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1 Inledning och syfte

 Lewis Carrolls roman Alice i Underlandet (1865) är den första berättelsen som nästan  

uteslutande utspelar sig i en dröm.1 Därför är det intressant att se hur den här texten 

gestaltar drömmen, då efterföljande drömskildringar kan ha påverkats eller inspirerats av 

Alice i Underlandet. Freuds Drömtydning utgavs år 1900, då intresset för drömmar blev 

populärt på nytt, vilket kan ha gett upphov till att berättelser som utspelar sig i drömmar 

blev mer populära under början av 1900-talet. Exempel på drömberättelser under början 

av 1900-talet är August Strindbergs drama Ett drömspel som gavs ut 1902 och J.M. 

Barries Peter Pan (pjäsen spelades första gången 1902 och romanen gavs ut 1911). 

Drömtemat  förekommer även i film där skildringen av teman skiljer sig från litteraturens 

skildringar. Därför ger en jämförelse mellan den första drömberättelsen och den i nuläget 

senaste filmadaptionen av Alice i Underlandet (2010) en mångsidig bild av 

drömgestaltningens begynnelse, utveckling och dess förändringar mellan olika medier. 

Filmadaptionen från 2010 är regisserad av Tim Burton. Jag har även upptäckt en brist på 

en större forskning kring gestaltningen av drömmen i Alice i Underlandet, vilket kan bero 

på att drömmen kan tyckas vara så självklar i berättelsen att forskare väljer att fokusera på

andra aspekter av Alice i Underlandet. 

Alice i Underlandet har adapterats till flera olika medier, till exempel filmer, tv-

serier och datorspel. Adaptionerna av Alice kan ses som en intertextuell enhet i dialog 

med varandra,2 där Alice som karaktär har utvecklats genom olika adaptioner. Alice 

förknippas, som flera andra sagokaraktärer, med Disneys men även andra mediers 

tolkningar av karaktären.3 Under 1900-talet har Carrolls roman om Alice adapterats till 

över 20 olika tv- eller filmversioner, inkluderat friare adaptioner där referenser till Alice-

berättelserna nämns, till exempel The Matrix (1999) som nämner spegelportalen från 

Alice i Spegellandet och den vita kaninen.4 Det finns ett pågående intresse för att adaptera

1 Ann Boglind & Ann Nordenstam, Från fabler till manga: litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv 
på barn- och ungdomslitteratur, Malmö: Gleerups, 2010, s. 86.

2 Anna Kérchy, Alice in Transmedia Wonderland: curiouser and curiouser new forms of a children's 
classic, Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2016, s. 27.

3 Kérchy, 2016, s. 1.
4 Will Brooker, Alice's adventures: Lewis Carroll and Alice in popular culture, New York: Continuum,  

2004, s. 199.
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Alice i Underlandet även under 2000-talet.5

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur drömmen gestaltas i Lewis Carrolls 

roman Alice i Underlandet, med originalillustrationerna av John Tenniel, respektive Tim 

Burtons filmadaption (2010) för att visa hur ett huvudtema förändras vid transformering 

från ett medium (bok) till ett annat (film). För att uppnå syftet ska jag ska fokusera på hur

gränsen mellan dröm och verklighet är skildrad i boken respektive filmen. Passagen 

mellan vaket tillstånd och drömmandet visar hur inträdandet i drömmen och 

återvändandet till det vakna tillståndet skildras. Genom att identifiera nyss nämnda aspekt

kan drömmens karaktär och logik i boken respektive filmen identifieras. 

Frågeställningen som denna uppsats utgår från är följande:

– Hur är gränsen mellan dröm och verklighet skildrad i romanen Alice i 

Underlandet respektive Tim Burtons filmadaption?

2 Teori

 Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är teorier om drömmar med fokus på drömmars    

gestaltning i film och litteratur, samt Freuds grundläggande regler om drömmar. Teorivalet

är lämpligt för att identifiera tydliga drömelement i boken Alice i Underlandet respektive 

Tim Burtons filmadaption.

2.1 Drömmar och fantasylitteratur

Alice i Underlandets anknytningar till fantasygenren är passagen mellan den realistiska 

världen och fantasivärlden som är det mest tydliga inslaget i fantasyberättelser.6 Bortsett 

från ramberättelsen utspelar sig hela Alice i Underlandet i en dröm. Ramberättelsen är en 

realistisk berättelse då Alice sitter och läser med sin syster medan Alice vistelse i 

Underlandet kan tolkas som en fantastisk berättelse. Att Alice vaknar och inser att hon 

5 Brooker, s. 200.
6 Boglind & Nordenstam, s. 86.
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bara har drömt har ansetts vara en faktor som gör att Alice i Underlandet inte är ”riktig” 

fantasy,7 det vill säga att inget orealistiskt eller fantastiskt egentligen har inträffat i 

berättelsen eftersom allting bara var en dröm. Det som beskrivs som ”high fantasy”, eller 

riktig fantasy inkluderar alltid en annan värld och en passage mellan de olika världarna,8 

där de fantastiska händelserna faktiskt inträffar på riktigt och inte bara i en dröm. Harry 

Potter är ett exempel på en berättelse som uppfattas som riktig fantasy eftersom 

trollkarlsvärlden beskrivs som verklig, och passagen mellan den icke-magiska världen 

och den magiska världen är perrong 9 3/4.9                                                                           

När Alice befinner sig i Underlandet finns ingen formell struktur, där den ena 

händelsen följer den andra på ett slumpvist sätt precis som i drömmen.10 Med andra ord är

det slumpvisa berättandet och avsaknaden av en kausal struktur tydliga element i 

berättelser som utspelar sig i drömmar. Vissa fantasyberättelser kan läsas som 

djuppsykologiska studier på grund av berättelsernas anknytning till det undermedvetna,11 

till exempel förekommandet av drömmande. Freud  definierar det undermedvetna, eller 

det omedvetna, som de psykiska förlopp som beter sig aktivt men ändå inte når fram till 

medvetandet.12 Carl Jung, som under en tid samarbetade med Freud, utvecklade 

begreppet om det undermedvetna till arketyper som bland annat innefattar skuggan vilket 

är sinnebilden för de dolda, förträngda sidorna av jaget som kan visa sig i våra drömmar 

då de uttrycker våra omedvetna önskningar, rädslor och begär.13 Fantasylitteraturen och 

psykoanalysen delar intresset att förklara det oförklarliga: vad som driver oss till att göra 

saker, vilka våra högsta önskningar är och vad som skrämmer oss och varför.14 

2.2 Freud om drömgestaltningen

Freud analyserar i sin antologi Konst och litteratur (först publicerad 1907) hur 

vanföreställningar och drömmar gestaltas i Wilhelm Jensens novell Gradiva från 1903. 
7 Annika Johansson, Världar av ljus, världar av mörker: om fantasy, Lund: BTJ förlag, 2009, s. 19.
8 Boglind & Nordenstam, s. 280.
9 Ibid., s. 292.
10 Ibid., s. 86.
11 Ingrid Nettervik, I barnbokens värld, Malmö: Gleerups, 2004, s. 118.
12 Sigmund Freud, Konst och litteratur, Stockholm: Natur och kultur, 2007, s. 82.
13 Nettervik, s. 118.
14 Lucie Armitt, Fantasy fiction: an introduction, New York: Continuum, 2005, s. 3.
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Det som ska återges i detta teoriavsnitt är Freuds beskrivningar av de drömstrukturer som

brukar gestaltas i litteratur. Jag valde Freuds teorier om drömmar eftersom Freud 

beskriver hur drömmen gestaltas i litteratur, vilket även denna uppsats ska göra. Freud 

menar att de författare som gestaltar sina karaktärers drömliv försöker skildra sina 

karaktärers själstillstånd genom deras drömmar.15 I analysen av drömmandet i Jensens 

Gradiva framkommer det att några av huvudkaraktärens fantasier egentligen visade sig 

vara minnen som Freud menar att huvudkaraktären har glömt bort men som ännu är 

verksamma inom honom.16 De minnen som har glömts bort men som är verksamma 

placerar Freud i människans undermedvetna, då det har skett en bortträngning av 

minnena.17 Att minnena är bortträngda kan med andra ord, och i  karaktären i Gradivas 

fall, förväxlas med fantasier eftersom de inte uppfattas som något faktiskt har upplevts.

