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Abstrakt: 
 

I denna uppsats kommer tre gestaltningar av berättelsen om Peter Pan diskuteras, med fokus på 

en analys av karaktären. Syftet är att se vilka gemensamma karaktärsdrag som finns i de olika 

versionerna och om det går att beskriva en helhetsbild av Peter Pan, och vad helhetsbilden av 

Peter Pan förmedlar. Verken som diskuteras är romanen Peter and Wendy (1911) samt 

filmerna Hook (1991) och Pan (2015). Utgångspunkten för uppsatsen är att se vilka 

karaktärsdrag som utmärker sig i verken, vilka drömmar karaktären har och vilka val 

karaktären gör för att uppnå dessa drömmar. Denna analys pekar på att det inte går att definiera 

Peter genom bara ett av hans karaktärsdrag, men att det istället är sammansättningen av 

karaktärsdragen, överskridande genom verken, som faktiskt bygger upp karaktären. 

Sammansättningen av dessa karaktärsdrag hjälper till att måla upp Peter som ett mellanting. 

Genom denna analys kan det konstateras att det är samma karaktär som syns genom verken, 

dock att det är olika sidor av honom som gestaltas. Dessa sidor tillsammans visar att Peter 

förkroppsligar en ungdomlig livsgnista som förmedlar att man ska våga tro på sig själv och 

sina drömmar.  
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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund 

År 2015 flyttade jag till Irland i ett försök att finna mig själv. En kväll gick jag på bio 

och såg filmen Pan. Peter Pan brukar förknippas med drömmar och filmen fick mig att 

inse mina. Filmen bidrog också till de svar jag sökte om vem jag ville bli och vad jag 

ville göra. Ända sedan eftertexterna började rulla efter den visningen har det varit mitt 

mål att få jobba inom film och vara med och skapa den känsla av magi som jag själv 

upplevt av filmen jag precis sett.  

J.M. Barrie skrev för första gången om Peter Pan år 1902 i The little white bird, som 

senare utvecklades till boken Peter and Wendy. Därefter har berättelsen inspirerat flertal 

filmmanus, varav minst sexton har blivit filmatiserade. Till följd av att det finns så 

många versioner av berättelsen debatteras ofta dess innebörd och symboliska 

representation om aspekter som barndom, död, kärlek och fantasi. Vad Peter Pan 

representerar samt hur hans karaktär ska definieras diskuteras också bland 

litteraturforskare. På grund av förändringarna hos karaktären Peter Pan mellan Barries 

böcker, menar Jonathan Padley att varje bok har introducerat en ny Peter och att 

böckerna därför inte ger en fullständig förståelse för vem karaktären är (2012, s. 277). 

Varje ny adaptation sen Barries verk har likt Barrie också presenterat nya versioner av 

Peter. Till följd av att vi som publik blivit presenterade så många olika framställningar 

av Peter, resonerar Padley, är karaktären odefinierbar (2012, s. 275).  

Denna uppsats siktar på att undersöka vilka personlighetsdrag som framställs i olika 

versioner av Peter Pan, specifikt i romanen Peter and Wendy av J.M. Barrie samt i 

filmadaptationerna Pan och Hook. Dessa tre verk skildrar olika perioder i karaktären 

Peters liv, då han är olika åldrar i verken, vilket innebär att karaktären kommer visa upp 

olika mål och handlingar. De tre versionerna av Peter relaterar olika till namnet Pan. I 

Peter and Wendy har Peter varit Peter Pan i flera år. Hook utspelar sig när Peter är 

vuxen och har lämnat namnet Pan bakom sig. Pan utspelar sig innan Peter har blivit 

Peter Pan. Ytterst få personer har samma mål när de är barn som när de är vuxna. Med 

det påståendet i åtanke kommer denna analys undersöka vad de tre olika versionerna av 

Peter har för drömmar och mål.  
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1.2 Syfte och frågeställning  

Denna analys syftar till att undersöka olika representationer av Peter Pan för att se vilka 

gemensamma element i hans karaktär man finner i olika versioner. Att hitta 

gemensamma drag i versionerna av Peter är väsentligt för att se om han existerar som en 

karaktär i flera berättelser eller om det snarare rör sig om olika karaktärer med samma 

namn. Helhetsbilden av Peters karaktärselement kommer i sin tur att bidra till en 

fördjupning i förklarandet av vad Peter är representant för och vad han handlar om. Tre 

karaktärsfaktorer kommer djupare analyseras i denna undersökning för att kunna 

framställa helhetsbilden av Peter. Den första faktorn som kommer analyseras är vilka 

karaktärsdrag som syns, alltså alla synliga egenskaper som är fattbara genom en 

granskning av personen (McKee, 1998, s. 101). Nästa karaktärsfaktor som kommer att 

undersökas är vilka drömmar karaktären har, det vill säga vilka mål Peter har. Den sista 

faktorn som kommer att analyseras är vilka val karaktären gör i försök att nå 

drömmarna han har. Med val menas ett beslut som måste tas angående vilka mål som 

ska uppnås och hur de ska uppnås (Beach, 1990, s. 148).  

Analysen kommer att fokusera på tre olika versioner av Peter Pan: Barries Peter and 

Wendy, Spielbergs Hook och Wrights Pan. Just dessa tre har valts för att det finns 

tydliga skillnader i verkens porträttering av karaktären Peter. De tre karaktärsfaktorer 

som ska analyseras har valts för att de tillsammans kan skapa en samlad syn på 

karaktären som fiktiv representation av människan. Målet är att nå en förståelse kring 

vilka val karaktären gör för att uppnå sin dröm, vilken han har baserat på sina 

karaktärsdrag. Utifrån begreppen karaktärsdrag, drömmar och val kommer följande 

frågor användas för att uppfylla syftet:  

- Hur kan helhetsbilden av Peter Pan beskrivas baserat på karaktärsaspekterna 

som syns genom verken? 

- Vad är det Peter Pan som karaktär förmedlar utifrån de samlade 

karaktärselementen? 

Som tidigare nämnt har Peter Pan synts i flera olika berättelser i olika medier under sin 

117-åriga existens som karaktär. Peter omformas för att passa nya berättelsers mål, och 

frågorna ställda i denna undersökning vill finna svar på om samtliga gestaltningar av 

Peter Pan tillsammans bildar en karaktär med en förmedling av ett djupare budskap. I 
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Pan inspirerade Peter mig att våga fullfölja min dröm, och jag vill i denna analys ta reda 

på varför. Genom denna analys siktas på att undersöka vad Peter Pan förmedlar och 

därmed inspirerar till, detta i sig kan visa varför Peter Pan fortsätter att synas i nya 

adaptationer – vad det är som gör honom till en attraktiv karaktär att skriva om och 

varför Peter Pan fortsätter locka läsare och publik.  

 

1.3 Tidigare forskning  

En vanligt förekommande diskussion när det gäller Peter Pan är vad berättelsen 

egentligen handlar om, samt vem den tänkta läsaren är. Berättelsen berör tyngre ämnen 

som smärta och död, och därför anser Martha Stoddard Holmes att Peter Pan inte kan 

klassas som barnlitteratur (2008, s. 132), utan att den istället är ett slags mellanting 

mellan barn- och vuxenlitteratur (2008, s. 144). Stoddard Holmes menar att berättelsen 

är skriven varken för eller om barn, utan att den handlar om vuxnas fantasier om 

barndom (2008, s. 135). Vuxnas fantasier om barndom innefattar att, likt ett barn, 

behålla förmågan att drömma och önska (Stoddard Holmes, 2008, s. 133). Då denna 

uppsats siktar på att koppla drömmar till karaktär är Stoddard Holmes forskning till 

användning eftersom hon identifierar flera aspekter av texten som riktat till vuxna 

(2008, s. 141), men om just drömmande pekar hennes resonemang på att det är något 

som till största del endast barn gör (2008, s. 133).  

Stoddard Holmes är inte ensam om att ha undersökt Peter Pan i relation till barn och 

vuxna. Jacqueline Rose menar istället att berättelsen visar upp det som är mest oroande 

och det som är mest osäkert i relationen mellan vuxen och barn (1992, s. xii). 

Berättelsen påvisar att oskuld är en del av vuxnas längtan, och inte enbart barns 

egendom (Rose, 1992, s. xi). I och med att Peter Pan har presenterats flertal gånger i 

olika tappningar är det svårt att bestämma ursprungskällan (Rose, 1992, s. 6). Rose 

resonerar dock att med just Peter Pan är adaptationerna som kommit som följd av 

Barries berättelse minst lika viktiga som Barries version (1992, s. 6). Utifrån detta kan 

det påstås att adaptationerna av berättelsen är viktiga för nyanseringen av karaktären 

Peter. Detta är relevant för den här uppsatsen eftersom det pekar på att vi inte får en 

fullständig bild av Peter utan adaptationerna.  

För att få en fullständig bild av Peter kan det hjälpa att nämna hans uppkomst. Allison 

Kavey beskriver i sin analys Peter Pans relation till brittisk folktro och traditioner (2008, 
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s. 76). Kavey menar att den tydligaste kopplingen mellan Peter och brittisk folktro 

syftar på myten om så kallade changelings. Denna myt talar om älvor som rövar bort 

barn till sitt älv-land, som kan liknas till Peter Pan och hans Lost Boys (Kavey, 2008, s. 

75). Peter Pan kan även kopplas till grekisk mytologi, och förhållandet mellan Peter Pan 

och den grekiska guden Pan är lätt att peka ut (2008, s. 76). Pan var en grekisk gud, vars 

kropp var hälften getabock, hälften människa. Han var en fruktbarhetsgud, känd för sin 

uppfinning av panflöjten som han konstruerat ur vasstrån (NE). Pans flöjt syns i Barries 

The little white bird där Peter rider runt på en get och spelar på sin panflöjt, och i den 

nyaste adaptationen i denna analys Pan bär Peter en panflöjt på sitt halsband. Ett 

karaktärsdrag hos guden Pan som även syns i Barries Peter är själviskhet och lömskhet 

(2008, s. 77). Både Pan och Peter är självcentrerade och har lätt för att lura andra i 

försök att gynna sin egen vinning. Att Peter har en sådan stark mytisk koppling bidrar 

till en bredare dimension i hans karaktär, något som sträcker sig utanför sidorna av 

Barries roman. Peters koppling till myter påverkar helhetsbilden av honom då den pekar 

på att han är mer än bara ett samtida påhitt, att Peter snarare berör något som är tidlöst.   

