
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Att adaptera svartsjuka 

 

 

En komparativ analys av hur subtext påverkats i adaptionen 

av romanen Dream Story till filmen Eyes Wide Shut 

  

Författare: Yasser Radhi 

Handledare: Stefan Björnlund 

Examinator: Cecilia Strandroth 

Ämne: Bildproduktion 

Kurskod: BQ2042  

Poäng: 15hp 

Examinationsdatum: 6/12-2016 

 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 

Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa 

och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 

Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina 

arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

 

 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  



 

 

Abstrakt 
 

Subtext är en sanning gömd under ytan, som avslöjar en handling eller ords sanna mening. 

Hur kan en adaptionsprocess påverka subtexten då en bok tolkas om till film? Syftet med 

denna uppsats är att applicera en komparativ adaptionsanalys för att svara på frågan kring hur 

subtexten i en bok påverkas av att adapteras till film. Två kapitel och dess respektive 

filmscener analyseras därmed för att därefter peka ut dess subtext, detta från boken Dream 

Story och dess filmatisering Eyes Wide Shut. Skillnaderna i hur subtexten förmedlats pekas 

sedan ut i resultatet, där slutsatser kring adaptionsprocessen av subtext görs. Subtexten 

analyseras med hjälp av Linda Segers bok Writing Subtext: What Lies Beneath, vilket 

understöds med Thomas Denks teorier kring komparativa analyser i Komparativ metod – 

förståelse genom jämförelse. Resultatet har då pekat på att subtexten påverkats av att gå från 

en litterär till visuell tolkning, där mediespecifika detaljer påverkat berättandet. Dock har 

samma subtext i stor grad framförts i filmen, det har endast handlat om mediespecifika 

tolkningar. 

 

Nyckelord: adaption, subtext, Eyes Wide shut, Dream Story, Stanley Kubrick, Arthur Schnitzler, 

komparativ analys 
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1. Inledning 
Berättarformer så som film och litteratur strävar efter att beröra. När vi exempelvis kollar på 

en film och en karaktärs handling tar oss med häpnad, då har någonting hänt. Men med allt 

som händer i en film, så som med en karaktärs enkla ord, gömmer det sig ofta någonting 

under ytan. Vi ser eller hör inte exakt vad det är, men någonstans under ytan gömmer sig 

något som kommit att kallas för subtext. Den egentliga intentionen. För när en karaktär gör 

eller säger någonting, kan subtexten peka på någonting annat. När en skådespelare väljer att 

agera på ett visst sätt eller en regissör valt en kuliss som kan berätta mer än platsen vi är på, 

då upplever vi subtext i allra högsta grad. Subtext är då den mening som gömmer sig bakom 

exempelvis en fras som yttras, det som frasen egentligen försöker säga. 

 

Författaren Linda Seger menar att vi upplever subtext varje dag i våra liv. När du frågar någon 

om anvisningar till en plats kan du få ett rakt svar utan subtext med enkla hänvisningar. Eller 

så svarar personen: “Varför vill du åka dit när det finns så mycket att göra här?”. Lägg därtill 

att svaret kommer från en attraktiv person som därefter blinkar åt dig. Detta exempel på 

subtext ger Seger, som pekar på det senare citatet som en fras med en subtext. Den attraktiva 

personen vill ha kvar dig för något annat (Seger 2011, 1). Orden går att tolka om till något 

annat. 

 

Vidare kan man då undra kring den subtext som en författare skrivit i en roman - vad händer 

när filmvärlden ska göra en filmadaption på boken? Den arbetsprocess som sker när en film 

skapas med bok som förlaga kan komma att förändra mycket. Ofta diskuteras exempelvis de 

karaktärer som inte överlever från bok till film, eller händelser och scener som även de 

försvunnit (Seger 1993, 2-3). Därtill hör även den ursprungliga författarens subtext. Det som 

ligger under ytan, ord och handlingars intention. Vad händer med subtexten när en roman 

adapteras till en långfilm? 

 

Genom att analysera en adaption kan man peka ut de skillnader som uppstått. En 

originalupplaga kan säga en sak medan en adaption kan säga något annat. För vad händer 

egentligen när en bok skall adapteras till en film? Kanske ligger det intressantaste i subtexten. 

 

Subtext hittar vi i litterära verk och film, eller så mycket som i våra egna liv. Alltid där, 

någonstans under ytan, är subtext den egentliga intentionen bakom våra ord och handlingar. 
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När du ser på en film, inte minst av den ständigt analyserade regissören Stanley Kubrick, 

finns det ett värde i att hitta vad som döljer sig under ytan för att ytterligare förstå handlingen. 

Vad betyder det när en karaktär rör sig eller säger något på ett visst sätt? Vad försöker hen 

egentligen säga? Det blir en fråga om subtext, något som den här uppsatsen kommer att 

behandla. 

 

I filmen Eyes Wide Shut skildras karaktären Dr. William Harford och hans relation till sin fru, 

Alice Harford, spelade av Tom Cruise och Nicole Kidman. Här berättas en historia om 

osäkerhet, tillit och paranoia, baserat på Arthur Schnitzler bok Dream Story, en österrikisk 

författare som levde mellan 1862 till 1931 (NE, 2016). Filmen adapteras på hans bok, en 

historia om den manliga karaktärens relation till sin fru och det sexuella. Boken publiceras i 

litterär form sjuttio år innan den slutligen adapteras till film. Vad händer med den 

ursprungliga historien? Det som berättas och menas i den ursprungliga subtexten, kan det 

överleva från bok till film? Vad är egentligen subtext och i vilka former hittar vi den? Denna 

uppsats kommer att undersöka subtexten i Arthur Schnitzler roman kontra Stanley Kubricks 

filmadaption genom en adaptionsanalys, för att på så sätt hitta och definiera skillnaderna i hur 

subtext förmedlas och förändras genom en adaptionsprocess. 

 

1.1 Bakgrund  
 

Den erkände regissören Stanley Kubrick kom att göra film ett helt liv, fram till sin egen död 

1999, månader innan premiären av det som kom att bli hans sista film, Eyes Wide Shut. 

Filmen i fråga möttes av en blandad om inte hård kritik, ett mottagande som genom åren har 

kommit att kritiseras (Ransom 2010, 31-33).  

 

Filmen är adapterad från boken Traumnovelle av Arthur Schnitzler, senare kallad Dream 

Story i sin engelska översättning. Boken publiceras först 1926, skrivs på tyska och utspelar sig 

i Wien. Många år senare köper en ung Stanley Kubrick rättigheterna till boken, rättigheter 

som han kom att äga fram till slutet av nittiotalet när boken till slut blev filmatiserad (ibid). 

Detta leder till adaptionsprocessen, en krävande process där romanen ofta måste anpassas 

efter filmens oskrivna regler, samtidigt som man inte vill tappa romanens väsentliga innehåll.  
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Eyes Wide Shut är inte Kubricks första filmadaption och det finns en historia bakom hans 

tidigare adaptioner. Den mest noterbara är kontroverserna kring hans film The Shining (1980), 

baserad på Stephen Kings roman med samma namn. King var inte alls nöjd med Kubricks 

adaption och kallade den bland annat “pervers” och “en besvikelse” (Browning 2009, 229). 

Då Kubrick arbetat sig bort från romanen för att nå sin egen mening skapades kontroversen i 

fråga. King kom själv att producera en tv-serie som närmare följer originalromanen, men 

faktum kvarstår att det är Kubricks film som stått sig med tiden och än idag diskuteras. Detta 

bland annat genom dokumentären Room 237 (2012), en dokumentär som fokuserar på 

framförallt filmens subtext. Allt ifrån tavlor till gester tolkas här av fans som letar efter 

subtext i alla möjliga hörn (Dargis, 2013). 

 

Eyes Wide Shut är dock inte en manusadaption skriven av endast Stanley Kubrick, utan även 

den meriterade och Oscar-vinnande manusförfattaren Frederic Raphael. Ett intressant 

samarbete, då Raphael i sin egen artikel publicerad i The New Yorker berättar om processen 

tillsammans med Kubrick (Raphael, 1999). Kubrick hade en del problem med sin adaption 

och ville ha hjälp med dessa. Exempelvis utspelar sig boken i 20-talets Wien, medan filmen 

ska utspela sig i 90-talets New York. Detta leder till kulturella skillnader i framförallt språk, 

men faktum är att denna mänskliga berättelse i övrigt inte påverkats av detta. Namn, ord, 

platser och färdfordon utbytes, men inte mer än så. 

 

I deras samarbete arbetade Raphael med de tidiga utkasten av manuset, hårt modererad av 

Kubrick tills han var tillräckligt nöjd med det som skrivits. Då tog Kubrick själv tag i manuset 

och skrev sina egna utkast, även om Raphael kom att skriva om de utkasten också. Denna 

process fortsatte, där Raphael i stort sätt fick eftersträva Kubricks vision i ett samarbete där de 

ytterst sällan träffades (ibid). Resultatet blev ett manus som matchar Kubricks vision, där han 

utnyttjat Raphaels kunskaper som manusförfattare för att på bästa sätt skapa en välskriven 

adaption. I grund och botten handlar det om två manusförfattare, men faktum framstår att det 

är Kubricks vision som har fått stå i centrum. 

 

1.2 Problemställning och syfte 
 

Hur påverkas en berättelse av att tolkas om till annat medium? Det syfte som denna uppsats 

strävar efter är att förstå sig på är hur en adaption påverkar subtexten i en berättelse. I detta 
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fall har vi filmregissören Stanley Kubricks adaption Eyes Wide Shut, som adapterats utifrån 

boken Dream Story av Arthur Schnitzler. Då filmens regissör kan ha kommit att använda sig 

av dialog, foto och diverse metaforer som inte kunnat användas i boken på grund av 

skillnaderna mellan bok och film som medium, förändras berättandet fundamentalt. En del i 

detta är berättelsens subtext, något som uppsatsen kommer att avgränsa sig mot i den 

adaptionsanalys som kommer att presenteras. Detta för att analysera: 

 

 Hur kan adaptionsprocessen från bok till film påverka subtexten? 

 

Genom att peka på subtexten i två kapitel ur boken och sedan analysera subtexten i filmens 

respektive scener strävar uppsatsen efter att besvara: 

 

 Vad berättar Schnitzlers subtext i de enskilda kapitlen? 

 Vad berättar Kubricks subtext i de enskilda scenerna? 

 

Genom dessa problemställningar är målet att peka ut de skillnader som kan uppstå när en 

adaptionsprocess tagits an från bok till film, samt peka ut de olika sätt som subtext förmedlas 

på i Kubricks film. Detta kräver även en förståelse kring övriga skillnader mellan upplagorna 

som inte påverkat subtexten, vilket leder till att generella skillnader mellan bok och adaption 

inte får förväxlas med de berättande komponenterna som påverkar subtexten.  