Freud nämner några av drömmens grundläggande regler som han kopplar till den 

analyserade novellen. Reglerna som nämns återges mer utförligt i Freuds Drömtydning. 

En tydlig regel är att en dröm brukar sammanhänga med sysselsättningarna på dagen före

drömmen.18 En annan regel som Freud nämner är att när tron på att ens dröm är äkta 

håller i sig ovanligt länge, och man inte kan slita sig loss från drömmen, är det en 

försäkran om att det verkligen är så som man har drömt.19 Freud exemplifierar regeln med

en dröm i den analyserade novellen Gradiva, då huvudkaraktären drömmer att kvinnan 

han letar efter bor i samma stad och lever samtidigt som han, vilket visar sig stämma.20 

Drömmen har med andra ord en förankring i verkligheten.

   Den absurda naturen i drömmarna, som Freud även identifierar i den analyserade 

novellen, förklaras genom att drömmen är resultatet av en planlös impulsretning av de 

psykiska elementen och att det är just absurditeten som skiljer drömmar från vaken 

psykisk aktivitet.21 När någon i drömmen retas, hånas eller säger emot en i drömmen,  

uttrycks det genom absurditeten i drömmen.22 Genom Freuds analyserande av novellen 

15 Freud, 2007, s. 48.
16 Ibid., s. 69.
17 Sigmund Freud, Drömtydning, Stockholm: Natur & Kultur, 1996 s. 71.
18 Freud, 2007, s. 90.
19 Ibid., s. 91.
20 Ibid., s. 91.
21 Ibid., s. 103.
22 Freud, 2007, s. 111.
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Gradiva har jag här identifierat de grundläggande och vanligaste drömelementen i 

litteratur som Freud identifierar i Gradiva. Jag har valt att inte göra en mer utförlig 

beskrivning av drömmarna från Gradiva som Freud analyserar eftersom de inte är av vikt

för min uppsats. Det är snarare drömteorierna som min undersökning har användning för 

då de ger en teoretisk grund för min undersökning av drömmens gestaltning i Alice i 

Underlandet.

2.3 Drömmar i film

Under början av 1900-talet var drömtemat ett väl representerat motiv i filmer. 

Drömscenerna fungerade till en början som ett uttrycksmedel för att införa sekvenser av 

sagolika, illusionistiska händelser i filmen.Vanligt förekommande gestaltningar av 

drömmen under början av 1900-talet var dansande figurer, transformeringar av föremål 

och karaktärer, komiska inslag och animerade objekt.23 Den grundläggande skillnaden 

mellan filmens och litteraturens gestaltning av drömmen under denna tid är att 

litteraturens drömskildrare oroade sig över berättandets sammanhang och brukade 

motivera deras gestaltning av något som en dröm i stället för en vaken verklighet. Filmen 

däremot hyllade förmågan att kunna gestalta de mentala inre tillstånden inför 

filmpubliken.24 Ett exempel på en drömskildring i film är Trollkarlen från Oz (1939). 

Övergången från  verklighet till dröm gestaltas med en abrupt transformation där 

huvudkaraktären Dorothys vakna liv är skildrat i svartvitt, men när hon kliver ur tornadon

som fungerar som en gräns mellan verklighet och dröm är filmen plötsligt i färg. 

Kontrasten mellan en grå, tråkig verklighet och en färgglad, förtrollande drömvärld blir 

väldigt tydlig med hjälp av filmens färgtekniker.25                                                                

Under filmmediets första år fokuserade filmskaparna på filmens möjligheter till 

olika visuella representationer i stället för ett berättande sammanhang.26 Den tidiga 

filmens inriktning på de visuella representationerna går att koppla till Tim Burtons 
23 Lydia Marinelli, ”Screening Wish Theories: Dream Psychologies and Early Cinema”, Science in 

Context, vol 19, 2006: 1, s. 87-110. s. 91-92.
24 Marinelli, s. 90.
25 Kelly Bulkeley, ”Touring the dream factory: The dream-film connection in The wizard of Oz and A 

nightmare on Elm street, Dreaming”, vol. 9, 1999: 1, s. 101-109, s. 102.
26 Marinelli, s. 90.
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filmskapande då han har skapat ett rykte mer som en visuell världsskapare än som 

berättare då han brukar fylla varje scen i sina filmer med visuellt slående, fantasifyllda 

detaljer.27                      

3 Metod

För att undersöka romanens och filmens möjligheter och begränsningar vid gestaltningen 

av drömmar kommer jag att använda mig av en intermedial analys med fokus på text och 

illustrationer i samspel samt filmadaptioner. Jag ska använda mig av intermediala teorier 

som metod genom att använda intermediala, samt några filmvetenskapliga begrepp som 

analysredskap. Intermedialitet definieras som sambandet eller relationen mellan ord, bild 

och ljud, det intermediala forskningsfältet undersöker även transformationer mellan olika 

medier, till exempel filmadaptioner.28

3.1 Filmadaptioner

När en litterär text adapteras till en film sker en intermedial transformation där berättelsen

ändrar form från tryckt text till rörliga bilder med ljud.29 Vid en jämförelse mellan en 

roman och en filmadaption måste de olika mediernas uttryckssätt tas hänsyn till. Det är 

viktigt att inte enbart bedöma filmadaptionen utifrån hur trogen filmen är originaltexten. 

Filmskaparna behöver ta hänsyn till komprimering, tolkning och tidsmässiga faktorer vid 

skapandet av en filmadaption.30 Den grundläggande skillnaden mellan en film och en 

roman är att filmens publik ser berättelsen framför sig, medan romanens läsare uppfattar 

berättelsen som en mental bild inom sig.31 Filmen och romanen karaktäriseras enligt 

George Bluestone av deras egenskaper, vilka bland annat är medvetandegrader och 

27 Henry Jenkins, ”Searching for the origami unicorn: The Matrix and transmedia storytelling”, i, Timothy 
Corrigan (red.), Film and literature: an introduction and reader. (2. ed.). Milton Park, Abingdon, Oxon: 
Routledge, 2012, s. 403-424. s. 415.

28 Hans Lund (red.), Intermedialitet: ord, bild och ton i samspel, Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 20.
29 Lund, s. 229.
30 Ibid., s. 233.
31 George Bluestone, ”The limits of the novel and the limits of the film”, i,  Timothy Corrigan (red.), Film 

and literature: an introduction and reader, 2012, s. 239-251, s. 240.
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psykologisk tid med inriktning på föränderlighet i hastighet.32 

Medvetandegraderna är filmens och romanens återgivning av mentala faser som 

minnen, drömmar, fantasier och tankar som Bluestone menar att filmen inte kan 

representera fullt så motsvarande som romanen kan göra. Detta är på grund av att filmen 

ses istället för att tänkas, eller föreställas mentalt, som romanen gör. Bluestone menar att 

filmen inte kan återge den verkliga känslan av drömmar eller minnen på grund av att 

filmen måste skildra det inre medvetandet visuellt utanför karaktärens medvetande när 

drömmen eller minnet egentligen upplevs inuti karaktärens medvetande.33 Det kan dock 

även vara svårt att återberätta drömmar genom ord på grund av drömmens ologiska 

struktur.

Den psykologiska tiden med inriktning på föränderlighet i hastighet gestaltar 

romanen genom ord då författaren enkelt kan beskriva hur lång tid som har passerat. 

Filmen använder sig av redigeringstekniker som ”speed-up” och montage. Det sistnämnda 

är flera olika scener som klipps ihop till en scen som ofta kombineras med musik för att ´

visa att en längre tid har passerat.34 Slow-motion används för att visa att tiden går 

långsamt.35 

Thomas Leitch menar däremot att skillnaderna mellan romanen och filmen inte är 

absoluta, det vill säga att filmen har vissa egenskaper och romanen andra egenskaper, så 

som Bluestone menar. Romanen och filmen kan använda sig av liknande tekniker för att 

åstadkomma samma effekter. Filmen kan till exempel använda sig av voice-over (en 

berättande röst som hörs i bakgrunden av filmen) för att gestalta det narratologiska 

perspektiv som romanen använder sig av.36 I analysen kommer jag att ta hänsyn till Leitch 

teorier om att det inte finns absoluta skillnader mellan romanen och filmen, samtidigt som

jag kommer att använda mig av Bluestones filmvetenskapliga begrepp.

