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Abstract: 

Denna uppsats analyserar filmen Percy Jackson och kampen om åskviggen (2010) och 
kontrasterar den mot sitt källmaterial, boken Percy Jackson och kampen om åskviggen 
(2005). Uppsatsens syfte är att bättre förstå skillnaden mellan en berättelse skriven i 
bokformat och och samma berättelse i filmformat. Skillnaderna mellan bok och film är ett 
väldigt debatterat ämne som skapar en splittring bland adaptionsteoretiker. Med hjälp av 
adaptionsteorin analyserar uppsatsen vändpunkterna i både boken och filmen och hur det 
påverka huvudkaraktärerna. Genom denna process förstår vi bättre vilka förändringar en 
adaption av ett verk från bokformat till filmformat kan medföra. 
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1. Inledning 
Vi har alla sett en eller flera filmer adapterade från böcker, men har många av oss verkligen 

undrat vilka skillnader som existerar mellan ursprungsverk och filmatisering förutom att 

filmer visuellt återskapar berättelserna? Vad är det som gör att en berättelse i en bok kan vara 

på ett visst sätt och skapa en viss känsla, för att sedan förändras helt när den adapterats till 

film? Man kan tänka att det inte borde vara så svårt att återberätta något som redan är skrivet 

och klart. Men, är det enkelt att ta och adaptera en berättelse som en annan författare redan 

har skrivit - speciellt när adaptionen är gjord till en helt ny uttrycksform? Filmvärlden 

använder litterära verk som sin egen oändliga källa av inspiration och ideér, vilket resulterar i 

att varje gång en bok publiceras och blir populär så antar man att någon kommer att försöka 

att adaptera den på ett visuellt sätt, oavsett om det blir tv-serie eller film. En sådan bok är 

Percy Jackson och kampen om åskviggen (2005) som senare även adapterats och 

filmatiserats. 

 Denna undersökning kommer att baseras på jämförelsen av boken Percy Jackson och 

kampen om åskviggen (2005) av den amerikanska författaren Rick Riordan, och filmen Percy 

Jackson och kampen om åskviggen (2010) av regissören Chris Columbus. Både verken 

handlar om en berättelse som är löst baserad på den grekiska mytologin. I berättelsen följer vi 

en halvgud vid namnet Percy Jackson som beger sig ut på sitt livs äventyr med två av sina 

närmaste vänner.  

Anledningen till att den här undersökningens fokus ligger just på att jämföra en bok med 

filmen av samma namn, är för att väldigt ofta nu för tiden ser man fler och fler filmer 

baserade på olika romaner, och det skapar ett behov av att undersöka vad i adaptionen 

förändrar källmaterialets berättelse. Är det viktiga scener eller karaktärerna som förändras? 

Är det saker som tas bort eller läggs till som förändrar berättelsen? Det som är viktigt att 

undersöka i ämnet är framförallt de stora förändringarna från böckerna till filmerna som är 

grundade i samma berättelse. Det i sin tur kan hjälpa oss förstå varför upplevelserna 

förändras när adaptioner av diverse romaner till film görs. Oftast ser vi adaptioner med egna 

förväntningar, och utan att tänka på vilka skillnaderna mellan de två uttrycksformerna är, 

brukar vi döma filmerna ur ett perspektiv som filtreras genom våra känslor - känslor som vi 
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fått av källmaterialet. Att uppleva en berättelse i bokform och senare uppleva samma 

berättelse visuellt, kan skapa frustrationer, förvirring eller helt enkelt väcka frågor. När vi 

läser en bok så skapar vi själva det visuella i vår fantasi, vilket gör att varenda läsare har en 

egen bild av miljöerna och karaktärerna inbäddade och associerade med källmaterialet. Till 

skillnad från den litterära uttrycksformen så kommer filmer med egna etablerade bilder av 

miljön och karaktärer i berättelser. Utöver det kommer filmen också med egna förändringar 

och förkortningar av berättelsen som kan skapa en konflikt mellan ens egna mentala bilder 

och de nya visuella som presenteras i filmen. Men, det är genom vetskap om vad de riktiga 

skillnaderna mellan uttrycksformerna är som man kan bättre förstå varför man nästan aldrig 

får samma upplevelse av filmerna som man får av böckerna. 

1.1 Bakgrund 
Percy Jackson och kampen om åskviggen (2005) har följt samma utveckling som många 

andra populära ungdomsböcker de senaste åren. Exempelvis Harry Potter (1997), 

Hungerspelen (2008) och Divergent (2011). De populära bokserierna har sedan även blivit 

populära filmserier. Percy Jackson och kampen om åskviggen (2005) är en ungdomsberättelse 

som handlar om en tolvårig pojke vid namnet Percy Jackson. Percy lider av grav dyslexi och 

ADHD, som att han drar till sig problem vart han än går - särskilt i skolmiljöer. Under 

berättelsens gång får Percy reda på att hans far är Poseidon havets gud, och att dyslexin inte 

bara är ett handikapp utan en vanlig egenskap hos halvgudar då deras hjärnor är inställda på 

grekiska, inte engelska. Förutom med sina sociala problem lever Percy ett vanligt liv, men allt 

ändras när hans lärare Miss Dodds anklagar honom för att ha stulit Zeus åskvigge - hon 

förvandlas till ett monster och försöker att döda honom. När Percys mor blir kidnappad av 

Hades, underjordens gud, bestämmer han sig för att ta sig till underjorden för att hämta 

henne. Hades härskar över underjorden, ingen som träder in i hans rike får lämna. Percys 

vänner tycker att resan är för farlig för honom att gå igenom själv, vilket leder till att de 

bestämmer sig för att följa med och hjälpa honom - det är då vi kastas in i en otrolig värld full 

med fantastiska karaktärer, händelser, och monster.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att bättre förstå skillnaden mellan en berättelse skriven i 

bokformat och samma berättelse i filmformat. Genom att jämföra vändpunkterna i boken 

Percy Jackson och kampen om åskviggen (2005) med filmadaptionen som gjordes 2010, 

Percy Jackson och kampen om åskviggen, kan vi få en bättre uppfattning av de betydande 

skillnaderna och förstå vad de gör med berättelsen. Vändpunkterna påverkar karaktärerna och 

historien på olika sätt samt driver berättelsen framåt, och på så sätt kan en analys av dessa ge 

en tydligare bild av vad som förändrats i historien. Mina frågeställningar blir därför. 

• Vilka är de största förändringarna i vändpunktsscenerna i boken och filmen om Percy 

Jackson? 

• Hur påverkas berättelsen genom dessa förändringar? 

1.3 Metod & Material 
Genom att jämföra tre viktiga vändpunktsscener kan jag undersöka de viktigaste delarna i 

berättelsen utan behovet att ta upp alla scener i både filmen och boken. Med det sagt, så 

kommer jag att genomföra en adaptionsanalys. Jag kommer att ta upp vad som sägs inom den 

populära adaptionsteorin för att sedan kontrastera den med den kontroversiella teoretikern 

Thomas M. Leitch som går emot den kända adaptionsteorin. 

Historien om Percy Jackson skiljer sig åt strukturellt i relationen mellan film och bok. Filmen 

är uppdelad i akter, boken i kapitel. Dessa skillnader kräver att en undersökning görs med 

fokus på nyckelhändelser, så kallade vändpunkter, som förekommer i både boken och filmen. 

