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Abstract: 
Det huvudsakliga syftet med min uppsats var att utifrån originalverket Emma (1815) av 

Jane Austen kunna bedöma vad två verk som inspirerats av romanen bör klassificeras som. 

De två verken var romanen Amanda (2006) av författaren Debra White Smith och 

spelfilmen Clueless (1995) av regissören Amy Heckerling. Till min hjälp har jag läst 

aktuell forskning inom de två termerna adaption och fanfiction och utifrån detta gjort en 

jämförande analys på verken. Resultatet blev oväntat vagt, det visade sig att begreppen låg 

närmre varandra än vad jag trott från början. Båda verken kan till viss del ses som en 

adaption på originalverket, på samma sätt som de även kan ses som fanfiction. Slutsatsen 

är dock att de båda verken passar bäst in under termen profic, som är en underkategori 

inom fanfiction där författaren/regissören tjänar pengar på sin modifikation och inte 

publicerat verket i exempelvis ett obetalt nätforum som hobbyaktivitet. 
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1. Inledning 

Att skriva en egen fortsättning på eller göra en egen tolkning av ett redan 

existerande verk av en annan författare är inget nytt, men fanfiction som litterärt 

fenomen, myntades som begrepp under 1960-talet. När man gör en film på, eller 

skriver om ett redan existerande verk med vissa förändringar kan det också klassas 

som en adaption på originalverket. Dessa två begrepp, visade det sig när jag 

försökte göra lite efterforskningar, ligger oerhört nära varandra samtidigt som det 

finns en hel del skillnader. Att tydliggöra vad dessa två är och inte är, är något som 

jag valt att fördjupa mig inom i min kandidatuppsats. 

 

Jag har sedan jag började mina litteraturvetenskapliga studier beundrat Jane 

Austens romaner, och fick tidigt ett särskilt varmt förhållande till Emma (1815). 

Jag är även förtjust i filmen Clueless (1995), som jag sett otaliga gånger i min 

uppväxt. Det är inte förrän på senare år jag insett och läst om att Clueless faktiskt 

är en kopia av Emma i händelseförlopp, och att regissören Amy Heckerling 

inspirerats av Austens Emma när hon gjorde filmen. I en intervju som gjordes strax 

efter Clueless var färdig har Amy själv uttalat sig om det: 

 

They are similar. The same exact structure. I had this character in my head, 

the girl, and the kind of things she was doing, saying and the journey I 

wanted to take her through. But I needed a strong plot and I had read 

Emma in college. I read it again and said, this just lays out perfectly, this is 

just the most perfect structure for what this girl should go through. And 

when I would get stuck, when I would be at story meetings and they would 

say: Well, this should be more this ... But it was all there in Jane Austen. It 

wasn't there in the studio meetings.1 

 

Det fenomenet fascinerade mig. Vad kallar man egentligen ett sådant verk, är det 

en adaption på originalverket eller bör det ses som en variant på fanfiction? Kan 

det klassas som både och, beroende på vem man frågar? Eller finns det inget 

passande begrepp? I mitt sökande hittade jag även en australiensisk författare vid 

                                                 
1 ”Extracts from an interview with Amy Heckerling, director of  Clueless” på Jane Austen Society of  
Australia 2013-12-13. Elektronisk resurs. Tillgänglig:  http://www.jasa.net.au/study/ahinterview.htm. 
(Bil. 2). 

http://www.jasa.net.au/study/ahinterview.htm
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namn Debra White Smith, som bland annat har utformat en romanserie som 

utspelar sig på 2000-talet där även dessa är uttalat inspirerade av Jane Austens 

böcker. Även hon har alltså gjort en variant på Emma, som i detta fall heter 

Amanda (2006). 

 

Jag har valt att fokusera min kandidatuppsats på en film och en bok som inte hör 

ihop bortsett från det faktum att skaparna ifråga uttalat sig om att de inspirerats till 

att göra de båda verken tack vare Jane Austens 1800-talsroman Emma. Min tanke 

är att analysera de tre komponenterna och främst se om de två inspirerade verken 

platsar in under begreppet adaption, eller om det finns en annan term inom fältet 

av fanfiction som stämmer bättre överens. 

 

Vad innebär det egentligen när man som författare/regissör använder sig av redan 

skrivet material av det här slaget, och vad kallas det för? 

 

2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka förhållandet mellan begreppen adaption och 

fanfiction, med hjälp av aktuell forskning och med hjälp av romanen Amanda och 

spelfilmen Clueless. Jag hoppas efter färdig analys kunna ha utrett för mig 

vilken/vilka termer som passar de båda verken bäst.  

 

3. Frågeställning 

Är Amanda (2006) och Clueless (1995) adaptioner eller fanfictions? 
 

4. Metod 

Jämförande analys av ovan nämnda spelfilm Clueless samt romanen Amanda 

utifrån originalverket Emma och begreppen ”adaption” och ”fanfiction”. 

Jag kommer till min hjälp använda mig utav litteratur som uttalat sig om de båda 

begreppen, där de mest väsentliga verken jag använt mig utav är Linda Hutcheons 

A Theory Of Adaption (2013), Christina Olin-Scheller och Patrik Wikströms 

Författande Fans (2010) samt Sheenagh Pughs The Democratic Genre: Fan 

Fiction In A Literary Context (2005).  
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5. Tidigare forskning kring adaption och fanfiction 

 

Adaption is a bit like redecorating 

– Alfred Uhry 2 

 

Jag väljer att inleda avsnittet med citat ovan på grund av att jag tycker det tar fasta 

på begreppets fundamentala betydelse, i alla fall hur man bör se på begreppet inom 

litteraturen, samt i min undersökning. Redecorating, dvs. renovera, är ett gott 

uttryck för vad man ofta gör i vårt nutida samhälle inom litteraturen på de verk 

som redan finns, exempelvis när en klassisk bok ”renoveras” om för att passa ett 

format för en film, eller när man tar steget ännu längre och omstrukturera en film 

till en tv-serie, eller till ett tv-spel. Rent översatt från engelska betyder ordet 

adaption anpassning, men sett ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv har ordet en 

annan betydelse, vilket kan göra begreppet tämligen svårtytt. Faktabasen 

Wikipedia skriver följande beskrivning av uttrycket i fråga: “Adaption, även 

adaptation eller bearbetning, innebär en överföring av en berättelse från ett 

medium (till exempel bok) till ett annat (till exempel film).”3  Att påstå att det är en 

förenklad version av begreppet visade sig vara nästintill en överdrift, vilket 

framgår av följande beskrivning som Hutcheon gjort i sitt förord (2013) : 

If you think adaption can be understood by using novels and films alone, 

you’re wrong. The Victorians had a habit of adapting just about everything 

- and in just about every possible direction; the stories of poems, novels, 

plays, operas, paintings, songs, dances, and tableaux vivants were 

constantly being adapted from one medium to another and then back again. 

We postmoderns have clearly inherited this same habit, but we have even 

more new materials at our disposal - not only film, television, radio, and 

the various electronic media, of course, but also theme parks, historical 

enactments, and virtual reality experiments. The result? Adaption has run 

amok. That’s why we can’t understand its appeal and even its nature if we 

only consider novels and films. 4 

                                                 
2 Cit. Linda Hutcheon,  A Theory of  Adaption. 2. ed. Abingdon. Routledge, 2013, s. 5. 
3 ”Adaption” i Wikipedia 2013-12-13. Elektronisk resurs. Tillgänglig: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Adaption. (Bil. 1). 
4 Hutcheon, 2013, förord. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Adaption


 

4 

 

En adaption kan således vara ett tämligen svårtolkat begrepp, men det framgår 

tydligt hos Hutcheon (2013) att termen inte enbart kan etableras på romaner och 

filmer som medier, utan även dikter, teateruppsättningar, målningar, sånger, 

temaparker och mycket mer. Hon hävdar också att det är omöjligt att förstå 

begreppet i sin helhet om man bara förhåller sig till romaner/filmer. 