32 Bluestone, s. 241-246.
33 Bluestone, s. 242-243.
34 Ibid., s. 245-246.
35 Ibid., s. 245-246.
36 Thomas Leitch, ”Twelve fallacies in contemporary adaption theory”, Criticism 45(2), 2003, s. 149-171, 

s. 153-154.
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3.2 Illustrationer

Illustrationerna (det visuella) och texten (det verbala) i en bok kan gå i dialog med 

varandra, då illustrationer betyder belysa eller förklara37, med andra ord samspelar 

illustrationerna med berättelsens text. Illustrationernas primära funktion är att belysa 

betydande aspekter av texten.38 Det största beslutet som illustratören står 

inför vid visualiseringen av en text är vilka delar av texten som ska illustreras. Det är ofta 

berättelsens vändpunkt som gestaltas på ett sätt som både pekar tillbaka på det 

som har hänt tidigare och även det som kommer att inträffa.39 Illustrationer är lika mycket 

som filmadaptioner en tolkning av en berättelse, då illustratören precis som 

filmskaparen väljer ut vilka delar av texten som ska visualiseras.

En större utmaning för illustratören uppstår om berättelsen består av nonsensord, 

då nonsens innebär konstruerandet av ord som inte betyder någonting och som saknar 

koppling till något föremål eller begrepp, visualisering av verbalt nonsens tillåter 

oändliga visuella lekar.40 Större delar av Alice i Underlandet består av nonsens där text 

och bild samverkar med varandra. Vid förekomsten av nonsens-figurer 

är illustrationerna mer talande än texten, speciellt när texten hänvisar till illustrationen för 

att läsarna ska se hur nonsens-figurerna ser ut. Ett exempel är följande sekvens i 

Alice i Underlandet där texten hänvisar till bilden: ”Look at the picture if you don't know 

what a Gryphon is.”41

Hodnett menar att romanens illustrationer har tre funktioner vilka är att erbjuda 

läsaren avbrott i läsningen genom att dekorera texten, ge förslag på hur karaktärerna och 

miljöerna ser ut samt att tolka händelserna i berättelsen.42 Vid analyser av illustrationer 

menar Hodnett att adjektivet ”uttrycksfullt” bäst beskriver en lyckad illustration då en 

uttrycksfull illustration gestaltar karaktärernas känslor, deras personligheter och ger insikt 

i deras relationer till andra karaktärer. En uttrycksfull illustration gestaltar även den 
37 Lund, s. 56-57.
38 Edward Hodnett, Image and text: studies in the illustration of English literature, London: Scolar Press, 

1982, s. 13.
39 Lund, s. 57.
40 Maria Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar, Lund: Studentlitteratur, 2000, s. 32.
41 Anna Kérchy, ”Changing media of enchantment: Tracking the transition from verbal to visual nonsense 

in Tim Burton's cinematic adaption of Alice in Wonderland,” Americana: E-journal of American studies
in Hungary, vol 8, 2012: 1.  http://americanaejournal.hu/vol8no1/kerchy.

42 Hodnett, s. 13. Lund, s. 57.
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specifika scenens och hela berättelsens ton och stämning.43 

3.3 Intermediala begrepp

De begrepp som definieras i detta avsnitt kommer att användas i jämförelsen mellan 

romanen Alice i Underlandet och Tim Burtons filmadaption. Elleström skriver om 

intermedialitet och intermediala begrepp i Visuell ikonicitet i lyrik (2011). Kapitlet om 

intermedialitet inleds med konstaterandet att vi endast kan förstå hur olika medier 

förhåller sig till varandra (vad det innebär att kombinera och transformera medier) genom 

att identifiera mediernas grundläggande likheter och skillnader.44 Elleström har utformat 

en teoretisk begreppsram för att definiera mediernas grundläggande drag och egenskaper. 

Genom mediernas individuella egenskaper går det att jämföra ett medium (ex. litteratur) 

med ett annat medium (ex. film eller musik). Den teoretiska begreppsramen benämner 

Elleström som ”mediers modaliteter” där modaliteter är det som utgör alla mediers 

grundläggande karaktär.45 

Mediernas egenskaper delas upp i fyra medieaspekter, vilka är mediernas 

modaliteter. Den materiella modaliteten är mediers fysiska gränssnitt. Filmens fysiska 

gränssnitt består av en platt yta med rörliga bilder kombinerad med ljudvågor.46 

Romanens fysiska gränssnitt består av en platt yta med text och i detta fallet även 

illustrationer. Den sensoriella modaliteten innebär hur vi uppfattar ett medium vilket kan 

vara genom syn (visuellt), hörsel (auditivt) och känsel (taktilt).47 Filmens sensoriella 

modalitet är visuellt och auditivt medan romanen bara uppfattas visuellt. Den 

spatiotemporala modaliteten innebär hur mediet förhåller sig i tid och rum48, en film 

består till exempel av en fast speltid och den virtuella tid som förflyter i handlingen, samt

ett virtuellt rum vilket är den plats där filmen utspelar sig. En roman har en självbestämd 

”speltid” eftersom vi själva bestämmer hur snabbt vi läser romanen. Den semiotiska 

modaliteten innebär hur mening skapas i medier utifrån olika tecken vilka är symboliska 
43 Hodnett, s. 16.
44 Lars Elleström, ”Intermedialitet”, i, Visuell ikonicitet i lyrik: en intermedial och semiotisk undersökning

med speciellt fokus på svenskspråkig lyrik från sent 1900-tal, Hedemora: Gidlund, 2011, s. 22-38. s. 23.
45 Elleström, 2011, s. 26.
46 Ibid., s. 27.
47 Ibid., s. 27.
48 Ibid., s. 28.
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tecken, ikoniska tecken och indexikala tecken.49 Symboliska tecken är byggda på 

konvention och är tecken som står för något annat, till exempel bokstäver. Ikoniska 

tecken baseras på likhet och är något som avbildar något annat, till exempel en 

illustration av en katt. Indexikala tecken tyder på ett orsakssammanhang50, till exempel ett

fotografi som tyder på att någon har varit på en viss plats vid ett visst tillfälle. Elleström 

skiljer även mellan basmedier och kvalificerade medier, där basmedier till exempel är 

text, bild, ljud och talat språk som kan kombineras och tillsammans skapa ett kvalificerat 

medium, till exempel en bilderbok eller en film. Ett kvalificerat medium kan också bestå 

av endast ett basmedium.51

4 Forskningsöversikt

Forskningen om Alice i Underlandet är omfattande och består av flera olika 

forskningsperspektiv. I antologin Aspects of Alice (1972) beskrivs olika perspektiv som 

romanen har analyserats utifrån, vilket är biografiskt, som viktoriansk barnlitteratur, 

filosofiskt, språkligt och satiriskt samt psykoanalytiskt.52 Forskningsperspektiv som har 

applicerats på Alice i Underlandet efter 70-talet då Aspects of Alice publicerades är bland 

annat feministiska och intermediala perspektiv. Den feministiska forskningen om Alice i 

Underlandet inriktar sig i många fall på Tim Burtons filmadaption (2010).53

Den filosofiska forskningen om Alice i Underlandet nämner ofta Alice 

drömmande vilket anknyter till mitt forskningsområde. Drömmandet analyseras då 

utifrån ett filosofiskt perspektiv i relation till andra filosofiska ämnen. Roger W. Holmes 

skriver om Alice drömmande i ”The Philosophers Alice in Wonderland” (1959) att Alice i

Underlandet och Alice i spegellandet tar upp frågor rörande verklighetens natur.54 Ett 

49 Elleström, s. 31.
50 Ibid., s. 31-32.
51 Ibid., s. 35-36.
52 Robert Phillips (red.), Aspects of Alice: Lewis Carroll's dream-child as seen through the critics' looking-

glasses 1865-1971, Harmondsworth: Penguin, 1972.
53 T.ex. Kendra Marston, ”English ladies to liberators? How Pirates of the Caribbean 

and Alice in Wonderland mobilize aristocratic white femininity”, Jump Cut: A review of contemporary 
media 54, 2012, s. 18-18.