 

Frågan som dock kommer att ställas är huvudsakligen vad det finns för subtext i scenerna vad 

gäller karaktärer och deras omgivning. Då medierna är så pass annorlunda kan det komma att 

dyka upp subtext på ett sätt i filmen som aldrig varit möjlig i en bok, samt subtext mellan 

raderna i boken som inte gått att översätta i film (så som subtexten bakom inre monologer). 

Med hjälp av denna analys hoppas uppsatsen peka ut dessa subtexter för att på så sätt få en 

bättre förståelse för de olika medierna, adaptioner och arbetssätt som författare och regissör 

utnyttjat. 
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1.3 Metod 
 

Med hjälp av Linda Segers bok Writing Subtext: What Lies Beneath kommer den här 

uppsatsen att gå igenom två enskilda scener ur Schnitzler bok och Kubricks film. Genom att 

först applicera Segers texter om subtext på boken kommer scenerna ur boken analyseras för 

att hitta författarens subtext kring det som karaktärerna säger, tänker och var de befinner 

sig/betraktar, för att sedan gå över till Kubricks film och analysera subtexten inom dialog, 

gester och bilder samt metaforer (som alla har ett eget genomgående kapitel för subtext i 

Segers bok).  

 

Genom detta förväntas en komparativ analys kunna undersöka om det finns skillnader i den 

konkreta subtextens mening, de skillnader som uppstått och de olika sätt som subtexten 

förmedlats på. Detta genom att göra en adaptionsanalys som undersöker detta med 

användandet av en komparativ metod. 

 

1.3.1 Adaptionsanalys 

 

En adaptionsanalys fokuserar på utvecklingen av exempelvis en bok till filmmanus. Boken 

adapteras då för film. Med en adaptionsanalys kan man analysera denna process och peka ut 

eventuella skillnader som uppstår. Ett problem med detta är dock mångfalden av skillnader 

som uppstår vid en adaptionsprocess (se: teori). Detta leder till att avgränsningar blir viktiga 

för att inte fokus läggs på övriga detaljer. Vidare är det en lämplig analys att göra för att 

analysera ämnet subtext, då det kan finnas ett värde i att analysera huruvida denna påverkas 

av processen. 

 

1.3.2 Komparativ metod 
 

Denna uppsats avser att undersöka skillnaderna som uppstår i en adaption genom en 

jämförelse mellan bok och film och därför kommer en komparativ arbetsmetod att tillämpas. 

Denna analysmetod kommer att användas för att hitta skillnaderna och redovisa resultatet 

efter den komparativa analysen. 
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Statsvetaren Thomas Denk skriver att komparativa studier kan tillämpas för att studera 

likheter och skillnader, men likväl att ett antagande behöver göras för att likheter eller 

olikheter faktiskt kommer att finnas (Denk 2007, 7). Med detta går han igenom tre olika typer 

av komparativa studier, där förklarande studier är den metod som denna uppsats kommer att 

använda sig av. Förklarande studier är en studie med ett mer avancerat syfte, som enligt Denk 

inte enbart syftar på att belysa de skillnader som analysen finner utan att sedan vidare 

analysera för varför skillnaderna uppstått (Denk 2007, 12). Detta kan då användas som 

verktyg för att diskutera hur skillnaderna som uppstår vid en adaptionsnanalys påverkar 

subtexten. 

 

Därmed kommer studien i sig att vara en fokuserad sådan, en komparativ studietyp som 

används då studien skall fördjupa sig i att analysera två till fem subjekt Enligt Denk är denna 

mängd den vanligaste. Vidare handlar det om ett forskningssätt som i likhet med sitt namn 

handlar om att fokusera och därmed koncentrera studien på sitt subjekt, något som leder till 

att en stark jämförelse skapas (ibid, 42). Detta blir då av relevans för denna uppsats som 

kommer att fokusera på två delar ur bok respektive film. 

 

Men för fokuserade studier pratar Denk om annorlunda typer av studier, en typ som fokuserar 

på skillnader och en på likheter (ibid, 43).  Då båda typerna är relevanta för uppsatsen i fråga 

kommer båda att tillämpas i analysen. Detta eftersom både likheter och olikheter är relevanta 

för att förstå de skillnader som uppstår under adaptionsprocessen, då uppsatsens mål är att 

förstå hur arbetsprocessen i sig påverkar berättelsens subtext. 

 

Därmed anser jag att förklarande studier är relevant för att analysen inte bara ska belysa 

skillnaderna i adaptionsprocessen men även för att förstå varför dessa sker. Vidare kommer då 

den fokuserade undersökningen att användas för att på ett intensivt sätt peka ut dessa 

skillnader i analysen. Samtidigt skapas ett problem i det faktum att studien baseras på subtext, 

ett fenomen som går att tolka på olika sätt. Därför kommer Linda Segers bok om subtext att 

användas som huvudverktyg för att på bästa sätt peka ut typer av subtext och därmed 

analysera utifrån dessa i studien. 
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1.4 Avgränsningar 
 

Då uppsatsen är en analys av adaption kommer en komparativ analys av två källor, bok och 

film att göras. För att uppnå ett resultat kommer uppsatsen att behandla subtext och hur denna 

påverkas av adaptionsprocessen, eftersom att en analys av alla skillnader vid en adaption är 

för omfattande för uppsatsens längd. Subtext är en aspekt som allt för sällan utforskas i dessa 

sammanhang, något som redovisas i avsnittet tidigare forskning. Vidare kommer analysen av 

subtext att fokuseras på Linda Segers teorier kring ämnet, för att ha tydlig underliggande teori 

som kan appliceras på den komparativa analysen. 

Analysen kommer att behandla bokens första och sista kapitel, samt filmens respektive 

scener. Detta då kapitlen ger en övergripande bild för karaktärernas utveckling, någonting 

som kan vara relevant då subtext skall analyseras. Vidare är det av nytta för en 

adaptionsanalys att analysera mer än en scen för att på så sätt peka ut flera exemplar då 

resultatet nås. 

2. Tidigare forskning och teori 
För att redovisa för den teori som finns för adaption, subtext samt tidigare forskning och 

artiklar gjorda kring Stanley Kubrick och Eyes Wide Shut kommer det här avsnittet ta upp den 

relevanta informationen för detta. Detta genom att först förklara vad adaption och subtext 

innebär, för att sedan utforska den tidigare forskning som finns kring uppsatsens ämne. 

 

2.1 Adaption 
 

Adaption handlar exempelvis om en litterär källa som skall adapteras för ett annat medium. 

Ett vanligt exempel är ett litterärt verk som skrivs om till ett filmmanus, en process som görs 

hela tiden inom filmvärlden. Ett normalt fenomen i adaptionsprocessen är dock att 

adaptionerna måste anpassa sig under övergången till film, vilket betyder att många romaner 

exempelvis skalas ner för att på så sätt bli mer lämpade till långfilmens längd. Detta leder ofta 

till att delar av boken försvinner, såsom scener och karaktärer som inte får plats (Seger 1993, 

2). 

 

När ett litterärt verk ska adapteras krävs ett nytt tankesätt. En bok kan ofta vara för lång eller 

kort, något som kräver en förståelse av dramaturgi för att på så sätt inte tappa den grund som 
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varje berättelse behöver (Seger 1993, 2-3). Samtidigt kan en kortare novell adapteras till film, 

vilket kan komma att kräva en adaption där du istället bygger på med nya händelser (ibid).  

 

Samtidigt kan adaptionsprocessen bli mer av en fråga om att vara trogen originalkällan. Hur 

nära bör en filmadaption följa romanen som den adapterats på? Kan vi ställa krav på detta? Är 

det upp till manusförfattare, regissör, eller författaren av boken? Finns det en skyldighet hos 

filmskaparna att följa bokens originella vision (ibid, 3)? Denna typ av frågor går egentligen 

inte att ge ett konkret svar på. Det är en verklighet inom adaptionsprocessen, där 

manusförfattare och regissörer ofta har makten att bestämma hur nära man vill följa 

originalkällan (ibid, 6). 

 

Med denna makt skall då filmskaparen skapa en historia, och som med alla historier berättas 

denna med hjälp av subtext, en slags underliggande sanning som representerar det som 

faktiskt menas. Vad händer med subtexten när en bok skall tolkas till film? 

 

2.2 Segers teori om subtext 
 

Då denna uppsats vidare kommer att fokusera på subtext och adaption krävs en 

grundläggande förståelse för vad som menas. Seger skriver i Writing Subtext: What Lies 

Beneath kring hur karaktärer inom drama aldrig egentligen säger vad dom menar Segers 

första exempel på vad subtext kan vara är någonting som sägs i en dialog, vars ord i sin 

enkelhet skildrar en subtext (Seger 2011, 1). 

 

Vidare förklarar även Seger att subtext går att finna på flera plan, som vad som görs i en scen 

eller bara genom bilder (ibid, 4). Att exempelvis karaktärernas gester berättar någonting, eller 

att kamerans placering utnyttjas för att utforska en subtext. Därmed kan man sammanfatta 

subtext som en slags osynlig sanning, att inte säga någonting uttryckligen. Ett exempel som 

Seger ger är från den subtext som vi själva kan komma att stöta på under våra interaktioner 

med andra människor, exempelvis någon som klagar på söndagsmiddagar med familjen (ibid, 

7). Seger pekar då på de frågor man själv kan komma att ställa när man hör orden yttras, som 

varför en person skulle säga något sådant. Är det utifrån egna, dåliga erfarenheter av sådana 

söndagar? Erfarenheter som man snabbt själv kan fylla i, utan att egentligen känna till de 
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egentliga orsakerna bakom påståendet, skapar en frågvis subtext som får betraktaren att undra 

vad som ligger bakom ytan. 

 

Ett annat exempel som Seger ger är exempelvis en diktator som förklarar krig mot ett land för 

att skapa fred, men att man vid närmare granskning av landet som det skall “förklaras fred” i 

finner att det bland annat finns olja att stjäla. Vidare kan diktatorn i fråga ha gjort tidigare 

anspråk på fred genom krig utan att någonsin egentligen lyckats skapa en fred (Seger 1993, 

7). 

 

Men för att hitta subtexten behöver man förstå hur en författare eller filmskapare arbetar för 

att skapa den. Dels behöver man förstå att det finns två olika sorters subtext hos en karaktär, 

den medvetna och den omedvetna subtexten (ibid, 10). Skillnaden är enkel, ibland är en 

karaktär medveten om subtexten bakom hens ord, som en slags mening som personen väljer 

att inte direkt dela med sina medmänniskor. Ibland är subtexten något som hen inte ens själv 

inser, vare sig det handlar om en hemsk sanning eller ett förträngt minne som omedvetet tagit 

över. Vidare kan en subtext vara kulturell, som att en present kan tolkas på olika sätt, 

beroende på vilket land du är i (Seger 2011, 25). En person som aldrig tidigare stött på en röd 

ros kan missa dess romantiska innebörd, en symbolisk subtext. 