Hutcheon har i sin bok gjort ett försök att reda ut begreppet genom att dela upp det 

i tre olika perspektiv, som till viss del relaterar till varandra och beror på i vilket 

sammanhang begreppet ska användas. Adaption är nämligen ett ord som kan 

användas till både processen i sig samt slutprodukten. De tre perspektiven följer 

nedan: 

 

1. Som en formell enhet (”Formal entity or product” 5). En adaption räknas då 

som en tillkännagiven transformering av ett specifikt verk eller flera verk. Det kan 

röra sig om skifte av medium (exempelvis byte från bok till film) eller skifte av 

genre (exempelvis byte från drama till komedi). Det kan också vara en strukturell 

omflyttning, som i så fall påverkar verkets kontext/historia. 

2. Som en skapelseprocess (”A process of creation” 6). Då bör adaptionen alltid 

innehålla i första hand en tolkning och därefter ett återskapande. Du tar hand om 

och förvaltar något som redan existerar. 

3. Slutligen, från perspektiv som en process av mottagande (”Process of reception” 

7). I det här fallet kan man se på adaptionen som en form av intertextualitet. En 

palimpsest där den ursprungliga historian varierats. Ett exempel på detta är att om 

du läst boken Bilbo (1937) av JRR Tolkien, så uppfattar du antagligen filmen The 

Hobbit: An Unexpected Journey av Peter Jackson som kom ut 2012 på ett 

annorlunda sätt än den som bara ser filmen. Allt beror på mottagaren.  

 

Jag tycker att de tre perspektiven som Hutcheon beskriver är en bra grundpelare att 

stödja sig på i den kommande analytiska delen samt diskussionen, då de tar fasta 

på mångfalden i begreppet samtidigt som perspektiven i sig omfattar mycket. 

Faktum är att det kan upplevas som att omfattningen gör att det mesta som någon 

                                                 
5 Ibid, s. 7 
6 Ibid, s. 8 
7 Ibid, s.8 
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gång blivit inspirerat av ett annat verk klassificeras in under någon av punkterna 

ovan, och därmed alltid bör ses som en adaption. Hutcheon (2013) skriver även om 

den problematiken, och har följande beskrivning på vad som inte bör ses som en 

adaption, och därmed ligger utanför begreppets domäner: 

"Short intertextual allusions to other works or bits of sampled music would not be 

included. But parodies would, and indeed parody is an ironic subset of adaption, 

whether a change in medium is involved or not. After all, not every adaption is 

necessarily a remediation, as we have seen."8 

Stycket avslutas med följande: "And, in the end, it is the audience who must 

experience the adaption as an adaption."9 Vilket får oss att återgå till de tre 

perspektiven jag nämnde tidigare och som tar fasta på deras relevans i 

sammanhanget, att vad som klassificeras som adaption och inte klassas som det 

ligger i mottagarens händer, för det är bara mottagaren som kan bekräfta hur verket 

uppfattas.  

 

Brian McFarlane, författare till Novel To Film: An Introduction to the Theory of 

Adaption (1996)  har skrivit en del om begreppet också, men främst förhållandet 

från bok till film (som titeln på boken antyder). McFarlane skriver mycket om 

fidelity som begrepp och som en relation som existerar inom adaption, och med det 

menar han trogenhet till originalverket. Följande skriver McFarlane under 

hänvisning till Geoffrey Wagners The Novel and the Cinema (1975): 

 

Some writers have proposed strategies which seek to categorize adaptions 

so that fidelity to the original loses some of its privileged position. 

Geoffrey Wagner suggests three possible categories which are open to the 

film-maker and to the critic assessing his adaption: he calls these (a) 

transposition, ‘in which a novel is given directly on the screen with a 

minimum of apparent interference, (b) commentary, ’where an original is 

taken and either purposely or inadvertently altered in some respect… when 

there has been a different intention on the part of the film-maker, rather 

than infidelity or outright violation’, and (c) analogy, ‘which must 

represent a fairly considerable departure for the sake of making another 

                                                 
8 Ibid, s. 170 
9 Ibid, s. 172 
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work of art’. The critic, he implies, will need to understand which kind of 

adaption he is dealing with if his commentary on an individual film is to be 

valuable.10 

 

I min uppsats kommer jag, när jag skriver om adaption, syfta främst på Hutcheons 

tolkning av begreppet då jag anser det fungera bättre ihop med de två verk jag valt 

att jämföra med originalverket. McFarlane (1996) har enligt mig inte en lika 

utbredd syn på begreppet adaption, främst i citerandet av Geoffrey Wagner, men 

eftersom jag även analyserar en film kan det vara intressant att ha med även dessa 

tre kategorier som utgångspunkt för analys av Clueless. 

När jag refererar till begreppet adaption i min uppsats kommer jag alltså framför 

allt utgå från Hutcheon (2013) och hennes teorier angående begreppet, på grund av 

att i min undersökning ingår även att bedöma om en bok är en adaption på en 

annan bok, och då anser jag att McFarlane (1996) teorier inte håller samma mått, 

men när det gäller Clueless kommer jag ha Wagners perspektiv från McFarlane 

(1996) i åtanke också.   

 

Angående fanfiction, så finns det även där flertalet olika åsikter om vad som 

faktiskt är fanfiction och inte. Via webbmaterialet till Christina Olin-Scheller och 

Patrik Wikströms bok Författande Fans (2010) blir jag av nämnda författare 

hänvisad till en artikel med följande beskrivning av termen:11 

 

For those unacquainted with this particular literary form, fan fiction (or 

'fanfic') is the name given to the stories written by fans of a particular 

fictional mythos (cf fandom) - usually that of a TV series or film - and set 

within that mythos.12
 

 

Fanfiction är alltså vad man kallar de egna berättelser som fansen inom olika 

fandoms skriver, och en fandom är vad man kallar gemenskapen kring ett delat 

intresse för en specifik tv-serie, film, bok etc. Om man exempelvis är ett fan av de 

                                                 
10 Brian McFarlane, Novel To Film: An Introduction to the Theory of Adaption. Oxford, 1996. s.10 
11 Webbmaterial till Författande Fans på Studentlitteratur 2013-12-13. Elektronisk resurs.  

Tillgänglig: http://www.studentlitteratur.se/forfattandefans. (Bil. 4). 
12 ”Fan fiction – a User’s guide” i H2g2 2013-12-13. Elektronisk resurs.  

Tillgänglig: http://h2g2.com/approved_entry/A632062. (Bil. 3). 

http://www.studentlitteratur.se/forfattandefans
http://h2g2.com/approved_entry/A632062
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världskända och populära böckerna/filmerna om trollkarlen Harry Potter, och 

väljer att skriva en så kallad “spinoff” på en utav böckerna (Harry kan då 

exempelvis bli förälskad i någon av sina vänner Ron/Hermione, eller så får vi följa 

Harrys föräldrar som unga under sina år på Hogwarts - dvs. något som inte händer 

i originalberättelsen), så är fanfiction det litterära område man rör sig inom. 