Det går att påstå att myterna som bidragit till att bygga Peter är en aspekt av honom, och 

Kavey kommer fram till att Peter är en sammansättning av faktorer från flera källor som 

alla bidrar till hans existens som ett mellanting av dessa faktorer (s. 102). Det är tidigare 

nämnt i detta avsnitt att Peter är en sorts hybrid, och Kavey menar att han inte kan 

existera helt i den mänskliga världen, och inte heller helt i fantasins värld (2008, s. 102). 

I den första skriftliga presentationen av Peter har Barrie själv presenterat pojken som 

något mittemellan, genom att en vis kråka förklarar att han är varken människa eller 

fågel, att Peter är en ”Betwixt-and-Between” (Barrie, 1902, s. 66). Att Peter är en 

blandning av diverse faktorer hjälper till att nyansera drömmarna han har och valen han 

gör.   

Tre filmiska versioner av Peter Pans berättelse, Peter Pan (1953), Hook (1991) och 

Return to Neverland (2002) har tidigare analyserats av Deborah Cartmell och Imelda 

Whelehan. De poängterar att Peter Pans berättelse är helt öppen för adaptationer, och 

tack vare dess bakgrund i teater är det naturligt att det blivit film (Cartmell & Whelehan, 

2001, s. 93). Enligt Cartmell och Whelehan visar varje version tydligt upp den 

tidsperiod den ska utspela sig i (2001, s. 106). En del av syftet i Cartmells och 

Whelehans undersökning var att koppla de olika versionerna till tidlöshet (2001, s. 93), 
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vilket är ett tydligt val i och med att Peter Pan aldrig åldras. I och med att Peter inte 

åldras påverkar detta vilka drömmar han har. En till tydlig koppling mellan Peter och 

tidlöshet är att han kan anpassas till olika tidsperioder, vilket syns i verken Cartmell och 

Whelehan har valt att analysera. Cartmell och Whelehan menar att i alla tre adaptationer 

är det familjen som representerar tidlöshet och att det är ett koncept som inte rubbas av 

historia, ideologi eller sociala dysfunktioner (2001, s. 107). Det kommer även synas i 

denna analys att samtliga versioner av Peter har drömmar som är knutna till familj och 

föräldraskap.  

 

1.4 Teori  

Robert Stam anser att adaptationer hjälper originaltexten att överleva (2005, s. 3), och 

med tanke på hur många gånger Peter Pan har gestaltats på nytt stämmer detta även in 

på denna berättelse. Adaptationer anpassar sig till nya sociala normer, medier, publikens 

smaker och industrins begär (Stam, 2005, s. 3). Ofta lägger kritiker fokus på det som 

gått förlorat från ursprungsverket till adaptationen och inte på det som bidragit till 

berättelsen (Stam, 2005, s. 3). I början av filmens historia skrev den modernistiska 

författaren Virginia Woolf att film är en parasit vars byte är litteraturen, och att film 

simplifierar de litterära verk den tar sig an (1926, s. 309). Woolf påpekade dock även 

filmens potential att uttrycka känslor symboliskt på ett sätt som det skrivna ordet inte 

kan göra (1926, s. 309). I fallet som gäller denna analys kan det enligt Woolfs påstående 

konstateras att filmadaptationerna bidrar med saker som inte syns i boken om Peter Pan.   

Adaptationer kan bidra med nya vinklar av en berättelse, belysa något som tidigare bara 

var ett element i bakgrunden. Film kan nyttja mycket från litteraturen, men även 

litteraturen kan nyttja från filmens bidrag till berättelsen (Stam, 2005, s. 4). De olika 

adaptationerna av Peter Pan som kommer diskuteras i denna analys bidrar med olika 

syner på Peter och tillsammans ger adaptationerna karaktären en bredare dimension som 

Seger påpekar (1992, s. 129). Även om adaptationer hjälper originaltexten att överleva, 

menar Stam att adaptationen är ett nytt original som söker efter en balans mellan att 

behålla känslan, eller del av den, från sitt ursprung och att skapa en ny form (Stam, 

2005, s. 9).  

Att behålla känslan av ursprunget och samtidigt skapa en ny form är en stor del i 

adaptionerna av Peters karaktär. Peter uppträder i många olika versioner genom 
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adaptionerna om hans berättelse, och samtliga av dessa versioner bidrar till en mer 

komplex helhetsbild av honom (Eder, 2010, s. 33). Helhetsbilden av en karaktär bygger 

på en sammansättning av dess karaktärsdrag, och James Phelan menar att karaktärer är 

skapade ur artificiellt material, att hens karaktärsdrag är symboliska och inte naturliga. 

Karaktärer är konstruktioner formade för tematiskt syfte (Phelan, 1989, s. 14). Denna 

undersöknings utgångspunkt är att karaktären gör val för att uppnå sina drömmar, enligt 

Phelan då skulle detta innebära att drömmarna representerar verkets tematiska syfte.  

I denna analys är drömmar en karaktär har en av tre aspekter som hjälper till att 

definiera karaktären. En av de andra aspekterna som kan bidra till en förståelse av 

karaktären är karaktärsdragen som syns. Shlomith Rimmon-Kenan beskriver karaktär 

som ett nätverk av karaktärsdrag (2002, s. 59). Det finns två textuella indikationer på 

karaktär: direkt definition som nämner draget genom beskrivning och indirekt definition 

som inte nämner men exemplifierar draget (Rimmon-Kenan, 2002, s. 59). Båda typer av 

indikationer av karaktär kommer sökas efter i samtliga verk som ska analyseras i detta 

arbete, men med tanke på att två av dem är filmer och en av dem är en bok kan 

skillnader i karaktärsbeskrivningen skilja dem åt. Boken kan komma att skilja sig från 

filmerna i och med att det finns en berättarröst i boken som beskriver karaktärernas 

tankar, något som inte finns med i filmerna.  

Jens Eder beskriver istället hur fiktionskaraktärer är uppbyggda av fyra typer av 

aspekter (2010, s. 16). Den första aspekten talar om karaktärer som artefakter, att de är 

formade av audiovisuell information. Den andra aspekten skildrar karaktärer som fiktiva 

varelser som besitter särskilda kroppsliga, mentala och sociala funktioner. Den tredje 

aspekten framställer karaktärer som symboler, att de förmedlar djupare betydelser. Den 

fjärde och sista aspekten behandlar karaktärer som symptom som pekar ut 

sociokulturella orsaker i sina produktioner och effekter i uppfattningen av dem (Eder, 

2010, s. 16). Dessa aspekter kommer att bestämmas i verken genom Rimmon-Kenans 

metod om direkt och indirekt benämning.  

I och med att denna analys syftar till att undersöka karaktären som entitet i sin egen 

berättelse, och inte i relation till produktionen eller skapandet bakom filmkaraktären, 

kommer denna analys att fokusera på Eders andra och tredje tolkningspunkt. Eders 

andra karaktärsaspekt skildrar karaktärer som fiktiva varelser som innebär bland annat 

att hen är en fiktiv karaktär i relation till sin fiktiva värld (2010, s. 23). Eder menar att 
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det finns tre kategorier av faktorer som bidrar till beskrivningen av en fiktiv karaktär. 

Dessa kategorier är kroppslighet, mentalitet och socialitet (2010, s. 24). Under den 

kroppsliga begreppsklassen ingår yttre utseende och kroppsspråk. Under kategorin för 

det mentala finns karaktärens inre liv och personlighet. Den sociala kategorin innefattar 

gruppmedlemskap, och däri interaktioner, sociala roller, maktpositioner och status 

(Eder, 2010, s. 24). Rimmon-Kenans metod av att finna påverkande aspekter genom 

indirekt och direkt definition är lämpligt här i och med att de tre kategorierna inom 

Eders definition av en fiktiv karaktär både kan exemplifieras och beskrivas i verken.    

Eders tredje analysaspekt framställer karaktärer som symboler, att de förmedlar djupare 

betydelser (Eder, 2010, s. 16). Denna punkt kommer alltså undersöka vad symboliken i 

Peter bidrar till verkets tema, då Eder menar att en karaktär hjälper till att bära det 

tematiska påståendet i berättelsen (2010, s. 32). I och med att Peter funnits så länge och 

har kopplingar ända tillbaka till grekisk mytologi, bär han på mycket symbolik i sin 

karaktärsuppbyggnad, oavsett vilken version av hans berättelse det gäller. Peters tidigt 

etablerade symbolik har en tydlig påverkan på hans relation till de tematiska 

påståendena i de skilda verken.  

De tre adaptationer som kommer att analyseras gestaltar Peter i olika åldrar, och detta 

kommer i synnerhet påverka analysen av de drömmar som Peter har. Som vuxen är det 

väldigt sällan man har samma mål som när man var barn. Då ens drömmar säger en del 

om vem man är (McKee, 1998, s. 376) kommer analysen av just Peters drömmar bidra 

mycket till förtydligandet om vem han är, och vad som bygger upp hans personlighet. 

Drömmar kommer i den här uppsatsen vara synonymt med livsmål. Enligt McKee kan 

vi förstå en karaktär om vi förstår hens viljor (1998, s. 376). Vilja kan enligt Patrick 

Cattrysse delas upp i två nivåer – medveten vilja och omedvetet behov (2010, s. 83). En 

karaktärs vilja och behov är ofta motsägande, och denna konflikt skapar ett psykologiskt 

djup och en bredare dimension i karaktären (Cattrysse, 2010, s. 88). Enligt Cattrysse 

associeras fysiska handlingar med den medvetna viljan, medan karaktärens inre 

utveckling kopplas till något omedvetet (2010, s. 87). McKee menar att även om 

protagonisten inte vet om sitt behov känner publiken av det (1998, s. 138). När publiken 

känner av protagonistens behov ser de även en inre motsägelse hos karaktären (McKee, 

1998, s. 138).  
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McKee säger även att den sanna karaktären i en filmkaraktär endast kan ses genom att 

den tvingas göra prövande val (1998, s. 375). Utifrån detta kan Peter Pans val i de olika 

versionerna diskuteras i relation till hur detta påverkar uppfattningen av honom som 

karaktär. Ju mer press karaktären är under när den ska göra ett val, desto djupare och 

sannare blir valet hen gör (McKee, 1998, s. 375). Även Rimmon-Kenan menar att en 

karaktärs ageranden styrker och bekräftar dennes karaktärsdrag (2002, s. 61). David 

Hardman berättar att bedömning är grundläggande i all form av beslutstagande (2016, s. 

124). I samband med beslut överväger alltså en person medvetet eller omedvetet 

möjliga resultat och de framtida konsekvenserna av dessa resultat (Hardman, 2016, s. 

124). En person tar beslut främst utifrån sina egna principer och personliga intresse 

menar Lee Roy Beach (1990, s. 148). Personer gör alltså val genom att överväga hur de 

anser att saker bör vara, vad de vill åstadkomma och hur drömmarna ska åstadkommas 

(Beach, 1990, s. 149).  