 

Hur skriver då en författare subtext? Seger pekar på att många författare ofta skriver utan 

subtext i sina första utkast, för att sedan skriva om dialog, reaktioner med mera till ord där det 

som tidigare kan ha sagts med en mer direkt ton istället endast ligger mellan raderna, i 

subtexten (Seger 2011, 32). Exempelvis att en karaktär i första utkastet är direkt med att 

berätta för en person att hen finner personen attraktiv, för att sedan röra sig mot någonting där 

detta förs fram på annat vis (ibid). Istället kan nervositet appliceras för att visa karaktärens 

känslor. 

 

Subtext finns överallt, men kanske hittas den som mest i olika former på film (ibid, 32). 

Karaktärer, dialog, ord, handlingar, bilder och metaforer är de former av subtext som Seger 

erkänner och diskuterar i sin bok, och med hjälp av hennes vidare djupgående analyser för 

dessa olika former av subtext kommer uppsatsen vidare att behöva vända på varje detalj i 

analyserade scener för att hitta subtexten. 
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Bortom Segers tänkande kring subtext hittar vi även Charles Baxters bok The Art of Subtext: 

Beyond Plot. Baxter fokuserar då på vad som gör att subtext letar sig upp till ytan och 

utforskar vidare hur författare arbetar med subtext. Baxter skriver själv att han med boken 

framförallt hoppas inspirera sina läsare, då han representerar sitt tänkande om subtext i ett 

följe av uppsatser som utforskar ämnet (Baxter 2007, 5).  

 

Bokens fria språk är ett annat sätt att utforska subtext på, men likväl är Segers mer konkreta 

kapitel ett mer relevant underlägg för denna uppsats. Trots att Baxters litterära tolkningar har 

ett värde i hur man på ett annat sätt kan tolka subtext, är det Segers konkreta uppdelande av 

olika subtext-typer som gör sig mer lämpande för en analys av framförallt film. 

 

För att vidare förenkla kring vad denna uppsats kommer mena när den diskuterar subtext, 

kommer det då handla om en subtext som bygger på Linda Segers tänk kring begreppet. Att 

subtext helt enkelt är ett intertextuellt begrepp som i film och bok används som verktyg för att 

berätta handlingen på en annan nivå. Den handfasta subtexten som kommer appliceras på 

analysen tas upp i nästa avsnitt. Med den grundläggande forskning för subtext som framförallt 

Seger framför kommer uppsatsen att applicera dessa på den komparativa adaptionsanalysen, 

för att på så sätt skapa ett arbetssätt som kan svara på de frågeställningar som framförts.  

 

2.3 Segers kategorier av subtext 
 

I Segers bok om subtext, Writing Subtext, what lies beneath tar hon i sina kapitel upp vad 

subtext är och går sedan igenom, oftast med exempel från filmer, de olika typerna av subtext 

som uppstår framförallt inom just det filmiska mediet, även om exempel från bland annat våra 

egna liv används. Denna subtext kommer då stå till grund till vad som menas när det i 

analysen hänvisas till att subtexten avslöjar en annan intention. 

 

2.3.1 Subtext genom karaktärer och dialog 

Karaktärernas biografi 

 

Segers andra kapitel i boken, Expressing Subtext Through Word: Character Information And 

Backstory, går igenom hur karaktärer och deras bakgrund påverkar subtexten. Efter att först 
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ha diskuterat olika sätt att ta sig an detta som författare, då vissa föredrar att skriva en liten 

biografi för sina karaktärer innan de börjar och andra utvecklar den längs med den skrivande 

processen, går Seger igenom hur det som hänt kan ligga som en subtext för en karaktärs 

senare handling (Seger 2011, 35). 

 

Ett exempel ges från filmen Spiderman 2 (2004). I filmen bestämmer sig Spiderman för att 

kasta bort sin dräkt och sluta vara en superhjälte. Ett beslut som Seger menar blir trovärdigt 

tack vare att det ligger en subtext bakom hans beslut. Detta då han filmen igenom handskas 

mellan konflikten att vara Spiderman och sin kärlek för en annan karaktär, någonting som 

Seger menar bygger upp till hans slutliga val (ibid, 39). Spidermans biografi agerar då som 

subtext för hans beslut. 

 

Ord och dialog 

 

Seger diskuterar i nästa kapitel hur exempelvis huvudkaraktärers ord kan användas för att 

antyda på subtext. Exempelvis menar Seger att en karaktär kan antyda något genom subtext, 

för att sedan rakt ut säga subtexten i sin dialog. Det vill säga, efter att ha yttrat en subtext 

egentligen förklara vad den är för publiken, en teknik som Seger varnar kan vara för tydlig 

(Seger 2011, 55-56). Ett annat exempel är hur ett ord kan användas, då Seger pekar på filmen 

Ordinary People (1980), där ordet “great” används för att beskriva en människas tillstånd 

trots att alla karaktärer inser att karaktären inte alls mår bra. Genom att åter igen använda sig 

av det ordet och dess subtext kan man genom repetition peka på en subtext genom Segers 

utpekade teknik (ibid, 62-63). När karaktärerna återigen kallar karaktärens tillstånd för ”great” 

påminns vi om subtexten bakom, den understryks. Karaktären mår egentligen inte alls bra. 

Med förståelse för hur karaktärers bakgrund och information påverkar subtexten, samt de 

olika teknikerna för hur dialog och ord kan fungera kommer detta att kunna appliceras på den 

komparativa analysen, för att på så sätt hitta subtext i såväl bok som film. Mer unikt för det 

litterära mediet ligger i faktumet att någonting som kroppsspråk kan ligga utskrivet tydligt. 

Står det att en karaktär har ett nervöst kroppsspråk lämnas ingenting åt subtexten. Vi känner 

redan till den. I en film blir detta annorlunda. 

 

2.3.2 Subtext genom gester, handlingar och kroppsspråk 
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“The gestures and action tell the truth, even if the words lie.” (Seger 2011, 83) 

 

Med detta pratar Seger om gester och handlingar, där det menas att ens handlingar kan avslöja 

en människa vars ord inte berättar den hela intentionen. I sitt kapitel Expressing subtext 

through gestures and action menar Seger på att mycket av subtexten berättas genom hur en 

karaktär reagerar på något (ibid). Här menar Seger att en skillnad mellan film och roman 

uppstår. I en roman menar Seger är allting oftast tydligare, då en karaktär eller berättare oftast 

förklarar för läsaren vad som händer, inklusive subtexten. Men i en film pekar Seger på att 

allting behöver gå igenom mediets element, det vill säga ord, ljud och bild. Här måste istället 

subtexten oftast tolkas genom våra sinnen, vilket gör sättet som karaktärer handlar på blir av 

vikt då det lämnas åt våra ögon att tolka (ibid). En tolkningsfråga av subtext mellan film och 

bok uppstår. 

 

Karaktärernas kroppsspråk 

 

Seger ber läsaren även uppmärksamma kroppsspråket. Hon menar att man egentligen skall 

kunna stänga av ljudet och läsa av en situation med bara kroppsspråk både i filmen och våra 

liv. Detta då kroppsspråket ibland inte återspeglar en karaktärers ord och därmed kan avslöja 

subtexten bakom orden genom denna skillnad (Seger 2011, 86). 

 

2.3.3 Subtext genom bilder och metaforer 
 

I kapitlet Creating subtext through images and metaphors diskuterar Seger den subtext som 

gör sig allra mest unik kontra litteraturen, bilderna. Exempel som ges är sådana där en kvinna 

knäpper upp sin blus. Sitter det en man i närheten går det att tolka på ett sätt, är det bara en 

hög temperatur på ett annat (ibid, 87). En subtext och handling vars mening är beroende av 

hur man tolkar gesten gentemot omgivningen vi ser, då vi kan tolka det som att kvinnan 

knäpper upp blusen gentemot mannen eller endast för att det är varmt. 

 

Plats 

 

Platser berättar även de någonting om en historia. När en farbror tar med en tjej till en vuxen 

och suggestiv bar ställer åskådarna direkt frågor om vad farbrorn egentligen har för motiv, då 

subtexten bakom att ta med sig någon till denna typ av plats är barnförbjuden. Detta exempel, 
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som Seger plockat ur Alfred Hitchcocks Shadow of a Doubt (1943), är en scen där karaktären 

Uncle Charlie tagit med sig sin brorsdotter till baren i fråga för att lära henne en läxa om livet 

(Seger 2011, 108). Subtexten träder inte fram förrän de börjar samtala vid baren, men likväl 

manipuleras vi av platsens subtext i förväg, vilket skapar en spänning. 

 

Visuella metaforer 

 

Men för att peka ut de starka metaforerna menar Seger att en film återkommande kan använda 

sig av en visuell bild för att peka på en subtext som löper igenom hela filmen, som att mat kan 

användas för att peka på vad som verkligen är viktigt i livet (Seger 2011, 111). Ett annat 

exempel som Seger ger tas ur filmen Gladiator, där huvudkaraktären vid flera gånger ses 

beröra vete, samtidigt som hans barn hörs i bakgrunden. Det pekar på en av hans 

huvudsakliga konflikter i filmen, att ta sig hem till sin familj som han berövats. 

 

2.3.4 Sammanfattande av Segers teorier om subtext 
 

Uppsatsen kommer huvudsakligen att fokusera på de utdrag och kapitel som redovisats. 

Genom att analysera bokens karaktärer och dialog, för att sedan applicera samma kapitel på 

filmen och därtill även analysera gester, handlingar, bilder och metaforer kommer analysen ha 

tillräckligt med teoretiskt stöd för att peka på de skillnader som uppstår i subtexten genom en 

komparativ adaptionsananlys.  

 

2.4 Tidigare forskning 
 

Eyes Wide Shut och Stanley Kubricks filmografi i stort är filmer som tidigare forskning 

behandlat, även om just subtext inom adaption aldrig funnits som huvudtes. I akademikern 

Kurt Taroffs artikel No dream is ever just a dream drivs en adaptionsanalys med fokus på 

Eyes Wide Shut som monofilm (Taroff 2011, 145). Monofilm menar Taroff är en genre som 

fokuserar på att subjektivt visa protagonistens fysiska upplevelser (ibid, 147). Detta är det 

närmsta vi kommer en analys av Eyes Wide Shut som beskriver subtext, då Taroff exempelvis 

pratar om hur Kubrick använder sig av en längre tagning för att skapa en distans till 

huvudsubjektet, det vill säga en kamerateknik med subtext. I övrigt går Taroff igenom scener 

från bok och film och argumenterar för att monodrama som monofilm påverkas då det ska 
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berättas på film istället för bok, där han även upplyser att flera analyser av det slaget 

(monofilm) bör göras (Taroff 2011, 156-157). 