54 Roger W. Holmes, ”The Philosophers Alice in Wonderland”, i, Robert Phillips (red.), Aspects of Alice, 
Harmondsworth: Penguin, 1972, s. 199-216. s. 211.
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exempel är när Alice och Tweedledum diskuterar huruvida de är verkliga eller inte om de 

befinner sig i någons dröm, och hur man kan veta om man drömmer eller inte. Holmes 

skriver att drömmar ofta är mindre ordnade än vakna upplevelser, och att fascinationen 

för drömmar grundar sig i att verklighetens lagar bryts på ett oväntat sätt, vilket även är 

den underliggande fascinationen för Alice i Underlandet.55

I antologin Alice in Wonderland and philosophy: curiouser and curiouser (2010) 

skriver Scott F. Parker om Alice drömmande i avsnittet ”Life is but a dream?” Parker 

menar att gränsen mellan en vaken verklighet och en förvrängd, drömd verklighet är att 

vi i den vakna verkligheten upplever saker på ett sätt som vi normalt upplever saker, och 

att vi i den förvrängda, drömda verkligheten avviker från de normala upplevelserna. 

Problemet är att vi i drömmen upplever de avvikande upplevelserna som verkliga och 

därför inte vet att vi drömmer.56 I Alice i Underlandet upplever Alice drömmen som 

verklig, medan vi som läsare har vetskapen om att Alice upplevelser är drömda och 

förvrängda.57

Eftersom denna uppsats ska undersöka hur drömmen gestaltas i Alice i 

Underlandet är nyss nämnda filosofiska texter relevanta för min forskning.

   Anna Kérchy undersöker olika aspekter av Alice i Underlandet utifrån ett intermedialt 

perspektiv i sin avhandling Alice in Transmedia Wonderland (2016) som undersöker hur 

romanen har adapterats till olika medier, samt hur drömmen har gestaltats i adaptionerna. 

Avhandlingen är användbar för denna uppsats eftersom min analys fokuserar på hur 

drömmen har gestaltats i Alice i Underlandet utifrån ett intermedialt perspektiv. Kérchy 

skriver att den fragmentariska, drömlika strukturen i boken tillåter delar i berättelsen att 

flyttas om, tas bort eller att nya delas läggs till. De flesta adaptionerna av Alice i 

Underlandet är även en adaption av Alice i Spegellandet där handlingarna blandas 

samman. Alice meningslösa tillvaro i Underlandet får ofta en mening genom ett mål som 

ska uppnås vilket Tim Burtons filmadaption (2010) är ett exempel på.58 

55 Roger W. Holmes, ”The Philosophers Alice in Wonderland”, i, Robert Phillips (red.), Aspects of Alice, 
Harmondsworth: Penguin, 1972, s. 199-216. s. 211.

56 Scott F. Parker, ”How deep does the rabbit-hole go?”, i, Richard Brian Davis (red.), Alice in 
Wonderland and Philosophy, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2010, s. 137-151. s.140-141.

57 Parker, 2010, s. 142.
58 Kérchy,  2016, s. 5. s. 13.
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Alice dröm har i flera adaptioner gestaltas som en mardröm, till exempel i den friare 

adaptionen Coraline av Neil Gaiman (2002), vilket Kèrchy menar kan bero på den redan 

existerande känslan av oro i Alice dröm om Underlandet, där Alice bland annat är rädd 

för att gå vilse och förlora sin identitet.59 

5 Analys 

Frågeställningen rörande gestaltningen av drömmen i Lewis Carrolls Alice i Underlandet 

och Tim Burtons filmadaption besvaras med hjälp av en intermedial analys som är 

uppdelad i tre delar. Den första delen av analysen fokuserar på hur drömmen gestaltas 

genom text och illustrationer i Lewis Carrolls roman Alice i Underlandet. Den 

analyserade utgåvan är på originalspråket engelska med originalillustrationerna av John 

Tenniel eftersom jag vill komma så nära originalet som möjligt. Den andra delen av 

analysen fokuserar på hur drömmen gestaltas visuellt och auditivt i Tim Burtons 

filmadaption från 2010. Valet av just Tim Burtons filmadaption grundar sig i att det är 

den i nuläget senaste filmadaptionen av Alice i Underlandet. Den sista delen av analysen 

består av en jämförelse mellan romanen och filmen, där likheter och skillnader i 

gestaltningen av drömmen fastställs för att jag slutligen ska komma fram till en slutsats.

5.1 Drömmen i romanen

I detta avsnitt ska gestaltningen av drömmen i Lewis Carrolls roman Alice i Underlandet 

analyseras (först utgiven 1865, utgåvan i analysen är från 1966, illustrerad av satirikern 

John Tenniel varav 8 illustrationer är färglagda av Diana Stanley). Analysen kommer 

främst att fokusera på hur gränsen mellan dröm och verklighet är skildrad genom text och

bild. Avsnittet inleds med de analyserade delarna i romanen som har kopplats till Freuds 

drömteorier. Därefter ska de intermediala aspekterna av romanen analyseras. 

Inträdandet i drömmens värld tycks ske när det beskrivs i texten att Alice ser en 

vit kanin. Det är inte tydligt om kaninen endast förekommer i drömmen eller om han 

springer förbi på riktigt. Gränsen mellan dröm och verklighet är med andra ord inte en 

59 Kérchy, 2016, s. 94.
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tydlig övergång utan mer flytande och oklar, så som det verkliga inträdandet i 

drömmandet är. Gestaltningen av övergången mellan verklighet och dröm är med andra 

ord realistisk eftersom övergången mellan vaket tillstånd och dröm inte består av en 

tydlig gräns i verkligheten. Freud skriver om gränsen mellan dröm och dagdröm i 

Drömtydning där han menar att varje längre dröm har delar av sådant som vi enbart 

tänker och som vi vet på samma sätt som i vaket tillstånd (vilket annars är en dagdröm).60 

Freud menar även att en dröm är iscensättningen av tankevävar.61 Inträdandet, och 

därmed även gestaltningen av drömmen, verkar inträffa när Alice i den litterära texten 

sjunker djupare in i sina funderingar då de skrivna tankarna omvandlas till drömmar.

 I Underlandet möter Alice bland annat en fjärilslarv, där frågor om identitet väcks 

genom en skriven dialog mellan Alice och fjärilslarven. Psykoanalysen skulle koppla 

Alice identitetsförvirring till de dolda sidorna av jaget; det undermedvetna62 som nu visar 

sig i drömmen genom att Alice ständigt växer och krymper. Drömmen gestaltas genom att

uttrycka vanliga rädslor och/eller funderingar hos barn. Anledningen till att 

psykoanalytiska teorier nämns är på grund av att det tydligare går att identifiera 

Underlandet som en dröm på grund av de element i Alice dröm som tas upp i 

psykoanalytiska teorier om drömmar.

Romanen inleds med att Alice sitter utomhus bredvid sin syster och lyssnar på en, 

enligt Alice, tråkig bok utan bilder. Detta gör att Alice blir uttråkad och börjar bli mer 

intresserad av sin omgivning och sina funderingar än av boken som systern läser, vilket 

leder till att hon somnar. Detta är beskrivet genom litterär text. 

Delen i romanen då Alice tappar koncentrationen och i stället börjar fundera står 

det i texten att ”the hot day made her feel very sleepy and stupid”63, varpå den litterära 

texten skildrar att Alice ser en vit kanin som springer förbi henne. Den litterära textens 

gestaltning av att Alice är trött är den enda indikationen på att Alice snart kommer att 

somna, då vi kan anta att det som händer efter hon har somnat är en dröm. 

Illustrationen på första sidan i romanen föreställer kaninen i kläder som kollar på sin 

60 Freud, 1996, s. 483.
61 Freud, 2007, s. 91.
62 Nettervik, s. 118.
63 Lewis Carroll, Alice's adventures in wonderland and through the looking glass, London: J. M. Dent, 

1966, s. 1. För kommande citat från Alice i Underlandet kommer sidnumret att stå inom parantes.
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klocka. Det står inte i texten att kaninen har kläder på sig förrän på sidan efter 

illustrationen, vilket betyder att illustrationen kompletterar texten då den visar något som 

texten inte har berättat än. Text/bild-förhållandet i dröm- och fantasiresor är ofta 

kompletterande eftersom bilden i fantasiberättelser används för att skapa en mångtydighet

i berättelsen då den i sig inte kan framställa händelser som verkliga eller påhittade.64 Att 

kaninen kollar på sin klocka i illustrationen är ett indexikalt tecken eftersom det 

föreligger ett orsakssammanhang. Vi förstår att kaninen är stressad eller sen till något på 

grund av det oroliga ögonkastet på klockan. Kaninens kläder får en symbolisk betydelse, 

som vi tolkar genom konvention då kaniner inte brukar ha kläder på sig, vilket gör att vi 

förstår att kaninen avviker från den realistiska verkligheten.