 

Nästan alla berättelser, karaktärer eller miljöer kan inspirera 

fanfictionskribenter att utveckla sina egna berättelser. Fanfiction skrivs om 

nutida ungdomsböcker, filmer, pjäser, musikaler, tv-serier, datorspel, 

verkliga personer med mera, med mera.13  

 

Begreppet är alltså, precis som när det gäller adaption, vidsträckt. Du kan skriva 

fanfiction om i princip vilket medium som helst och så länge du ändrar på ett 

originalverk till något eget, så är det fanfiction. Eller är det verkligen så lätt? Vad 

är det i så fall som skiljer sig mellan fanfiction och adaption, bortsett från att vi vet 

att fanfiction alltid skrivs av ett ”fan”? Olin Scheller och Wikström (2010) 

redovisar följande 10 fanfiction-strategier som tidigare formulerats hos Henry 

Jenkins, Textual poachers: Television Fans And Participatory Culture (1992): 

1. ”Att utveckla kända episoder” 14 

Skribenten fyller ut tomrum som denne anser finns i originalverket, oftast för att 

förklara händelseförlopp och karaktärers handlingar i originalverket bättre. 

2. ”Att utvidga textens perspektiv” 15 

Kan användas för att berätta historier som hänt tidigare, men som påverkar 

originalverket eller för att fylla i luckor i textens tidsspann. 

3. ”Byte av berättarperspektiv” 16 

Protagonisten blir utbytt mot en mindre central figur, t ex en karaktär som 

representerar en minoritet i historien 

4. ”Nya moraliska perspektiv” 17  

Göra antagonister till protagonister, hjältar till skurkar osv. 

                                                 
13 Christina Olin-Scheller och Patrik Wikström, Författande fans. Lund, 2010, s. 29 
14 Olin-Scheller och Wikström, 2010, s.47-48 
15 Ibid, s. 47-48 
16 Ibid, s. 47-48 
17 Ibid, s. 47-48 
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5. ”Genrebyte” 18  

Från fantasys traditionella kamp mellan ont och gott till en roman om 

ungdomskärlek t ex. 

6. ”Korsningar mellan olika verk (crossovers)” 19 

Blanda fiktiva karaktärer från olika miljöer ihop med varandra. Brukar kombineras 

med genrebyte. 

7. ”Att flytta karaktärer - AU (alternate universe) och OOC (out of character)” 

20 

Flytta karaktärer till nya miljöer och ge de nya identiteter och egenskaper. 

8. ”Identifikation och att skriva in sig själv (“Mary-Sue”-historier)” 21 

Att skriva in en idealiserad bild av sig själv och på så vis kunna dela med sig av 

egna erfarenheter. 

9. ”Känslomässig intensifiering” 22 

Man utforskar händelser och relationer djupare och analyserar karaktärernas 

psykologiska och känslomässiga dilemman. 

10. ”Erotisering” 23  

Att experimentera med sexuella relationer sinsemellan karaktärer. Finns även 

underkategorier som kallas slash/femslash där man utforskar samkönade relationer 

i verk där karaktärerna ursprungligen är heterosexuella. 

 

Det viktigaste inom fanfiction är dock att ha respekt för ursprungsverket, oavsett 

vad man skriver om, vilket Olin-Scheller och Wikström (2010) skriver: 

“I fanfiction är imitation en aktiv handling. Till viss del utgör de mer erfarna 

aktörernas texter förebilder för dem med mindre erfarenhet. Men framför allt utgör 

själva originalverket utgångspunkten och ramen för berättandet. Man håller sig 

till ”kanon” och man strävar efter att efterlikna originalverkets språk och stil”.24 

 

                                                 
18 Ibid, s. 47-48 
19 Ibid, s. 47-48 
20 Ibid, s. 47-48 
21 Ibid, s. 47-48 
22 Ibid, s. 47-48 
23 Ibid, s. 47-48 
24 Ibid, s. 36 
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Detta är en väsentlig skillnad från adaption, att det inom fanfiction är så pass 

viktigt att efterlikna verket stilmässigt också och inte bara i ett perspektiv från 

berättelsens handling. Även Hutcheon (2013) skriver kort om skillnaden i sin bok: 

”Plagiarisms are not acknowledged appropriations, and sequels and prequels are 

not really adaptions either, nor is fan fiction. There is a difference between never 

wanting a story to end (…) and wanting to retell the same story over and over in 

different ways”25.  

 

När Olin-Scheller och Wikström (2010) skriver om begreppet hänvisar de främst 

till de barn och ungdomar som tillhör nätkulturen fanfiction, och det är också det 

vanligaste sättet att hänvisa till fanfiction på. Vi får exempelvis i boken veta att på 

webbsidan fanfiction.net, den största och mest kända sidan för att skriva och läsa 

inom genren, finns det mer än 3 miljoner berättelser skrivna, uppdelade på 

tusentals olika fandoms. Men det finns även fanfiction som inte nödvändigtvis 

behöver utspela sig online, och inte heller nödvändigtvis behöver vara ett verktyg 

för barn och unga att skriva om berättelser som de beundrar. 

 

Sheenagh Pugh skriver i sin bok The Democratic Genre - Fan Fiction In A 

Literary Context (2005) om detta dilemma angående vad som bör och inte bör 

klassificeras som fanfiction med den klassiska historien om Robin Hood som 

exempel, då prinsessan Marian, som åtminstone jag som är uppvuxen med diverse 

filmatiseringar av verket, anser vara en central roll. Men enligt Pugh har hon inte 

varit med i historien från början: 

 

It may not immediately be obvious that this is fan fiction in the way the 

term is now understood, because the oldest original Robin Hood stories 

have no named author. It is therefore difficult to decide what is canon (i.e. 

part of the original source material) and what is not. Marian once wasn’t 

canon; now she is accepted as such (...) She is a “what if”, an AU or AR 

(alternate universe or alternate reality), as some fanfic writers would term 

it.26 

                                                 
25 Hutcheon, 2013, s. 9 
26 Sheenagh Pugh, The Democratic Genre: Fan Fiction in a literary context. Bridgend, Seren (2005), s. 10 
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Eftersom mitt syfte med uppsatsen är att analysera två verk kan jag därför inte 

enbart utgå från det som Olin-Scheller och Wikström (2010) skrivit, då det 

egentligen inte främst gäller en publicerad bok eller en filmatisering utan 

berättelser skrivna på nätforum och communities.  

Pugh har i sin bok skrivit med en ordlista på dels samma begrepp som Olin-

Scheller och Wikström tagit upp, men också andra som även de är väsentliga för 

att förstå fanfiction till fullo. Vissa av dessa begrepp har jag listat nedan, och 

tanken är att kombinera och komplettera dessa med de 10 stegen Olin-Scheller och 

Wikström använder sig utav, som trots att alla kanske inte går att applicera på de 

verken jag ska analysera, är användbara för att komma fram till bestämmelse av 

passande begrepp:   

 

“AU: Alternate universe: fanfic story which at some point deliberately departs 

from the canon on which it is based.” 27 

“Avatar: Character based on one from the canon but not identical with him.” 28  

“Missing Scene: Story that focuses on something which was not shown in canon 

but could or must have happened.” 29 

“Profic: Fiction written for money.” 30 

 

Alltså:   

AU: Fanfic som avsiktligt någon gång under berättelsens förlopp avviker från 

kanon den är baserad på. 