 

Vidare hittar vi även Charles H. Helmetags raka adaptionsanalys av Eyes Wide Shut och 

Dream Story. I sin analys går han igenom bok och film från början tillslut, där han översiktligt 

pekar på de skillnader som uppstått från bok till film. Scener som förändrats eller tagits bort, 

kronologi och små skillnader i dialog. En översiktlig artikel som enkelt beskriver skillnader 

utan att egentligen analysera varför och fungerar mest som en artikel om just skillnaderna i sig 

mellan bok och film som adaptionsanalys (Helmetag 2003, 276-283). 

 

Vidare finns adaptionsanalyser av Kubricks övriga filmer, exempelvis Anneliese Fältströms 

uppsats om våldet i A Clockwork Orange, där våldet i både bok och film analyseras för att på 

så sätt visa dess syfte genom en adaptionsanalys. Med denna forskning kan man konstatera att 

Kubrick inte är ett ovanligt subjekt för adaptionsananlys, men att en avsaknad för 

adaptionsanalys om subtext finns. Uppsatsen kommer inte att applicera denna forskning på 

analysen, utan redovisas istället för att visa de artiklar som skrivits kring ämnet. Denna 

uppsats gärning kommer därmed vara att utöka Kubrick-forskningen som gjorts genom att 

inkludera en analys som fokuserar på framförallt subtexten. 

3. Analys 
Två scener ur filmen och dess respektive kapitel i boken har valts ut för att sättas in i den 

komparativa analysen. Analysen av en scen börjar med att sammanfatta scenens 

grundläggande handling i ett kort synopsis. Därefter analyseras bokens respektive sidor för 

scenen i fråga, där Segers teori om Subtext genom karaktärer och dialog endast används, 

eftersom detta avsnitt är lämpligast för den litterära formen. Analysen går igenom bokens 

sidor som är representativa för filmscenen och applicerar teorin efter uppdelandet av Segers 

subtext. Vidare går analysen vidare till filmen, där filmscenen analyseras med hjälp av 

avsnittet Subtext genom karaktärer och dialog, för att sedan även behandla teorin kring 

Subtext genom gester och handlingar samt Subtext genom bilder och metaforer. 
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3.1 Synopsis för Eyes Wide Shut och Dream Story 
 

I film respektive bok följer vi en manlig karaktär, Harford i filmen och Fridolin i bok. 

Huvudkaraktären är gift med Alice (filmen) respektive Albertina (bok). Efter att hans fru 

bekänt sig nära att vara otrogen en gång pådrivs maken av svartsjuka att bege sig ut en sen 

kväll, där han bland annat stöter på en prostituerad kvinna. Vidare får han chansen att 

infiltrera en inre cirkel med sexuella motiv, en slags elitisk sekt som Harford/Fridolin via en 

vän (som spelar piano med ögonbindel på deras träffar) lyckats få fram lösenordet från. Han 

köper en maskeraddräkt och tar sig in i cirkeln, där han sedan jagas bort. Paranoid och osäker 

på vad han skall göra finner sig Harford i ett förvirrat tillstånd. Till slut bekänner han allting 

för sin fru. 

 

3.2 Scen 1 - Bekännelser i sovrummet 
 

Förutsättningarna för scenen är att filmens gifta par, karaktärerna Dr. Harford och Alice 

Harford i filmen kontra Fridolin och Albertina i bok, kommit hem från en fest. Makarna har 

precis nattat sina barn när dom befinner sig i sovrummet. En klar skillnad här är att filmens 

karaktärer börjar med att röka marijuana i scenen, samtidigt som det inte finns några spår av 

substansen i boken. Vidare diskuterar de sina möten på festen de varit på, samt tidigare 

bekännelser. Skillnader i bekännelser mellan film och bok är att det endast är frun som 

bekänner i filmen, samtidigt som båda har något att berätta i boken. Dock berättar båda 

makarna om sina möten på festen i bok såväl som film. Båda scenerna avslutas med att maken 

måste därifrån på ett brådskande ärende.  

 

3.3 Dream Story – den litterära historien 
 

Bokens berättarperspektiv är från ett allvetande sådant, en berättare. Schnitzler berättar snabbt 

att de är makar med ett barn och vi får först reda på att makarna diskuterat den gångna kvällen 

och människor de stött på. Båda sägs överdriva den attraktion som personerna de talat med 

känt gentemot var make. Albertina respektive Fridolin retar därefter varandra för en påstod 

svartsjuka, samtidigt som de nekar att de själv skulle känna så. Därefter är det Albertina som 

genom en berättelse påbörjar det första stycket dialog. 
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Hon berättar om en dansk man de sett under en tidigare resa i Danmark. Vidare berättar 

Albertina att hon redan hade sett mannen i fråga tidigare samma dag. Deras blickar hade 

mötts, och Albertina hade spenderat resten av dagen med att tänka på det ögonblicket. Hon 

bekänner att om mannen hade sagt något, så hade hon varit redo att ge upp allt, inklusive 

Fridolin och deras barn. Inget hade senare hänt, men Albertina berättar hur hon 

nästkommande morgon vaknat upp med ångest. Hon säger sig inte veta om det var för att hon 

var rädd att mannen varit kvar, eller om mannen lämnat platsen. Hon avslutar sedan med att 

säga till Fridolin att det räcker nu och att hon berättat sanningen. 

Det är Fridolins tur, som även han ärligt erkänner sin gångna upplevelse i Danmark. Fridolin 

börjar då berätta om sitt möte med en ung, halvnaken tjej på stranden. En tjej som först verkat 

villig i sin blick, tills han närmat sig henne. Han hade då lämnat platsen. Albertina fäller en tår 

och säger till Fridolin att de i framtiden skall berätta allt för varandra. 

Vidare börjar hon tänka på de tidigare älskarinnor som han haft och även bekänt till. Fridolin 

förklarar att han i varje kvinna han träffat egentligen bara letat efter henne, någonting han 

insett. Albertina antyder på att hon själv kanske varit ute efter något sådant innan deras 

äktenskap. Om ni män bara visste, säger Albertina.  

Hon berättar sedan en historia om en ung, charmig man vid hennes fönster en kväll, som bara 

hade behövt utrycka att han velat ha henne, så hade hon varit hans. Den unga mannen hade 

sedan friat till henne nästkommande dag och det avslöjas att berättelsen handlar om Fridolin. 

Och om någon annan stått vid fönstret, undrar han? Det hade inte varit samma sak, menar 

Albertina. Och när Fridolin skall kontra avbryts de av ett meddelande, som gör att Fridolin 

måste gå därifrån. Det avslutas med att han pussar henne på pannan. (Schnitzler 1999, 3-9) 

3.3.1 Subtext genom karaktärer och dialog 

Karaktärernas biografi 

 

Makarnas bakgrund avslöjas snabbt, de är ett gift par med barn. Detta skapar förutsättningarna 

att som gift par kunna diskutera sina liv tillsammans, någonting som de i scenen gör. Eftersom 

att detta är det första kapitlet känner vi inte till något mer. Istället är nästkommande sidor i 

kapitlet en plattform för att utforska biografin, något som bygger för bokens framtida kapitel. 

Det enda som avslöjas är att de är hemkomna från en fest, där makarna träffat på människor 

som visat intresse gentemot makarna. Detta gör att vi sedan förstår vad det är för händelse de 

diskuterar, då Schnitzler redan lagt ut förutsättningarna för detta. 
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Ord och dialog 

 

Scenen börjar med att författaren Schnitzler avslöjar subtexten, då karaktärerna sägs överdriva 

nivån av attraktion som deras nya bekantskaper utstrålat gentemot var make på festen. 

Schnitzler fortsätter dessutom att skriva utan någon dialog, vilket leder till att subtexten 

fortsatt står tydligt skriven, då Schnitzler förklarar att gårdagens händelser inte är den första 

av sin typ. När Schnitzler inte använder sig av subtext för att berätta om exempelvis makarnas 

svartsjuka försvinner subtextens intertextuella effekt. Subtext används helt enkelt inte som 

verktyg här. 

Vidare försöker karaktärerna att svartsjukt driva ur varandra bekännelser, för att på så sätt fria 

sig själva från misstanke och anspänning. Återigen ligger subtexten tydligt skriven, då 

Schnitzler ännu inte börjat skriva dialog. Schnitzler berättar sen att Albertina är den första av 

de två som bekänner en äkta sanning. Albertinas dialog är rak och tydlig, vi vet att hon 

berättar utan en subtext. Allting är en ren sanning. 

Subtexten ligger mer i deras reaktioner. När Fridolin lyssnar på Albertina svarar han endast 

med “och sen?” ett flertal gånger, tyst men koncentrerat. En fras som upprepas och på sitt sätt 

förstärker subtexten i Fridolins tysta sätt att yttra den på. Vill han verkligen att hon ska 

fortsätta? Den typ av subtext som tidigare pekats ut av Seger i avsnittet för typer av subtext, 

då repetitionen av en fras kan ge den en ny dimension av subtext. Sen är det Fridolins tur, där 

Albertina med en tår rinnande säger att de numera skall berätta allt för varandra. Subtexten 

antyder att det är något som de allt för sällan gjort. Dock inser vi vidare vad detta får 

Albertina att tänka på, nämligen Fridolins tidigare älskare. 

När Albertina nämner dessa avslöjar Schnitzler att Fridolin har svårt för att tolka subtexten 

bakom detta. Är det ett slags hot, eller en förebråelse? Vi ifrågasätter hur berättelsen får 

honom att känna och en obekväm subtext skapas. 

När Albertina sen retsamt ifrågasätter vad män inte känner till, kommer det i sammanhang 

med att Fridolin ifrågasatt Albertinas kommentar om att kanske ha träffat någon annan innan 

de träffats. Frasens subtext är att Albertina pekar på vad män tror sig veta om kvinnor och 

därmed om henne. När hon dock förklarar att det inte är hennes fel att hon var oskuld när de 

träffats, är subtexten gentemot att hon lika gärna hade kunnat bli av med den, om tillfället 

hade givits. Fridolin sägs bli upprörd över hennes ord. Hon följer upp detta med en annan 

historia, den här gången om Fridolin. Subtexten är att mannen i historien är Fridolin och 
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Albertina menar att den bara fungerar med honom i rollen. Någonting som Fridolin inte 

hinner ifrågasätta innan han måste därifrån. När han sedan pussar henne på pannan beskriver 

Schnitzler att pussen kommer som om allt de pratat om redan glömts bort. Subtexten ligger i 

huruvida deras diskussion faktiskt satt sitt spår och skapar en frågvis subtext som läsaren får 

ta med sig till nästa kapitel. 

3.3.2 Slutsats 
 

Den genomgående subtexten i scenen är att makarna försöker klura fram sanningar ur 

varandra, detta tydligt förklarat av Schnitzlers berättare i början av kapitlet. Vidare används 

dialog för att utforska subtexten, där makarna utmanar varandra. Schnitzler har redan förklarat 

att de drivs av svartsjuka, en förutsättning som laddar dialogen med tydlig subtext. När 

Fridolin ber henne att fortsätta berätta, vet vi att han är svartsjuk. När Albertina fäller en tår, 

vet vi att hon är svartsjuk. Vi känner till subtexten bakom deras emotioner, vilket gör att den 

bakgrund och det berättande som Schnitzler använt sig av tydligt berättar en historia med 

genomgående svartsjukt laddad subtext som hela tiden driver konflikten framåt. 