Hodnett skriver om ”the moment of choice” där illustratören måste bestämma 

vilken del av texten som ska illustreras och i vilket ögonblick händelsen i texten 

stoppas.65 Här har Tenniel valt att illustrera kaninen, vilket är den tydligaste signalen på 

att Alice drömmer. Att kaninen har kläder är ett tecken på att Alice drömmer eftersom det 

beskrivs i texten när Alice såg kaninen att hon tyckte att det var ganska normalt att 

kaninen hade kläder på sig, men när hon tänkte tillbaka på händelsen förstod hon att hon 

borde ha tyckt att kaninen var onormal. Att inte uppfatta det absurda i en händelse men 

vid senare eftertanke förstå att det som inträffade inte var normalt uppfattar jag som en 

tydlig drömindikation med grund i Parkers text ”Life is but a dream?” där han menar att 

vi upplever de absurda upplevelserna som normala i drömmar.66

Tenniel har valt att illustrera berättelsens vändpunkt som visar vad som kommer 

att hända i fortsättningen av berättelsen.67 Den märkliga kaninen bidrar till gestaltningen 

av en absurd stämning i berättelsen och antyder att fler märkliga saker kommer att 

inträffa. På nästa sida (s. 2) kan vi med säkerhet veta att Alice drömmer eftersom det i 

texten står att hon inte tycker att det är konstigt att kaninen plötsligt börjar prata. 

Alice tankar är närvarande genom hela händelseförloppet i den litterära texten. 

Berättarperspektivet är beskrivet både utifrån en tredje person men även utifrån ett jag-

perspektiv då vi får ta del av Alice tankar men inte de andra karaktärernas tankar. Tankar 
64 Nikolajeva, 2000, s. 53.
65 Hodnett, s. 7.
66 Parker, s. 140-141.
67 Lund, s 57.

14



och funderingar beskrivs utförligt som en reflektion över det besynnerliga som händer 

omkring Alice, som hon inte tycker är speciellt märkvärdigt  för tillfället: ”(when she 

thought it over afterwards, it occurred to her that she ought to have wondered at this, but 

at the time it all seemed quite natural.)” (s. 2). Gestaltningen av de underliga händelserna 

och karaktärerna i Underlandet upplevs utifrån Alice perspektiv som upplever de 

förvrängda, avvikande upplevelserna i drömmen som verkliga eftersom hon inte vet att 

hon drömmer.68

Djupare in i Underlandet, när Alice möter fjärilslarven som genom skrivet språk 

undrar vem Alice är, kvarstår identitetsförvirringen då Alice svarar ”I – I hardly know, sir,

just at present – at least I know who I was when I got up this morning, but I think I must 

have been changed several times since then.” (s. 35). Illustrationen på denna sida skiljer 

sig från romanens övriga illustrationer då miljön är väldigt detaljerad medan de övriga 

illustrationerna, med få undantag, endast avbildar berättelsens karaktärer. Alice tittar med 

oroliga ögon upp på fjärilslarven som sitter på en svamp och röker vattenpipa. Miljön 

omkring dem består av högt gräs, blommor och svampar. En anledning till att miljön är så

detaljerad i denna illustration kan vara för att förstärka hur liten Alice är, då grässtråna är 

i ungefär samma höjd som Alice. Det som Hodnett beskriver som en uttrycksfull 

illustration, där karaktärernas känslor, relationer till andra karaktärer och berättelsens 

stämning skildras,69 passar bra in på illustrationen av Alice och fjärilslarven. Alice oroliga

blick visar hennes känslor, att hon ser upp på fjärilslarven visar att han har övertaget över 

situationen. Den surrealistiska miljön, med svävande rökmoln och blommor som är större

än Alice gestaltar den drömlika stämningen som genomsyrar romanen. 

Uppvaknandet sker när en skriven dialog antyder Alice just ska få sitt huvud 

avhugget i en rättegång. Alice börjar inse att karaktärerna i Underlandet egentligen inte är

verkliga varelser som kan prata, vilket gestaltas genom skrivet språk då hon säger ”You're

nothing but a pack of cards!”( s. 107) till en levande kortlek. Den största konflikten i 

Alice i Underlandet är att alla karaktärer som Alice möter säger emot henne i de skrivna 

dialogerna. Detta bidrar till den absurda natur som drömmar karaktäriseras av och som 

68 Parker, s. 142.
69 Hodnett, s. 16.
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skiljer drömmandet från vaken verklighet.70 Precis innan uppvaknandet når drömmen 

kulmen, som är bunden till konflikten och dess lösning.71 Konflikten som består i att alla 

säger emot Alice blir tydligast i rättegången där hon blir oskyldigt dömd; ”Off with her 

head!” the queen shouted at the top of her voice” (s. 107) och lösningen på denna absurda

och mardrömslika händelse är uppvaknandet. 

I den litterära texten vaknar Alice upp på sidan innan uppvaknandet visas i en 

illustration. Texten beskriver kortleken som kommer flygandes mot Alice och plötsligt 

finner hon sig själv liggandes vid floden i sin systers knä, som säger till Alice att vakna. 

Uppvaknandet gestaltas genom en beskrivande text och skrivet språk då systern väcker 

Alice. Illustrationen på nästa sida som är kopplad till Alice uppvaknande visar flygande 

spelkort, som tidigare var levande karaktärer tills Alice i texten sa att de bara var en 

kortlek, som tornar upp sig runt Alice som lyfter upp sin arm för att skydda sig. Några av 

de djur som Alice mötte i Underlandet har i denna illustration inga mänskliga drag längre 

utan har återgått till att vara vanliga djur. Allting är med andra ord på väg att bli som 

vanligt igen, och de absurda karaktärerna återgår till att vara vanliga föremål eller djur. 

Upplösningen i berättelsen innebär en fallande handling då den ursprungliga 

ordningen återställs,72 vilket sker då Alice är vaken igen, och utbrister följande genom 

skrivet språk: ”Oh, I've had such a curious dream!” (s. 107-108) Det som Alice upplevde 

i Underlandet och alla de märkliga karaktärerna hon mötte förklaras i den litterära texten 

som ett resultat av de ljud som hördes omkring Alice när hon sov i trädgården.73 En 

intressant aspekt av romanen är att det inte står i texten att Alice drömvärld heter 

Underlandet förrän efter uppvaknandet. Det är Alice syster som i den litterära texten 

fantiserar om Alice dröm, och föreställer sig då drömvärlden som Underlandet: ”So she 

sat on with closed eyes, and half believed herself in Wonderland...” (s. 109). 

Drömvärlden får alltså sitt namn av Alice syster när Alice har vaknat upp ur drömmen.

70 Freud, 2007, s. 103. s. 111.
71 Nikolajeva, 2017, s. 72.
72 Nikolajeva, 2017, s. 72.
73 Carroll, s. 109.
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5.2 Drömmen i filmadaptionen

Den i nuläget senaste filmadaptionen av Alice i Underlandet (2010) är regisserad av Tim 

Burton och skriven av Linda Woolverton.74 Kérchy skriver i Alice in Transmedia 

Wonderland att adaptioner av Alice i Underlandet ofta även är adaptioner av Alice i 

Spegellandet på grund av de båda böckernas drömlika struktur bestående av 

osammanhängande sekvenser, som tillåter filmskapare att flytta om scenerna utan att 

handlingen påverkas. Det är även vanligt att lägga till scener i berättelsen och skapa ett 

mål som Alice ska nå under resan genom Underlandet.75 Burtons Alice i Underlandet 

(2010) innehåller delar från både Alice i Underlandet och Alice i Spegellandet, flera 

scener är ändrade, borttagna och tillagda. Dessutom har Alice ett mål hon måste uppnå i 

Underlandet, vilket är att döda antagonisten Jabberwockyn så att karaktärerna i 

Underlandet får leva i frid igen. 