Vändpunkter är definierade som orsak och konsekvenser, det innebär att händelserna i 

berättelsen orsakar förändringar i intrigen som sedan ger oåterkalleliga konsekvenser för 

karaktärerna. Den engelska författaren E. M. Forster ställer sig bakom denna definition och 

lägger till att en vändpunkt är orsaken som överskuggar berättelsen. Exempelvis en berättelse 

utan någon vändpunkt skulle säga ”Kungen dog, sen dog drottningen”, medan en berättelse 

med en vändpunkt skulle säga ”Kungen dog, sen dog drottningen av ett brustet hjärta”.  1

 E. M. Forster, Aspects of the Novel, Trinity College, Cambridge, 1927, s. 130.1
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En berättelse är oftast aldrig skriven i en realistisk kronologi, det innebär att berättelsen 

hoppar i tiden eller förkortas - vilket gör att en berättelse som utspelar sig över ett års tid kan 

berättas i t.ex en timme i vår verkliga tid. En berättelse är alltid formad av viktiga händelser 

som är valda specifikt för att återberättas i korta sekvenser - händelser som egentligen kan 

vara mycket längre om de berättas i realistisk kronologi (Verklig tid). Enligt teoretikerna 

Michael Ryan och Melissa Lenos i boken Film analysis (2012) finns det något som de kallar 

för ”Narrative strategy”.  Begreppet innebär att selektiva scener bygger upp och berättar 2

berättelsen kortare än om man hade följt varenda detalj och längd av händelserna. Enligt 

Ryan och Lenos så skulle en berättelse som utspelar sig under en sex dagars tidsperiod ta sex 

dagar att uppleva i verkligheten om inte ’’Narrative strategy’’ tillämpas. Vad ”Narrative 

strategy” gör är att kombinera korta men viktiga händelser för att skapa en kombination av 

sekvenser som, oberoende av en verklighetstrogen kronologi, berättar kortfattat. Det är tre 

sådana viktiga scener som ligger till grund för analysen. Vändpunktsscenerna markerar större 

förändringar som tvingar karaktärerna och berättelsen till att förändras, och tar berättelsen till 

nya höjder då förändringarna drar berättelsen åt ett håll man inte förväntade sig. Precis som 

många liknande berättelser så har Percy Jackson och kampen om åskviggen (2005) de tre 

vändpunkterna som markerar större förändringar i berättelsen. De scener som kommer att 

analyseras blir därför: 

• Percy möter sitt första monster (första konflikten) 

• Kidnappningen av Percys mor (fördjupandet av konflikten) 

• Percys sista kamp (klimax) 

Det material som kommer att användas består dels av boken Percy Jackson och kampen om 

åskviggen (2005) och filmen Percy Jackson och kampen om åskviggen (2010). Denna 

berättelse är perfekt för adaptionsanalys då boken och filmen speglar varandra mer än många 

andra adapterade berättelser - likheterna är tydliga, och olikheterna ännu tydligare. Utöver det 

kommer även litteraturstudier och böcker som fokuserar på adaptionsstudier att nyttjas. Bland 

adaptionsteorierna som anförs är Mary H. Snyders Adaptation, författaren till boken 

Adaptation in Theory and Practice: Mending the Imaginary Fence (2017). Snyder tar upp 

skillnaden mellan folk som skriver om adaptioner och folk som skriver adaptioner - 

 Ryan, Michael & Lenos, Melissa, Film Analysis, The continuum international publishing, London, 2012, s. 2

119.
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skillnaden mellan teoretiker och adaptionsförfattare. För att upplysa om skillnaderna mellan 

det litterära och det visuella används George Bluestone, författare till boken Novel to film 

(1957). För att definiera vad adaption innebär, vad som kvalificerar som adaption och vilka 

sorters konstverk som är möjliga att adaptera så används boken A Theory of Adaptation 

(2006) av teoretikern Linda Hutcheon. Brian McFarlane, författaren av boken Novel to Film - 

Introduction to the Theory of Adaption (1996) är en teoretiker som argumenterar för 

adaptionens självständighet från källmaterialet och emot kritiken baserad på individens 

mentala bilder av källmaterialet som oftast använder för att kritisera adaptionen. Och som 

motargument till den populära adaptionsteorin används Thomas M. Leitchs Twelve Fallacies 

in contemporary adaption theory (2005). Han argumenterar emot adaptionsteorin som helhet 

och hävdar att det finns tolv olika missuppfattningar när det gäller adaptionsteorin. 

1.4 Metodkritik 
Metoden i denna uppsats kan ifrågasättas utifrån faktumet att adaptionen av berättelsen om 

Percy Jackson inte reflekterar hur alla adaptioner görs. Kritiken som också kan lyftas 

angående denna uppsats metod är att den populära adaptionsteorin är fortfarande ett 

debatterat ämne, detta tvingar uppsatsen att välja vilka teoretiker som den använder sig av - 

vilket i sin tur kan utelämna viktiga teorier och synpunkter från andra teoretiker. Analysen av 

filmen och boken kan likaså anses vara begränsad då den endast lyfter fram tre vändpunkter i 

en berättelse som innehåller många fler. Detta innebär att denna uppsats har potential till att 

ta upp andra vändpunkter som kan måla en bredare bild för att bättre kunna analysera 

berättelsen, men detta undviks på grund hur lång uppsatsen hade behövt vara. 
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2. Tidigare forskning 
För att få en bättre förståelse för hur en adaption av ett verk från en skriftlig uttrycksform till 

en visuell uttrycksform kan påverka berättelsen, måste vi först förstå vad en adaption är och 

framför allt vad en bok och en film är. Många av oss har säkert både läst böcker och sett 

filmer. Framför allt är det allmänkunskap att en bok är baserad på skrift - även om vad som 

kvalificerar som bokformat kan variera beroende på vem man frågar. UNESCO definierar en 

bok som en icke-periodisk tryckt publikation på minst 49 sidor, exklusive omslagssidorna, 

publicerad i landet och gjord tillgänglig för allmänheten.  Och Cambridge Dictionary 3

definierar det endast som en skriftlig text som kan publiceras i tryckt eller elektronisk form.  4

Film å andra sidan är en uttrycksform vars format och definition har länge debatterats. I 

boken Anatomy of Film (2009) pratar författaren Bernard F. Dick om författaren John 

Howard Lawson, som definierade film som ett narrativ berättad genom bilder och ljud.  I 5

definitionen utelämnas dialog för att enligt Lawson så är inte dialog en av kriterierna som 

definitioner vad som är film och inte. Lawson, som är född 1894, två år innan bröderna 

Lumieres ikoniska stumfilm Tåget ankommer till Ciotas station (1896) visades för första 

gången, menar att dialog inte är nödvändigt då film från början aldrig behövt innehålla 

dialog.  Med det menar Lawson att bild och ljud utgör en film, och att dialog inte är ett 6

måste. Utifrån dessa tydliga beskrivningar av vad en bok (Skriftlig uttrycksform) är och vad 

en film (Visuell uttrycksform) är kommer boken och filmen om Percy Jackson’s äventyr att 

analyseras. 

2.1 Vad är en adaption?  
Brian McFarlane, professor i engelska på Monash universitet i Australia, menar i boken 

Novel to film - An introduction to the theory of adaption (1996) att så fort filmindustrin 

började se sig själv som en plattform för underhållning genom berättelser, uppstod idén att 

använda redan etablerade berättelser och adaptera dessa till filmer - en norm som hållit i väl 

över nittio år.  McFarlanes iakttagelse är relevant även idag med tanke på hur många 7

 UNESCO, Recommendation concerning the International Standardization of Statistics Relating to Book 3

Production and Periodicals, 1964.
 Cambridge Dictionary, Book. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/book (Hämtad 2017.11.27)4

 Dick F, Bernard, Anatomy of film, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2009, s. 2.5

 Lumiere, Louis, Arrivée d'un train à Perrache, 1896.6

 McFarlane, Brian, Novel to film - Introduction to the theory of adaption. Clarendon press, oxford, 1996, s. 6.7
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adaptioner vi ser i modern tid. Men, började adaptioner efter att filmmediet skapades? Om 

inte, när började det egentligen? 

I boken A Theory of Adaption (2006) hävdar Linda Hutcheon, professor i engelska och 

litteratur vid University of Toronto, att adaptioner alltid har funnits och att det kan vara 

nästan vad som helst, med små begränsningar när det gäller vissa uttrycksformer. Hutcheon 

definierar också adaption som en utökad, avsiktlig, tillkännagiven omvandling av ett visst 

konstverk.  Med den definitionen målar hon en bred bild av vad en adaption är, men som sagt 8

har hon också begränsat vilka konstverk som passar in i adaptionsspektrumet. Hutcheon 

hävdar att adaption kan göras av många olika former av konstverk. Som exempel tar hon upp 

att till och med parodier är adaptioner för att de återberättar, även om det är ironiskt, en 

version av samma berättelse. Men en uttrycksform som utelämnas i teorin är musik, vilket 

Hutcheon hävdar är en uttrycksform som är exkluderad från de sorters konstverken möjliga 

att adaptera.  De sorters konstverk som Hutcheon anser vara omöjliga att adaptera är, enligt 9

henne, konstverk som har ett starkt behov av att hålla sig till något hon kallar ”Fidelity to the 

prior work” inom adaptionsteori. Med begreppet menar Hutcheon konstverk som måste hålla 

sig starkt trogna till källmaterialet, även om det är praktiskt taget omöjligt för verken att 

adapteras och fortfarande hålla sig trogna till källmaterialen.  Med det menar teoretikern att 10

verk som inte kan hålla sig trogna till källmaterialet genom att reflektera det är inte möjliga 

att adaptera. Trohet till källmaterialet som Hutcheon tar upp ovan är en återkommande faktor 

inom adaptionsdiskussionen - frågan i detta fall blir helt enkelt varför? 

