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Filmen	  Emma	  kom	  ut	  1996	  och	  är	  regisserad	  av	  Douglas	  McGrath.	  Huvudpersonen	  
Emma	  spelas	  av	  Gwyneth	  Paltrow.	  Filmens	  handling	  bygger	  på	  boken	  Emma	  av	  Jane	  
Austen	  (1775-‐1817).	  	  Boken	  Emma	  utgavs	  första	  gången	  år	  1816.	  Bokens	  handling	  
utspelar	  sig	  på	  1800-‐talet	  i	  den	  lilla	  engelska	  byn	  Highbury.	  
	  
Emma	  handlar	  om	  den	  unga	  kvinnan	  Emma	  Woodhouse.	  Emma	  lever	  ett	  överklassliv	  
tillsammans	  med	  sin	  far	  på	  godset	  Hartfield	  utanför	  Highbury.	  Emmas	  mor	  dog	  när	  hon	  
var	  ung	  och	  det	  är	  därför	  guvernanten	  miss	  Taylor	  som	  har	  uppfostrat	  henne.	  Emma	  och	  
miss	  Taylor	  har	  kommit	  att	  bli	  mycket	  goda	  vänner	  och	  när	  miss	  Taylor	  sedan	  gifter	  sig	  
känns	  Emmas	  liv	  tomt	  och	  ensamt.	  Emma	  presenterade	  miss	  Taylor	  för	  sin	  framtida	  
man	  Mr.	  Weston	  och	  planerar	  att	  fortsätta	  para	  ihop	  invånarna	  i	  Highbury	  för	  att	  ha	  
något	  att	  göra.	  Detta	  är	  något	  som	  går	  ut	  över	  Emmas	  nära	  och	  kära,	  inte	  minst	  den	  
nyfunna	  vännen	  Harriet.	  Men	  inget	  blir	  som	  Emma	  har	  planerat.	  
	  
Både	  boken	  och	  filmen	  inleds	  mycket	  lika.	  Men	  boken	  är	  skriven	  med	  mycket	  
beskrivningar	  och	  många	  samtal	  som	  för	  handlingen	  egentligen	  är	  meningslösa	  medan	  
många	  av	  dessa	  är	  borttagna	  i	  filmen.	  Regissören	  har	  lyckats	  bra	  med	  att	  behålla	  känslan	  
av	  boken	  i	  filmen.	  Förutom	  de	  korta	  scener	  som	  tagits	  bort	  i	  filmen,	  det	  är	  inget	  man	  
egentligen	  tänker	  på.	  Däremot	  märker	  man	  en	  viss	  skillnad	  i	  hur	  slutet	  är	  utformat.	  
Bokens	  slut	  är	  mycket	  längre	  och	  innehåller	  längre	  samtal	  och	  beskrivningar.	  Man	  
bygger	  upp	  mycket	  mer	  med	  spänning	  i	  filmens	  slut	  än	  i	  bokens,	  vilket	  inte	  är	  så	  
konstigt.	  Filmens	  slut	  är	  även	  mycket	  mer	  romantiskt	  vilket	  inte	  var	  tillåtet	  på	  Jane	  
Austens	  tid.	  Språket	  i	  filmen	  är	  något	  modernare	  än	  i	  boken	  men	  inte	  så	  pass	  modernt	  
att	  det	  inte	  fungerar	  med	  tidsperioden.	  Jag	  kan	  inte	  tänka	  mig	  att	  någon	  skulle	  kunna	  
passa	  bättre	  för	  rollen	  Emma	  än	  just	  Gwyneth	  Paltrow.	  Gwyneth	  lyckas	  helt	  fånga	  
Emmas	  personlighet	  så	  som	  den	  är	  beskriven	  i	  boken.	  	  
	  
Personligen	  föredrog	  jag	  filmen	  då	  det	  är	  mycket	  onödiga	  samtal	  i	  boken	  som	  gör	  den	  
mycket	  seg.	  Det	  tar	  även	  viss	  tid	  att	  vänja	  sig	  vid	  det	  gamla	  språk	  som	  boken	  är	  skriven	  
på.	  Filmen	  är	  mycket	  bra	  gjord	  och	  kompromissar	  inte	  alls	  med	  handlingen,	  som	  
förövrigt	  är	  mycket	  bra.	  	  
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