Analysen inleds med en beskrivning av scenerna i filmadaptionen som jag har 

kopplat till Freuds drömteorier. Därefter analyseras scenerna som gestaltar gränsen 

mellan dröm och verklighet utifrån ett intermedialt perspektiv.

I Underlandet säger Alice vid ett flertal gånger för sig själv att allt bara är en 

dröm, men hon vaknar inte upp när hon nyper sig själv vilket får både tittarna och Alice 

att tvivla på om hon verkligen drömmer (0:22:19). Freud menar att tanken ”det är ju bara 

en dröm” är en kritik mot drömmen som dämpar känslan av obehag och gör det möjligt 

att uthärda fortsättningen av drömmen.76 Resultatet av sådana här drömmar är att de 

förlorar sin absurditet och sammanhangslöshet, och i stället antar formen av en begriplig 

upplevelse, ofta en möjlig situation och genomförandet av situationen som sedan når ett 

trovärdigt slut.77 Freuds beskrivning av drömmar där vetskapen om att ”det är ju bara en 

dröm” stämmer överens med hur Burton och Woolverton har adapterat Alice i 

Underlandet. Upplevelserna i Underlandet är begripliga och logiska. Händelseförloppet 

följer en tydlig handling och berättelsen får ett trovärdigt slut då Alice räddar 

Underlandet. Trots de absurda karaktärerna, främst karaktären The Mad Hatter och djuren

74 Alice i Underlandet [film], Tim Burton, regi, Walt Disney Pictures, 2010.
75 Kérchy, 2016, s. 5.
76 Freud, 1996, s. 446.
77 Freud, 1996, s. 446-447.
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vid den konstanta tebjudningen, har denna filmadaption få moment av den 

sammanhangslöshet och nonsens som är karaktäriserande för både drömmar och romanen

Alice i Underlandet.

Det uppstår en viss förvirring kring huruvida Underlandet finns på riktigt i 

filmadaptionen eller inte, då Alice efter en visuell tillbakablick från när hon besökte 

Underlandet som barn är övertygad om att Underlandet är ett minne vilket vi får veta 

genom talat språk. Efter tillbakablicken uttrycker Alice något som ändrar hela bilden av 

Underlandet, då hon säger ”It wasn't a dream, it was a memory, this place is real” (1:22: 

00) vilket lämnar oss ovetandes om Underlandet i filmadaptionen är en dröm eller en 

annan värld som Alice har minnen från. Freud menar att bortträngda minnen i det 

undermedvetna kan förväxlas med fantasier, vilket är fallet i den roman som Freud 

analyserar då karaktärens bortträngda minnen antas vara fantasier.78 Detta verkar även 

verkar vara fallet för Alice där Underlandet gestaltas som en blandning av minnen, 

fantasier och drömmar.

Filmens inledning består av flera referenser till drömmandet, då en yngre Alice i 

en scen ligger i sin säng och berättar om drömmen om Underlandet för sin pappa genom 

en dialog (0:01:54). I nästa scen är Alice nästan vuxen, vilket vi får veta dels genom 

symbolisk text där det står hur många år som har passerat och dels genom att Alice nu ser

äldre ut vilket är ett indexikalt tecken. Alice berättar i en dialog för sin mamma att hon 

alltid drömmer samma dröm, en mardröm, och undrar om man inte brukar drömma olika 

drömmar (0:04:04). Det finns här en antydan om att Alice kommer att drömma en dröm 

som hon har drömt förut. Alice ser kaninen med kläder när hon står på en paviljong med 

en man hon inte vill gifta sig med som är på väg att fria till henne, vilket gestaltas både 

visuellt och genom talat språk (0:11:46). 

När Alice ramlar ner i kaninhålet gestaltas auditivt Danny Elfmans dramatiska 

musik som kombineras med den visuella, fantasifulla omgivningen i kaninhålet (0:12:55).

Olika föremål, till exempel ett piano, svävar också omkring i kaninhålet vilket kan tolkas 

som de slumpmässiga föremål som kan dyka upp i drömmar då Alice faller djupare in i 

sitt medvetande och slutligen hamnar i sin drömvärld: Underlandet. Kaninhålet är den 

78 Freud, 2007, s. 69.
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tydligaste övergången mellan vaket tillstånd och dröm eftersom det är i kaninhålet 

omgivningen blir mörkare och märkligare, vilket gestaltas visuellt. Genom de visuella 

effekterna kan vi se en tydlig skillnad mellan den verkliga världen där inga 

specialeffekter eller avvikande färger används och drömvärlden där Burtons 

karaktäristiska, mörka stil är synlig. Drömvärlden är till stor del animerad vilket bidrar 

till föreställningen om att Underlandet är en värld som inte finns på riktigt eller som 

skiljer sig från den vanliga världen. Redan i Underlandets första scen nämns det i en 

dialog att Alice drömvärld heter Underlandet, då några karaktärer visar Alice en 

pergamentrulle som kaninen säger är ett kompendium över Underlandet (0:21:00).

I Alice i Underlandet är Tim Burtons karaktäristiska, mörka stil mest synlig 

genom den mörka ljussättningen, de smalt slingrande träden som gestaltas visuellt i 

Underlandets omgivning, kombinerat med färgglada växter. De starka färgerna skapar en 

kontrast till den mörka bakgrunden då framför allt himlen, byggnaderna och träden i 

Underlandet är mörka och skugglika. Den mörka himlen visualiserar den dystra 

stämningen som råder i Underlandet, som transformeras till en ljus himmel när Alice har 

räddat Underlandet. De färgglada växterna, som dessutom har ansikten, visualiserar och 

förstärker Underlandet som en fantasivärld.

I en scen när drömtemat skildras genom en dialog pratar Alice med The Mad 

Hatter om att hon vill vakna, och att Underlandet och dess karaktärer bara finns i hennes 

fantasier. The Mad Hatter säger till Alice att ”You would have to be half mad to dream 

me up” varpå Alice svarar ”I must be then” (1:18:28). The Mad Hatter är den karaktär 

som verkar tro mest på att Underlandet är en dröm, även om han inte är helt övertygad, 

då han även antyder att Alice är galen och därför fantiserar om Underlandet. Dialogen 

bidrar till både Alice och filmpublikens tro på att Underlandet är en dröm eller en fantasi. 

I samband med att Alice inser att hon har varit i Underlandet tidigare visas ett montage 

över Alice som barn där vi kan se de olika karaktärerna hon träffade i en miljö som är 

ljusare och mindre förstörd den hon befinner sig i nu (1:21:29). I bakgrunden av 

montaget syns och hörs en tickande klocka, som visar att tid har passerat vilket är ett 

indexikalt tecken. Vi hör den röda drottningens arga skrik, ser den färgglada tebjudningen

och en pensel som målar rosorna röda. Montage används ofta i filmer för att visa att en 
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längre tid har passerat.79 Genom kombinationen av ord, bild och ljud som i montaget 

ständigt transformeras till andra ord, bilder och ljud uppfattar vi denna scen som en 

tillbakablick då endast små delar av Alice förflutna syns och hörs. Innehållet i montaget 

påminner om originalberättelsen om Alice i Underlandet som den berättas i romanen. 

Montaget kan tolkas som ett tecken på att Underlandet inte är en dröm utan en plats som 

Alice har besökt när hon var yngre, och som hon nu besöker igen.

När Alice har räddat Underlandet och bestämt sig för att återvända till sitt vanliga 

liv, kan vi anta att uppvaknandet sker när The Mad Hatters huvud blir suddigt och till slut

förvandlas till ett moln (1:36:32). Resan genom kaninhålet gestaltas visuellt, fast denna 

gång färdas vi uppför hålet genom Alice perspektiv. Auditivt gestaltas vi samma 

dramatiska musik som hördes när Alice ramlade ner genom kaninhålet. Uppvaknandet ur 

drömmen eller utträdandet ur den andra, verkliga, världen gestaltas genom nästan samma 

effekter som användes vid inträdandet i Underlandet. Färgskalan ändras, från mörk med 

kontraster av starka, fantasifulla färger till den normala färgskala som visades innan Alice

ramlade ner i kaninhålet. När Alice återvänder till verkligheten står alla människor kvar 

på den plats de stod på när Alice sprang iväg från dem i början av filmen vilket gestaltas 

visuellt. Ingen längre tid verkar ha passerat i den verkliga världen. Detta förstärker 

Underlandet som en dröm eftersom flera dagar har pågått i Underlandet när bara några 

minuter verkar ha passerat i verkligheten. 