Avatar: Karaktär som är baserad på en karaktär från originalverkets kanon, men 

som inte är identisk med denne. 

Missing Scene: Händelse som inte finns i verkets kanon, men som kunde/borde ha 

hänt med tanke på originalverkets fortsatta förlopp. Till viss del jämförbart med 1 

och 2 på Jenkins lista. 

Profic: Fanfiction skriven för att tjäna pengar. 

 

5.1 Emma - sammanfattning av den yttre handlingen 

                                                 
27 Pugh, 2005, s. 242 
28 Pugh, 2005, s. 242 
29 Ibid, s. 243 
30 Ibid, s. 243 
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Romanen Emma handlar om den 21 år unga Miss Emma Woodhouse. Hennes 

familj består av hennes pappa Mr Henry Woodhouse som hon bor tillsammans 

med på godset Hartfield, Highbury, hennes syster Isabella Knightley och systerns 

man John Knightley som inte bor kvar på Hartfield samt en guvernant vid namn 

miss Taylor, som också är Emmas bästa väninna. Emmas och Isabellas mor dog 

när de var väldigt unga. Där boken tar sin början är det dags för Miss Taylor att 

gifta sig och hon lämnar därmed sin tjänst hos familjen, vilket gör Emma oroad. 

Hon bävar för att inte få mer givande konversationer och sällskapliga tillställningar 

än stela småprat med endast Mr Woodhouse hemma i huset om dagarna.  

Emma anser det faktiskt delvis vara hennes förtjänst att Miss Taylor (som nu är 

Mrs Weston) nu blir lyckligt gift, då hon förde samman Miss Taylor och hennes 

make Mr Weston. Hon bestämmer sig för att hon har en talang inom 

äktenskapsmäkleri, vilket sammanfaller perfekt med det nya tillskottet i hennes 

vänskapskrets efter Mrs Weston, dvs. sjutton år gamla Harriet Smith. Harriet är 

föräldralös och bor på den lokala internatskolan, och är därmed inte lika högt upp 

på den sociala stegen som Emma, då det inte finns någon information angående 

hennes börd. Harriet blir Emmas nära vän, och Emma anser att Harriet bara är värd 

den bästa maken som går att finna trots sin sociala status, och uppmanar Harriet att 

neka ett frieri från den unge bonden Mr Robert Martin och försöker få henne att få 

upp ögonen för den unge (och socialt sett högre placerade) kyrkoherden Mr Elton 

istället. 

Emmas svåger, Mr George Knightley, som ofta hälsar på Emma och Mr 

Woodhouse och som utöver släktskapet också är en mycket god vän med familjen, 

ogillar Emmas äktenskapsmäklande och anser att Emma beter sig naivt. Mr 

Knightley anser att det var mycket oklokt av Harriet att neka till Mr Martins frieri 

då han är av högre rang än Harriet samt en god och omtänksam man. 

Emma bryr sig inte om Mr Knightleys försök att få henne på andra tankar, och 

fortsätter sina försök att para ihop Mr Elton och Harriet. Emma målar ett vackert 

porträtt av Harriet, varpå Mr Elton blir förstummad och imponerad av den vackra 

bilden och erbjuder sig att bege sig till London för att rama in verket. Detta tar 

Emma som ett första steg mot en romans mellan de två, men det visar sig senare på 

en tillställning hos Mr Weston och Mrs Weston att hon tolkat det hela felaktigt. 

Harriet blir sjuk och kan inte komma, och när tillställningen tagit slut och alla ska 
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åka hem i olika vagnar hamnar Emma ensam i en vagn med Mr Elton. Mr Elton 

börjar genast förklara sin kärlek för henne och friar. Emma blir chockad och 

förklarar att vad han än tror sig ha fått för känslor från henne, så har det varit för 

Harriets skull. Mr Elton blir förnärmad över det faktum att Emma anser att Harriet 

är hans jämlike, och strax efter festen åker han till Bath och kommer hastigt 

tillbaka med en ung kvinna som han presenterar som sin fästmö. Harriet blir 

förkrossad. 

En omtalad person i Emmas sociala kretsar är Mr Westons son Frank Churchill 

som bor hos sin moster och morbror i London och inte har varit i Highbury på 

väldigt länge. Emma och Frank har aldrig träffats tidigare, och hon blir mycket 

positivt överraskad av hans charm när de äntligen träffas. De flesta tror att Frank 

och Emma snart kommer att bli ett par, men Emma inser att hon inte är intresserad 

av Frank och hellre parar ihop honom med Harriet. 

En annan karaktär som återkommer till Highbury är Miss Jane Fairfax, som 

kommer för att hälsa på och bo en tid hemma hos sin moster och mormor (Miss 

Bates och Mrs Bates). Emma ogillar Jane, trots att hon inte direkt kan säga någon 

specifik anledning till det, och trots att Jane aldrig har betett sig illa på något vis, 

vilket får oss som läsare att misstänka att Emma är avundsjuk på Jane. När Emma 

talar illa om Jane kommer Mr Knightley till Janes undsättning och anser att Emma 

som haft det så lätt i sitt liv och alltid kommer vara välbärgad kanske inte borde 

klaga på någon som dels är föräldralös, och dels snart måste åka ifrån sin moster 

och mormor för att arbeta som guvernant för att överhuvudtaget kunna ha en 

inkomst. Detta får Mrs Weston att tro att Mr Knightley är förtjust i Jane, vilket 

Emma vägrar tro på och som av oklar anledning irriterar henne.  

När det är dags för en bal i deras lilla samhälle, så blir Emma positivt överraskad 

när Mr Knightley, som aldrig någonsin dansar, bjuder upp Harriet för en dans när 

hon precis blivit förödmjukad av Mr Elton och hans nya fru. 

Dagen efter balen blir Harriet räddad av Frank från några zigenare som omringar 

henne och tigger om pengar när hon är ute på en promenad. Kort därefter berättar 

Harriet att hon blivit förälskad i en ny man, och Emma blir glad i tron att Harriet 

syftar på Frank efter hans hjältedåd. Mr Knightley varnar Emma då han har en 

känsla av att Frank och Jane har någon form av överenskommelse som de inte 
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berättat om ännu, vilket Emma bara skrattar åt.  

Franks moster i London går bort, vilket klargör mysteriet kring Frank och Jane. 

Det visar sig att de två har varit förlovade i hemlighet, och att all fokus han lagt på 

Emma bara varit för att gömma den faktiska förälskelsen till Jane. Nu när hans 

moster gått bort och hans morbror gett sitt medgivande, kan han gifta sig med 

Jane. Emma oroar sig främst för att Harriet ska bli förkrossad igen, men det visar 

sig att den mannen som Harriet menat när hon berättat om sin förälskelse är Mr 

Knightley. Harriet tror även att Mr Knightley känner detsamma. Detta gör Emma 

mycket upprörd, och får henne att till slut inse och erkänna för sig själv att hon 

själv är förälskad i Mr Knightley. Till Emmas stora lättnad känner Mr Knightley 

detsamma. Mr Robert Martin friar till Harriet igen, som denna gång tackar ja. 

Berättelsen slutar med ett bröllop för Harriet, Mr Martin, Emma och Mr Knightley. 