Med den svartsjuka undertonen landar vi på att Fridolin, som inte får chansen att ifrågasätta 

Albertina vid slutet, lämnas undrande. Med bakgrund av att själv ha begått dessa brott verkar 

hans handlingars subtext peka mer på ett fokus kring huruvida Albertina också gjort sig 

skyldig. Samtidigt som Albertina själv, med sina tårar och berättelser, indikerar på att hon 

skulle kunna drivas eller kanske rent av redan har gjort någonting. Skillnaden i deras 

reaktioner, i Fridolins ilska och nyfikenhet gentemot Albertinas tår och mer retande dialog, 

pekar på att hon trots sitt erkännande är den som aldrig gjort något och i själva verket besitter 

en svartsjuka paketerad av en besvikelse gentemot sin man. Detta landar på Fridolins mer 

arga, anklagande svartsjuka och Albertinas mer ledsna svartsjuka som grundar sig på hennes 

mans gångna otrohet som endast kort nämns. 

 

3.4 Eyes Wide Shut – Filmens subtext 
 

Filmen har precis avslutat en scen där makarna varit på en fest, där makarna blivit sexuellt 

frestade. Harford dras iväg av två fotomodeller som han verkar villig att följa med, tills han 

avbryts av ett ärende. Samtidigt blir Alice uppvaktad av en man som vill älska med henne, 

men i sitt påverkade tillstånd lämnar hon honom ändå ensamt kvar, dock med glimten i ögat. 
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De befinner sig i sitt sovrum. Alice har rullat en marijuana-cigaretten och verkar vara den som 

rökt mest av makarna innan de lägger undan marijuanan och börjar prata. Alice, tydligt 

påverkad av marijuanan, frågar Harford om tjejerna på festen som han varit med. Harford gör 

sig tydligt överraskad och frågar vad hon pratar om. Hon undrar om han legat med tjejerna. 

Han förnekar detta och påstår att han inte ens flirtat med tjejerna, men Alice undrar vilka det 

var. Harford förklarar att de är fotomodeller. 

Harford gör därefter sexuella närmanden mot Alice, som dock börjar skratta när han frågar 

om mannen han sett henne med. Hon bekänner, fortfarande fnittrade, att han velat ha henne 

där och då. Harford tycker det inte vara konstigt i och med Alice utseende, någonting som gör 

henne upprörd. Är det enda anledningen män pratar med henne? Harford erkänner att hans 

åsikt är så simpel som att män styrs av sådana tankar. Och när Alice då undrar om inte den 

logiken pekar på att han själv velat älska med tjejerna han pratat med, säger han sig vara ett 

undantag. Detta eftersom han älskar henne. 

Alice verkar ha svårt att ta in hans ord. Detta förklarar hon argt och Harford säger att 

marijuanan gör henne aggressiv, men Alice kontrar med att det snarare är han som gör henne 

arg. Hon frågar varför han inte kan ge henne ett rakt svar. 

Alice ifrågasätter sen Harfords yrkesroll som doktor. Tänker han aldrig sexuella tankar när 

han undersöker kvinnornas bröst? Han nekar. Kvinnorna då, tänker inte de på vad han håller 

på med? Harford är säker, han menar att kvinnor inte tänker på det sättet. 

Alice tar upp evolution och hur det tydligen bara är männen som behöver föröka sig hela 

tiden. Hon diskuterar logiken i att inte kvinnor skulle ha samma driv. Sen skrattar hon 

hånfullt. “Om ni män bara visste”, yttrar Alice.  

Alice undrar varför han inte är den avundsjuka typen, vilket Harford förklarar är för att han 

litar på henne som fru och därmed är säker på att hon aldrig skulle vara otrogen. Han är säker 

på henne, vilket ger henne en skrattattack. Skratt som gör Harford frustrerad. 

När Alice lugnat sig berättar hon om deras semester på Cape Cod. Hon frågar om han minns 

en sjöman de sett, men det gör han inte. Hon berättar att hon såg honom för första gången den 

morgonen, när han checkade in. Deras blickar hade mötts, snabbt. Inget mer än så. Men Alice 

förklarar att hon knappt kunde röra på sig. Den eftermiddagen hade hon med Harford sen haft 

sexuellt umgänge och pratat om sin framtid med. Men vid inte ett enda ögonblick bekänner 
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Alice lämnade den okände mannen hennes tankar. Och om han hade velat ha henne, för 

endast en kväll, hade hon varit redo att ge upp allting. Harford, deras barn, allt.  

Samtidigt hade Harford varit henne mer kär än någonsin och hon säger att hennes kärlek för 

honom då varit skör och ledsam. Hon kunde sen knappt sova och hade vaknat panikslagen. 

Hon vet inte om det är för att hon var rädd att han lämnat, eller ifall han skulle vara kvar. När 

hon senare inser att han var borta blir hon till slut lättad. En tystnad lägger sig över makarna 

tills telefonen ringer och Harford brådskande måste åka därifrån. Alice ser besviken ut, 

samtidigt som Harford ångerfullt berättar att han måste iväg. (Kubrick 1999, 22:53 – 37:20) 

3.4.1 Subtext genom karaktärer och dialog 

Biografi 

 

Filmen börjar med andra förutsättningar än boken. Då subtexten inte kan skrivas ut som i en 

bok innan en scen, samt att festen de varit på inte kan upplevas med några få rader text 

utspelar sig scenen i sovrummet efter att filmen faktiskt visat deras upplevelser på festen i 

fråga. 

Bakgrunden vi får är att Harford varit med två kvinnor som han sett ut att vilja följa med, 

innan han blivit avbruten av ett ärende. Samtidigt är Alice visserligen lockad men likväl den 

som tydligt nekar mannen som vill ha henne. Därtill får vi se att de har att barn och är gifta, 

samt brukare av marijuana. Detta leder oss in till scenen i sovrummet. Med denna biografi kan 

vi som Seger diskuterat förstå de beslut som tas på en annan nivå.  

När vi exempelvis sett Harford vara nära att försvinna iväg med tjejerna på festen ger det hans 

senare förnekande av händelsen en annan dimension. Han ljuger. När han sen förnekar att 

sexuella tankar skulle uppenbara sig inom hans yrke undrar vi om han talar sanning. Hans 

biografi talar för att han lika gärna skulle kunna ljuga, men vi känner inte till tillräckligt. 

Subtexten blir frågvis. 

Ord och dialog 

 

När Alice frågar om fotomodellerna han varit med och Harford först inte säger sig veta vad 

hon pratar om vet vi att han ljuger. Vi vet subtexten bakom hans ord eftersom vi sett honom 

med kvinnorna. Han talar inte sanning. Biografi och ord går här samman. Samtidigt för detta 

oss vidare till Alice berättelse, där hon inte gömmer sig bakom sina ord. När Harford sen 

avfärdar historien med att hon trots allt är attraktiv blir Alice upprörd. Detta får Alice att själv 



 

21 
 

ifrågasätta subtexten bakom Harfords ord, då hon tolkar det som att alla män endast pratar 

med henne av den anledningen. När han sedan förklarar sitt tänk blir Alice återigen upprörd. 

Att han i sådana fall bara avstått från kvinnorna för hennes skull, inte för att han inte velat, är 

subtexten som Alice själv återigen fångar upp. 

Harford beskyller sen hennes arga humör på marijuanan, då han menar att hon helt enkelt 

skall lugna sig, att han inte gjort något. Alice ger honom ett rakt svar tillbaka utan subtext. 

Det är hans fel, inte marijuanan. 

Vidare kommer vi till frågorna om Harford som doktor. Varje gång Alice ifrågasätter honom 

som professionell doktor finns det en hånande subtext, då hon ifrågasätter hans 

professionalitet, vilket gör Harford arg. Han förnekar det. Vad talar för att han talar sanning? 

Detta kan egentligen bara besvaras med bakgrundsmaterial som visar honom som doktor med 

en kvinna, någonting vi inte fått se ännu i filmen. Därtill blir det en subtextfråga som filmen 

inte gett tolkningsgrund för ännu, utan Harfords arga reaktion går endast att besvara med att 

han faktiskt blir kränkt, eller ett frågetecken. 

Detta leder oss till Alice retsamma kommentar om män. Om ni bara visste, säger hon. Hennes 

subtext tyder på att det inte bara är männen som drivs av den evolutionära begäran, något som 

Harford själv förklarat är den drivande kraften hos framförallt män.  

Då hon sen frågar varför han aldrig varit avundsjuk på henne antyder detta på hennes egna 

svartsjuka. Är det bara hon som är det? Varför då? När svaret är att han litar på henne får 

Alice en skrattattack. Är det skillnaden emellan de två? Att hon inte litar på honom men han 

på henne? Alice tolkar återigen subtexten bakom Harfords ord, som själv undrar varför hon 

tycker att det är så kul. Men hon fortsätter bara skratta, vilket bara gör honom arg. Han förstår 

inte subtexten bakom hennes skratt, utan blir istället frustrerad.  

Alice döljer sedan inget när hon berättar om den okände mannen i Cape Cod, utan verkar 

berätta allting ärligt. Hon har inget behov av att dölja något bakom subtext längre, eftersom 

hon vill göra Harford svartsjuk. Hon kan inte längre nå sitt mål med subtext, utan behöver 

istället vara tydlig. Då Harford gång på gång talat med en subtext, har Alice genomgående 

varit tydlig. 
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3.4.2 Subtext genom gester, handlingar och kroppsspråk 
 

Alices gester och handlingar under scenens gång är starkt påverkade av det faktum att hon är 

hög på marijuana, vilket gör henne svårläst. Spåren verkar inte försvinna förrän scenens slut, 

när hon berättar om händelserna på Cape Cod.  

Samtidigt har vi Harford, som under scenens gång inte visar tecken på avundsjuka i sin 

dialog. Han börjar med att snabbt avfärda anklagelserna om att ha velat vara sexuell med 

tjejerna på festen, detta med en nästan överdrivet avvärjande gest som sätter en subtext bakom 

hans ord. Talar han sanning? Därpå är han lugn och sansad på ett tillgjort sätt. Tillgjort 

eftersom att fasaden snart tydligt spricker när han tillslut inte längre kan hålla upp den. Detta 

är när hon ifrågasätter hans professionalitet. Detta är droppen för Harford, åtminstone via hans 

kroppsspråk. Hans blick är inte lika öm och hans ton inte längre lugn. Han bankar med 

handen på sitt lår flera gånger, vilket tydligt antyder hur irriterad han är. Det är tydligt att hon 

når fram med sina hånfulla frågor. Subtexten antyder dock på att han här talar sanning. Då 

han tidigare kunnat avfärda frågorna om tjejerna som löjliga, trots att de inte varit det, blir han 

här tydligt arg när frågorna som ställs om hans professionalitet som doktor för honom faktiskt 

är löjliga. 

