tortyr han har fått utstå? 

Utnyttjar Heathcliff den makt han har över Hindley, på grund av den äldre mr Earnshaws 

favoriserande av honom, eller är det återigen okej på grund av terroriserandet? Vem har rätt 

och vem har fel eller har ingen rätt eller fel? Det är upp till åskådaren att bestämma och 

analysera istället för att bli påtvingade den romantiserande synen som Wyler utnyttjar.  

Bildspråket i filmerna, och den mise-en-scène som filmskaparen valt att applicera, är i och 

med miljön och på grund av andra faktorer mycket olika. Om filmen är anglosachsisk eller 

episk-lyrisk spelar en roll i denna skillnad, där Arnolds version spelar mer på en episk-lyrisk 

dramaturgi. Den visar med andra ord inte på de vanliga kamervinklarna, iscensättningarna, 

färgskalorna, ljusskalorna och så vidare som de klassiska Hollywood-filmerna gör, så som till 

exempel Wylers version tar fasta på. I Wuthering Heights (2011) finner vi, vad gäller 

kamerans funktioner, en del extrema närbilder, närbilder och avståndsbilder. Det finns också 

hel- och halvbilder, men inte i lika stor mängd som de andra nämnda kamerasynvinklarna. De 

extrema närbilderna använder sig Arnold ofta vid de tillfällen då Heathcliff och/eller 

Catherine går på heden och hon filmar då gräset som kameran ”går genom”. Ett annat 
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exempel då de extrema närbilderna används är när Heathcliff och Catherine rider tillsammans 

första gången och han sitter bakom henne på hästen. Förutom de närbilder som visas under 

tystnad på ungdomarna framifrån där Catherines hår blåser i Heathcliffs ansikte så klipps det 

till extrema närbilder på Catherines hår bakifrån, som om åskådaren tittade genom Heathcliffs 

ögon. Arnold använde sig ofta av kameravinklar utifrån Heathcliffs perspektiv i denna film, 

varierat med en allvetande syn. Detta använder sig också boken av då hela berättelsen berättas 

av Ellen. Man kan också på följande sätt visa vilken karaktärs synvinkel som åskådaren får 

följa; Heathcliff står på gården och tittar mot solen och bilden blir suddig. Kameran visar 

sedan hur Heathcliff kisar och blinkar med ögon för att visa att det är han som ser suddigt. 

Sedan klipps det till ytterligare ett klipp som är suddigt vilket då visar att det är genom 

Heathcliffs ögon vi tittar. Liknande närbildsscener finns filmen igenom, som visar på att det 

är en berättelse om Heathcliffs dystra öde. 

Andrea Arnold och William Wyler har valt, som många andra, att inte ha med de sista 

kapitlen från boken i hennes filmatisering. Vad de sista kapitlen visar är hur Heathcliff blev 

allt mer och mer besatt av ilska och hämnd som spred sig till hans medmänniskor som bland 

annat bestod av avkomman från de tre giftermålen som boken tog upp. Vad Arnold dock gjort 

är att inkludera Heathcliffs oundvikliga ilska efter Catherines död, för att sedan avsluta med 

en av de tidigare scenerna där han brottas med henne i leran. Här inkluderas också filmens 

enda musikspår som är ”The enemy” av Mumford & Sons, som mer eller mindre har samma 

innehåll som boken slut. Deras lek i leran kan vara Arnolds sätt att visa på den kommande 

generationen som det berättas om i boken och att denna är liknande den som Heathcliff och 

Catherine påbörjade.  
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6. Slutsats öch diskussiön 

Efter min analys av de olika versionerna av Wuthering Heights har jag kommit fram till att 

när man gör om en roman till film så finns det olika utgångspunkter man kan ha i fråga kring 

vad man ska fokusera på. Detta påverkas framförallt av samhällets konventioner som råder 

det år som filmen produceras. Boken som publicerades 1847 har självfallet redan satt en viss 

prägel på historiens sociala regler. Dessa kan dock omtolkas och ändras för att passa vad en 

filmskapare vill att berättelsen ska fokusera på och förmedla. Skillnaden mellan filmerna är 

med andra ord omfattande, både vad gäller de olika tidsepoker som de har skapats i och de 

olika fokuseringar de har vad gäller det postkoloniala innehållet.  

1939 då William Wylers version kom ut var Hollywoods romantiska och melodramatiska 

filmer uppe på duken och även han valde att använda sig av denna genre för att fokusera och 

förmedla den kärlekshistoria som Wuthering Heights innehåller. Man kan med andra ord säga 

att han använde sig av den adaption som McFarlane beskriver som ett bevarande av romanens 

kärnstruktur i narrativ mening med en egen tolkning av texten. Själva narrativiseringen har 

följaktligen nästintill samma struktur som boken, men med ett fokus på kärleken i historien. 