 

6. Analys 

Jag inleder min analys med att återvända till Heckerlings yttrande tidigare 

angående Clueless och dess ”same exact structure” gentemot Emma . Stämmer 

detta överens med min egen tolkning efter att ha läst och sett verken? Hur förhåller 

sig uttalandet till romanen Amanda, gäller detsamma? Jag kommer i analysen att 

använda mig av strukturella kategoriseringar för att ta reda på det, samtidigt som 

jag ställer verkens struktur mot det jag tidigare hänvisat från den litteratur inom 

adaptioner och fanfiction som jag anser är väsentlig för uppsatsen. 

 

6.1 Placering i tid och rum. Huvudpersonernas socialgruppstillhörighet. 

Romanen Emma utspelar sig i början på 1800-talet. Emma har det bra ställt socialt 

sett då hennes familj är rik och även anses ha en hög klasstillhörighet. Amanda 

Wood Priebe, från romanen Amanda, bor även hon tillsammans med sin far. Hon 

är förmögen, men till skillnad från Emma arbetar hon heltid inom faderns kedja av 

resebyråer. Boken utspelar sig under 2000-talet och Amanda är lite äldre än Emma 

(25 år), och platsen där större delen av berättelsen tar vid är Tasmanien, Australien. 

Cher från filmen Clueless är yngre än både Emma och Amanda. Hon är 16 år och 

går sitt sista år på highschool. Hon är med andra ord ännu inte myndig och bor 

tillsammans med sin far i ett stort hus i Beverly Hills, USA. Filmen utspelar sig på 

1990-talet. Alla tre har även hushållerskor i sin tjänst i hemmen vilket förtydligar 
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deras socialgruppstillhörighet som överklass eller övre medelklass. Amanda och 

Chers mödrar är även dom avlidna, precis som Emmas. Amanda anser att hon som 

hårt arbetande ung kvinna mitt i karriären inte har tid för kärlek för sin egen skull, 

men det handlar underförstått även om att hon inte anser det vara rätt att lämna sin 

far, som behöver henne hemma i huset. Emma är otroligt förmögen och arbetar 

inte, men anser det vara oklokt att lämna sin far, som har alla möjliga sorters 

krämpor och åkommor, boende ensam. Båda är alltså i grund och botten 

ansvarstagande, även om man upplever de båda som lättsamma i sina inte alltid 

helt genomtänkta beslut under berättelsens gång. Cher är precis som Emma (och 

Amanda) ansvarstagande när det gäller sin far. Då hennes far uppvisar tecken på 

att arbeta alldeles för mycket vilket påverkar hans humör och hälsa negativt, 

försöker hon få honom att äta på ett visst sätt och manipulerar honom försiktigt till 

att få honom dit hon vill i de flesta fall. Hon är också omtänksam när det gäller 

sina närmaste, men tar för givet att alla runtomkring henne ska lyda hennes minsta 

vink, och när de inte gör det blir hon förvirrad. Denna typ av lätt manipulerande, 

dock av annan orsak, finner vi i Emma när Emma exempelvis vill stanna lite längre 

på en middagsbjudning eller om hennes far Mr Woodhouses hypokondri yttrar sin 

oro för eventuella sjukdomar och vill kontakta sin husläkare. Då vet hon exakt vad 

hon ska säga för att förlänga besöket eller vända något till sin fördel. 

 

En utav Hutcheons tre formuleringar angående adaption, formell enhet (”Formal 

entity or product” 31) dvs. transformering, skifte av medium, omflyttning av genre 

eller strukturell omflyttning passar bra in på informationen ovan, särskilt verket 

Clueless. Dels är det ett skifte från bok till film, och gemensamt med 

huvudkaraktärens åldersbyte och miljöombyte gentemot originalverket blir det 

också ett byte av genre. Det fungerar också som benämning för Amanda. Det är 

inte ett skifte av medium, men däremot blir omskrivningen även i detta fall ett 

genrebyte. Utöver det självklara att boken är publicerad nästintill 200 år senare och 

miljöerna i boken passar väl in på vår nutid så upplever jag att boken är tillägnad 

en något yngre publik. Detsamma gäller Clueless, som har lite mer humor och 

ironi i Cher som karaktär exempelvis, och då den utspelar sig i skolmiljö.  

 

                                                 
31 Hutcheon, 2013. S. 7 
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Vad det gäller de 10 stegen inom fanfiction som Olin-Scheller och Wikström 

(2010) skrivit om är steget ”Att flytta karaktärer - AU (alternate universe) och 

OOC (out of character)” 32  direkt applicerbart för ovan nämnda tematik i båda 

verken. Speciellt huvudkaraktärerna får nya identiteter, befinner sig i en ny miljö 

men egenskaperna förblir ungefär detsamma vad det gäller personlighet. Åldrar, 

namn och platser är största skillnaden, förutom tiden det utspelar sig i. 

Även följande utvalda ord från Pughs ordlista fungerar ihop med verken: 

“AU/Alternate universe” 33 

Många händelser kring huvudkaraktärerna avviker från kanon, även om det förstås 

finns likheter som gör att, när man vet om sambandet, ser detta klart och tydligt. 

Även miljön avviker. 

“Avatar” 34 

En passande benämning för alla nyckelkaraktärer i både Amanda och Clueless. 

Karaktärerna är tydligt baserade på originalverkets, men inte identiska. 

Exempelvis är som redan nämnt namn, åldrar, plats och tid utbytt. 

6.2 Intrigerna i de tre verken. 

I Amanda återkommer alla de viktigaste karaktärerna från Emma, fast i nya 

skepnader. Amanda Wood Priebe är som redan nämnt motsvarigheten till Emma 

Woodhouse, Mrs Angie West är guvernanten Mrs Weston. Hushållerskan Betty 

Cates är baserad på Miss Bates och hennes systerdotter Janet French som ska 

komma på besök är baserad på Miss Jane Fairfax. Amandas bästa vän och svåger 

Nate Knighton är förstås motsvarigheten till George Knightley, och Nates bror 

(Gordon) och Amandas syster (Bev) är baserade på Georges bror (John) och 

Emmas syster (Isabella). Mason Elridge, som Amanda försöker para ihop med 

Haley Schmitz är motsvarigheterna till Austens Mr Elton och Miss Harriet Smith. 

Franklyn West, son till Mr West är en ny variant på Frank Churchill, son till Mr 

Weston. Och avslutningsvis är förstås Roger Miller baserad på Roger Martin. I 

vissa fall har Debra White Smith bara ändrat namnet en aning (Smith blir till 

Schmitz, Elton blir till Elridge, Knightley till Knighton etc.), förmodligen för att 

                                                 
32 Olin-Scheller och Wikström, 2010. S. 47-48 
33 Pugh, 2005. S. 242 
34 Pugh, 2005. S. 242 
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förtydliga det uttalade bandet till Emma som roman.    

 

Sett ur händelser är romanen Amanda väldigt snarlik originalverket, då många av 

händelserna sker i nästan helt kronologisk ordning i enlighet med Emma. De mest 

väsentliga (och uppenbara) likheterna följer nedan: 

 

- Mason Elridges beundran av porträttet av Haley som Amanda målar, och hans 

beslut att rama in det är detsamma som Mr Elton gör när Emma målat ett porträtt 

av Harriet.  

- Haley får ett e-mail där Roger friar. Harriet får ett brev där Robert Martin friar. 

Både Amanda och Emma uppmanar Haley/Harriet att ta ett eget beslut men lägger 

försiktigt in sin egen åsikt över vad de själva tycker bör göras (dvs. att neka 

frieriet). Och det är också det Haley/Harriet gör. 