Både positiv och negativ kritik förväntas gällande filmer oavsett om berättelsen är adapterad 

eller inte. Men när det kommer till just adaptioner finns det ett problem som leder till en 

oundviklig typ av kritik, och det problemet är adaptionens trohet till källmaterialet. I boken 

Novel to film - An introduction to the theory of adaption (1996) diskuterar författaren Brian 

McFarlane något han definierar som ”fidelity criticism.”  Med det menar han att man 11

kritiserar ett verk baserat på hur likt adaptionen är källmaterialet då publiken oftast vill att 

filmerna ska ge dem samma känsla de fick av böckerna. Men något som man inte alltid 

 Hutcheon, Linda, A Theory of Adaptation. Routledge Ltd, 2006, s. 2.8

 Hutcheon, s. 170.9

 Hutcheon, s. 171.10

 McFarlane, s. 8.11
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tänker på som publik är att de som gör adaptionerna oftast har egna idéer och mentala bilder 

som de introducerar i berättelsen. McFarlane förklarar vidare att varje person som upplever 

källmaterialet i skriven form skapar en unik mental bild av berättelsen: miljön, utseenden, 

karaktärer.  Det gör att när man därefter filtrerar adaptionen genom den bilden man besitter 12

från källmaterialet så är man redo att bedriva ”fidelity criticism.” Man bedriver denna genom 

att ha en referenspunkt och den nya berättelsen ställs mot den tidigare upplevelsen. 

På grund av ”fidelity critisism” har adaptioner oftast setts som något negativt. Folk ser det 

adapterade verket genom ett filter där de är trogna till källmaterialet, med förväntningar att 

det adapterade ska vara precis som den bilden de har i huvudet. Det är här dilemmat börjar - 

när publikens känslor för källmaterialet inte går hand i hand med känslorna adaptionen 

levererar. Hutcheon (2006) försvarar adaptioner genom att ta upp frågan, om adaption är så 

hatad, varför är dess närvaro i filmindustrin så stor? Inte bara det men också att om adaption 

är så hatad, varför säger statistik från 1992 att 85 procent av alla Oscar-vinnande verk för 

bästa film var adapterade filmer från böcker.   Hutcheon konstaterade att adaptioner 13

dominerade då för att de var väldigt populära. Adaptioners dominans inom filmindustrin 

forsätter, och bevisades igen år 2017, då 28 av 44 (64%) av Oscar Awards nomineringar i 

huvudkategorierna gavs till adaptioner, säger John Robert Marlow i artikeln Adaptations Are 

64% of 2017 Major Oscar Nominations (2017).  14

2.2 Att adaptera - Hur komplicerat är det?  
Som publik kan man få för sig att en adaption är att bara ta ett verk, göra lite ändringar och 

sedan har man en adaption - men så är det inte. Filmforskaren Deborah Cartmell menar i 

boken A Companion to Literature, Film and Adaptation (2012) att inom adaptionsteori antas 

det helt enkelt att en författare lämnar över sitt verk till en annan, men så enkelt är det inte.  15

En författare som håller med är Mary H. Snyder, lärare i introduktion till avancerat skrivande, 

adaption och genusstudier. Hon skriver i artikeln Adaptation in Theory and Practice: 

Mending the Imaginary Fence (2017) att manusförfattare som adapterar böcker till filmer 

 McFarlane, s. 7.12

 Hutcheon, s. 4.13

 Marlow, John Robert, Adaptations Are 64% of 2017 Major Oscar Nominations. Makeyourbookamovie, 2017.14

 Cartmell, Deborah, A Companion to Literature, Film and Adaptation. Wiley/Blackwell Publishing Ltd, 2012. 15

s. 39.
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läser böckerna och formar egna tolkningar av det de läser. Snyder använder filmregissören 

Gina Prince Bythewood som exempel och menar att det största misstaget som hon gjorde i 

den adapterade filmen The secret life of bees (2008), var att tro att adaption av en bok till film 

var enklare än att bara skriva ett originellt filmmanus. Då berättelsens struktur redan är 

etablerad i källmaterialet så kräver adaptionen mycket arbete för att som bäst kunna replikera 

berättelsen och känslorna den levererar.  Det man saknar för att få en bättre förståelse för 16

adaption är bättre förståelse av hur båda uttrycksformerna skiljer sig åt.  

Det är allmän kunskap att en bok, om den inte innehåller några som helst bilder, så upplevs 

den i form av en samling av ord som beskriver innehållet. Men, film är en uttrycksform som 

hellre visar istället för att i form av text förklara vad som sker i berättelsen. Känslor som 

enkelt kan beskrivas i skriven text måste visas klart och tydligt visuellt i en film för att få 

samma resultat. Utöver det måste karaktärens inre tankar och vilja uttryckas visuellt. Oavsett 

hur svårt eller lätt man må tro att en adaption är att göra så lägger de som adapterar mycket 

tid på verken. Det är en omvandling av ett verk som tas ur sitt sammanhang och uttrycksform 

till en annan. Skillnaden mellan källmaterialet och adaptionen kan vara enorm, och som 

publiken lägger man märke till skillnaderna på en gång. George Bluestone tar i sin bok 

Novels into film (1957) upp att det många inte förstår är att förändringar är oundvikliga så 

fort man byter från en uttrycksform till en annan, och att skillnaderna kan vara så stora att det 

liknar vad balett skulle vara för arkitekter.  Med detta menar Bluestone att en adaption kan 17

vara så annorlunda jämfört med källmaterialet att det inte går att känna igen. 

2.3 Hur går det kommersiellt för adaptioner inom filmindustrin? 
Adaptioner är mycket vanliga inom filmproduktion och de är väldigt populära också. De tar 

en stor plats i filmvärlden, har vunnit priser, och med tanke på hur många adaptioner som 

produceras varje år, så är adaption en etablerad stor del av filmindustrin. Oavsett 

framgångarna så hävdar Hutcheon också att adaptioner alltid kommer att vara hemsökta av 

sina källmaterial, vilket oftast är böcker.  Hutcheon vill påpeka att hon inte menar att 18

adaptioner inte kan vara egna verk genom tolkningar av källmaterialet - hon refererar till 

 Snyder, Mary H, Adaptation in Theory and Practice: Mending the Imaginary Fence, Gothenburg University 16

Library, Göteborg, 2017, s. 2.
 Bluestone, George, Novel to film, The John Hopkins press, Baltimore, 1957, s. 5.17

 Hutcheon, s. 6.18
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Bluestone som också tycker likadant. McFarlane tar upp och bekräftar det Hutcheon säger i 

sin bok Theory of adaption (1996) att filmskaparen kan välja att försöka skapa en känsla av 

trohet till boken som adapterats genom att skapa miljöer, platser och kläder ur boken som 

adapterats. En filmskapare kan också välja att gå sin egen väg, göra något eget och sätta sin 

egen prägel på filmen. Med det menar McFarlane att en adaption inte behöver vara en perfekt 

replika av källmaterialet, och att den som adapterar verket kan ha friheten att kreativt ändra 

och påverka berättelsen.  19

Många teoretiker håller mer eller mindre med varandra om adaptionsteorin: Vad adaption 

innebär, vad som kvalificerar som adaption och inte, och vad för plats och makt adaption 

besitter i framförallt filmvärlden. Adaptionsdiskussionen som tagits upp ovan består av 

teoretiker som har mer eller mindre samma syn på ämnet adaption, därför är det på sin plats 

att ta upp en teoretiker som inte helt håller med alla andra: Thomas M. Leitch och hans 

artikel, ”Twelve Fallacies in Contemporary Adaption Theory” (2003). 