Drömmen, om vi nu tolkar Underlandet som en dröm, gestaltas i filmadaptionen 

genom ett samspel mellan ord, bild och ljud. I dialogerna framgår det att Alice vet att hon

drömmer, genom det visuella ser vi hur bilden ändras när Alice drömmer med hjälp av 

färger och fantasifulla effekter, genom det auditiva hör vi samma dramatiska, 

instrumentala låt när Alice träder in och ut ur drömmen. 

De vanligt förekommande inslagen i filmer med drömteman, som nämndes 

tidigare i uppsatsen,80 finns med i Alice i Underlandet där det går att identifiera komiska 

inslag, animationer och transformeringar av objekt. Karaktärerna i Underlandet är en 

blandning av riktiga människor och animationer, där även omgivningen är animerad. De 

komiska inslagen syns tydligast hos The Mad Hatter, som genom sitt absurda utseende 
79 Bluestone, s. 245-246.
80 Marinelli, s. 91-92.
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kombinerat med sina nonsensgåtor ger en komisk effekt. Transformeringarna syns både i 

Underlandets slutscen där The Mad Hatter förvandlas till ett rökmoln, samt hos The 

Chesirecat som ständigt ”suddas ut” tills bara hans leende finns kvar i bilden. Drömmen 

gestaltas med hjälp av vanligt förekommande effekter för filmer vars handling utspelar 

sig i drömmar.

5.3 Jämförelse mellan romanen och filmadaptionen

I jämförelsen mellan romanen och filmadaptionen kommer Elleströms begrepp om 

mediers modaliteter att användas. I filmen gestaltas inträdandet i drömmen genom en 

kombination av visuell och auditiv gestaltning då färgskalan ändras från ljus till mörk när 

Alice faller ner genom kaninhålet. Den visuella medieringen kombineras med auditiv 

mediering vilket är en instrumental, fantasifull och dramatisk musik. I romanen gestaltas 

inträdandet i drömmen genom enbart visuell gestaltning med en kombination av text och 

illustrationer. Romanens gestaltning av gränsen mellan dröm och verklighet är inte lika 

tydlig som filmens markerande gräns där Alice ramlar nerför kaninhålet och färgskalan 

ändras. Romanens text och illustrationer ändrar inte stil eller färgskala när Alice inträder i

drömvärlden. I romanen uppstår ingen dramatisk situation när Alice plötsligt springer 

ifrån verkligheten, vilket Alice gör i filmen.

Filmens spatiotemporala modalitet består av den fasta speltiden på 1 timme och 

44 minuter, medan romanen har en självbestämd speltid då det tar olika tid för olika 

läsare att läsa romanen. Den virtuella tiden är både intressant i filmen och romanen. Det 

finns en diskrepans mellan tiden i Underlandet och tiden som passerar i den vakna 

verkligheten.81 I filmens virtuella tid pågår Alice vistelse i Underlandet under flera dagar. 

Den visuella gestaltningen visar hur det blir natt och morgon vilket vi ser på himlen som 

på natten är stjärnprydd och på morgonen en aning ljusare. När Alice återvänder till 

verkligheten har det bara passerat några minuter vilket gestaltas genom att alla karaktärer 

står kvar på samma plats som när Alice lämnade dem. I romanens virtuella tid kan vi anta

att Alice är i Underlandet under några timmar eftersom hon är med om flera olika 

situationer, vilket vi ser både genom text och illustrationer. I den vakna verkligheten 

81 Nikolajeva, 2017, s. 7.
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gestaltas tiden genom text då det står att Alice är kvar på samma plats, vid floden med sin

syster, som efter att ha väckt Alice utbrister ”Why, what a long sleep you've had!” (s. 

107). Vi får genom den skrivna texten reda på att Alice har sovit under en längre tid, men 

hennes långa äventyr i Underlandet tyder på att tiden i Underlandet är annorlunda än i 

den vakna verkligheten. Nikolajeva benämner denna tidsparadox som en paraleps där 

tiden i sekundärhistorien existerar oberoende av tiden i primärvärlden, vilket är vanligt i 

fantasyberättelser.82

Skillnaden mellan filmens och romanens gestaltning av drömmen syns inte enbart 

med hjälp av mediernas modaliteter, utan även genom de olika händelseförloppen. 

Romanens händelser har ingen tydlig struktur, Alice möter olika absurda karaktärer i ett 

händelseförlopp som känns slumpartat. Dialogerna med karaktärerna i romanen har flera 

inslag av nonsens vilket bidrar till den drömlika atmosfären där händelser sker 

slumpmässigt utan förklaring. Alice har i romanen inget mål att uppnå, vilket hon har i 

filmen vilket gör att filmens gestaltning av drömmen inte är lika realistisk i bemärkelsen 

att drömmar vanligtvis inte har en så tydlig struktur som filmadaptionen har. 

Kérchy menar att det är en nonsensdikt om nonsensfiguren Jabberwockyn i Alice i

Spegellandet som spelar störst roll för organisationen av den filmiska strukturen i Burtons

adaption.83 I filmen måste Alice döda Jabberwockyn för att besegra den röda drottningen. 

En aspekt som Kérchy inte nämner är att det är ett av de mest ikoniska nonsenselementen

i Alice-böckerna som skapar en tydlig handling i filmadaptionen. Den tydliga handlingen 

tar bort känslan av nonsens som finns i böckerna där Alice vistelse i Underlandet inte har 

någon mening, utan bara består av nonsens. Att Woolverton och Burton har valt bort den 

ostrukturerade handlingen från originalberättelsen kan bero på att de vill nå en bred, 

kommersiell publik som kan antas föredra en film med en tydlig handling framför en 

nonsensberättelse. Lund menar att adaptionsprocessen både är en konstnärlig och en 

kommersiell process.84 Filmskaparna adapterar originalupplagan med den kommersiella 

publiken i åtanke, där de konstnärliga aspekterna får kompromissas med de kommersiella

aspekterna.

82 Nikolajeva, 2017, s. 7.
83 Kérchy, 2012.
84 Lund, s. 233.
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De olika medvetandegraderna som Bluestone definierar som romanens och filmens 

återgivning av drömmar, minnen, tankar och fantasier,85 ska nu analyseras och jämföras. I

romanen gestaltas inträdandet i drömmen med hjälp av text som representerar tankar. Vi 

läser Alice tankar och föreställer oss hur hon mentalt hamnar i en drömvärld när vi läser 

romanen. Bluestone menar att texten är optimal för gestaltningar av tankar och drömmar 

eftersom vi föreställer oss tankarna och drömmarna mentalt, precis som karaktären i 

romanen gör.86 

I filmen gestaltas drömmen som en blandning av en dröm, minnen från en värld 

som finns på riktigt och fantasier. Gränsen mellan de olika medvetandegraderna är 

flytande i meningen att både Alice och publikens uppfattning om huruvida Underlandet är

en dröm, ett minne från en verklig plats eller en fantasivärld ändras genom filmens gång. 