 

1.5 Metodbeskrivning  

Analysen kommer att genomföras genom att varje verk kommer diskuteras för sig 

utifrån teorier om karaktärsdrag, drömmar och val. Resultaten av varje verk kommer 

sedan jämföras mot de andra, för att finna både gemensamma och skiljande punkter. 

Utan att någon värdering av verken görs kommer först Peter and Wendy analyseras, 

sedan Hook och sist Pan. Trots att verken är både böcker och filmer, är analysens 

utgångspunkt densamma för alla tre verk. Då det inte var möjligt att få tillgång till 

manus för de två filmerna, kommer den delen av analysen göras genom att analysera det 

som kan tolkas i bilden samt dialogen mellan Peter och de andra karaktärerna. Det finns 

risk för att vissa karaktärsaspekter bara kan jämföras ytligt då det är olika medier som 

ställs mot varandra. 

Verken kommer läsas och ses för sig, och under tiden kommer indikatorer på Peters 

karaktärsdrag och drömmar samt situationer där han gör val antecknas. Indikatorerna på 

karaktärsdragen finns både i beskrivningar av dem eller exemplifieringar, som Rimmon-

Kenan betecknar som direkt och indirekt definition (2002, s. 59). Alltså kommer 

sökandet efter tecken på karaktärsdrag göras både i benämnandet av dem i dialogen 

eller i beskrivning av berättaren, samt i gestaltandet av Peters ageranden. De 

karaktärsdrag som upptäcks kommer sedan att analyseras med hjälp av Eders teori om 

olika uppbyggande aspekter hos en karaktär (2010, s. 16). De utvalda karaktärsdragen 
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kommer alltså ställas mot Eders teori och därefter kategoriseras enligt hans 

karaktärsaspekter, som i sin tur pekar på hur just det karaktärsdraget påverkar 

uppbyggnaden av karaktären som helhet.  

En av Eders karaktärsanalyspunkter berör karaktären som fiktiv varelse i relation till sin 

fiktiva värld (2010, s. 23). I analysen kommer därmed bland annat Peters kroppsspråk, 

personlighet och sociala roll diskuteras. Hur dessa kategorier yttrar sig i Peter kommer 

bestämmas genom de indirekta och direkta beskrivningarna som ges i verken. Den 

andra av Eders tolkningspunkt som kommer att ligga i fokus för denna analys diskuterar 

karaktärer som symboler, alltså vilka djupare betydelser de förmedlar (2010, s. 16). I 

undersökningen om denna punkt kommer Peters relation till berättelsernas tematiska 

påståenden diskuteras. Sökandet efter symboliken hos Peter i de olika versionerna 

kommer till stor del diskuteras utifrån vad karaktärsaspekterna kombinerat gestaltar. 

Peters drömmar kommer att analyseras utifrån Cattrysses tillämpningsmetod av teorin 

som antyder att det finns två nivåer av drömmar som gestaltas, antingen som karaktären 

är medveten om och aktivt strävar efter eller omedvetna drömmar (2010, s. 83). Båda 

typer av drömmar kommer sökas efter i verken genom Rimmon-Kenans beskrivning av 

direkt och indirekt definierade exempel. Cattrysse menar att en karaktärs medvetna och 

omedvetna drömmar är beroende av varandra. Den medvetna drömmen driver 

händelseförloppet då karaktären agerar i hopp om att uppnå denna dröm, samtidigt som 

den omedvetna drömmen driver karaktärsuppbyggnaden eftersom denna skildrar 

karaktärens innersta längtan (Cattrysse, 2010, s. 83). Utifrån detta kommer därför 

analysen om Peters drömmar och val sammangå någorlunda, eftersom Cattrysse hävdar 

att det är karaktärens drömmar som driver karaktären att agera.  

Diskussionen kring karaktärens val kommer delvis utgå från McKees påstående om att 

en karaktärs djup endast kan visa sig genom att den gör val i stressfulla situationer 

(1998, s. 103). Fram tills att karaktären sätts på prov genom att tvingas att göra ett svårt 

val, är karaktärens verkliga jag gömt under en fasad av konstruerade karaktärsdrag 

(McKee, s. 1998, s. 103). Ju mer val en karaktär gör under berättelsens gång, desto mer 

avslöjas om hens karaktärsdrag (McKee, 1998, s. 105). Ken Dancyger och Jeff Rush 

menar att hjältemod syns genom karaktärens attityd och handlingar mot att överkomma 

hinder som ligger i vägen för karaktärens drömmar (2013, s. 232). Genom att kombinera 
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dessa två teorier kan det därför påstås att det är under press som Peters hjältemodiga val 

syns.  

2. Analys  

De tre verk som ska analyseras berättar om Peter Pan ur olika infallsvinklar. Barries 

Peter and Wendy berättar om de tre syskonen Darling: Wendy, John och Michael. Peter 

tar med sig dem till landet Neverland där Wendy ska få agera mamma till de tre 

pojkarna samt Peters gäng av pojkar, kallade Lost Boys, som bor i drömlandet. De tre 

syskonen får vara med om otroliga äventyr där, och får på sin sista kväll i Neverland 

bevittna hur Peter besegrar sin ärkefiende kapten Hook. I Spielbergs Hook är 

piratkaptenen inte besegrad, och filmen berättar istället om en vuxen Peter, som är en 

framgångsrik advokat med två barn. När kapten Hook kidnappar Peters barn och för 

dem till Neverland måste Peter på nytt minnas hur han var förr och åter göra sig värdig 

att bära namnet Pan. Med hjälp av älvan Tinker Bell och sina Lost Boys lyckas Peter 

finna sitt gamla jag, och genom att kombinera det med sitt nuvarande jag besegrar han 

kapten Hook en gång för alla. I Wrights senare adaptation, Pan, är Peter tolv år och bor 

på ett barnhem. Peter blir en natt kidnappad till Neverland av pirater, som får sig en 

överraskning när det visar sig att Peter är del av en profetia som säger att han kommer 

besegra deras ledare Blackbeard. Peter flyr piraterna tillsammans med en fånge, hans 

nya vän Hook, och tillsammans tar de sig till urinvånarnas by, och med deras hjälp 

besegras den onde Blackbeard och älvornas land räddas från förstörelse.   

 

2.1 Peters karaktärsdrag  

 
I detta avsnitt kommer Peters karaktärsdrag belysas och analyseras i de tre valda verken. 

Karaktärsdragen som observeras är direkt eller indirekt definierade. De tre versionerna 

av Peter Pan-berättelsen kommer diskuteras var för sig innan de på slutet av avsnittet 

kommer att jämföras med varandra i syfte att undersöka hur skillnader och likheter 

bidrar till att definiera Peter Pan. Med utgångspunkt i Rimmon-Kenans påstående att en 

karaktär är ett nätverk av karaktärsdrag kommer detta avsnitt då bidra till att kartlägga 

nätverket som beskriver Peter Pan.  
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2.1.1 Peter and Wendy  

I Barries roman Peter and Wendy är Peter Pan en ung pojke som kan flyga och har stor 

äventyrslust. Eftersom det finns en berättare i texten som känner till alla karaktärers 

tankar blir många av Peters karaktärsdrag direkt definierade. Barrie beskriver dem 

tydligt i texten och målar upp en bild av hur Peter är. Första gången Peter introduceras i 

Peter and Wendy visas han som stökig (Barrie, 1911, s. 203). Fru Darling beskriver 

Peter som en fin pojke som är klädd i en dräkt av skelettblad och kåda, och lägger 

märke till att han har kvar sina mjölktänder (s. 204).  

Andra direkta definitioner av Peters karaktärsdrag är att han kan vara väldigt artig (s. 

213), men för det mesta är han rätt högfärdig och kaxig som när han tar åt sig äran för 

arbetet när Wendy sytt fast Peters skugga som lossnat (s. 214). Peter är även självgod 

och blir arg när andra inte håller med honom, om de inte tycker att han är fascinerande 

eller att hans berättelser är fängslande (s. 247). Han är också väldigt strikt gentemot sina 

Lost Boys, som exempelvis inte får se ut som honom (s. 230), veta mer än honom (s. 

231), tala om mammor (s. 233), eller visa några som helst tecken på att växa upp (s. 

230). Enligt Peter förstör vuxna allting, och han är full av vrede mot dem (s. 270). Trots 

detta är Peters känsla för rättvisa alltid stark, och under två fäktningsdueller mot Hook 

ser Peter alltid till att utgångsläget är rättvist dem emellan (s. 256; s. 296). 

Peter har väldigt kort minne som gestaltas både direkt och indirekt. Peter glömmer vem 

Wendy är i början och förklarar för henne att om han glömmer behöver hon bara 

påminna honom igen (s. 224). Peter är alltså medveten om att han har en tendens att 

glömma saker. När Peter återvänder till Wendy, ett år efter att de skiljts åt, minns inte 

Peter något av deras äventyr när hon var i Neverland, men han minns ändå henne. Peter 

har till och med glömt Hook och Tinker Bell (s. 308).  

Vissa av Peters karaktärsdrag är endast exemplifierade, och ett av dem är att han är 

lömsk, en riktig lurendrejare. Peter vet mycket väl att han lurar iväg barnen Darling från 

deras hem eftersom det inte är de som ber om att få komma, och Wendy tvekar starkt på 

om hon bör följa med (s. 220). Peters lömskhet uppvisas även i slutet av berättelsen när 

syskonen Darling är på väg hem, och Peter låser sovrumsfönstret i hopp om att barnen 

ska tro att det är deras föräldrar som låst dem ute så att de måste återvända med Peter 

igen (s. 303). Något som kontrasterar mot Peters lömskhet är hans hjältemod, som 

exemplifieras då han utan tvekan offrar sig för att Wendy ska överleva när de riskerar 
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att drunkna i tidvattnet (s. 257). Peters hjältemod gestaltas också när han är på väg att 

rädda sina vänner från piraterna. Peter vet att uppdraget han tagit på sig är livsfarligt, 

men han samlar mod inifrån och beslutar att fortsätta vidare trots att han är rädd (s. 

285). Som Dancyger och Rush påpekar visas en karaktärs hjältemod genom hens 

ageranden i prövande situationer (2013, s. 232), och därför kan Peters hjältemod 

betraktas som en genuin egenskap utifrån de ovan nämnda situationerna.  