2.4 Twelve fallacies 
Litteraturprofessorn Thomas M. Leitch håller inte helt med om andra teoretikers 

adaptionsstudier, men han håller i artikeln ”Twelve Fallacies in Contemporary Adaption 

Theory" (2003) med om att det finns något som heter adaptionsstudier. Han beskriver 

adaptionsteori som ett populärt ämne som studeras överallt, från gymnasieskolor till 

högskolor. Och står bakom påståendet att adaption är konsten att anpassa en berättelse genom 

att ta den ur sin originella uttrycksform till en annan. Med det sagt, är det ungefär så långt 

Leitch är ense om adaptionsteorin. Han säger att den första felaktiga antagandet (fallacy) 

inom adaptionsteorin är att det tros finnas en fastställd modern adaptionsteori, och att det är 

det antagandet som gjort att hela teorin inte kunnat uppfylla sina analytiska löften.  20

 McFarlane, s. 9.19

 Leitch, Thomas M, Twelve Fallacies in contemporary adaption theory, Wayne state university press, 2003, s. 20

149.
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2.4.1 Är skillnaderna mellan uttrycksformerna verkligen som de 
populära adaptionsteorierna indikerar? 
Leitch argumenterar emot idén att det finns fundamentala skillnader mellan olika 

uttrycksformer som t.ex. mellan bok och film, och tar upp det som en del av de felaktiga 

antaganden som existerar inom adaptionsteori. Enligt Leitch finns det ingen rationalitet som 

stödjer uppdelningen av de två uttrycksformerna, samtidigt som han också tar upp 

manusförfattaren Seymour Chatman, som argumenterar mot att romaner och filmer är 

exklusivt passande för olika specifika konstverk.  Chatman avvisar också Voice over i filmer 21

som något opassande i uttrycksformen, för att han anser det endast vara en lånad egenskap 

från det litterära till det visuella.  Det är inte för att filmer inte är visuella, eller för att böcker 22

inte är litterära som Leitch och Chatman inte håller med Bernard F. Dick i hans definition av 

film, utan för att dessa egenskaper inte är exklusiva för uttrycksformerna. Med det menar 

Leitch att böcker kan innehålla bilder och film kan innehålla text. Skillnaden mellan det 

litterära och det visuella tas upp som en myt enligt Leitch framförallt på grund av att filmer 

inte har varit rent visuella i över sjuttiofem år. Sen ljudet introducerades till film har filmen 

blivit en audio-visuell uttrycksform. Leitch jämför också film med radio när han säger att 

film har mer och mer beblandats med tv, ett medium vars narrativ är så drivet av sitt ljudspår 

att det har kallats ”Illustrerad radio”.  Med det menar Leitch att det visuella kan vara så 23

drivet av ljud att man inte bara kan klassificera det hela endast som visuellt. 

2.4.2 Är böcker bättre än filmer? 
Leitch attackerar också den populära klichén om att romanerna som källmaterial alltid är 

bättre än adaptionen. Till skillnad från andra teoretiker som oftast pratar om trohet till 

källmaterialet, så tar Leitch tag i ämnet från ett annat perspektiv. Han säger att trots att det tar 

kortare tid för en publik att titta på en film än att läsa en bok, så kan en film innehålla samma 

andel detaljer i sin adaption. Och att om en film inte är lika invecklad som boken den baseras 

på, så kan den fortfarande kommunicera känslor bättre i form av visuella uttryck och 

bakgrundsdetaljer. Utöver det är filmen under sin mer begränsade speltid bättre på att hålla en 

publiks uppmärksamhet.  24

  Leitch, s. 151.21

  Leitch, s. 151.22

  Leitch, s. 153.23

  Leitch, s. 155.24
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2.4.3 Fidelity criticism - är den rättfärdigad? 
När det gäller kritik baserat på detaljer publiken har fått med sig från källmaterialet, håller 

Leitch verkligen med Brian McFarlanes kritik mot ’trohet till källmaterialet’.  Leitch 25

argumenterar för de adapterade verkens rätt att vara annorlunda och inte hundra procent likna 

källmaterialet utan att få kritik. Leitchs argument är att trohet till källmaterialet är fel. Han 

lägger till att även om adaptionen anses vara framgångsrik i att återskapa upplevelsen från 

källmaterialet, är det ett hopplöst felaktigt sätt att mäta en adaptions värde. Enligt honom är 

förväntningarna att adaptionen ska vara trogen källmaterialet ouppnåeliga, oönskade och 

teoretiskt möjliga endast i en trivial mening.  Precis som att göra en översättning från ett 26

gammalt till ett nytt språk så kommer adaptioner alltid att avslöja källmaterialets originalitet 

då det är den adaptionen imiterar. Oavsett adaptionens försök att likna källmaterialet, 

kommer källmaterialet alltid att vara bäst på att vara sig själva. Även om adaptionen inte var 

något annat än en omgjord version av källmaterialet i samma uttrycksform, kommer det 

påtvingade försöket att replikera originalet att förrådda skillnaderna mellan de två verken, 

och därmed avslöja adaptionens underlägsenhet.  27

2.4.4 Är karaktärerna i böcker mer komplexa för att böcker 
erbjuder tillgång till karaktärernas tankar? 
Leitch säger att det är sant att böcker som medieform har försprång på grund av att de 

erbjuder läsaren tillträde till den fiktiva karaktärens psyke och inre tankar, och att film som 

medieform verkligen skulle ha svårt att tävla på den fronten. Men han säger också att man 

kan argumentera att de flesta böckerna läser man i mer än två timmar, vilket ger dem mycket 

mer tid att skapa en karaktär som ändras genom tiden - Leitch lägger kort därefter till att han 

inte hävdar att kortare böcker innehåller mindre komplexa karaktärer än längre böcker.  Med 28

det menar Leitch att filmen skulle kunna skapa en lika komplex karaktär utan att behöva 

erbjuda den direkta tillgången till karaktärens psyke, och att även om böcker har mer tid att 

utveckla en karaktär så är det ett felaktigt antagande att säga att filmen har för kort tid på sig. 

 McFarlane, s. 9.25

  Leitch, s. 161.26

  Leitch, s. 161.27

 Leitch, s. 159.28
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3. Teori 
3.1 Karaktärer 
En berättelse definieras av ordsidan Lexico powered by Oxford som en redogörelse för 

imaginära eller riktiga människor och händelser berättade för underhållning - dessa imaginära 

eller riktiga människor i berättelsen kallas karaktärer.  Alla berättelser oavsett om det är i en 29

bok eller i en film innehåller karaktärer, men karaktärer är ett ganska debatterat ämne bland 

teoretiker. Filmforskaren Jens Eder säger i boken Analyzing Characters: Creation, 

Interpretation, and Culture Critique (2014) att även vad karaktärer är, är redan väldigt 

kontroversiellt. Ordet i sig ger oss ingen ledtråd. ”Karaktär” härstammar från ordet ”stämpel” 

på äldre grekiska. Orden ”figur”, ”figura” på portugisiska eller ”figur” på tyska hänvisar till 

en tydlig gestalt som skiljer sig från sin bakgrund: inte bara karaktärer, utan också talfigurer 

eller optiska mönster. Oftast definieras de som imaginära människor, men det är ospecifikt: 

Spektrumet av karaktärer omfattar också djur, eller till och med abstrakta former som Pac-

man.  Detta tyder på att karaktärer kan vara vad och vem som helst i en berättelse, men 30

oftast definierar man det som påhittade människor. Robert McKee säger i boken Story: 

Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting (1998) att karaktärer inte är 

människor men att vi kan relatera till dem precis som om de vore riktiga människor.  31

I boken Percy Jackson och kampen om åskviggen (2005) av den amerikanska författaren Rick 

Riordan, och filmen Percy Jackson och kampen om åskviggen (2010) är huvudkaraktären 

Percy Jackson. Han är en tolvårig pojke i boken, och en pojke i sen tonåren i filmen. Percy 

lider av grav dyslexi och ADHD. Han lever med sin mamma och hennes man Gabe Ugliano. 

Percy går i skolan som de flesta ungdomar och där har han sin bästa vän Grover Underwood. 