Filmen visar genom visuell mediering att Alice träder in i en annan värld. Dialogerna i 

filmen antyder alla tre tolkningar då Alice ständigt säger att hon bara drömmer och att 

Underlandet bara finns i hennes fantasi, och sedan minns att Underlandet är ett minne 

från barndomen. Att personerna vid paviljongen, i verkligheten, står kvar på samma ställe

som när Alice lämnade dem rättfärdigar inte teorin om Underlandet som en dröm då resor

till andra världar ofta existerar i en tid oberoende av den verkliga tiden, Narnia är ett 

exempel.87 

Ytterligare en indikation på att Underlandet finns på riktigt i filmens dieges 

skildras visuellt i slutet av filmen då Alice ser en fjäril med samma ansiktsdrag som 

fjärilslarven från Underlandet har. Filmskaparna verkar ha velat ge filmpubliken ett flertal

ledtrådar till att Underlandet finns på riktigt i diegesen. Burton och Woolverton har med 

andra ord inte bara skildrat Underlandet som mer logisk och sammanhängande, utan även

placerat in flera indikationer i filmen som tyder på att Underlandet faktiskt inte är en 

dröm i filmen, även om det mest är subtila antydningar. Möjligheten till att Underlandet 

finns på riktigt i filmens dieges anser jag vara den tydligaste skillnaden mellan filmens 

och romanens gestaltning av drömmen. Att tolkningen av Underlandet som verklig inte är

helt fastslagen bidrar till de olika tolkningsmöjligheterna där Underlandet kan vara en 

85 Bluestone, s. 242.
86 Bluestone, s. 242-243.
87 Nikolajeva, 2017, s. 328-329.
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dröm på grund av filmens olika referenser till drömmandet, samtidigt som den vedertagna

uppfattningen om Underlandet som en dröm ifrågasätts. Det verkar vara upp till 

filmpubliken att tolka huruvida Underlandet är en dröm eller om det är en värld som finns

på riktigt, som Alice har besökt när hon var yngre och som i denna filmadaption både är 

ett minne från en en annan värld och en dröm. Minnet från barndomen kan också vara 

minnet av en dröm, som Alice drömmer om igen. I romanen är det tydligt att Underlandet

är en dröm eftersom Alice säger till sin syster i den skrivna dialogen precis efter 

uppvaknandet att hon har drömt.

5.4 Avslutande diskussion

Svaret på uppsatsens frågeställning är att drömmen i filmadaptionen gestaltas genom en 

tydlig gräns mellan verkligheten och drömvärlden, där gränsen är nedfallet från 

kaninhålet som leder Alice till Underlandet. Drömmen i filmen är gestaltad genom en 

visuell transformering av färgskalan, från ljus till mörk, där vi tydligt kan se att 

omgivningen är förändrad och att Alice antingen befinner sig i en drömvärld eller en 

annan värld som finns på riktigt. Genom dialoger och tillbakablickar får vi veta att 

Underlandet är ett minne från barndomen och att Alice kanske inte drömmer. Med andra 

ord finns det en möjlighet till att drömmen om Underlandet inte är en dröm i 

filmadaptionen. Drömmen i romanen gestaltas som en flytande övergång där texten som 

representerar Alice tankar svävar iväg tills hon ser en kanin med kläder som är den 

tydligaste indikationen på att Alice drömmer. Drömmen i romanen är gestaltad genom de 

absurda karaktärerna och situationerna i Underlandet där det inte finns någon tydlig 

handling vilket bidrar till en drömlik och ologisk struktur. Det är tydligt att Underlandet 

är en dröm i romanen eftersom Alice vaknar upp och säger att hon hade en konstig dröm. 

Vi får veta i romanens slut, genom texten, att de olika ljuden omkring den sovande Alice 

är ljud som bidrog till drömmen om Underlandet. 

Uppsatsens slutsats är att romanen tydligt gestaltar Underlandet som en dröm med

hjälp av den flytande övergången mellan dröm och verklighet, den ologiska strukturen 

och dialogen med systern vid uppvaknandet där de båda säger att Alice har drömt. 
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Filmadaptionen antyder att Underlandet kanske finns på riktigt, och därmed inte är en 

dröm. Passagen genom kaninhålet, som är gränsen mellan verklighet och dröm, 

förtydligar känslan av att Alice träder in i en annan värld. Inträdandet i andra världar är 

ett vanligt inslag i fantasyberättelser där de andra världarna finns på riktigt i berättelsens 

dieges,88 vilket även är en möjlighet i Burtons filmadaption av Alice i Underlandet.

Genom filmens tydliga skiften av färgskalor upptäckte jag en likhet med en annan 

drömgestaltning; Trollkarlen från Oz, där en intressant jämförelse hade kunnat göras. 

Förslag på framtida forskning kring drömgestaltningar i film och litteratur är en 

jämförelse mellan Alice i Underlandet och Trollkarlen från Oz på grund av flera likheter, 

men även skillnader, i de båda filmernas gestaltningar av drömmar som jag har upptäckt 

under uppsatsens gång. 

Jag har även upptäckt ett återkommande mönster i drömgestaltningar i filmer, som

även stämmer överens med drömgestaltningen i Alice i Underlandet (2010). I filmer som 

Twin Peaks: Fire walk with me (1992), Eyes wide shut (1999) och A nightmare on Elm 

Street (1984) är drömscenerna mardrömmar som ofta anknyter till den drömmande 

karaktärens verklighet eller som påverkar verkligheten. Exempel på detta är när 

karaktärerna i A nightmare on Elm Street vaknar upp med synliga sår som de har fått i 

sina drömmar. I Eyes wide shut belyser mardrömmarna huvudkaraktärernas 

relationsproblem, där otroheten i drömmarna påverkar verkligheten. I Twin Peaks: Fire 

walk with me drömmer huvudkaraktären mardrömmar som ger ledtrådar till vem som 

senare mördar henne. I Alice i Underlandet är verklighetsförankringen även påtaglig på 

grund av antydningen till att ”drömmen” kanske inte är en dröm där tillbakablickarna 

från barndomen då hon besökte Underlandet är en stark indikation på att drömmen 

kanske upplevs i en vaken verklighet. Fjärilen som flyger förbi Alice när hon har kommit 

tillbaka till verkligheten har som har tidigare nämnts Underlandets fjärilslarvs 

ansiktsdrag. Detta är en indikation på att fjärilslarven har blivit en fjäril och att en 

karaktär från drömmen eller den andra världen har förflyttat sig till Alice verklighet. 

Larvens transformation till en fjäril kan tolkas som en symbol för föränderlighet. Att 

larven blev en fjäril när Alice har återvänt till verkligheten kan symbolisera den inre 

88 Boglind & Nordenstam, s. 280.
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förändring som Alice upplevde i Underlandet för att sedan återvända till verkligheten, 

stärkt av den kamp hon fick genomgå i Underlandet. Alice sade trots allt nej till 

förlovningen med mannen som hon inte ville gifta sig med. Att Alice nämner i början av 

filmen att hon alltid drömmer samma dröm, som hon säger är en mardröm, antyder att 

hon upplever Underlandet som en mardröm. Flera friare adaptioner av Alice i 

Underlandet har tolkat Underlandet som en mardröm, till exempel Neil Gaimans roman 

Coraline, som även har filmatiserats, där sekundärvärlden till en början verkar innehålla 

allt som huvudkaraktären önskar sig men som senare visar sig vara en mardröm.

6 Sammanfattning

Uppsatsens syfte är att undersöka hur drömmen gestaltas i romanen Alice i Underlandet 

och Tim Burtons filmadaption från 2010. Tillvägagångssättet för att uppnå syftet är en 

intermedial analys kombinerat med teorier om drömmar i film samt Freuds teorier om 

drömmar i litteratur. Den intermediala metoden består av teorier om filmadaptioner, 

illustrationer och mediers modaliteter. Uppsatsens frågeställning är hur gränsen mellan 

dröm och verklighet är gestaltad, som besvaras genom en jämförelse mellan romanen och

filmadaptionen. Gestaltningen av drömmen syns tydligast i kontrast till Alice vakna 

verklighet eftersom det då går att se vad som skiljer drömmen från verkligheten. Genom 

en enskild analys av romanen och filmen, samt en jämförande analys av båda medierna 

har uppsatsens slutsats fastställts.

Slutsatsen är att filmens gestaltning av gränsen mellan dröm och verklighet består 

av en markerande passage mellan dröm och verklighet, medan romanen gestaltar gränsen 

mellan dröm och verklighet som en flytande övergång. Filmens passage till drömvärlden 

är gestaltad genom färgskalan som ändras från ljus till mörk när Alice ramlar ner genom 

kaninhålet som är en tydlig gräns mellan verklighet och dröm. Romanen gestaltar 

övergången till drömvärlden främst genom text där Alice funderande blir en övergång till 

drömmandet. Filmen möjliggör även tolkningen att Underlandet finns på riktigt och 

därmed inte är en dröm. Romanen tydliggör att Underlandet är en dröm genom dialogen 

som Alice har med sin syster när hon vaknar upp, då Alice vid uppvaknandet säger att 
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hon har drömt så underligt.
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