- Efter en fest som Haley inte kunde närvara vid pga. sjukdom uppdagas Mason 

Elridges känslor för Amanda, vilket är likt händelsen där Emma och Elton är på en 

tillställning utan Harriet som ligger hemma sjuk, och Elton förklarar sin kärlek för 

henne i vagnen. Både Mason Elridge och Mr Elton friar till Amanda/Emma vid 

denna tidpunkt, och båda tackar chockerat nej. 

- Mason Elridge försvinner sårat från Tasmanien när Amanda nekar frieriet, och 

återvänder kort därefter med en ny fru, precis som Mr Elton gör.  

- Alla tror att Franklyn West är intresserad av Amanda, precis som det spekuleras 

om Frank Churchill och Emma kommer bli ett par eller inte. Både Amanda och 

Emma uppskattar uppvaktningen men inser snart att de hellre vill använda 

Franklyn/Frank som ett objekt för sitt äktenskapsmäklande och för att göra 

Haley/Harriet lycklig igen.  

- Mason Elridge och hans nya fru gör sitt bästa för att förödmjuka Haley på en 

tillställning, vilket liknar det som Harriet blir utsatt för av Mr Elton och hans fru. 

Nate kommer till Haleys undsättning, precis som Mr George Knightley gör för 

Harriet i den liknande situationen i Emma. 

- Haley blir rånad av ett tonårsgäng, vilket påminner om situationen med zigenarna 

som tigger pengar av Harriet. I båda fallen blir Haley/Harriet räddade av 

Franklyn/Frank.  

- Angie West berättar hemligheten om Franklyn och Janets förhållande, precis som 
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Mrs Taylor Weston berättar detsamma om situationen mellan Frank och Jane. När 

Amanda/Emma berättar nyheten för Haley/Harriet visar det sig att hon varit 

ointresserad av Franklyn/Frank. Den största skillnaden i den här händelsen är att i 

Amanda så misstar sig Amanda när Haley berättar att hon är intresserad av någon 

annan, och antar att Haley och Nate har ett hemligt förhållande. I Emma berättar 

Harriet att hon har känslor för George Knightley som ett faktum, även om detta 

ändras när Emma inser att hon är förälskad i honom och han i henne, och Harriet 

tackar ja till Robert Martins frieri.  

- I slutet är Amanda, Nate, Haley och Roger gifta, och i slutet av Emma är det 

bröllop för Emma, George, Harriet och Robert. Sluten påminner alltså om 

varandra, likaså relationerna. 

 

I Clueless finns även där många likheter vad det gäller karaktärer, om än inte lika 

uppenbart imiterade som i Amanda. Chers bästa vän och vännens pojkvän heter 

Dionne och Murray, och dessa nyckelkaraktärer har inga uppenbara 

motsvarigheter, även om man underförstått tänker på Dionne som en blandning av 

Emmas guvernant Mrs Weston och Emmas syster Isabella Knightley.  

Detsamma gäller för två av Chers lärare (Miss Geist och Mr Hall). Även de kan 

ses som en motsvarighet till Mrs Weston/Mr Weston, då de både blir Chers första 

“matchmaking” och det som får Cher att få upp ögonen för att tillsammans med 

Dionne hjälpa den nya tjejen Tai (Harriet Smiths motsvarighet) att bli populär och 

få en pojkvän. Den skateboardåkande Travis som är intresserad av Tai och tillhör 

en annan grupp än den mest populära på Chers highschool är förstås 

motsvarigheten till Robert Martin. Motsvarigheten till Elton heter även Elton i 

Clueless, troligtvis för att förtydliga bandet till originalverket. Josh är den här 

historiens Mr George Knightley, och största skillnaden är att släktskapet inte är 

identiskt med det som är mellan George och Emma i Emma. I Clueless är Josh 

Chers styvbror, men i Emma är George Knightley som bekant Emmas svåger.  

 

Precis som när det gällde karaktärerna, är inte heller händelserna lika identiskt 

uppbyggda i Clueless som boken Amanda även om likheterna är uppenbara:  

 

- Porträttet på Harriet i Emma blir i Clueless omvandlat till ett fotografi som Cher 
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tar på Tai. Elton visar genast sin uppskattning för bilden och vill ha en kopia (som 

hamnar uppsatt i hans skåp), vilket Tai och Cher tolkar som att han börjar förälska 

sig i Tai. 

- Att Josh (motsvarigheten till Mr Knightley) är den enda som är misstänksam mot 

Chers goda gärningar samt ifrågasätter hennes bedömningar angående vad som är 

rätt och fel.  

- När Elton försöker kyssa Cher i bilen när de båda är ensamma på väg hem från 

en fest är i samma stuk som när Mr Elton berättar om sina känslor för Emma när 

de åker ensamma hem från en tillställning i en gemensam vagn. 

Båda Elton blir också chockade över att Cher/Emma ens haft en tanke på att para 

ihop honom med Tai/Harriet, då de båda tycker de står över Tai/Harriet 

popularitetsmässigt/socialt sett. 

- När Cher och människor runtomkring henne tror att den nya killen i klassen 

Christian uppvaktar henne, och när det senare visar sig att han är homosexuell är 

en omarbetad motsvarighet till Emma och Franks misstolkade relation i Emma. 

- När Tai står ensam utan kavaljer på en konsert när Elton dansar med sin nya tjej 

framför ögonen på henne, och Josh går fram till henne och börjar dansa är en 

moderniserad version av hur Harriet blir förödmjukad av Elton och hans nya fru, 

och George Knightley kommer fram och bjuder upp henne till dans trots att han 

aldrig dansar.  

- När Christian räddar Tai från två killar som skrämmer henne genom att hålla fast 

henne över räcket på övervåningen i ett köpcentrum. I Emma är situationen med 

zigenarna som tigger pengar som Frank räddar Harriet ifrån likvärdig, men i 

scenen i Clueless finns där inga baktankar för Cher att para ihop Tai och Christian 

(då de redan vet att han är homosexuell).  

- När Tai berättar att hon fattat tycke för Josh, och Cher invänder mot detta utan att 

förstå varför, innan hon inser att det beror på att hon själv är förälskad i Josh.  

- Att filmen avslutas med bröllop, i detta fall lärarna Miss Geists och Mr Halls.  

 

6.3 Grundtematiker i de tre verken.  

Grundtematiken i Emma är giftermål, äktenskap och social status i samband med 

dessa. I Amanda är det inte lika stor fokus på själva äktenskapet som mäklandet 

runtomkring det och relationer till vänner och familj. I Clueless är det också 
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relationer och äktenskapsmäklande som står i fokus, men också innebörden av 

popularitet och att göra det rätta. 

Alla tre handlar dessutom om att någon som funnits i deras närhet hela tiden 

är ”den rätta” för dom, men då dom varit upptagna med att försöka para ihop andra 

människor och prompt stått fast vid att de inte ska gifta sig/skaffa något 

förhållande har alla tre missat deras egen kärlek till en person i deras omgivning, 

och deras annalkande förhållande som alla tre verken avslutas med. 

 

 

6.4 Berättarteknikerna i de tre verken. 

I Emma blir bilden av Emma som karaktär ganska endimensionell på grund av 

berättarperspektivet i tredje person, som begränsar berättelsen när vi vill ta del av 

Emmas innersta tankar. 

I Amanda är berättelsen också skriven i ett tredje-person-perspektiv, men i det här 

fallet utgår det inte bara från Amanda utan även Haley och Nate. Det gör det 

enklare för oss som läsare att få en uppfattning av Amanda som karaktär från andra 

håll, främst genom Haleys eller Nates ögon. Clueless (1995) som filmatisering går 

i jag-form, då Chers tankar går i bakgrunden och driver berättelsen framåt. 