McKee hävdar att karaktärer ska ha en stark vilja, något han kallar ”Conscious desire”, och 

att vad de vill är det som driver berättelsen och engagerar publiken.  Viljan är det som driver 32

berättelsen när huvudkaraktären får välja i olika dilemman.  McKee refererar till 33

 Lexico powered by Oxford: Story. https://www.lexico.com/en/definition/story (Hämtad 2019.11.27)29

 Eder, Jens, Analyzing Characters: Creation, Interpretation, and Culture Critique. University of Mannheim, 30

2016. s. 73.
 McKee, Robert, Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting. 31

HapperCollinsPublishers, 1998. s. 375.
 McKee, s. 195.32

 McKee, s. 375-377.33
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huvudkaraktären som protagonist.  Han säger att alla karaktärer runt protagonisten lär man 34

känna på grund av deras relationer till protagonisten, och att om protagonisten är solen så är 

alla andra karaktärer planeterna som kretsar kring hen.  35

3.2 Vändpunkt 
Vändpunkter är händelser som markerar en stor förändring i berättelsen. Robert McKee säger 

i Story att vändpunkter är vad som håller publiken kvar då de undrar vad som kommer att 

hända senare. Han tar som exempel att man inte kan förvänta sig att en läsare ska läsa igen 

fyra hundra sidor av en berättelse innan en vändpunkt introduceras.  Med det menar han att 36

man riskerar att förlora sin publik om man introducerar en vändpunkt så sent som möjligt då 

det är det som håller publiken fastklistrade. McKee säger och att en vändpunkt ska 

introduceras så tidigt som möjligt, för att det är onödigt att få publiken att vänta.  I boken 37

Percy Jackson kastas vi ganska snabbt in i berättelsen då vändpunkten kommer redan vid den 

fjortonde sidan när hans lärare i algebra Mrs Dodds förvandlas till ett monster.  I filmen om 38

Percy Jackson kommer samma vändpunkt redan vid den tolfte minuten och femtio 

sekunder.   39

 McKee, s. 379.34

 McKee, s. 379.35

 McKee, s. 200.36

 McKee, s. 201.37

 Riordan, Rick, Percy Jackson och kampen om åskviggen, 2006, s. 24.38

 Colombus, Chris, Percy Jackson och kampen om åskviggen, 2010. 39
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4. Analys 
I denna fas kommer vändpunkt ett, två och tre av både filmen och boken om Percy Jackson 

att analyseras och kontrasteras mot varandra. Eftersom det är tre vändpunkter så kommer 

varje vändpunkt att innehålla en karaktärstabell som visar vilka karaktärer som är med i 

scenerna i boken och filmen, sedan kommer handlingarna att presenteras, därefter kommer 

skillnaderna att presenteras, och slutligen kommer den påverkan dessa har på berättelsen att 

fastställas. 

4.1 Vändpunkt 1: Percy möter sitt första monster 
4.1.1 Handling - boken 
I boken är Percy Jackson, 12 år, på en utflykt till ett museum med sin klass och två av hans 

lärare, Mrs Dodds och Mr. Brunner. Han och hans vän Grover blir trakasserade av 

klasskamraten Nancy Bobofit som kastar saker och irriterar dem båda. När Percy får nog av 

Nancys vidriga beteende så händer något konstigt, Nancy blir attackerad av vattnet från 

fontänen bredvid som tar tag i henne och doppar henne i fontänen.  Mrs Dodds ser vad som 40

händer och bestämmer sig helt plötsligt för att ta Percy någonstans tyst där de kan prata. När 

de är framme i ett tyst rum djupt in i museets byggnad, så frågar Mrs Dodds var Percy har 

gömt åskviggen, något Percy aldrig någonsin hört talas om. Innan han svarar så förvandlas 

hon till en flygande demon och attackerar honom.  Innan Mrs Dodds attackerar så hinner 41

Mr. Brunner rulla in i sin rullstol och slänga en penna till Percy, en penna som förvandlas till 

ett svärd så fort den når hans hand. Vid monstrets nästa attack skriker den ”Dö älskling!”. 

Percy väntar inte en enda sekund innan han använder svärdet för att döda monstret. Mrs 

Dodds är pulveriserad, och när han väl öppnar sina ögon igen är han helt ensam rummet.  42

4.1.2 Handling - filmen 
Bild 2: Percy och klassen. 

Skärmdump. 0:11:06. Percy Jackson och 

kampen om åskviggen 

 Riordan, s. 9.40

 Riordan, s. 10.41

 Riordan, s. 13.42
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I den adapterade versionen är Percy Jackson inomhus (bild 2) på museet. Han, Grover och 

hela klassen står framför Mr. Brunner som sitter i sin rullstol och berättar fakta om den 

grekiska mytologin - Nancy är inte med i denna scen. Mr. Brunner frågar Percy vad ett barn 

som är halv människa och halv gud kallas. Percy svara att de kallas för ”halvgudar”. Mr. 

Brunner frågar sedan om Percy Jackson kan namn på någon halvgud i den grekiska 

mytologin. Efter att Percy svarar att han inte vet så ger Mr. Brunner honom en ledtråd. Percy 

tar en titt bakom Mr. Brunner och ser en stentavla med grekiska ristningar. Tidigare så har det 

nämnts att Percy är en grav dyslektiker. Men, i det här fallet hoppar helt plötsligt de grekiska 

bokstäverna runt tills de förvandlas till engelska bokstäver som stavar ’Perseus besegrar 

Cetus’. Efter att Percy har svarat att Perseus var en halvgud, säger Mrs Dodds till honom att 

följa med henne och att de behöver pratas vid. De går in i rummet bredvid. När Percy vänder 

sig om för att fråga vad det var frågan om, har Mrs Dodds försvunnit. Nästa sekund ser han 

att hon står längst upp på en hantverksställning. Hon frågar vart han har gömt åskviggen. 

Innan han svarar så förvandlas hon till en flygande demon och attackerar honom men missar. 

I den andra attacken greppar hon tag i hans axlar och flyger upp med honom. Han skriker att 

han inte vet var viggen är, men hon fortsätter att hota honom med döden om han inte ger sig. 

I samma stund kommer Mr. Brunner och Grover in i rummet. Mr. Brunner befaller monstret 

att släppa Percy och hotar med att slita henne i stycken. Mrs Dodds lyder ordern, släpper 

greppet om Percy och flyger ut genom ett fönster.  Mr. Brunner ger då en penna till Percy 43

som han säger är ett vapen. 

4.1.3 Skillnaderna  
Här ser vi hur regissören av Percy Jackson och kampen om åskviggen Chris Columbus gör en 

utökad, avsiktlig omvandling av Rick Riordans bok, precis som Linda Hutcheon tycker att 

adaptioner ska ha frihet att göra.  Händelserna som leder till vår första vändpunkt i båda 44

berättelserna skiljer sig en del ifrån varandra. De må vara helt olika, men de leder till ungefär 

samma resultat. I boken bråkar vår protagonist med en mobbare vid namnet Nancy Bobofit, 

men i filmen finns inte denna karaktär med. Percy hamnar i knipa på grund av mobbaren som 

 Colombus, 2010. 43

 Hutcheon, s. 2.44
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irriterar honom till den punkten då något magiskt händer - vilket avslöjar honom för Mrs 

Dodds. Percys krafter är också avslöjade för att vattnet tar tag i mobbaren och slänger bort 

henne. Till skillnad från boken tar filmen, istället för Nancy, nytta av Percys dyslexi för väcka 

Mrs Dodds uppmärksamhet till protagonistens unika egenskaper. Efter att ha sett Percy läsa 

forngrekiska så ber Mrs Dodds honom att följa med henne. Denna tidiga introduktion av 

vändpunkten kort efter att filmen startar gör att publikens intresse för berättelsen växer, precis 

som McKee säger.  45

Nästa händelse i denna berättelses vändpunkt är konfrontationen mellan vår protagonist och 

Mrs Dodds. I boken när Percys algebralärare förvandlas till ett monster och flyger efter 

honom, så gör hon det med avsikten att döda honom.  Hon vill inte bara ha åskviggen, utan 

hon vill också döda honom - vilket inte framkommer i filmen. Mrs Dodds i filmen är mer 

som en mobbare. Till skillnad från bokens mordiska Mrs Dodds, så är filmens en budbärare 

med avsikt att skrämma Percy Jackson till att berätta vart åskviggen är. I boken kommer Mr. 

Brunner in för att förse Percy med en penna som förvandlas till ett svärd så att han kan 

besegra monstret, men i filmen kommer Mr. Brunner helt plötsligt in och befaller monstret, 

Mrs Dodds, att släppa Percy - en order som hon lyder. Pennan ger han inte honom förrän efter 

att Mrs Dodds har försvunnit. En annan skillnad mellan vår antagonist i boken och filmen är 

hur hon kommunicerar i båda versionerna. I boken är hon mer av en passiv aggressiv karaktär 

som pratar lugnt och med snälla, mjuka ord som ”raring” osv. Medan i boken framstår hon 

mer som en tillbakadragen karaktär som observerar i mörkret och väntar på sin tur. Hon 

pratar inte alls och är inte aktiv tills hon väl är säker på att Percy är den hon letar efter. 