”Hinge-points” som är de betydelsefulla händelserna i berättelsen med dess katalysatorer, till 

exempel Lockwood, har Wyler behållit och därmed försökt följa originalhistorien istället för 

att göra sin absoluta tolkning av den. Han har också fokuserat på just det skrivna ordets 

beskrivelser av det visuella, dock inte det audiovisuella, då han har använt sig av mycket 

känsloframkallande musik. 

2011 då Andrea Arnolds version kom ut hade självfallet samhället och dess konventioner 

ändrats mer än drastiskt. Detta är en tid då postkolonialistiska analyser finns inom de flesta 

ämnen, då mycket handlar om ett försök till ett rättvist samhälle. Arnold fokuserade därmed 

på just de postkolonialistiska delarna av kärlekshistorien, speciellt med fokus på Heathcliff 

som representerar ”den andre”. Hon har också valt att använda sig av romanens narration till 

största del, men har gjort en extrem tolkning åt det episk-lyriska hållet. Istället för den typiska 

Hollywood-narrationen med dess höga toppar av klimax, är det i denna film mer utjämnat så 

att de flesta händelserna är likartade i sin spänning. Arnold har, precis som Wyler, valt att 

utesluta delen av historien som behandlar huvudkaraktärernas barn och hur deras uppväxt ser 

ut. Då det avsnittet egentligen bara tillför insikten om hur Heathcliff blev grymmare och mer 

hjärtlös, kan man dra slutsatsen att Arnold inte vill använda sig av detta då det mer eller 
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mindre säger sig självt i och med de grymheter som Heathcliff själv har fått utstå. Wyler 

väljer att visa det i och med att Lockwood kommer till Heathcliffs hem där delar av den 

uppväxta avkomman bor. Detta är typiskt för filmer med anglosachsisk dramaturgi där 

åskådaren ska ledas genom berättelsen. Arnold har dessutom fokuserat på miljön som har 

beskrivits i boken och dragit det till dess yttersta gräns och längre. Hon har gjort miljön till en 

avspegling av Heathcliffs inre känsloliv som han själv inte visar annars. 

Den största skillnaden handlar om romanenes linjäritet och filmens spatialitet. Läsaren 

läser boken rad för rad och får i och med det kunskap om mycket i både omgivningen och 

känslorna. Filmen som istället visar ett helt rum på en och samma gång, där det finns många 

olika företeelser att fokusera på, gör att åskådaren kan missa vissa aspekter och detaljer. 

Åskådaren får i och med detta inte lika mycket kunskap på det sättet att denne just kan missa 

dessa saker. Detta som man inte kan missa i romanen då man läser den ord för ord. Det är 

detta som är det största problemet med omvandlingar av roman till film, men också det som 

ger mest frihet för filmskaparen. Filmskaparen har möjligheten att göra det val som Arnold 

gjorde med att lägga fokus på det postkoloniala perspektivet, vilket ger åskådaren en inblick 

och förståelse av hur man bland annat ser på ”den andre”.  

Min analys och slutsats har självfallet också påverkats av vad jag själv anser om de olika 

filmerna och boken, men också de teorier som jag valt att analysera utifrån. Detta betyder 

dock inte att det bara har varit till min nackdel, utan även min fördel då det har varit intressant 

och har i och med det gett mig inspiration till analyserna. Det som dock har gjort mitt arbete 

svårt är teorin om intermedialitet som var svår att få ett helhetligt begrepp om då det finns 

många böcker som behandlar ämnet på olika sätt och ur olika synvinklar. Detta hade vart 

intressant att fördjupa sig i för vidare forskning kring ämnet. Vidare var det också svårt att 

sålla i den postkoloniala teorin som är omfattande och har mycket att tillföra en analys av 

detta slag. Det hade också varit intressant att fördjupa sig mer i denna teori och koppla det till 

hur det ser ut i dagens samhälle, med andra ord att fördjupa sig i den samhälleliga påverkan 

som finns på filmerna. Det hade då vart speciellt intressant att fördjupa sig i bland annat 

boken Svart hud, vita masker av Frantz Fanon som var ett bra tillskott i denna uppsats och 

som hade vart ett intressant inslag i vidare undersökning.  

Avslutningsvis citerar jag, igen från sidan 7 i McFarlane (2004), Anthony Burgess syn på 

vad som händer när man omvandlar bok till film för att poängtera dess förvandling: 

 

The verbal shadow turned into light, the word made flesh. 
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Bilaga 1. 
AUDITORY CHANNEL 

 

Kind     Point of origin 

 

Noise Voice Music  On-screen  Off-screen 

 

Earshot

 Commentative 

 

VISUAL CHANNEL 

 

Nature of image   Treatment of image 

 

Prop Location Actor  

   

 Appearance Performance 

 

  Cinematography  Editing 

 

Lightning Color Camera Mise-en-scéne Type Rhythm 

 

 Distance Angle Movement Straight cut Fade Etc. 

 

(Chatman, 1990:135) 

 