Vad gäller Peters mentala aspekter, som fiktiv karaktär, så är han inte särskilt 

ambivalent av sig; han antingen älskar eller hatar något (Barrie, 1911, s. 229). Peter har 

även väldigt lite tålamod. Han, gillar istället stimulans och variation i sina lekar och, 

tröttnar snabbt på en lek om de har hållit på med den för länge (s. 222). Peter och Lost 

Boys hittar därför ofta på nya lekar, och för Peter är fantasi och realitet samma sak (s. 

240). Den enda leken som han separerar helt från verkligheten är när han och Wendy 

leker att de är pojkarnas föräldrar. Denna separation gör han för att han absolut inte vill 

ses som vuxen (s. 240).  

Peters kroppsspråk är också väldigt talande. När Wendy och de andra ska fara tillbaka 

syns det tydligt på hans ansiktsuttryck att han inte tänker följa med, enligt berättaren (s. 

273). Peter försöker uttrycka sin likgiltighet över att de ska lämna ön genom sitt 

kroppsspråk när han börjar leka och syssla med andra saker istället för med sina ord 

uttrycka sin egentliga ångest över att bli lämnad av alla (s. 273). I och med att detta är 

beskrivet i texten syns Peters kroppsspråk går det att påstå att det är en direkt definition. 

Hade detta verk varit en film hade det med största sannolikhet visats genom indirekt 

definition endast då det bara hade behövts gestaltats.  

De karaktärsdrag hos Peter som beskriver hans sociala dimension som fiktiv varelse är 

tydligt gestaltade genom gruppdynamiken mellan karaktärerna. Det uttrycks tidigt i 

berättelsen att Peter är ledaren för Lost Boys (s. 216). Han behandlar sin grupp av 

pojkar väldigt hårt och tuffa konsekvenser väntar den medlem av Lost Boys som inte 

följer hans bestämmelser (s. 230). Under perioden som boken utspelar sig agerar även 

Peter pappa till Lost Boys, ihop med Wendy som antar rollen som deras mamma (s. 

265). Peter är mer respektfull mot Wendy än vad han är mot de andra pojkarna, och från 

deras första möte försöker Peter göra saker som han tror att hon uppskattar (s. 214).  
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2.1.2 Hook  

I Hook är Peter en vuxen man som är gift, med två barn och jobbar som advokat. En 

tydlig direkt definition av Peter Bannings karaktärsdrag ges då hans gamla ärkefiende 

Hook beskriver honom som en kall, självisk man som dricker för mycket, är besatt av 

framgång och som undviker sin fru och sina barn (2.00.20). Peters vilja att nå framgång 

i sin karriär bidrar till mycket av hans beteende i början av filmen. Bland annat saknar 

Peter fantasi och lekfullhet vilket gestaltas när han förklarar att dottern Maggies 

pappersblomma inte alls luktar gott då den är gjord av just papper (00.18.37).  

Inledningsvis i berättelsen är det tydligt att jobbet är Peters högsta prioritet; redan i 

första scenen tar han emot ett mobilsamtal från jobbet under sin dotters skolpjäs 

(00.01.56). Peter missar även sin son Jacks baseball-match på grund av jobbet 

(00.05.29). Han visar inte heller någon annan vilja än att briljera i sitt arbete och leva 

sitt vardagliga liv i detta skede. När Peter kommer till Neverland är det tydligt att han 

vill få tillbaka sina barn, så att de kan återvända hem till sina vanliga liv. Han visar då 

inga tecken på att uppskatta eller ens reflektera över var han befinner sig när han är i 

Neverland (00.38.10). Mobilen är i filmen en symbol för Peters jobb, men Peter 

genomgår gradvis en stor personlighetsförändring under filmens gång och i slutet när 

han återförenas med sin familj får han ett samtal, och han svarar i telefonen väldigt 

demonstrativt innan han kastar ut den genom fönstret (02.13.26). Det är då familjen som 

är det enda viktiga för Peter.  

I filmens början definieras Peters sociala karaktär indirekt genom hans kroppsspråk, en 

stel och formell hållning. Det är viktigt för Peter att få respekt (00.19.00), och gång på 

gång försöker han få sina barn Jack och Maggie att agera mer vuxna och inte leka så 

mycket (00.07.47). Han ogillar barnslighet och säger till och åt sin son Jack att han 

borde växa upp (00.07.54). Skillnaden i perspektiv jämfört med Barries berättelse är 

därmed tydlig, samtidigt som just kontrasten mellan det konventionellt vuxna och 

barnsliga demonstreras i båda versionerna. Peters vilja att minska barnsligheten 

omkring sig utmanas i Hook när han kommer till Neverland och han tvingas hitta 

tillbaka sitt forna, fantasifulla jag. 

Längre fram i filmen blir Peter sålunda mer barnslig och informell i sitt kroppsspråk och 

i det sätt som han kommunicerar med andra (01.44.08). Samma mönster syns vad gäller 

Peters kläder; i början bär han kostym, glasögon och har kammat hår (00.03.20). Senare 
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i filmen har hans utseende liksom hans kroppsspråk blivit friare (01.40.40). Håret har ett 

vilt utseende och en exalterad blick har ersatt glasögonen. Kläderna påminner om 

dräkten av löv som Peter bär i Peter and Wendy. Tröjan är mörkgrön och ger en illusion 

av att det hänger löv från dess kanter. Peter har även på sig gröna tights och bär en kniv 

i ett bälte runt midjan (01.40.40).  

Något som är genomgående och symboliskt i hans kroppsspråk i filmen är Peters 

posering, med nävarna knutna och vilandes på höfterna med fötterna brett isär. När 

Wendy försöker förklara för honom att han är Peter Pan står Peter i just den posen, men 

släpper den när Wendy visar en bild på en ung Peter Pan som står likadant (00.29.55). 

Peter poserar även på detta sätt i sista bilden av filmen när han är tillsammans med sin 

familj i den verkliga världen, men då med vetskapen om vem han är (02.15.06). En 

karaktärs kroppsspråk är viktigt som en uppbyggande del av den fiktiva varelsen. Peters 

pose blir därför en indikation på att Peter aldrig har kunnat släppa taget helt om den del 

av honom som är Peter Pan.   

Betraktas Peter utifrån Eders definition av karaktärens mentala dimension så kan det 

konstateras att Peter i början av filmen är en seriös man som är praktiskt lagd. Peter 

manar ofta sina barn att inte leka i vad han anser är farliga omständigheter, som när Jack 

klättrar på en stenmur (00.08.27) eller när han står vid ett stort öppet fönster (00.18.11). 

Andra exempel på Peters seriositet är när han ska försöka förhandla med piraterna att 

lämna över hans barn igen. Peter tar fram sin checkbok när Hook säger åt honom att 

plocka fram sitt vapen eftersom det, snarare än svärdet, är det vapen han är van att 

använda (00.44.45). Enligt Peters resonemang finns inget annat sätt att förhandla än 

genom pengar. Trots att barnen skriker till honom att rädda dem, behandlar Peter 

förhandlingen med piraterna som om det gällde handelsvaror och inte hans egna barn.  

Peters personlighetsutveckling påverkar också hans seriositet. När Lost Boys ska kriga 

mot piraterna vid filmens slut kombinerar de och Peter barnslighet med strategi. De 

slåss genom att blända piraterna med speglar, kasta ägg och tomat på dem och genom 

att spruta marken full av kulor (01.52.00). Det är även genom att kombinera 

skickligheten som han haft som Peter Pan och det vuxna sättet att tänka, som han har 

som Peter Banning, som Peter besegrar Hook. Ett annat exempel på hur Peter 

kombinerar barnslighet och vuxenhet är när han vinner en tävling mot Rufio i att kalla 
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den andra för värst öknamn och, Peter säger till Rufio att han inte bör bråka med 

honom, för att Peter är advokat (01.15.53).  

Vad gäller Peters sociala aspekter har han som sagt ett inte så avslappnat 

tillvägagångssätt i sin kommunikation. I början av filmen, då han är tillsammans med 

sina kollegor, syns det tydligt att han har en högre position på jobbet än vad de har. När 

de går tillsammans i korridoren är det Peter som går längst fram och de andra följer efter 

honom och väntar på hans godkännande om beslut (00.03.30). Trots att Peter uppträder 

med samma auktoritära aura när han kommer till Neverland, besvaras han inte med den 

respekt han får hemma. Detta exemplifieras bland annat när piraterna förlöjligar hans 

försök att förhandla för att få tillbaka sina barn (00.43.45), och senare när han möter 

Lost Boys för första gången (00.54.07). När Peter åter blir Peter Pan återfår han även 

respekten som ledare för Lost Boys, till och med deras nya ledare Rufio bugar för Peter 

trots att det är Rufio som varit mest skeptisk mot Peter (01.42.35). När Peter och Lost 

Boys ska slåss mot piraterna syns det även att piraternas respekt för honom är återställd, 

då de alla ryggar tillbaka från att slåss mot honom (01.48.13).    

Ett drag som snabbt presenteras i Hook är att Peter är glömsk, precis som han är i 

Barries berättelse. Ett flertal gånger visas det hur Peter har glömt namnen på folk 

omkring sig, bland annat på en kollega, Wendys hushållerska och en chaufför. Men det 

viktigaste som Peter har glömt är att han är Peter Pan, att hans ärkefiende är kapten 

Hook och allt som har med Neverland att göra. Vidare fungerar Peters glömska som 

symbol som bidrar till ett av filmens tematiska påståenden: vikten av att hålla fast vid 

ens fantasi och barndom. Peter har glömt allt tills han gamla jag träder fram i form av en 

olydig skugga, och Tinker Bell hjälper honom att minnas (01.32.17).  

 

2.1.3 Pan  

I filmen Pan är Peter en tolvårig pojke som bor på ett barnhem för pojkar i London. De 

flesta karaktärsdragen hos Peter i Pan exemplifieras. Den enda gång en förklarande 

berättarröst förekommer är i filmens öppning (00.00.45) och karaktärerna benämner inte 

heller varandras egenskaper. En av Peters första karaktärsdrag som gestaltas är hans 

skepticism mot vuxen auktoritet, först mot nunnorna som driver barnhemmet Peter bor 

på (00.04.05). Peter påpekar att flera av de andra pojkarna som bor där har försvunnit, 

och han är motvillig att tro på nunnornas förklaring att de blivit evakuerade på grund av 
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kriget (00.04.21). Peters misstroende mot auktoriteter syns även när de kidnappade 

pojkarna har blivit förda till Neverland och Blackbeard håller sitt tal för de nya 

rekryterna (00.22.04). Peter ifrågasätter då allt som rör hans nya så kallade jobb i 

Blackbeards gruva, men lyder ändå och jobbar på (00.24.13).  