4.1.4 Påverkan på berättelsen 
Vändpunkt ett, oavsett version, driver fram berättelsen mot en likadan fortsättning. Vad som 

skiljer dem åt är dess påverkan på vår protagonist. Percy kommer in på museet som en vanlig 

pojk som bara vill sköta sitt i båda versionerna, men då händer det tragiska med en av hans 

lärare. I boken dödar han monstret utan någon som helst påverkan på hans liv då allt och alla 

förblir opåverkade, som om allt bara hade varit en mardröm - Efter attacken låtsas till och 

med Grover och Mr. Brunner som att inget hade hänt. Medan i filmen får Percy direkt hjälp 

 McKee, s. 201.45
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av Mr. Brunner, och sedan får reda på att han behöver förflyttas för att hans liv var i fara, 

vilket aktivt leder till vår nästa vändpunkt - hans mammas kidnappning. Att Mrs Dodds hotar 

mer än hon agerar i filmen förminskar det livshotande situationen boken etablerar. Makten 

hon försöker att etablera genom hot faller också platt då den förminskas så fort Mr. Brunner 

rullar in i rummet i rullstol och befaller henne att lägga av. Medan Mrs Dodds makt raseras i 

filmen så får vi en Mr. Brunner som, trots hans handikapp, helt plötsligt har en makt vi inte 

förväntade oss. Denna förändring av karaktär händer på grund de olika sätt de två medierna 

förmedlar information. I boken är Mr Brunner knappt närvarande under konfrontationen då 

han endast kommer för att ge Percy ett vapen och sedan försvinner. Medan i filmen förmedlas 

Mr Brunners känslor och makt audiovisuellt i samma scen för att spara på tid. Detta går hand 

i hand med det Leitch säger om hur en bok kan använda flera ord för att presentera en 

komplex karaktär, medan en film kan göra det på mindre tid genom audiovisuella medel.  46

Mr Brunners status i berättelsen lyfts snabbt från en ordinarie lärare med en oförmåga att 

använda sina fötter, till en mystisk karaktär med makten att befalla ett flygande monster. Att 

Percy får hjälp i filmen, när han egentligen borde ha dräpt monstret, gör honom till en mer 

passiv karaktär då han inte gör ett aktivt val som oåterkalleligt hade kunnat påverka 

berättelsen. Percy i boken får inte veta sanningen först mycket senare och det gör att han, 

efter att ha dödat monstret, var mer passiv än filmens Percy. 

4.2 Vändpunkt 2: Kidnappningen av Percys mor 
4.2.1 Handling - boken 
Percys mor bestämmer sig för att ta honom till deras sommarstuga långt utanför staden för att 

fira att han äntligen är hemma från skolan. När de är i stugan berättar Percys mor lite om hans 

far, en person han aldrig träffat förut men har en känsla av att ha haft kontakt med. Under 

natten kommer Grover knackandes på dörren. Han berättar att Percy är i fara. Percys mor litar 

på Grovers varning om att de är förföljda utan att tveka, men Percy kan inte förstå hur de två 

kunde känna varandra. Efter att Grover förklarar faran, kommer Percys mor på en lösning - 

hon bestämmer sig för att ta honom till ”Halvblodslägret” där han ska vara i säkerhet. 

De sätter sig i bilen och åker mot lägret. På vägen möter de en mytologisk varelse - en 

minotaur. Monstret attackerar bilen och tvingar dem att fortsätta till fots in i skogen där 

  Leitch, s. 155.46
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lägrets ingång är.  När de når ingången så kan inte Percys mor, som bara är människa, träda 47

in på området. Monstret attackerar Percys mor. Han greppar tag i henne och klämmer så hårt 

att hon smälter till skimrande ljus av guld.  I brinnande vrede av sin förlust besegrar Percy 48

Jackson minotauren. Senare i lägret får han reda på att hans mor inte är död och att hon är i 

underjorden, det driver honom till ett hastigt beslut att bege sig till underjorden för att rädda 

henne. Innan han beger sig av får han träffa en spåkvinna som säger till honom att han 

kommer att bege sig ut på ett äventyr, men att han kommer att misslyckas med att rädda vad 

som var viktigast. 

4.2.2 Handling - filmen 

Bild 4: Halvblodsläger. 

Skärmdump. 0:18:54. Percy Jackson och 

kampen om åskviggen 

I filmversionen har Grover berättat för Percys mor att hennes son är förföljd av monster och 

gudar som tror att han är åskviggetjuven. Percys mor är förskräckt och bestämmer sig för att 

ta honom till ”Halvblodslägret” där han är i säkerhet. Grover, Percy och Percys mor åker bil i 

lugn och ro, och Percys mor berättar lite om hans pappa som han aldrig träffat. Ett monster, 

en minotaur, kastar en ko på bilen de åker i vilket gör att bilen voltar. De kryper alla ut ur 

bilen och försätter till fots mot lägrets ingång. Percys mor får inte träda in då hon inte är en 

halvgud. Monstret greppar tag i henne och klämmer så hårt att hon brinner upp. I lägret 

skaffar sig Percy en ny vän, Luke. Senare när Percy grillar med alla halvgudar så uppenbarar 

sig Hades ur grillågan och säger att Percy Jacksons mor inte är död, och att han behöver ta 

med sig åskviggen om han vill se henne igen. Percy bestämmer sig för att ta sig till 

underjorden. Innan han går får han en sköld av Luke som en gåva. 

 Riordan, s. 53.47
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4.2.3 Skillnaderna 
Det som driver berättelsen mot vändpunkt nummer två i filmen och boken skiljer sig åt. I 

filmen orsakas vändpunkt nummer två direkt av att Percy blir attackerad av sin algebralärare 

som försökte döda honom - det driver hans mor till att ta honom till ”Halvblodslägret” där 

hon blir kidnappad. Till skillnad från i boken, där vändpunkten kommer som ett resultat av att 

Grover kommer och knackar på sommarstugan för att varna om en fara. I boken visste Percys 

mamma inte om incidenten på museet, och försökte inte ta honom till ”Halvblodslägret” 

förrän Grover kom och knackade på. Stugan används i boken för att förstärka kopplingen 

mellan Percy och hans okända far som egentligen är guden Poseidon. Percys mamma berättar 

inte att Poseidon är hans far men ger oss läsare lite ledtrådar. I denna version umgås de och 

njuter av tystnaden i fred tills Grover dyker upp. 

I filmen finns inte stugan då den inte behövs, en kort men liknande konversation om Percys 

pappa inleds under bilresan mellan Percys mor och Percy. Mrs Dodds attack på Percy 

tvingade Mr. Brunner att avslöja för Percy att han var i fara. Han beordrade sedan Grover att 

förmedla vad som hade hänt till Percys mor så att hon kan ta honom till ”Halvblodslägret” 

där han skulle vara i säkerhet. Detta gjorde att vi snabbt kastades in i nästa vändpunkt (Percys 

mor kidnappning) utan att få tid till att reflektera över den förra (Percys första monster) och 

hur det skulle påverka Percy som karaktär.  

Skillnaden mellan bokens och filmens version av denna vändpunkt är ganska liten om man 

bortser från Mrs Dodds påverkan på den. Sommarstugans frånvaro i filmen är en liten 

uppoffring som inte påverkade berättelsen som drivmedel, men påverkade det som 

bakgrundsuppbyggnad för det stora avslöjandet att Percy är Poseidons son. Leitch säger är 

filmens tid väldigt begränsat, det gör att scener som boken kan använda beskriva i med 

tiotusen ord måste en film göra med mycket färre ord.  I filmen får vi se en liten scene i 49

bilen där Percy och hans mor pratar om hans far på vägen till ”Halvblodslägret” men detta är 

inte lika detaljerat som beskrivningarna i boken. Detta kvittar då filmen använder sig mer av 

av omgivningen och ansiktsuttrycken för att fylla ut detaljerna om hur Percy och hans mor 

känner och hur bra de förstår varandra. 