Efter detta är Harfords lugna humör borta och den svartsjuka subtexten hittar till slut fram när 

Alice berättar om Cape Cod. Harford säger inte ett enda ord, men hans nästan skräckslagna 

blick då han lyssnar på berättelsen antyder en svartsjuka i hans ögon. När de till slut avbryts 

av ärendet verkar båda makarna besvikna. De vill inte gå därifrån, deras kroppsspråk antyder 

att de vill vara kvar. De är inte klara. 

3.4.3 Subtext genom bilder och metaforer 

Plats 

 

Filmen utspelar sig i ett sovrum, en plats där karaktärerna väljer att bekänna dessa saker för 

varandra. En mer säker och intim spelplan, som filmen laddat med ett varmt ljus som ligger 

över rummet. Denna plats är karaktärernas egna hemmaplan. Vi vet att det är en sexuellt 

laddad plats, men likväl en bekväm sådan där man kan bekänna saker för varandra. Likväl har 

filmen använt sig av spelplats för att förstärka platsen som en intim spelplan, något som 

förstärker troheten av att bekännelser letar sig upp till ytan.  

Visuella metaforer 
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De sitter på en röd säng, en stark färg som indikerar kärlek och intimitet, men även ett sexuellt 

begär. När Alice börjar att ifrågasätta Harford lämnar hon honom kvar på sängen, samtidigt 

som han ensamt sitter kvar. Väl kvar i sängen använder sig Harford av argument som kärlek 

och giftermål för att förklara varför han inte kan tänka sig vara otrogen, eller varför han litar 

på Alice. Detta får Alice att hånskrattar, tills hon satt sig ner på golvet bakåtlutad mot de röda 

gardinerna. Här berättar hon historien vid Cape Cod, men likt gardinerna med en annan nyans 

av röd. Hon diskuterar möjligheten att ha kunnat vara otrogen. 

En subtext kring färgen röd finns att undersöka, då det är där karaktärerna utforskar sin egen 

och varandras svartsjuka. Eftersom en anknytning kan göras till färgen och det som berättas, 

kopplas färgens subtext till ämnet svartsjuka, vilket tyder på att filmen utnyttjat färgen för att 

på ytterligare en nivå koppla framföra deras svartsjuka via subtexten. Men likväl är det en 

scen tung på dialog och spel, vilket gör att subtexten ligger med viss övervikt på dem tidigare 

diskuterade styckena.  

3.4.4 Slutsats 
 

Eftersom att scenens subtext kring avundsjuka ligger dold länge är det inte först då vi kan 

tolka karaktärernas kroppsspråk, dialog och miljö innan vi kan läsa av det faktum att Alice är 

avundsjuk på sin man. Harford själv blir inte avundsjuk förrän Alice berättar om Cape Cod. 

Detta trots att hans biografiska subtext pekar på att det är han som varit närmast att vara 

otrogen, men likväl är det Alice, motiverad av sin egna svartsjuka, som lämnar Harford mest 

svartsjuk vid scenens slut. 

Alice är därtill den ärliga av de två, då hennes dialog är rak och tydlig. Samtidigt gömmer sig 

Harford mer bakom sina ord, men likväl genomskådar Alice ofta subtexten bakom hans ord. 

Har han någonting att dölja? Är det faktum att han själv varit närmast att vara otrogen som 

gjort detta? Subtexten bakom Harfords otydliga kommunikation är otydlig fram tills det att 

han blir arg och avslöjas av sin egna svartsjuka, som vi enligt Seger måste kolla på för att till 

fullo se subtexten bakom en karaktärs mening. 

Varför Alice sen är den ärligaste av de två går bland annat att koppla till hennes intensitet och 

rytm. En intensitet som dock kan ha skapats på grund av marijuanan. Detta påverkar dock 

endast hur hennes subtext förmedlas – subtexten i sig förblir densamma. Alice är på flera sätt 

den ärliga av de två. Hennes biografi pekar på att hon nekat mannen som velat ha henne på 

festen och likväl hände aldrig någonting i berättelsen om mannen i Cape Cod. Subtexten 
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bakom hennes biografi är endast suggestiv, hon har faktiskt aldrig gjort någonting. Hon är 

snarare frustrerad, någonting som hon tar ut över Harford. 

Samtidigt är Harford den som lämnas argast. Han må själv ha varit på väg att vara otrogen, 

någonting han nekar, men likväl är Alice suggestiva berättelse någonting som gör honom arg. 

Hans kroppsspråk avslöjar honom, han är avundsjuk på sin fru. Någonting som träder fram 

vid scenens slut. 

Samtidigt är scenen begränsad till en enkel inspelningsplats, som gör det svårt för det visuella 

mediet att vidare utveckla subtexten via sina bilder. Detta fungerar dock fortfarande, då 

Kubrick använder sig av åkningar och närbilder för att berätta sin historia. Även då utnyttjas 

den visuella symboliken, bland annat med färgen röd. Kvarstår gör dock att en begränsad 

inspelningsplats som denna gör att det framförallt är dialog och spel som framför subtexten i 

allra högsta grad, inte minst då scenen i fråga är beroende på sin dialog som drivningskraft. 

Detta minskar gapet till dess litterära tolkning, men faktum kvarstår att vi i framförallt 

kroppsspråk på ett nytt sätt får tolka subtexten i scenen. 

 

3.5 Scen 2 – Sluten 
 

Både bok och film avslutas på ett liknande sätt. Efter att den manliga karaktären har haft sina 

upplevelser, bland annat då han blandat sig in i en sluten cirkel med sexuella motiv, slutar vi 

på att han kommer hem till sin fru som ligger och sover. Bredvid hennes ansikte ligger dock 

en mask, samma mask som maken själv tidigare använt sig av då han varit hos det mystiska 

sällskapet. Detta leder till att han bryter ihop och bekänner allting. Vidare är det Albertina 

respektive Alice som får komma fram till hur de skall gå vidare.  

3.6 Dream Story – den litterära subtexten 
 

Fridolin har precis skyndat sig hem. Han smyger tyst in till sovrummet, där han möts av en 

inre ångest. Han bestämmer sig för att berätta om sina upplevelser för Albertina, men att 

maskera allting som en dröm, för att sedan dagen därpå berätta att det faktiskt inte bara varit 

en dröm. Det är då som han upptäcker en mask bredvid Albertina, den mask han i smyg 

införskaffat och använt sig av under sina tidigare äventyr.  
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Han tappar det helt och börjar gråta högt. Han sjunker ner i Albertinas famn, som har vaknat 

av hans bölande. Hon stryker hans hår samtidigt som han förklarar att han ska berätta allting 

för henne. Efter detta skriver Schnitzler att Fridolin berättar allting. Detta skrivs dock med 

hjälp av endast en mening, där Schnitzler enkelt förklarar att Harford berättar allting som han 

varit med om. Dom är fortfarande i sängen och efter berättelsens slut lägger sig en lång 

tystnad över makarna. 

Fridolin frågar henne till slut vad dom ska göra nu. Albertina säger att de skall vara glada att 

ingen av dem har skadats efter allt som hänt. Hon förklarar att realiteten av en kväll, lika 

mycket som en livstids realitet inte är hela sanningen. Fridolin svarar med att ingen dröm 

endast är en dröm. Men nu är vi vakna, tillägger Albertina. Fridolin skall precis lägga till ”för 

alltid” då han avbryts av Albertina. Hon menar att han skall låta framtiden vara ifred. Efter 

detta ligger de kvar i sängen, tills dem alldagliga ljuden av omvärlden når makarna. 

(Schnitzler 1999, 71-73) 

3.6.1 Karaktärer och ord 

Biografi 

 

I och med detta avslutande kapitel tar läsaren med sig hela bokens innehåll in till de sista 

sidorna. När Fridolin kommer in i sovrummet och ser masken vet läsaren vad denna 

representerar. Fridolin har använt sig av denna mask för att ta sig in hos en sluten cirkel där 

makthavare utövar sexuella ritualer. När masken nu ligger vid hans fru, i hans egen säng, 

skapar detta en ny dynamik för Fridolin. När han bryter ihop blir det mer trovärdigt. Den 

direkta anslutningen mellan hans fru i sovrummet och masken från en okänd plats skapar en 

bakgrund som lägger grund för hans tårar. 

Dialog och ord 

 

Det är inte mycket dialog i Schnitzler avslutande kapitel. Vi har dock korta repliker som 

avslutar historien. När Fridolin gråter i Albertinas famn och säger att han skall berätta allting. 

Subtexten att tidigare ha avstått från att berätta dessa detaljer träder fram. Faktum är att 

Schnitzler avslöjar hans plan med att först berätta att det var en dröm, men när Fridolin bryter 

ihop kan han inte längre göra något sådant. Han ska berätta allting, utan subtext. Någonting 

som Schnitzler sedan skriver att han gör genom att endast använda sig av en mening som 

förklarar detta. 
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Senare frågar han henne vad de skall göra nu. Subtexten är Fridolins osäkerhet. Han vet att 

han har gjort fel och att det är upp till henne nu. Han söker sig till Albertina, som svarar att 

ingen trots allt skadats. Fridolin vill försäkra sig om läget och frågar henne om hon är säker, 

eftersom att han själv inte är det. Men Albertina fortsätter med att förklara om att realiteten av 

en kväll inte är den hela sanningen. Albertina säger själv att det inte är den hela sanningen, en 

tydlig subtext som pekar på att det ligger mer bakom Fridolin som människa än det som hänt. 

Men ingen dröm är bara en dröm svarar Fridolin, vilket pekar på att det som hänt faktiskt 

hänt. Men Albertina menar att de är vakna nu. Det som hänt har hänt, dröm eller inte, numera 

är deras ögon öppna för sanningen. Vidare pekar hon på framtiden, som hon inte vill att 

Fridolin skall dra några slutsatser om.  

Schnitzler avslutar sedan boken med att koppla till deras omvärld, genom att skriva om 

omvärlden och dem ljud de hör från sovrummet. En ny dag med samma gamla vanliga. Deras 

liv går vidare. 

3.6.2 Slutsats 
 

Fridolins vändning kommer då han ser masken. Hans plan om att ljuga faller ihop, han kan 

inte längre dölja någonting under en subtext. Han lämnar därefter ordet till Albertina, då 

subtexten pekar på att han insett sitt egna svek gentemot henne. Men likväl är Albertina 

förlåtande, om än hoppfull, att deras ögon numera är öppna. Schnitzler är suggestiv gentemot 

huruvida det som hänt varit en dröm eller inte. Spelar det någon roll om det som hänt varit 

fantasi eller verklighet? Påverkar det deras förhållande? Detta är frågor som Fridolin ställer 

när han menar att en dröm aldrig endast är en dröm. Men likväl är Albertina positiv, hon vill 

inte att det skall påverka deras förhållande. När kapitlet når sitt slut kopplar Schnitzler då till 

omvärlden och deras dotter. Är det anledningen till att Albertina förlåter sin man? Subtexten 

är suggestiv, men pekar vagt gentemot detta. 