Trots att Peter ifrågasätter auktoritet är han alltså snabb att acceptera den främmande 

realiteten och lagarna som råder i Neverland. En av de första gestaltningarna av detta är 

när Peter får veta att älvor finns på riktigt (00.24.28). Första gången Peter flyger blir han 

förvånad, och trots att flygandet skrämmer honom gör Peter volter i luften innan han 

konstaterar att han knappt kan tro att han flyger (00.30.39). Detta demonstrerar Peters 

mentala aspekter som fiktiv karaktär. Något som påverkar definitionen av en fiktiv 

karaktärs mentala aspekter är hens öppenhet till nya erfarenheter (Eder, 2010, s. 25). 

Bidragande till att Peter accepterar den nya realiteten som råder är att hans mamma 

nämner en annan värld i ett brev hon lämnat till honom. Peter kopplar sin mammas 

benämning av en annan värld till Neverland när han fått reda på att det finns en 

förutsägelse om en ung pojke som återvänder till Neverland för att besegra Blackbeard, 

och denne någon skulle kunna vara Peter (00.35.24). Eder menar att en karaktärs 

värderande och motivation bidrar till den mentala delen av karaktärens personlighet 

(2010, s. 24), och Peters motivation i detta fall till att stanna i Neverland är att han 

värderar sitt mål att finna sin mamma väldigt högt.  

Gällande det kroppsliga hos Peter som fiktiv karaktär, syns det att hans utseende inte 

förändras något särskilt under filmens gång. Han bär simpla kläder: ett beige linne, 

gråblå långbyxor med hängslen och en gröngrå randig skjorta. Peter bär även ett 

halsband, som betyder mycket för honom personligen eftersom hans mamma lämnade 

det till honom. Halsbandet får senare stor betydelse för alla karaktärer då det visar sig 

att det är nyckeln till älvornas rike (01.23.44). Halsbandet har även mer symbolisk 

innebörd då det är en panflöjt, vilket dels antyder Peters öde samt påminner om 

karaktärens ursprung i Barries berättelser och i den grekiska guden Pan. Peter får hjälp 

av urinvånarnas stam mot piraterna, och för stammen personifierar myten om ”the Pan” 

även deras modigaste krigare (00.53.05).  

Peter är modig just när det kommer till att hjälpa och stå upp för sina vänner. Första 

exemplet på detta är när Peter och hans kamrat Nibs hamnar i trubbel hos nunnorna som 

driver barnhemmet, Peter försöker ta all skuld så att inte Nibs ska bli straffad 
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(00.10.20). Ännu en tydlig gestaltning av Peters mod för sina vänners skull är när 

piraterna har hittat till stammens by och attackerar dem. Peter, som hållit sig gömd, 

finner mod nog att rida på en så kallad Neverbird (01.09.49), som tidigare attackerat 

Peter och Hook (00.49.50). Det tydligaste exemplet på Peters mod dock är när Hook 

håller på att falla mot sin död inne i älvornas rike. Trots att Peter inte lyckats flyga igen 

sedan första gången, dyker han i fritt fall ner i avgrunden efter Hook (01.32.50).   

När Peter ska stå upp för sig själv eller rädda sig själv ur en knipa är han inte lika 

modig. När till exempel han och Nibs har blivit tagna av piraterna och Nibs vågat hoppa 

från skeppet ner till ett hustak och säkerhet igen så törs inte Peter för att han är höjdrädd 

(00.14.02). Peter hamnar även i knipa i Blackbeards gruva och ska få gå på plankan som 

straff. Då står han inte upp för sig själv trots att han vet att han är oskyldig (00.30.20). 

Det är efter plankan som Peter flyger första gången, och för det blir han förd till 

Blackbeards kontor där Blackbeard frågar om Peter är modig. Peter svarar att han 

försöker vara det (00.33.11) och under berättelsens gång vågar Peter mer och mer tro på 

sig själv.  

 

2.1.4 Gemensamma punkter  

De tre verken Peter and Wendy, Hook och Pan presenterar olika versioner av karaktären 

Peter Pan. I dessa gestaltningar syns både likheter och skillnader mellan versionerna av 

huvudkaraktären Peter. I både Peter and Wendy och Hook visar sig Peters känsla för 

rättvisa. Detta definieras indirekt tydligt i båda verken då Peter slåss mot Hook och 

stannar upp för att låta Hook plocka upp sitt svärd igen. I boken sker det två gånger 

(Barrie, 1911, s. 256; s. 296), och i filmen en gång (02.01.02). I Pan visar sig Peters 

känsla för rättvisa lite annorlunda. Peter tycker nämligen inte att det är rättvist att 

nunnan på barnhemmet som bestämmer behåller alla matransoner för sig själv, och han 

utsätter sig för fara för att avslöja henne (00.06.10) 

Mer gemensamt för Peter and Wendy och Hook är att Peter vid ödesdigra situationer 

inte visar någon rädsla för att dö. I boken visar det sig när Peter räddar Wendy och själv 

riskerar att drunkna när tidvattnet sveper in (Barrie, 1911, s. 257) och i filmen då Peter 

ska inleda sista slaget mot Hook (01.59.21). Vid båda tillfällena säger Peter en av sina 

mest kända repliker: ”To die would be a great adventure.” Detta gestaltas alltså i en 

kombination av direkt och indirekt definition då det exemplifieras och uttalas av Peter 
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själv. I Pan syns inte Peters likgiltighet för döden lika tydligt som i de andra två verken, 

men Peters modigaste handling är när han hoppar efter Hook för att rädda honom utan 

att veta om de kommer att överleva (01.32.50).  

Båda versioner av Peter i Peter and Wendy och Hook visar tecken på att vara glömska. 

Peter i Hook har glömt allt om Neverland i vuxen ålder, och ingen information ges i 

filmen om hur länge han mindes eller inte mindes Neverland efter att han lämnat det. I 

Hook har filmskaparna valt att det är en effekt som Neverland har på de som färdas dit: 

de glömmer världen utanför. Maggie försöker se till att Jack inte ska glömma deras 

föräldrar (01.11.09), men det visas strax efter det att Jack glömt livet han hade på jorden 

(01.27.43). I just denna aspekt skiljer sig Peter i Pan från de andra gestaltningarna för i 

den filmen visar aldrig Peter tecken på att han är glömsk.  

Som berörts tidigare gestaltas Peters relation till fantasi och sanning på skilda vis i 

verken. I Peter and Wendy är lek och verklighet detsamma för Peter. Detta kan förklara 

varför det blir verklighet att mat dyker upp på de tomma faten på matbordet när Peter 

leker att det finns mat på dem i Hook (01.16.15). Att Peters fantasi blir verklighet i 

Hook tillsammans med påståendet i Peter and Wendy att Neverland kommer till liv när 

Peter återvänder (Barrie, 1911, s. 230) pekar på Peters starka inverkan på Neverland. 

Peter, i egenskap av symbol i berättelsen – hjälper driva det tematiska påståendet att 

fantasi är ett styrande moment i Neverland. Ännu en gång skiljer sig Pan från de andra 

verken då lek inte är gestaltat på samma sätt i Pan. Peter presenteras för denna nya värld 

i samma takt som publiken när han försöker finna sin plats i denna nya värld samtidigt 

som han har större kamper att ta sig an. Dessa kamper syftar både på den yttre, att 

bekämpa Blackbeard, och en inre, att hitta självsäkerheten att gå in i rollen som Peter 

Pan.  

 

2.2 Peters drömmar  

I kommande avsnitt kommer Peters drömmar att analyseras utifrån de valda verken. 

Peters drömmar kommer identifieras både genom direkt och indirekt definition. Två 

typer av drömmar kommer sökas efter – medvetna och omedvetna drömmar. Som 

berörts beskriver Cattrysse att den medvetna drömmen associeras med en karaktärs 

fysiska handlingar och att den driver händelseförloppet framåt. Enligt Cattrysse hjälper 
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den omedvetna drömmen att driva karaktärsuppbyggnaden. Det är heller inte ovanligt 

att en karaktär blir medveten om sin inre dröm längre fram i berättelseförloppet 

(Cattrysse, 2010, s. 83).  

 

2.2.1 Peter and Wendy  

Den icke-åldrande, flygande Peter Pan har i Peter and Wendy drömmar som han är 

medveten om och drömmar som han är omedveten om. Peter uttrycker tidigt att han 

aldrig vill växa upp, att hans mål är att alltid vara en liten pojke som har roligt (Barrie, 

1911, s. 215). Att aldrig växa upp är Peters medvetna mål. Peter visar flera gånger under 

berättelsens förlopp tecken på att detta driver honom på flera sätt, exempelvis vill han 

även att Lost Boys ska förbli unga (s. 230), vilket belyser Roses påstående att Peter Pan 

handlar om den omöjliga relationen mellan vuxna och barn (1994, s. 1). Detta gestaltas 

tydligt i Peter and Wendy under sista slaget mellan Peter och Hook. För Peter är Hook 

en förkroppsligad version av Peters verkliga fiende: vuxenhet (Barrie, 1911, s. 296).  

Peters omedvetna dröm är att ha en mamma. Denna dröm växer sig större under 

berättelsens gång, då berättelsen börjar med att Peter säger att han absolut inte vill ha en 

mamma (s. 213), och slutar med att han alltid kommer återvända till Wendy och hennes 

kvinnliga ättlingar för att de ska agera mamma till honom (s. 314). Ett sätt Peters 

omedvetna dröm exemplifieras på är att Peter först övertygar Wendy att följa med till 

Neverland för att hon ska få agera mamma till alla Lost Boys, något som verkligen 

lockar henne (s. 218). Även i slutet av berättelsen försöker Peter in i det sista få Wendy 

att stanna kvar i Neverland, men han uttrycker det inte verbalt. Däremot låser han 

Wendy och pojkarna ute från deras sovrum för att få henne att vilja flyga tillbaka till 

Neverland igen med honom (s. 303). Ytterligare ett tecken på att Peters omedvetna 

dröm är att ha en mamma är att trots att han inte vill prata om mammor så tycker han att 

det är fantastiska nyheter att han har tagit med en mamma till pojkarna (s. 238). Sålunda 

försöker Peter öppet övertyga sin omgivning och även sig själv att han inte vill ha en 

mamma, men hans handlingar pekar på en annan strävan (s. 303).  

Cattrysse säger att det finns en konflikt i kontrasten mellan en karaktärs omedvetna och 

medvetna drömmar, men på slutet finner Peter ett sätt att kombinera sina drömmar då 

han nekar fru Darlings erbjudande att adoptera honom, men går med på att Wendy tar 

rollen som hans mamma och att han kommer ta med henne varje år till Neverland under 

våren (Barrie, 1911, s. 307). Peter får på så sätt en mamma, förbli ung och han kan vara 
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kvar i sitt kära Neverland. Peter löser alltså konflikten mellan sina drömmar genom att 

kombinera dem, och detta i sin tur bidrar till en bredare dimension i hans karaktär.   