 

Detta innebär att ett av de 10 stegen inom fanfiction, dvs. ”Byte av 

berättarperspektiv” 35, är applicerbart på Amanda. Det är inte ett direkt byte, men 

en utveckling av perspektivet. Ingen av karaktärerna är dock en minoritet i 

berättelsen, men det påverkar ändå berättelsen då vi redan tidigt in i boken får veta 

lite mer om Nates intresse för Amanda, vilket vi inte får möjlighet till vad det 

gället George Knightley i Emma. Steget passar inte in på Clueless då Cher har 

kommandot över berättandet igenom hela filmen och är med i så gott som alla 

scener. 

 

6.5 Implied readers (Avsedd läsarpublik) 

Emma riktar sig till den borgerliga vita övre medelklassen, i samma tidsepok som 

boken kom ut och även utspelar sig i. Amanda är mer lättläst än Emma, eventuellt 

på grund av att den är skriven nu på 2000-talet, men jag tolkar det även som att 

                                                 
35 Olin-Scheller och Wikström, 2010. S. 47-48 
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den riktar sig till en yngre läsarkrets. Unga kvinnor i åldrarna 18-35 som 

uppskattar lättsam romantisk litteratur som påminner om chick lit. Clueless har 

mycket ironi och komik i sig, vilket säkert beror på att det är en spelfilm och inte 

en bok också, men det får mig att uppleva att publiken är yngre än Amanda (15-

25). Fortfarande främst unga kvinnor för alla verken, men så pass stora olikheter 

att det bör tolkas som ett ”Genrebyte” 36 enligt de 10 stegen inom fanfiction. I 

Amandas fall främst pga. moderniseringen, det är fortfarande en roman om 

relationer exempelvis. I Clueless fall har berättelsen gått från romantisk 

humoristisk roman till ironisk lättsam komedi. Det är inte riktigt samma fokus på 

karaktärerna runtomkring Cher heller på samma sätt som det är i Emma. 

 

6.6 Resterande begrepp inom terminologin adaption/fanfiction 

Efter följande indelning kan det även konstateras att dessa följande två 

beskrivningar av adaption från Hutcheons bok (2013) till viss del passar ihop med 

något utav eller båda verken.  

 

Som en skapelseprocess (”A process of creation” 37).  

Följande går att applicera på Amanda då Debra White Smith har gjort sin egen 

tolkning på romanen Emma och därefter gjort en moderniserad reproduktion på 

verket. Hon har förvaltat berättelsen på sitt eget vis. Detsamma gäller för Clueless. 

 

Som en process av mottagande (”Process of reception” 38). 

Även detta är till viss del påförbart på båda verken, men att kalla dessa för en 

palimpsest blir inte korrekt anser jag, även om beskrivningen förtydligar att den 

ursprungliga historian varierats. Även om det är liknande karaktärer så anser jag 

att historian varierats mer än vad Hutcheon anser att den bör i detta perspektiv.   

 

För att fullfölja adaptionsanalysen bör vi även beakta Wagners tre kategorier för 

filmadaptioner som McFarlane nämner i sin bok (1996), så man kan besluta om 

dessa får begreppet adaption att passa in på Clueless:  

 

                                                 
36 Ibid, s. 47-48 
37 Hutcheon, 2013. S. 8 
38 Hutcheon, 2013. S.8 



 

21 

1. Transposition, ”in which a novel is given directly on the screen with a 

minimum of apparent interference”39. 

Passar in ganska bra då det inte finns någon övertydlig inblandning av tidigare 

verk då historien ändrats så pass mycket.  

2. Commentary, ”where an original is taken and either purposely or inadvertently 

altered in some respect… when there has been a different intention on the part of 

the film-maker, rather than infidelity or outright violation”40. 

Applicerbart, då jag som mottagare av både Emma och Clueless inte ser filmen 

som ett försök till “otrohet” mot originalverket, snarare som en moderniserad twist 

för att passa en större publik och ett sätt för Heckerling att på samma gång få göra 

en film hon längtat efter att regissera samt hedra en bok hon uppskattar.  

3. Analogy, ”which must represent a fairly considerable departure for the sake of 

making another work of art”41. 

Passar också in bra, då man gett upp en hel del av originalverkets uppbyggnad utan 

att avvika från dess händelseförlopp.  

 

När det gäller fanfiction, finns också termen “Profic” 42 från Pughs ordlista inom 

fanfiction som inte passar in på någon tidigare strukturindelning men ändå passar 

in på båda verken väldigt bra, då både Amanda och Clueless är publicerade verk av 

erkänd författare/regissör som tjänat pengar och tagit ut en vinst på distributionen. 

Följande termer inom fanfiction från Olin-Scheller och Wikströms 10 steg (2010) 

passar dock inte in på något av verken: 

”Att utveckla kända episoder och Att utvidga textens perspektiv” 43 

Visserligen finns det sekvenser som inte existerar i originalverket, men det är för 

olika verk i grunden för att kunna påstå att det är för att fylla ut tomrum i 

originalverket. Detta gör att även begreppet “Missing Scene” 44 från Pughs 

ordlista inte heller blir applicerbart på de här typerna av verk. 

                                                 
39 Brian McFarlane, Novel To Film: An Introduction to the Theory of  Adaption. Oxford, 1996. s.10-11 
40 Ibid, s. 10-11 
41 Ibid, s. 10-11 
42 Pugh, 2005. S. 243 
43 Olin-Scheller och Wikström, 2010, s.47-48 
44 Pugh, 2005. S. 243 



 

22 

”Nya moraliska perspektiv” 45  

Alla karaktärer är i detta hänseende sig lika från originalverket och har inte blivit 

mer ond/god när det gäller personlighetsdrag. 

”Känslomässig intensifiering och erotisering” 46  

Till viss del känslomässig intensifiering mellan det ständigt bråkande paret Dionne 

och Murray i Clueless om man vill se de som en variant på karaktärerna Isabella 

och John Knightley, och till viss del erotisering, åtminstone byte av sexuell 

läggning när det gäller karaktären Christian (motsvarigheten till Frank Churchill). 

När det gäller Amanda är det dock inte applicerbart. 

”Korsningar mellan olika verk (crossovers)” 47 

Inte något tydligt uppenbart. Jane Austens verk är och förblir grunden. 

”Identifikation och att skriva in sig själv (“Mary-Sue”-historier)” 48 

Debra White Smith och Amy Heckerling har båda hållit sig till de redan färdiga 

originalkaraktärernas grundstruktur. 

 

Kan det vara så att verken även kan stämma in under benämningen på vad som 

inte är en adaption? Det är svårtytt. Man skulle kunna påstå att Amanda är fylld av 

intertextuella anspelningar, men inte korta sådana, som Hutcheon i så fall anser 

inte klassas som en adaption. Hela boken är byggd på intertextuella anspelningar, 

för även om den har sin egen historia så följer den konstant den röda tråden som 

Jane Austen lagt ut i samband med skrivandet av Emma. Så att helt utesluta verket 

som en adaption är inte korrekt. Det är visserligen så att ”korta intertextuella 

anspelningar” passar in bättre som beskrivning av Clueless än Amanda, men 

filmen kan också ses som en parodi, och det är Hutcheon tydlig med att det bör ses 

som en adaption, “whether a change in medium is involved or not”49. Så att helt 

utesluta verket från termen adaption stämmer inte. 