Detta avslutande kapitel visar på Fridolins osäkerhet. Då han kommer in i sovrummet har han 

en plan för att berätta om sina upplevelser, men när han ser masken vid Albertina bryter han i 

stället ihop. Han berättar då allting, utan subtext. Albertina verkar ta det hela bra, då hon 

pekar på deras hälsa. Men hon vill inte att de skall sia om framtiden, utan istället lära sig av 

det som hänt och bygga på deras relation. Livet går sedan vidare, då Schnitzler kopplar till 

deras omvärld. 
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3.7 Eyes Wide Shut – Filmens subtext 
 

Harford har precis kommit hem. Han verkar relativt lugn och går runt i lägenheten. Han tar 

sig en öl, som han funderande sätter sig ner med. Till slut går han in i sovrummet, där han 

snabbt stannar till. Masken han tidigare haft på sig ligger utlagd bredvid Alice, som ligger och 

sover. Han ser förskräckt ut då han går fram till sängen, men till slut börjar han gråta. Alice 

vaknar och Harford lägger sig ner i hennes famn. Han säger att han skall berätta allting för 

henne, en replik han upprepar.  

Vidare klipps till vardagsrummet, där Alice sitter tårögd och röker en cigarett. Hon suckar. 

Harford sitter tvärs emot, skamset. Det är tyst. Till slut säger Alice att deras dotter snart 

vaknar. Dottern förväntar sig att de skall gå och handla julklappar. 

Filmen klipper till en galleria där de tittar på leksaker tillsammans med sin dotter, som glatt 

springer runt i butiken. Harford frågar Alice med allvarligt ton vad de skall göra. Alice 

stannar till. Hon upprepar frågan mer än en gång, frågande. Hon säger tillslut att de kanske 

skall vara tacksamma över att de överlevt alla sina äventyr, vare sig dem varit riktigt eller 

inte. Harford frågar om hon är säker. Hon upprepar frågan, osäkert, tårögd. Hon är lika säker 

som hon är på att realiteten av en kväll, än mindre realiteten av ett helt liv aldrig är hela 

sanningen. Harford svarar med att en dröm aldrig endast är en dröm. Men det viktiga, säger 

Alice, är att de är vakna nu. Förhoppningsvis ett tag framåt, fortsätter hon. För alltid, tillägger 

Harford, men Alice vill inte att det ordet ska användas. Det skrämmer henne, säger hon. Men 

hon älskar Harford, och det finns något viktigt de behöver göra mycket snart, fortsätter hon. 

De behöver ”knulla”. Därefter klipps det till svart, filmen är slut. (Kubrick 1999, 2:24:12 – 

2:33:38) 

3.7.1 Karaktärer och ord 

Biografi 

 

Vi går in i slutet med vetskapen att Harford bland annat varit hos en inre cirkel med sexuella 

motiv, som han köpt en mask för att ta sig in i. Denna mask är den han ser i sovrummet, vilket 

gör att publiken kan göra en koppling. Vi vet vad den betyder för Harford. Hans reaktion blir 

mer trovärdig. Vidare vet vi även att han inte alltid varit ärlig gentemot sin fru och även känt 

en svartsjuka, och så även hon mot honom. Detta gör deras uppskakade reaktioner trovärdiga. 

Dialog och ord 
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Vi möts av en tyst sekvens, där Harford till slut brister ut i gråt och vädjar att han skall berätta 

allting för Alice. Ord som talar för att han kanske först inte planerat att göra detta. Sen klipps 

det till vardagsrummet. Harfords ord får ytterligare en subtext, men denna gång för 

klippningen. Vi förstår vad som hänt, att han har berättat, då klippet görs efter att han 

upprepande gånger förklarat att han skall berätta allting. Repetition av ord, frasen att han skall 

berätta allting, förtydligar subtexten bakom detta. Här undviker Kubrick att använda ord för 

att berätta. 

Vidare sitter de tysta, tills Alice kommer på att de måste iväg och köpa julklappar. Inget mer 

sägs i scenen, utan de avbryts av det faktum att de måste iväg. Det är inte först när de är vid 

köpcentret som dialogen påbörjas på allvar. Det är Harford som till slut bryter tystnaden 

genom att fråga Alice vad de skall göra egentligen. Detta pekar på hans osäkerhet. Alice 

upprepar osäkert frågan flera gånger, vilket pekar på att hon inte vet svaret själv, men likväl 

försöker hitta en lösning. Till slut kommer hon fram till att hon anser att de bör vara 

tacksamma. Ingen har kommit till skada. Detta vare sig deras äventyr varit på riktigt, eller 

bara en dröm. Med detta menar hon att det helt enkelt inte spelar någon roll.  

Harford frågar om hon är säker. Återigen letar sig hans osäkerhet fram. Alice upprepar även 

hon återigen frågan, hon är inte säker själv. Detta leder till hennes kommentar om realiteten 

av en kväll, som aldrig är den hela sanningen. Men en dröm är aldrig bara en dröm menar 

Harford, som pekar på att det som hänt faktiskt kan berätta något om det inre, hur man 

egentligen tycker och känner. Alice påpekar att de är vakna nu. Det Alice menar är att de är 

ärliga för varandra, de är vakna eftersom de öppnat sig inför varandra och deras egen 

verklighet, som gör sig tydlig. Harford tillägger då ett ”För alltid”, ord som Alice inte vill att 

de skall använda sig av. Det skrämmer henne, säger hon. Detta eftersom framtiden skrämmer 

henne och hon vill inte att Harford skall sia kring den.  

Men hon är säker på en sak, och det är att hon älskar Harford. Ett viktig påpekande, då Alice 

inte vill gömma denna under en subtext utan tydligt förklarar att kärleken finns kvar. Vidare 

förklarar hon det de behöver göra är att knulla, som hon starkt uttrycker. Detta pekar på att de 

inte har gjort detta, utan istället bara diskuterat sexualitet, något som hon menar skadat deras 

relation. 
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3.7.2 Subtext genom gester, handlingar och kroppsspråk 
 

Då Harford kommer in i lägenheten ser han relativt lugn ut. Han går runt, utan att egentligen 

göra någonting speciellt. När han sedan tar sig en öl och sätter sig ner i köket ser vi hans 

fundersamma ansikte, som avslöjar ett betänkande uttryck. Vi lämnas här helt till att tolka 

kroppsspråk, någonting som Seger trots allt menar är allt som behövs. Hans vilsna 

kroppsspråk går trots att tolka som betänkande, något som ligger till grund för den tysta 

sekvensen. Han är dock lugn, även om han aldrig känns helt harmonisk. 

Vidare går han in i sovrummet, där han möts av masken. Här byts hans lugna uttryck till något 

betydligt mer spänt och chockerat. Det är tydligt att maskens närvaro överraskar honom, då 

han dessutom tar sig för om bröstet och står där, med munnen öppen. När han sedan brister ut 

i gråt är det tydligt att han inte längre kan hålla sina känslor i styr. Detta leder till att han säger 

sig vilja berätta allting för Alice, något som gör att man kan koppla hans tidigare mer lugna 

kroppsspråk till tankar kring hur han faktiskt skall göra.  

Vidare klipps till vardagsrummet, där Alice sitter tårögd och Harford skamset tvärs över. Vi 

ser att han skäms i och med hans hopsjunkna tillstånd, samt det faktum att han stirrar ner i 

golvet. Vi kan därmed anta att han precis berättat för Alice om sina erfarenheter. 

Avslutningsvis i köpcentret så är det tydligt att det nu gått en stund. De är inte lika omskakade 

som i vardagsrummet, vilket tyder på att de fått tid att betänka allting. Alice avslöjas dock av 

mindre ryckningar, hennes lugna humör kan ses som en fasad för framförallt den glada 

dottern. Ännu är hon omskakad av händelserna. 

3.7.3 Bilder och metaforer 

Plats 

 

Slutet påbörjas i makarnas lägenhet. Harford går omkring en del, vilket tillåter oss att se 

lägenheten i sin helhet. En lägenhet som representerar deras liv, deras egna hemmaplan. 

Vidare är vi återigen i sovrummet, som den här gången är kallt ljuslagd. Nog för att detta 

avslöjar tiden på dygnet, tidig morgon. Den numera kalla spelplatsen tyder dock på en ändring 

i deras relation, från att i tidigare analyserad scen ha varit behagligt varmt ljuslagd. Därefter är 

vi i vardagsrummet, där makarna är placerade långt ifrån varandra, på varsin fåtölj respektive 

soffa. Vardagsrummet känns mer allvarsamt och mindre bekvämt än sovrummet, något som 

är av värde sätt till det som diskuteras. 
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Avslutningsvis är vi i ett köpcentrum. Här omringas makarna av omvärlden, såpbubblor, glad 

julmusik och deras egna dotter. Karaktärerna sätts in i en annan värld, den de lever i, som 

framförallt drivs av deras dotter, det som makarna har att leva för. 

Visuella metaforer 

 

Då Harford går omkring i lägenheten har Kubrick använt sig av en vidvinkel-optik på 

kameran. Detta visar oss Harford i miljön han befinner sig i på ett avslöjande sätt, då allting 

visas. Vi får ta in hela hans hem och omgivning, samtidigt som Harford går runt och betänker. 

Harford når sen sovrummet, där en mask ligger strategiskt utplacerad. Vad säger den här 

masken egentligen? Subtexten bakom masken känner Harford väl till, han kopplar den direkt 

till sina tidigare erfarenheter. När hans tidigare erfarenheter till slut kopplas till hans fru Alice 

som masken ligger bredvid uppstår en stark koppling mellan de två världarna. Då masken 

dessutom är utplacerad vid hans sida av sängen kopplas den starkare till Harford själv. 

Masken, som numera är av, speglar hans erfarenheter på ett sätt som han nu kan se med egna 

ögon. Masken ligger som en representativ bild av Harford själv. Den version av honom som 

avundsjukt sökt sig ut på kvällen efter annat umgänge. Han ser en version av sig själv i 

masken, numera med en koppling till Alice. Detta bidrar till hans starka reaktion. 

3.7.4 Slutsats 
 

Den första delen av slutet är då Harford kommer in i lägenheten och promenerar omkring. En 

tyst sekvens, där Harford går omkring med ett tyst kroppsspråk. Varför går han runt? Till slut 

ser vi hans ansikte ordentligt. Han ser ut att tänka på något. Vidare kan vi koppla detta till att 

han försökt göra sig tillfreds med sina tidigare upplevelser, detta eftersom det sen brister för 

honom i sovrummet. Där är det masken, vars tydliga symbolik och subtext gör att Harford 

inte längre kan hålla allting inom sig. Han berättar allting för Alice, utan subtext, men likväl 

skamset.  