 

2.2.2 Hook  

I filmen Hook har den vuxne Peter Banning två betydande drömmar. Den första 

drömmen som uppenbarar sig för Peter är hans önskan att få tillbaka sina barn, 

kombinerat med hans vilja att bli den bästa pappa de kan ha. Detta visar sig första 

gången när Peter diskuterar med piraterna om att få tillbaka barnen, då Peter säger att 

det inte finns något som är mer värt för honom än Jack och Maggie (00.44.33). Starkast 

belägg för att en av hans drömmar är att bli en bättre pappa syns i de många val Peter 

gör för att uppnå detta, vilka diskuteras i nästa avsnitt. Peter är dock, som nämnts, inte 

den bästa pappan i början av berättelsen för att han ofta uppmanar barnen att bete sig 

mer vuxna och ta saker mer seriöst (00.07.47). Därmed motarbetar han sina egna 

drömmar eftersom han inte kan hantera konflikten mellan dem. Peters dröm om karriär 

påverkar även hans föräldraskap och Peters fru kommenterar även att han har låtit 

jobbet gå först länge och att det kan leda till att barnen inte vill vara med honom alls om 

han inte ändrar sitt beteende (00.14.40).  

Peters andra stora dröm, som visar sig i filmen, men som under merparten av tiden är 

omedveten för Peter, är hans vilja att åter bli Peter Pan. Detta visar sig första gången 

genom Peters reaktion på att några av pojkarna i Lost Boys redan från början tror på att 

han är Peter Pan (01.00.24). Lost Boys uppmuntran till Peter hjälper honom mycket att 

försöka sträva efter drömmen att bli Peter Pan. Tack vare att de hejar på honom vågar 

han delta i utmaningarna som presenterar sig (01.15.25). Under tävlingen om att hitta på 

öknamn inser Peter att han själv faktiskt är Peter Pan och säger till hans duellant Rufio 

att han lider av Peter Pan-avundsjuka (01.15.46). Detta pekar på att Peter ser Peter Pan 

som någon med en högre status, som han vill leva upp till.  

Peter inser att han har varit Peter Pan och att det är möjligt för honom att återigen kliva 

in i den rollen när han reagerar instinktivt då en av Lost Boys kastar ett svärd till honom 

för att skydda sig från en kokosnöt som kastas mot honom (01.18.54). Peter blir 

chockerad över hur han reagerat och insikten om vem han är syns tydligt i hans 

kroppsspråk. Ett tillfälle där det syns riktigt tydligt att Peter vill bli Peter Pan är när han 
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kastar sig från en höjd i ett försök att kunna flyga (01.31.33). Peters beslutsamhet bidrar 

här till att demonstrera hans mentala aspekter som en fiktiv varelse.  

Något som tas upp återkommande i filmen är vikten av att ha en glad tanke som kan få 

en person att flyga. Lost Boys försöker hjälpa Peter att hitta sin, men i och med att de är 

unga pojkar så är deras tankar rätt simpla. De rör exempelvis hästar, godis och 

födelsedagar (01.08.24). Men simpel är inte ett ord som beskriver Peter, och han 

behöver finna något djupare som kommer hjälpa honom flyga. Att hitta sin glada tanke 

blir i den här versionen en väg för att hitta sin dröm. Peter blir bokstavligen slagen i 

huvudet av sin kombinerade glada tanke och dröm (01.32.02). Peter inser att hans glada 

tanke är att vara en pappa genom en tillbakablick som inleds när Jacks baseball faller 

ner från himlen och träffar Peter i huvudet. När Peter insett att han funnit sin glada 

tanke förändras han till Peter Pan (01.40.40).  

 

2.2.3 Pan  

I filmen Pan har den unge Peter två framstående drömmar. Den tydligaste drömmen är 

Peters medvetna dröm att hitta sin mamma. Den andra drömmen är att bli självsäker nog 

att fullfölja sitt öde och därmed bli Peter Pan. Peters dröm att hitta sin mamma driver 

honom genom berättelsens gång och ligger alltid nära i hans tankar. Till och med när 

han blivit kidnappad av piraterna tänker han på att finna sin mamma (00.16.20). Att 

denna dröm driver Peter kan kopplas till Cattrysses diskussion angående en karaktärs 

förhållande till sin medvetna dröm. Peters medvetna dröm är som nämnts att finna sin 

mamma, och flera gånger under berättelsens gång växer hans hopp om att hitta henne. 

På grund av sitt starka hopp envisas Peter att han och Hook ska hitta urinvånarnas stam, 

eftersom han tror att de vet var hans mamma kan befinna sig (00.46.32).  

Peters dröm att fullfölja sitt öde är inget som blir medvetet för honom förrän en bit in i 

berättelsen. Han har många tvivel på sig själv, bland annat om att han inte kan flyga 

eller leda stammen i kampen mot Blackbeard (01.13.06). Med uppmuntran, till största 

del från stammens prinsessa Tiger Lily, tror Peter mer och mer på sig själv. När Peter är 

nervös över att behöva bevisa att han kan flyga inför stammen säger hon till honom att 

han måste tro på sig själv och att det kommer leda till att andra kommer tro på honom 

(00.59.39). Enligt Eders analysteorier om karaktärers sociala och mentala aspekter syns 

det här att Peter via social interaktion stärker sin inre motivation. Eder menar att en 



 

22 
 

karaktärs sociala roll och hens inre motivationer hjälper till att definiera den som fiktiv 

karaktär (2010, s. 24).  

När Peter har accepterat sin mammas död släpper han brevet från henne i en flod, en 

gestaltning av att Peter släpper drömmen om henne (01.15.04). Tiger Lily visar Peter 

vilken modig krigare Peters mamma var och hur hon offrade sig för att rädda älvornas 

rike (01.18.22). Peter blir då inspirerad och vill hedra sin mamma genom att följa sitt 

öde och stå upp för älvorna mot Blackbeard. Peter säger att han vill hjälpa till att skydda 

det hans föräldrar byggde upp (01.21.40). Detta pekar på hur Peter som representerar 

och driver fram det tematiska påståendet att det ibland är det nödvändigt att släppa sina 

medvetna drömmar för att ge dem en chans att uppnås genom annan framgång. Att en 

karaktär måste överge sin medvetna dröm för att kunna fullfölja den omedvetna 

drömmen är också något Cattrysse betonar är nödvändigt (2010, s. 87). 

 

2.2.4 Gemensamma punkter 

I alla tre verk om Peter Pan är en av Peters drömmar knuten till föräldraskap. I Peter 

and Wendy vill Peter ha en mamma, även om hans ageranden motsäger detta, då han 

säger att han hatar alla mammor (Barrie, 1911, s. 213), men ändå vill att Wendy ska 

följa med för att vara mamma åt honom och hans Lost Boys (s. 218). I Hook vill Peter 

bli en bättre pappa och får jobba ännu hårdare på sitt faderskap när han ser hur hans son 

Jack tyr sig till Hook (01.30.22). I Pan drömmer Peter om att hitta sin mamma, vilket 

ger honom drivkraft, hopp och positivitet (00.04.32). Detta återkopplar till Cartmell och 

Whelehans påstående att familjevärdet är tidlöst och inte försvinner ens på grund av 

sociala dysfunktioner (2001, s.107). 

Alla versioner av Peter i Peter and Wendy, Hook och Pan har en dröm som på någon 

nivå berör vad det är att vara Peter Pan. I Peter and Wendy vill Peter absolut fortsätta 

vara Peter Pan. Han vill inte bli adopterad av Wendys mamma och han vill inte växa 

upp (Barrie, 1911, s. 307). I Hook vill Peter bli en bättre pappa, och för att bli det måste 

han hitta tillbaka till sitt forna jag som är Peter Pan, genom att vara mer som ett barn 

blir Peter också en bättre pappa (02.13.10). I Pan inser inte Peter att det är just Peter Pan 

han vill bli, men han strävar omedvetet efter denna dröm. När Peter aktivt väljer att 

riskera sitt liv för sin vän väljer han även aktivt att ta sig an rollen som Peter Pan, en 

modig krigare (01.35.42). Samtliga av ovannämnda exempel av Peters handlingar visar 
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att Peter har en längtan att uppnå en ultimat form av sitt jag, som förenar motsägelser 

och kontraster.  

Båda versioner av Peter i Peter and Wendy och Hook kombinerar sina medvetna och 

omedvetna drömmar. I Barries Peter and Wendy ligger kombinationen i uppfyllandet av 

drömmarna, genom att han finner ett sätt att förbli ung för alltid och att ha en mamma. I 

Hook måste Peter uppfylla ena drömmen, att bli Peter Pan, för att kunna uppfylla sin 

andra dröm, att bli en bättre pappa. I Pan måste Peter däremot ge upp ena drömmen, att 

finna sin mamma. När han genomfört den andra, att bli självsäker och därmed nå rollen 

som Peter Pan, får han genom älvorna träffa sin bortgångna mamma. Därför uppnår 

Peter båda sina drömmar på ett sätt, han finner sin mamma genom att bli Peter Pan 

(01.37.58). Genom kombinationen av sina drömmar stärker Peter i samtliga tre verk 

Padleys definition av Peter som ett mellanting.   

 

2.3 Peters val  
 

I detta avsnitt kommer valen som Peter gör i sina försök att uppnå sina drömmar 

diskuteras. Likt tidigare avsnitt kommer valen att hittas genom Rimmon-Kenans modell 

av direkt och indirekta definierade exempel, men i och med att val görs främst genom 

handlingar kommer den indirekta definitionen vara av mest användning. Både djupare 

och mindre genomgripande val kommer diskuteras, då bägge typer av val bidrar till 

uppfattningen av Peter. När McKee talar om karaktär och deras val fokuserar han främst 

på de större valen och betydelsen de har för att blotta det underliggande hos en karaktär 

(1998, s. 103). Men eftersom detta är en jämförelse mellan olika gestaltningar av en och 

samma karaktär väger de små valen in, i och med att de nyanserar de olika typer av val 

som Peter kan göra. Beachs teori om att en person tar beslut utifrån vad de vill 

åstadkomma spelar en betydande roll i analysen om Peters val (1990, s. 149). Beach 

resonerar att det är den som väljer som själv bedömer vilka av hens principer som är 

relevanta att ta hänsyn till i beslutstagandet (s. 148).  