6.7 Diskussion 

Med hjälp av verktygen jag fått genom informationen om de tre olika verken samt 

informationen om adaption och fanfiction som begrepp, kan jag nu analysera det vi 

                                                 
45 Olin-Scheller och Wikström, 2010, s. 47-48 
46 Ibid, s. 47-48 
47 Ibid, s. 47-48 
48 Ibid, s. 47-48 
49 Hutcheon, 2013. S. 170 
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kommit fram till i jämförelserna och på så vis kunna avgöra vilka benämningar 

som är de korrekta för de båda verken. 

Jag har under skrivandets gång blivit förvånad över hur informationen vad det 

gäller distinktionen adaption och fanfiction kunnat skilja sig så mycket mellan 

olika källor. Jag trodde definitivt att det skulle vara en tydligare avgränsning 

mellan de två begreppen än vad det faktiskt var, och jag var säker på att det bara 

skulle finnas ett enskilt begrepp som passade de båda verken jag analyserat, inte 

som jag nu konstaterat efter fullbordad undersökning, dvs. att det finns en term 

som passar bättre, men fler som passar in. Framför allt saknar jag en mer tydlig 

definition av begreppet adaption, då jag bland annat inte lyckades hitta hur 

adaption ska användas när verket som är baserat på originalverkets karaktärer bytt 

namn, ålder, attribut etc. Jag är fortfarande osäker på huruvida forskningen ställer 

sig till den typen av verk, vilket är frustrerande eftersom båda verken jag 

analyserat har nya karaktärsnamn och är moderna varianter på sina föregångare 

från originalverket. Enligt den forskning och litteratur jag använt mig utav verkar 

det inte vara det viktiga, men i min uppsats blir det förstås viktigt med en sådan 

distinktion. Jag förvånades även över det faktum att Pugh (2005) till exempel inte 

ens tog in adaption och kommenterade begreppet i sin bok när det står så nära 

fanfiction, och att det enda Hutcheon (2013) skrivit om fanfiction i sin bok är att 

det inte bör ses som en adaption. Jag tycker även, efter att ha läst Olin-Scheller och 

Wikströms åsikter angående begreppet och de 10 stegen, att Hutcheons påstående 

inte stämmer. Efter den informationen jag har tagit till mig är det tydligt att 

beroende på vilken källa du väljer, så finns det en chans för att ett verk som klassas 

som fanfiction även kan ses som en adaption, vilket Hutcheon inte verkar tycka (se 

citat s.11). 

Vad det gäller indelningarna som jag nyttjat ovan för att få fram lämplig term till 

Amanda och Clueless så tror jag att man skulle kunna vidareutveckla särskilt 

adaptionens kategorier. Begreppet känns, som redan nämnt, fortfarande svårtytt 

efter analysen och som jag nämnt tidigare i uppsatsen, så tycker jag att det är ett 

bra perspektiv att utgå från, men att det på grund av sin vidd och sitt omfång får 

med det mesta under begreppet adaption, och samtidigt säger Hutcheon emot sig 

själv lite när hon är tydlig med att fanfiction inte är detsamma som adaption, men 
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enligt perspektiven kan båda verken jag analyserat klassificeras som både och (om 

än mer åt fanfiction/profic). Olin-Scheller och Wikströms 10 perspektiv (som 

Henry Jenkins ursprungligen kommit fram till) inom fanfiction har varit nyttiga i 

min analys anser jag, då det är konkreta och tydliga exempel på vad som är och 

inte är nämnbart inom begreppet. I Pughs ordlista fanns det betydligt fler termer än 

de jag valt ut och listat, varav många var upprepande från Jenkins perspektiv och 

även var för långt ifrån den typ av verk som jag analyserade då de till stor del 

grundades på det som Olin-Scheller och Wikström också återkom till i sin bok, 

alltså att fanfiction till största delen är skrivet på nätforum online. Så det var 

många internetförkortningar som jag ansåg inte var väsentliga i min analys, men 

de ord jag har med tycker jag var viktiga och ett nödvändigt verktyg vid sidan av 

de 10 perspektiven för att få ett slutgiltigt konstaterande angående benämning av 

de två verken.    

7. Sammanfattning och slutsats 

Objekten för analys i min uppsats är Spelfilmen Clueless av regissören Amy 

Heckerling och romanen Amanda av Debra White Smith, som båda är uppenbart 

och uttalat inspirerade av Jane Austens Emma. 

Syftet med uppsatsen är att genom analys kunna förklara hur min utvalda roman 

och film, bör behandlas och förstås i nutida litteraturvetenskap. Uppsatsens syfte är 

alltså att bestämma benämning för Clueless och Amanda, utifrån 

distinktionen ”adaption” och ”fanfiction”. Min huvudsakliga frågeställning är: 

Är Amanda och Clueless adaptioner eller fanfictions? 

 

Metoden jag använder är en jämförande analys av de två verken samt 

originalverket, och även ta reda på mer om adaption och fanfiction med hjälp av 

Linda Hutcheons bok A Theory Of Adaption (2013), Sheenagh Pughs bok The 

Democratic Genre - Fan Fiction In A Literary Context (2005), Författande Fans 

(2010) av Christina Olin-Scheller och Patrik Wikström samt Novel To Film - An 

Introduction To The Theory Of Adaption (1996) av Brian McFarlane. Därefter 

bedöma vad dessa två termer står för i min uppsats och genom att analysera de tre 

verkens händelseförlopp i samband med vad jag funnit inom adaption och 

fanfiction få reda på vad verken bör beskrivas som. 
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Om Amanda och Clueless ska uppfattas som adaptioner eller fanfiction på Emma 

har varit svårtytt. Verken kan tolkas som både-och eller varken-eller, vilket beror 

på analystermernas vaga betydelse beroende på vilken litteratur inom begreppen 

man väljer att lita på. Efter analys kan det konstateras att det behövs en 

terminologisk vidareutveckling och precision för att reducera de nu ganska 

svävande bestämmelserna. Det går dock att konstatera att termen som allra bäst 

passade in på både Amanda och Clueless är en av fanfictions underkategorier 

profic.   

 

De huvudresultat min undersökning lett fram till är följande:  

Amanda tillhör underkategorin profic inom fanfiction, och alla karaktärer är 

avatarer på karaktärerna i originalverket. De är alltså sina egna och inte identiska, 

även om de är baserade på redan påhittade karaktärer. Anledningen till att verket 

klassas som profic är för att Debra White Smith uppenbarligen tjänat pengar som 

författare till verket. Berättelsen utspelar sig även i ett AU (alternate universe). 

Man skulle även kunna se på verket som en typ av adaption också om man utgår 

från Hutcheons kategorier, men profic är den mest konkreta benämningen. 

 

Clueless fungerar bäst in under benämningen profic av alla benämningar, och 

karaktärerna bör även dom ses som avatarer på originalkaraktärerna. Att det 

utspelar sig i ett AU är om möjligt ännu mer tydligt då händelseförloppen inte är 

lika identiska som förloppen mellan Amanda/Emma, utan moderniseringen och 

valet av film som medium gör möjligheterna för att ”ta ut svängarna” större. Trots 

detta bör man inte avfärda Clueless som enbart profic, då Geoffrey Wagners tre 

kategorier alla är applicerbara på filmen, även om det inte säger så mycket om hur 

en adaption med nya namn/miljöer bör tolkas. 
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