  Leitch, s. 155.49
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4.2.4 Påverkan på berättelsen 
Leitch säger att även om böcker är längre och kan få plats med fler detaljer, så kan film vara 

bättre på att få fram bakgrundsdetaljer.  I filmen behövdes inte stugan för att bygga upp en 50

bakgrundshistoria om Percys far, då stugan vid havet illustrerar att havets gud har med 

situationen att göra. Men i filmen är Poseidon mer eller mindre en karaktär, vilket han inte är 

i boken. I boken träffar vi aldrig Poseidon som en karaktär, men filmen väljer att visa hans 

kamp mot sin bror Zeus och avslöjar allt från början - något vi inte får reda på förrän i slutet 

av kapitel nio i boken. Påverkan detta har på berättelsen är att vi får se en annan synvinkel vi 

inte fick uppleva i boken. Vi få en ny parallell vinkel i berättelsen som ger oss en mer 

fulländad bild av vad som försiggår i bakgrunden bland gudarna. I filmen kan vi sympatisera 

med Poseidon då vi märker att han gör sitt bästa för att vara nära sitt barn, men att han inte ha 

fått det för sin bror Zeus. Detta går emot Hutcheons Fidelity to the prior work, då det filmen 

väljer att lägga till helt nya aspekter av berättelsen som inte presenteras i boken.  Utöver det 51

går detta också emot vad Leitch säger om hur en film måste begränsa sig, då filmen i detta 

fall har valt att lägga till en karaktär i ett redan begränsat tidsspektrum.  52

När det gäller pennan Percy får av Mr. Brunner i samband med konfrontationen med Mr 

Dodds, den kommer in mycket senare i filmen. Till skillnad från i boken så spelar inte pennan 

någon roll förrän Percy möter minotauren, medan i boken använder han den för att göra ett 

val på liv och död redan vid sitt första monster. Detta innebär att filmen undanhöll pennan 

bara för att kunna ha den som en ”payoff” senare i filmen. Percy gör inga viktiga val i filmen 

tills han möter minotauren för att pennan undanhölls. Även då så är det Grover som får idén 

om att använda pennan mot antagonisten - vilket ännu en gång tar bort ett aktivt val vår 

protagonist kunde ha gjort för att utveckla sin karaktär. 

4.3 Vändpunkt 3: Percys sista kamp 
4.3.1 Handling - boken 
Percy och hans två vänner Annabeth och Grover har hamnat i underjorden hos guden Hades. 

Under deras äventyr har de samlat på sig tre stycken magiska pärlor. En sådan pärla är det 

 Leitch, s. 155.50

 Hutcheon, s. 171.51

  Leitch, s. 155.52
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enda hjälpmedlet en kan använda sig av för att ta sig ifrån underjorden. De hittar Percys 

mamma och träffar Hades. Framför Hades ser Percy helt plötsligt att åskviggen är i hans egen 

ryggsäck. Hades försöker att ta den ifrån honom men han vägrar för han vet att, om Hades får 

tag i den, kommer han att starta krig. Istället bestämmer han sig för att använda de magiska 

pärlorna för att fly, men de har bara tre pärlor, och de är fyra som behöver fly. Han hade tagit 

sig till underjorden för att rädda sin mor som kidnappades av minotauren, men när det väl var 

dags att rädda henne så väljer hon att stanna. Hon väljer det för att se till att Percy och hans 

vänner avslutar sitt uppdrag att rädda världen. Percy, Grover och Annabeth använder sina 

pärlor, bubblor omsluter dem och de svävar upp bort ifrån underjorden. Då uppfylldes 

spåkvinnans profetia om att Percy skulle bege sig ut på ett äventyr men skulle misslyckas 

med att rädda det som var viktigast.  

Percy och hans vänner dyker upp ur vattnet på en strand. När de tar sig ut ur vattnet, kommer 

krigsguden Ares, som vill att Percy ska ge honom åskviggen som han hittade i underjorden. 

Percy visste direkt att krigsguden hade något med åskviggens försvinnande att göra.  Percys 

aningar bekräftas när Ares berättar om hur han gömde åskviggen så att Percy skulle ta med 

den ner till underjorden utan att veta. Planen var att Hades skulle få tag i den och starta krig 

mot de andra gudarna. När Ares är klar med sin monolog beordrar han Percy att ge honom 

åskviggen. Percy vägrar, men ber om en ”man mot man” kamp istället. Efter en intensiv strid 

på stranden, besegrar Percy Jackson krigsguden Ares. Efter att ha besegrat Ares åker Percy 

och hans vänner mot Olympos för att förhindra gudarna från att kriga om vem som stal 

viggen. 

4.3.2 Handling - filmen 
I filmversionen tar sig Percy till underjorden hos guden Hades. Han tar sig dit för att rädda 

sin mor. Hans två vänner Grover och Annabeth har varit med honom under hela resan, och de 

har samlat på magiska pärlor för att kunna lämna underjorden. När de kommer fram dit visar 

det sig att åskviggen var hemligt gömd i skölden som hans vän Luke som stannade kvar på 

lägret, gav honom. När Hades ser åskviggen i skölden tar han tag i den, men hans fru 

Persephone rycker den ur händerna på honom och gör honom medvetslös med en åskattack 

från viggen. Persephone ger Percy viggen, samtidigt som han kommer på att han bara har tre 
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pärlor och de är fyra personer som behöver ta sig där därifrån. Grover offrar sig för att de 

andra ska kunna fly från underjorden. Percy tar sin mor och Annabeth, alla tre använder en 

pärla var för att ta sig ut. Pärlorna tar dem hela vägen till dörren till Olympos, men precis 

innan de går in så kommer Luke flygande på bevingade skor. Luke säger till Percy att det inte 

var meningen att Percy skulle komma ut levande från underjorden, och att meningen var att 

viggen skulle nå Hades som i sin tur skulle använda den för att starta krig mellan gudarna. 

Luke och Percy strider tappert om åskviggen, men till slut så besegrar Percy Luke. 

4.3.3 Skillnaderna 
I filmens och bokens version hamnar Percy i underjorden i vår tredje och sista vändpunkt 

efter en lång äventyrsresa med sina två vänner Grover och Annabeth. Denna resa har tagit en 

hel sommar eller några dagar baserat på om du läser boken eller ser på filmen. Ryan och 

Lenos ”Narrative strategy” är något som har använts väldigt mycket här för att anpassa 

berättelsen till den korta tiden som publiken har att se denna film.  Percy har kommit för att 53

berätta för Hades att han inte är åskviggetjuven och att hans mor borde frisläppas för att hon 

är oskyldig - hades håller inte med för att han tror att Percy ljuger. Det visar sig senare att 

Percy omedvetet haft åskviggen på sig hela tiden. Hades befaller honom att ge den till honom 

men han vägrar. 

I boken har Percy en profetia om sitt äventyr som upplyste att han skulle bege sig på ett 

äventyr, men misslyckas med att rädda det viktigaste - i filmen finns inte detta. I boken har 

Percy tre pärlor för att fly ifrån underjorden, han ville rädda sin mor som planerat, men väljer 

att inte göra det för att det inte är vad hans mor vill - Profetian förverkligas då han misslyckas 

med att rädda henne. I filmversionen väljer Percy att rädda sin mor och lämna Grover, som 

erbjuder sig för att det är hans jobb att beskydda Percy från fara. Percy, Annabeth och Percys 

mor lämnar underjorden på väg mot Olympus. När de kommer fram till Olympos dörr 

kommer Luke fram till dem flygandes. I boken är det Ares krigsguden som är vår 

protagonists sista motståndare, vilket ändrar berättelsen helt och ger den en helt annan 

riktning. Den största skillnaden mellan versionerna är huvudantagonisterna, vilket är två olika 

personer beroende på om man refererar till filmen eller boken. McFarlane menar att en 

 Ryan & Lenos, s. 119.53
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adaption inte behöver vara en perfekt replika av källmaterialet, och att den som adapterar 

verket kan ha friheten att kreativt ändra och påverka berättelsen.  Med det sagt så har denna 54

adaption gjort precis det. I filmen möter Percy, hans mor och Annabeth, Hermes son Luke vid 

porten som leder till Olympus. Luke avslöjar sig själv att vara åskviggetjuven. Detta går inte 

bara emot boken, utan skapar en hel ny berättelse långt ifrån bokens version. I boken, efter 

flykten från underjorden, hamnar Percy, Grover och Annabeth inte framför porten som leder 

till Olympus men på en strand - där möter de inte Luke, utan krigens gud Ares som vill 

stoppa dem från att lämna tillbaka viggen. 