 

2.3.1 Peter and Wendy  

För att nå sin medvetna dröm att förbli en ung pojke har Peter valt att omge sig med 

andra som känner likadant (Barrie, 1911, s. 230), och visar de tecken på att ändra 

ståndpunkt gör han sig av med dem. Peter väljer att se det mesta som en lek, exempelvis 

jakten på piraterna (s. 232). För att fortsätta vara en pojke väljer Peter i slutet av 
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berättelsen att inte låta sig bli adopterad av fru Darling, som de andra pojkarna gör (s. 

307). Peter väljer att återvända själv till Neverland med Tinker Bell och fortsätta som 

han alltid gjort och därmed fortsätta vara som han alltid varit (s. 308). Peters val att 

återvända till Neverland visar att hans hängivenhet till Neverland inte går att rubba.  

Peters mycket negativa attityd mot mammor är också ett val (s. 246), för att hindra att 

någon tvingar honom att växa upp. Därför hatar Peter när Wendy berättar om hur hon 

föreställer sig själv och sina bröder som vuxna (s. 269). Peter känner sig bortstött av sin 

riktiga mamma (s. 270) och väljer undermedvetet att rikta den frustrationen mot det alla 

mammor verkar vilja: att se sina barn växa upp. Peter överväger om han ska låta sig bli 

adopterad av fru Darling, men när hon berättar för honom att han kommer behöva gå i 

skolan och bli en vuxen man så småningom så väljer han att bestämt tacka nej till 

hennes erbjudande (s. 307).  

För att nå sin omedvetna dröm att ha en mamma väljer Peter, som sagt, att lura med sig 

Wendy, som skall agera mamma till honom och alla Lost Boys (s. 218). Detta mål blir 

för Peter ett medvetet mål i slutet, och det syns genom att han väljer att låsa Wendys 

fönster när de ska återvända (s. 303). Peter blir dock påverkad av Wendys mammas sorg 

över sina barn, och han väljer att öppna fönstret igen (s. 304). Trots att detta verkar som 

att han motverkar sitt eget mål, vet Peter om att en ledsen Wendy inte hade gått med på 

att fortsatt varit hans mamma (s. 305). Peter väljer att vara Wendy till lags, i hopp om 

att hon ska fortsätta spela mammarollen (s. 283). När Peter och Lost Boys tagit över 

piratskeppet och Peter är kapten, bestämmer han därför att de inte ska syssla med 

sjöröveri, för att Wendy är där (s. 300). Peter har dock delade tankar om hur han ska 

agera, men väljer i slutänden att låta Wendy gå tillbaka till sitt liv som Peter vet ger 

henne glädje. Detta val avslöjar en osjälvisk sida hos Peter.  

 

2.3.2 Hook  

I ett försök att uppnå sin dröm att bli en bättre pappa, väljer Peter att trotsa en av sina 

rädslor för att rädda sina barn. Peter är höjdrädd men utmanas av Hook att klättra upp 

för en av piratskeppets höga master. Peter försöker alltså här vara hjältemodig, men 

skräcken tar dock över och Peter viker sig, ger upp och väljer att inte försöka mer 

(00.47.27). När Peter efter denna incident träffar Lost Boys för första gången blir han 

ödmjuk av att några av pojkarna tror på att han är Peter Pan, och han väljer då att be 
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dem om hjälp att få tillbaka sina barn (01.00.24). Peter får hjälp av pojkarna, som 

försöker få honom stridsredo inför slaget mot piraterna, och under en av deras lekar 

inser Peter att han måste snabba på för att Jack har börjat ty sig till Hook (01.30.22). Då 

väljer Peter att ta tag i det på egen hand med mer extrema tag än vad pojkarna har 

brukat. Peter inser att detta är något bara han kan lösa åt sig själv (01.31.05).  

När Peter väl är tillbaka i sin form som Peter Pan glömmer han sina barn helt och säger 

till Tinker Bell att enda anledningen till att han är i Neverland är för att vara en liten 

pojke och ha kul (01.44.08). Det passerar dock inte lång tid förrän Tinker Bell påminner 

Peter om hans egentliga uppdrag. Trots att det gör Peter lite ledsen att inse att han inte 

kan stanna för alltid, åker han och Lost Boys för att slåss en sista gång mot piraterna för 

att få tillbaka Peters barn (01.46.30). Peters val att ge upp sitt älskade Neverland visar 

att hans barn verkligen är det viktigaste för honom.  

Under det stora slaget mot piraterna visar Peter flera gånger att han fortfarande strävar 

efter att bli en bättre pappa. Två gånger väljer Peter att gå ifrån en strid mot Hook, ena 

gången när Peter hör Maggie ropa på hjälp (01.54.33) och andra gången när Jack säger 

till Peter att han vill åka hem (01.57.19). Peter vill slåss mot Hook och få sin hämnd, 

men väljer återigen istället att prioritera sina barn. Endast när Hook lovar att för alltid 

trakassera Peters framtida ättlingar, och Peter inser att Hook inte kommer att ge sig 

förrän allt är över, accepterar Peter inbjudan till en sista strid (01.58.31). När Peter och 

barnen kommit tillbaka till den verkliga världen har Peter en ny livsgnista (02.11.20), 

som är resultatet av sammanslaget av hans två jag – Peter Banning och Peter Pan. Peter 

har inte bara kombinerat sitt gamla och nya jag för att kunna besegra Hook utan även 

för att lyckas bli den omtänksamma pappa han strävat efter att bli (02.13.04).  

För att uppnå sin dröm att bli Peter Pan väljer Peter även i Hook att be Lost Boys om 

hjälp (01.00.24) och att gå med på deras metoder av att träna honom till att bli Peter 

Pan, oavsett hur absurda han tycker att dessa metoder är (01.07.47). För att mer aktivt 

sträva efter att bli Peter Pan behöver Peter bekräftelse och uppmuntran längs vägen. 

Med all uppmuntran han får av Lost Boys under öknamns-leken, låtsas även Peter att 

det finns mat på det tomma bordet trots sin skepsis mot att låtsas äta mat. Detta leder till 

att mat dyker upp i de uppdukade faten (01.16.15). Här blir Peter förbluffad över sina 

förmågor och den bekräftelse som förmågorna ger av att han är Peter Pan. Det bekräftar 
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hans egentliga identitet då det inte dök upp någon mat i faten när de andra pojkarna 

låtsades att det fanns. Peter är alltså den som har störst inverkan på Lost Boys öde.  

Peter inser att för att rädda sina barn måste han bli Peter Pan. Situationen är dock 

brådskande och Peter väljer att förlita sig på sig själv och ta ansvaret som vilar endast på 

honom, att finna den glada tanken, ett val som demonstrerar Peters självinsikt. Peter 

måste tro på sig själv för att andra ska kunna göra det. När Peter väl finner sin glada 

tanke hänger han sig fullständigt till vad det innebär att vara Peter Pan (01.40.40). Hela 

Peters utseende och kroppsspråk förändras, och som ett typiskt symptom på Neverland 

glömmer han sina barn och vem han är i den verkliga världen (01.44.44). Som tidigare 

nämnts får Peter dock hjälp av Tinker Bell att minnas sina barn, och kan i slutet 

kombinera den vuxna och barnsliga sidan av sig för att rädda dem (01.46.15).  

 

2.3.3 Pan  

I Pan är Peters medvetna dröm att hitta sin mamma, och valen Peter gör för att uppnå 

detta syns tydligt. Exempelvis väljer Peter att fly tillsammans med Hook från piraterna 

när Peter tror att hans mamma befinner sig på ön (00.36.39). Peter väljer även att hitta 

urinvånarnas stam, trots att han först inte får följe av Hook, men Peter är så fast besluten 

att hitta sin mamma att han går iväg själv (00.46.50). Tiger Lily säger att Peter måste 

bevisa att han är pojken i förutsägelsen innan stammen kan föra honom till hans 

mamma. På grund av det väljer Peter att försöka sitt allra bästa att flyga igen trots att 

han är rädd (01.00.34). En anledning till Peters beslut här kan bero på hans unga ålder 

och att han inte har ett fullt lika utvecklat konsekvenstänk, men samtidigt visar även 

Peters val att han är opportunistisk.  

När drömmen Peter eftersträvar byter skepnad, ändras även riktningarna av hans val. Ett 

av de tydligaste valen Peter gör i försök att fullfölja sitt öde är att välja att följa med 

Tiger Lily för att skydda älvornas rike från Blackbeard (01.21.40). Att fullfölja sitt öde 

innebär för Peter att bli Pan, som tidigare nämnt är enligt urinvånarna titeln som den 

modigaste krigaren i stammen får bära. När Peter hoppar efter Hook väljer Peter att tro 

på sig själv (01.32.50) och när Peter flyger upp ur avgrunden inne i älvornas rike, 

bärandes på Hook, utropar Tiger Lily ”Pan!”, för att Peter på ett hjältemodigt vis har 

riskerat sitt liv för sin väns skull (01.33.45), men också som en illustration av att valet 

att tro på sig själv visar på stort mod. På vägen har Peters attityd mot hindren förändrats. 
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Trots att det inte är tydligt för Peter leder samtliga av hans val till att bli Pan. Även om 

Peter tvingas att släppa drömmen om att hitta sin mamma så inkorporeras denna i hans 

dröm att fullfölja sitt öde då hans val att sträva efter sitt öde gör han som en hyllning till 

sin mamma (01.21.40). 

 

2.3.4 Gemensamma punkter  

I samtliga analyserade verk kan det konstateras att Peter gör hjältemodiga val. I Pan 

väljer Peter att hoppa ner i en osäker avgrund för att hjälpa sin vän Hook (01.32.50). I 

Peter and Wendy väljer Peter att offra sig själv för att rädda Wendy från att drunkna 

(Barrie, 1911, s. 257). I Hook gör Peter ett försök till hjältemod när han ska klättra i 

masten för att rädda sina barn (00.46.13), även om han misslyckas väljer Peter ändå att 

riskera sin säkerhet på ett hjältemodigt sätt. I Hook väljer även Peter att osjälviskt agera 

hjältemodigt när han går ifrån sin efterlängtade strid mot Hook för att rädda sina barn 

(01.54.33).  

Utifrån påståendet att personer tar beslut utifrån hur de ska åstadkomma sina drömmar 

(Beach, 1990, s. 149), är det tydligt att samtliga versioner av Peter väljer att någon gång 

under sin berättelse att förlita sig på sig själv. I Pan väljer Peter som tidigare nämnts att 

tro på sig själv när han hoppar ner i avgrunden för att hjälpa sin vän Hook (01.32.50). 