En mediespecifik skillnad ligger här i hur Harford kontra Fridolin berättar allting för sin fru. 

Schnitzel har enkelt kunnat beskriva med en mening hur detta helt enkelt skett, samtidigt som 

Kubrick använder sig av ett klipp med flera lager av subtext. Först Harfords repeterande av 

frasen att han skall berätta allting, följt av ett klipp till vardagsrummets mer allvarsamma 

stämning där deras kroppsspråk avslöjar Alice jobbiga tillstånd och Harfords skam. Vi förstår 

tack vare subtexten att Harford nu berättat allting. 
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Därefter kan de inte handskas med situationen förrän de är ute i omvärlden, där Kubrick 

kopplar ihop paret med människorna runt omkring dem, framförallt deras egna dotter som 

springer omkring. Här når de likväl sin lösning, där Harford lagt ansvaret på Alice. Det är upp 

till henne. Hon verkar göra sitt bästa för att hantera situationen, men vi ser skadan som skett i 

hennes kroppsspråk. Hennes ord är dock försäkrande, så länge de inte siar om framtiden. Hon 

konstaterar dock att de behöver ha mer sexuellt umgänge. 

Till skillnad från den förra filmanalysen kring den tidigare scenen så har vi här flera 

inspelningsplatser som alla används för att berätta subtexten på ett nytt sätt. Vi har en 

lägenhet som visas med vid optik och en funderande karaktär, ett sovrum med en mask, ett 

vardagsrum som används för att göra ett klipp i tid och ett köpcentrum som kopplar oss till 

omvärlden. Då subtexten adapterats från boken har Kubrick fått använda sig av flera platser 

för att berätta samma subtext, då han inte har möjligheten att likt Schnitzler förklara vad 

exempelvis hans karaktär tänker på. Det mediespecifika i detta ligger i att subtexten har 

tvingats gå igenom en kamera i en scen som inte är lika drivande av dialog. Skillnaden har 

blivit större mellan filmen och det litterära i framförallt platserna som karaktärerna befinner 

sig på, för att på så sätt inte tappa subtexten. En skillnad som adaptionen mellan medierna 

påtvingat fram. 

4. Resultat och slutord 

4.1 Resultat 
 

Det syfte som den komparativa analysen strävat efter har varit att besvara en frågeställning 

kring adaptionsprocessen mellan bok och film. Därefter har två scener och kapitel jämförts 

från film och bok för att på så sätt undersöka: 

 Vad berättar Schnitzlers subtext i de enskilda kapitlen? 

 Vad berättar Kubricks subtext i de enskilda scenerna? 

 

Slutsatserna som återfunnits i analys kommer då presenteras för att besvara: 

 

 Hur kan adaptionsprocessen från bok till film påverka subtexten? 

 

Man kan konstatera att subtexten bearbetats på olika plan vid denna filmadaption. Dialogen 

har förnyats på ett sätt som inte förändrar den ursprungliga subtexten, förutom då man 
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exempelvis velat förtydliga något, så som vid filmens slut med Alices avslutande ord. Ord 

som förändrar slutets mening, där Kubrick valt att gå en rakare väg och förklarat subtexten 

bakom deras handlingar filmen igenom. De har helt enkelt inte ”knullat” tillräckligt. Vidare 

ligger det intressanta i berättandet, då skillnaderna mellan bok och film tolkats om till visuell 

subtext.  

 

I den första delen av analysen hade vi en scen vars drivkraft låg i dialogen. Här befann sig den 

mediespecifika skillnaden i hur filmen fick förlita sig på framför allt skådespelarnas spel, men 

även symboliken i sovrummet för att berätta det som i boken kunnat stå tydligt utskrivet. 

Samtidigt hade vi i den andra delen av analysen en scen där inte lika mycket berättas genom 

dialog. Detta leder till att filmen exempelvis måste visa på hur Harford betänker någonting, 

utan att det står skrivet. Då har istället ytterligare en spelplats lagts till, då han går omkring i 

lägenheten och betänker detta. Subtexten adapteras för att visas genom kameran, istället för 

ord. 

 

I slutändan berättar dessa scener samma sak. I den första delen berör både film och bok ett 

svartsjukt par, där den mer oskyldiga kvinnan lyckas göra sin mer skyldige man minst lika 

svartsjuk. Detaljer har förändrats vid subtextens adaption, som att kroppsspråket är vår ledtråd 

för Harfords svartsjuka, som därmed inte avslöjas lika tidigt som Fridolin. Kroppsspråket 

utnyttjas för att berätta det som i boken kunnat stå utskrivet, en annan mediespecifik 

adaptionsdetalj. 

 

Men scenens resultat är detsamma. Båda makarna lämnas svartsjuka. Historiens kärna har 

från bok till film behållits, men dessa detaljer i berättandet av subtexten har förekommit då 

det adapterats från bok till film. 

 

Då slutsatserna för scener och kapitel sammanfattas ligger skillnaderna i hur subtexten 

förmedlats och inte vad den i slutändan är. Man kan därmed konstatera att den väsentliga 

historien och dess subtext behållits, det är endast detaljerna som använts för att berätta som i 

adaptionsprocessen förändrats. Detaljer ändras, påverkas och utvecklas, men den 

grundläggande subtexten förblir detsamma. Schnitzlers bok om en avundsjuk man som till 

slut bekänner allting för sin fru förvandlas till en film med samma historia och samma 

subtext, den berättas endast på ett annat sätt, med en kamera.  
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Detta har då handlat om en adaption, som på så sätt påverkat berättandet av subtexten. 

Kubrick har valt att behålla bokens kärna, subtexten skall förmedla samma historia. Det som 

dock kan diskuteras på en annan nivå är vad som egentligen händer med historien. Dessa 

karaktärer behåller i stor grad deras emotionella känslor så som svartsjuka, men när detta 

berättas på ett annat sätt, i vilken grad är det fortfarande samma historia?  

 

Vid teorin kring adaption diskuterades hur pass trogen filmskapare bör vara sina källor vid en 

adaption från bok. I detta fall har det varit upp till Kubrick att välja detta i sin adaption, där vi 

trots allt kunnat konstatera att kärnan behållits, samtidigt som adaptionsprocessen påtvingat 

berättande förändringar. 

 

Faktum är att Eyes Wide Shut skiljer sig på ett detaljplan, vilket skapar en ny historia. Är det 

fortfarande samma berättelse som Dream Story, endast för att känslor och motivation förblivit 

i subtexten? En omtolkning har trots allt gjorts, vilket gör att man inte får glömma att detta 

trots allt är ett nytt återberättande av Dream Story där saker och ting förändrats. Huruvida det 

är samma historia handlar egentligen om vad som definierar detta, för faktum kvarstår att 

denna adaption är samma historia på ett sätt, men en ny på ett annat. 

 

Om Kubrick då behållit kärnan från Dream Story men förändrat detaljer genom en 

mediespecifik adaption, där dessutom kulturella skillnader i form av tid och plats gjort att 

ytterligare detaljer förändrats. I vilken grad är en grad är Eyes Wide Shut och Dream Story 

samma historia? Jag ser på denna adaption som en ny tolkning av en berättelse med ett 

psykologiskt urgammalt fundament. Kubrick har berättat samma idéer som Schnitzler, han har 

bara gjort det på ett annat sätt. Huruvida historien är desamma kan diskuteras länge, det ända 

vi kan konstatera att skillnader och likheter finns. Det är två individuella verk. Adaptionen är 

en annan historia med likheter och olikheter. 

 

Man kan konstatera att en filmadaption är en visuell sådan, där subtexten från bok tvingats 

genomgå en adaptionsprocess där allting istället skall berättas genom en filmkamera. En 

filmadaption är en genomgripande process, men det som vi kunnat konstatera genom att 

analysera Dream Story och Eyes Wide Shut är att Kubrick i stor grad valt att behålla subtexten 

i boken. Förändringen av subtext har endast varit av en nödvändig form, då den tolkats om för 

att ses på en bioduk. Adaptionsprocessen från bok till film påverkar berättandet av subtexten, 

men det betyder inte att den genomgripande subtexten inte kan förbli desamma. 
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4.2 Slutord 
 

Den här uppsatsen har visat hur subtexten kan förändras på ett detaljplan vid en 

adaptionsprocess utan att tappa sitt väsentliga innehåll. I både Dream Story och Eyes Wide 

Shut drivs Harford av svartsjuka, i både film och bok är det symboliken bakom en mask som 

får honom att bekänna allting för sin fru, men i både film och bok berättas detta på olika sätt. 

Historiens väsentliga innehåll om ett svartsjukt, gift par har inte förändrats, men detaljerna 

som avslöjar subtexten har istället i sin adaption förmedlats på ett annorlunda sätt, då det som 

skrivits på papper istället måste fångas med en kamera. Ändringarna har snarare varit 

nödvändiga för att inte tappa den väsentliga, övergripande subtexten om de gifta makarna. 

Som läsare fann jag subtexten i romanen ofta tydligare, då Schnitzler tenderar att tydligt 

skriva ut det som menas mellan raderna. Samtidigt är Kubrick mer kompromisslös i sitt 

berättande, då subtexten oftast ligger någonstans under ytan. Då Schnitzler skriver ut vad en 

karaktärs intentioner är blir det helt enkelt tydligare än att tolka detta genom filmkameran, 

som inte lika tydligt förmedlar detta när Kubrick istället lämnar oss till att tolka detaljer så 

som gester och handlingar istället, där det är upp till betraktaren att tolka kroppsspråket som 

exempelvis nervöst eller inte. Detta betyder inte nödvändigtvis att filmen har en mer 

svårtolkad subtext, då Kubrick enkelt kunnat sätta in en berättarröst som förklarar på samma 

sätt som i boken. Han har helt enkelt valt att undvika detta. 

Ett utskrivet kroppsspråk i bok hör nämligen istället till kategorin subtext genom ord, som där 

blir mer tydlig då gesten beskrivs som exempelvis nervös. Författare kan hålla oss mer i 

handen med sina ord, någonting som Kubrick inte är redo att göra med sin film. Han har 

istället använt sig av mer mediespecifik subtext, vilket till stor del förändrat sättet som 

subtexten berättats. Den ända gången Kubrick valt att gå en tydligare väg är vid slutet, där en 

fras lagts till. En fras som förtydligar makarnas problematik, någonting som Schnitzler inte 

valt att göra. 

Vi har här genom en komparativ adaptionsanalys hittat berättande skillnader, då ord tolkats 

om för en kamera tack vare adaptionsprocessen. Jag konstaterar därmed att subtexten och dess 

sanningar går att berätta på olika sätt, men att man i en adaption av bok till film kan förändra 

detaljer utan att tappa den genomgripande subtexten i sin adaption.  
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