Detta är en tydlig gestaltning av en stressfull situation som framtvingar ett svårt beslut, 

som McKee talar om (1998, s. 103), som då avslöjar att Peter är en karaktär som blir 

självmodig. Både Peter i Hook och i Pan har till en början svårt att agera modigt i egen 

vinning, men har samtidigt lätt att agera modigt när deras familj eller vänner är i fara, 

och ju mer berättelsen utvecklas desto mer utvecklas deras självtillit. I Hook behöver 

Peter först en påminnelse från sin ungdom, men när han väl kommer på sin glada tanke 

och känner att han hittat tillbaka till sitt tidigare jag vågar han tro på sig själv fullt ut 

(01.39.49). Alltså inser Peter i både Hook och Pan att han måste tro på sig själv för att 

åstadkomma sina drömmar.  

En person tar beslut baserat på sina principer och personliga intressen (Beach, 1990, s. 

148), och en av Peters principer syns tydligt när han väljer att strida mot vuxenhet i 

olika former. I samtliga analyserade verk utför Peter en kamp mot vuxenhet. De 

tydligaste exemplifieringarna av detta är när Peter i både Peter and Wendy och Hook 

slåss mot Hook i deras sista kamp. Den sista striden mellan fienderna speglar ett 
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antagonistiskt förhållande mellan barndom och vuxenhet, något som Stoddard Holmes 

menar att Peter gestaltar (2008, s. 137). I dessa två exempel är Hook personifieringen av 

vuxenhet och Peter av barndom, medan i Pan är personifieringen av vuxenhet istället 

gestaltad genom Blackbeard. Innan Peter ens har träffat Blackbeard i Pan är han 

fientligt inställd mot honom (00.20.47). Senare i berättelsen väljer Peter att hjälpa Tiger 

Lily att försvara älvornas rike mot Blackbeard (01.21.40). Samtliga versioner av Peter 

väljer alltså att stå upp mot vuxenhetens påtvingande makt, oavsett vilka förutsättningar 

karaktären har. Med tanke på Peters vuxna form i Hook visar hans ställningstagande i 

Hook att Peter alltid kommer vara en representant för ungdomlighet, oavsett vad hans 

kroppsliga ålder är. Peter kommer alltid att välja att stå upp för livet.  

  

3. Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna analys har varit att undersöka tre olika verk om Peter Pan och deras 

gestaltning av karaktären för att nå en förståelse om vad Peter Pan är en representant för 

och vad han handlar om. I denna analys har två filmatiseringar av berättelsen om Peter 

diskuterats och jämförts med Barries roman Peter and Wendy som enligt vissa ses som 

originalberättelsen om Peter Pan.  

Sammanfattas påståenden som forskare gjort om Peter Pan kan han beskrivas som en 

odefinierbar mellanvarelse som öppnar sig för adaptation tack vare sin 

anpassningsbarhet. Att Peter definieras som en mellanexistens bekräftas av att det finns 

så många versioner av berättelser om honom och att han är en trovärdig karaktär i 

samtliga verk. Det ska inte glömmas att det var Barrie själv som först beskrev Peter som 

ett mellanting i The little white bird som var den första romanen Peter Pan var en 

karaktär i. Som synts i denna analys kan Peter anpassas till nya tidsperioder och nya 

livsförutsättningar. Detta i sig möjliggör Peters existens som ett mellanting som kan 

vridas och justeras. Utifrån dessa belägg kan det därför konstateras att Peter and Wendy, 

Hook och Pan faktiskt gestaltar olika sidor av samma karaktär.  

Redan nu i skrivande stund finns vetskapen om att Peter Pan kommer fortsättas 

adapteras då det har meddelats ett premiärdatum för en ny adaptation av Peter Pans 

berättelse. Denna nya film heter Wendy (2020) och är en sorts ursprungshistoria för Lost 

Boys. Enligt filmens synopsis som finns på International Movie Database kommer 
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Wendy, vars roll har en annan betydelse än vad den har i de verken som diskuterats i 

denna analys, att strida för ungdomens livsglädje mot faran att växa upp. Detta bekräftar 

även slutsatsen i denna analys att Peter är en representant för livslust. Vidare visar även 

detta på att Peter Pans berättelse fortsätter att adapteras, att författare fortfarande dras 

till karaktären och finner nya saker att berätta om honom. För att bekräfta att Peter 

förmedlar en livsvilja skulle det behövas att fler versioner av Peter Pan analyseras på 

liknande sätt som gjorts i denna undersökning.  

Att definiera Peter Pans karaktär blir även att definiera vad han handlar om och 

förmedlar, där spelar Peters koppling till drömmande och ungdomlighet stor roll. Det är 

tydligt i samtliga verk som analyserats i denna undersökning att ett av Peters mest 

drivande karaktärsdrag är hans livslust. I Barries Peter and Wendy definierar sig Peter 

som personifieringen av ungdom och glädje (1911, s. 298). I de tre diskuterade verken 

slåss Peter mot en personifiering av vuxenhet, och därmed slåss Peter för 

ungdomlighetens livsgnista. I Peter and Wendy säger Peter att han vill förbli en ung 

pojke och ha roligt för alltid, medan i Hook har han blivit en vuxen som ogillar lekar. 

Peter vill alltså leva för alltid och därmed bevara barnets energi i sig och inte låta sig 

tröttas ut av åldrandets slöhet, ett problem som gestaltas i Hook. 

I de tre analyserade verken uppnår Peter sina drömmar genom att kombinera antingen 

sina medvetna med sina omedvetna drömmar eller genom att kombinera sina olika sidor 

eller jag. Att Peter skapar en bredare dimension i sin karaktär genom kombinationen av 

sina drömmar motsäger dock Cattrysses teori om att kontrasten mellan en karaktärs vilja 

och behov är det som breddar en karaktärs dimension (2010, s. 88). Men för just Peter 

är det visat ett flertal gånger i denna undersökning att det är sammansättningen av hans 

olika karaktärsdrag och drömmar som gör honom till ett fungerande mellanting. I Hook 

brottas Peter som vuxen med att hitta tillbaka till den han var som barn. Peter har som 

vuxen blivit motsatsen till det oskyldiga, lekfulla barnet han var. När Peter minns att 

han valde att växa upp för att han ville bli förälder finner Peter en ny glädje i att vara 

vuxen och en pappa. Peter måste alltså lyssna på drömmarna han hade som barn för att 

kunna uppnå de han har som vuxen. I Peter and Wendy finner Peter ett sätt att 

kombinera sina drömmar genom att Wendy och hennes framtida kvinnliga ättlingar 

agerar mamma åt honom så att han kan stanna i Neverland och förbli en ung pojke. I 

Pan måste Peter ge upp sin medvetna dröm att hitta sin mamma för att kunna uppnå sin 
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omedvetna dröm att bli Peter Pan. I samtliga versioner av Peter som diskuterats ovan 

har han alltså drömmar kopplade till föräldraskap och drömmar kopplade till att bli 

Peter Pan.  

Att vara Peter Pan i de tre diskuterade versionerna är associerat till att vara självsäker 

och hjältemodig. I och med att Peter måste kombinera sina andra drömmar med 

drömmen om att vara Peter Pan kan slutsatsen dras att Peter aldrig kan välja bort rollen 

som Peter Pan, utan att det istället är en nödvändighet för honom att införliva detta 

persona i sitt jag för att nå sina övriga drömmar. Peter Pans koppling till självsäkerhet 

och hjältemod syns även i valen han gör. I inget av de tre analyserade verken tvekar 

Peter att ta tuffa beslut för att rädda sina vänner eller familj. Exempelvis i Peter and 

Wendy tillåts inte Wendy att ens diskutera vem av dem som ska räddas innan Peter 

redan har offrat sig för hennes skull. I Pan har Peter haft svårigheter med att känna sig 

självtillräcklig och inte kunnat flyga på grund av det, men när hans vän Hook håller på 

att falla till sin död finner Peter både mod och en tro på sig själv. Utan tvekan hoppar 

Peter efter sin vän och flyger utan problem nu när han tror på sig själv. Svårigheter med 

att ha självtillit syns även i filmen Hook när Peter inte alls tror på att han kan vara Peter 

Pan. Att våga tro på sig själv är svårt för många, och när Peter gestaltas som att också ha 

svårt med det kan publiken känna igen sig i honom.  

För att Peter inte låter sig definieras är han en giltig representant för en syn på 

mänskligheten. Peter symboliserar att människor är en sammansättning av faktorer, vare 

sig om de faktorerna är personlighetsdrag, drömmar eller en kombination av dessa. 

Peter Pan förmedlar en öppenhet mot personer och är en anledning till varför han passar 

in idag, Peter kan inte definieras efter bara ett karaktärsdrag precis som människor i den 

verkliga världen. Peter kan exempelvis inte bara definieras som lömsk trots att han i 

Peter and Wendy visar tydliga tecken på att vara detta. Peter utför lömska handlingar, 

men samtidigt riskerar han sitt liv för sina vänner – som snarare kan definieras som 

hjältemodiga handlingar än lömska sådana.  

Som tidigare nämnts krävs hjältemod från huvudkaraktären för att överkomma hinder i 

deras väg. Alla tre versioner av Peter som är diskuterade i denna analys framstår som 

hjältemodiga någon gång under sin berättelses gång och främst när deras vänner eller 

familj är i fara. Även om Peter i andra situationer i verken kan framstå som försiktig 

eller nervös, visar sig Peters verkliga sida när han sätts på prov under stressfulla 
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situationer och då väljer att vara modig. Samtliga versioner av Peter får även lättare att 

vara hjältemodiga och självsäkra när de fått uppmuntran från sina vänner. I Pan säger 

Tiger Lily till Peter att han måste tro på sig själv för att andra också ska kunna göra det, 

men som förklarat i detta stycke gäller även det åt motsatt håll – för att Peter ska kunna 

tro på sig själv måste även andra göra det. Efter denna analys är det tydligt att det jag 

insåg i biosalongen efter visningen av Pan var att när drömmar presenterar sig måste 

man våga tro på dem, och tro på sig själv att man kan uppnå dem.  

De gemensamma faktorer i Peters karaktär blir grundande för vad han förmedlar. Peters 

kamp mot vuxenhet som gestaltas i de tre diskuterade verken är ett tydligt tecken på att 

Peter förmedlar en livsvilja. En annan stor gemensam faktor de olika verken har är att 

karaktären drömmer på någon nivå om att bli eller förbli Peter Pan. Som tidigare nämnts 

handlar existensen som Peter Pan bland annat om att tro på sig själv. Slås dessa två 

budskap samman kan det konstateras att Peter förmedlar att man ska våga tro på sig 

själv för att kunna leva livet med en positivitet. Peter i Hook sammanfattar detta bra i 

sin sista replik; ”To live will be an awfully big adventure” (02.15.13).   
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