4.3.4 Påverkan på berättelsen 
Profetian om Percys äventyr var en drivande kraft som både skapade ett mysterium och 

spänning i berättelsen. Men att ta bort den påverkade inte berättelsen då Percy fick göra ett 

likadant val i slutet. Med det menas det att Percy ändå fick välja om han skulle lämna en 

person eller stanna själv. Oavsett vem som blev räddad så skulle viggen fortfarande lämna 

underjorden - karaktären Persephone spelade en stor roll i filmen även om hon inte var med i 

boken. Persephone är en karaktär som inte nämns i boken, men en som spelar stor roll i 

filmen. Hon är Hades fru som inte tycker om honom så mycket. I denna version får Hades tag 

i åskviggen som Percy inte visste att han hade - och när Hades får tag i den bestämmer han 

sig för att döda Percy och gänget. Persephone som inte tycker om Hades beslut, tar snabbt 

viggen ur hans händer och använder den mot honom. Hades är knockad medvetslös - utan 

henne hade inte Percy kunnat lämna underjorden i adaptionen. Ännu en gång tas en handling 

ur Percys kontroll och läggs i en annan karaktärs. Genom att bli räddad i denna scen i filmen 

har Percy hamnat i baksätet igen istället för att vara den som styr vad som händer i 

berättelsen. McKee säger att karaktärens val och vilja ska driva berättelsen, men Percy räddas 

under alla hans stora konflikter av karaktärer som egentligen bara ska vara där för stötta 

honom.  55

Att huvudantagonisten ändras kan både vara positivt och negativt. Det positiva i filmens 

huvudantagonist, Luke är att de var vänner och att Percy verkligen litade på honom. Luke är 

också en av ungdomarna på Halvblodslägret, så det väcker frågan ”Om han är korrupt, vem 

 McFarlane, s. 9.54
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mer är det på lägret”. Att Percy besegrar honom som han gör i slutet markerar också hans 

vilja för vad som är bra för världen. Han låter sig inte stoppas av att det är hans vän han 

behöver besegra, och blir inte korrupt av viggens makt även när han håller i den. I boken är 

det positiva att Ares är huvudantagonisten samt att Percy Jackson får slåss och besegra en 

gud, inte vilken gud som helst, krigsguden. Detta validerar hans resa från en vanlig tolvåring 

till en krigare. Utöver det så markerar boken hur en karaktär kan utvecklas genom aktiva val. 

5. Slutdiskussion 
Frågeställningarna som ställs i denna undersökning är:  

• Vilka är de största förändringarna i vändpunktsscenerna i boken och filmen om Percy 

Jackson? 

• Hur påverkas berättelsen genom dessa förändringar? 

Denna uppsats har jämfört en berättelse adapterad från en skriftlig uttrycksform till en visuell 

- berättelsen om Percy Jackson. Vi har sett hur det som är skrivet i böcker kan förvrängas och 

bytas ut i filmer. Percy Jackson som är en ung pojk i tolvårsåldern i boken, blev en tonårs 

kille i filmen. Det i sin tur ändrade inte bara demografin av vilka som kan bäst relatera till 

berättelsen men också vad man förväntar sig av protagonisten. En tolvårig pojk har inte 

mycket att erbjuda i dialog eller handling jämfört med vad en tonåring kan. Helt plötsligt har 

man högre förväntningar av karaktären, men man blir också besviken när mycket val som 

karaktären borde göra själv görs åt honom. 

Vi har sett skillnader som existerar mellan ursprungsverket och filmatiseringen av berättelsen 

om Percy Jackson, och vad som kan ske när en berättelse adapteras från en bok till film. Vi 

har sett en berättelse ändras från en 390 sidor lång bok till en 1h 58 minuter film, och vad 

som kommer med en sådan tidsbegränsning. Berättelsen om Percy Jackson i filmformat var 

ju tvungen att begränsa på grund av tid. Filmformaten i sin tur kom med ihopkörningen av 

två viktiga vändpunkter som gjorde att hela filmen kan upplevas lite mer forcerat jämfört 

med boken. Med det menar jag till exempel att i filmen kastas vi ifrån vändpunkt ett (Mrs 

Dodds monstret) direkt till vändpunkt två (Minotauren), medan i boken händer vändpunkt ett 

i kapitel ett och vi får en hel del tid att smälta det innan kapitel fyra när vändpunkt två händer.  
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I denna analys har vi sett karaktärerna förändras, som i Percys fall då hans passivitet i filmen 

fick honom att verka som en passagerare i en film han borde driva. 

Vi såg karaktärer bytas ut, som i Ares fall när han byttes ut helt mot Luke, vilket drev 

berättelsen i en helt annan riktning. Vi såg karaktärer saknas helt, som i Nancy Bobofits fall 

då hennes roll togs över av dyslexin, då berättelsen fortfarande behövde något som drog Mrs 

Dodds uppmärksamhet. Och vi såg hur en karaktär kan förändras bara genom valen som 

ställs framför den ändras som när Percy lämnade Grover och tog med sig sin mamma ur 

underjorden. 

Resultatet är en bättre förståelse hur ett verk kan förändras när det adapteras till en 

uttrycksform som är annorlunda - vad som kan vinnas och förloras i berättelsen. I filmen om 

Percy Jacksons förlorades till exempel oskyldigheten som kunde ha vägt tyngre i berättelsen 

om skådespelare var i tolvårsåldern. Med det menar jag att om Percy hade varit tolvår i 

filmen så hade vi känt av faran mer - att se en tolvåring kämpa för sitt liv väger tyngre då 

man förväntar sig att den inte ska vara kapabel till det. Berättelsen i filmen förlorade också 

kampen mot guden (Ares) som kunde ha gjort Percy starkare som karaktär. En tolvårig 

skolbarn som besegrar en gud är den riktig David och Goliat berättelse. I filmen miste Percy 

också chansen att dräpa Mrs Dodds, något som hade gett Percy en stabilare grund att stå på 

som Protagonist. Om detta hade hänt hade vi sett hur Percy bearbetar att han just mött ett 

monster och lyckades dräpa det. Med detta menar jag återigen att en protagonist enligt 

McKee måste ta beslut och att dessa beslut driver berättelsen.  En adaption kan också belysa 56

saker som källmaterialet kunde ha gjort bättre. Till exempel i boken förlorade man kärleken 

mellan far och son som kunde ha vägt tyngre i berättelsen om Poseidon hade varit en karaktär 

på samma sätt som i filmen.  

Min syn på adaption har förändrats under denna uppsats då jag nu har sett vilka saker som 

kan bygga upp eller bryta ner en adaption. Tidsbegränsning är en viktig sådan faktor som 

begränsar en adaption, något som Thomas M. Leitch också tycker. Men det finns också 

mycket som kan hjälpa en adaption nå höjder källmaterialet kan endast drömma om. T.ex så 

 McKee, s. 195.56
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kan adaptioner lära sig av misstag som källmaterialet gjort och förbättra på dem, som filmen 

om Percy Jackson gjorde i relationen till Percys pappa. Det jag har lärt mig är att filmer och 

böcker går att jämföra, men inte under samma regler. Leitch säger att det inte är så stor 

skillnad mellan uttrycksformerna, men man märker ändå att faktumet att film är en visuell 

uttrycksform och oftast inte utspelas under mer än två timmar, gör en bra skillnad. Och att 

filmer kan vara precis lika bra så länge jämförelsen är rättvis. 

Percy Jackson och kampen om åskviggen (2010) är en mångbottnad berättelse som följer tre 

unga individer under en farlig resa. Boken är originalet, och som Leitch säger, så kommer 

den alltid att vara bäst på att vara sig själv.  Adaptionen är en egen berättelse med egna 57

referenser och till och med egna karaktärer som inte förekommer i källmaterialet. Adaptionen 

har gjort så att mycket har lagts till i berättelsen, men den har också gjort så att mycket har 

tagits bort. Jag var själv, innan denna uppsats, en sån som alltid sa att böcker är bättre än 

filmer, men nu kan jag starkt hålla med Hutcheon, Leitch och McFarlane om att adaption ska 

ha rätten att stå på sina egna ben och representera skaparens vision istället för att försöka det 

omöjliga uppdraget att imitera källmaterialet. Jag valde Percy Jackson och kampen om 

åskviggen för att jag tyckte att det var ett tydligt exempel på en adapterad berättelse. Det är 

en berättelse som gjorde succé i biosalongerna, och ett verk som går skilda vägar från sitt 

källmaterial, men som ändå gör så bra ifrån sig att man bortser från att det ens finns böcker 

som den baseras på. Detta stödjer återigen vad Hutcheon säger om att en adaption inte måste 

vara en exakt replika av källmaterialet för att lyckas, även om man bortser från faktumet att 

det är praktiskt omöjlighet att skapa en perfekt kopia av något överhuvudtaget. Avery 

Thompson, krönikör på webbsidan, Popularmechanics, förklarar i artikeln Why Creating a 

Perfect Clone Is Impossible (2016) att det är omöjligt att göra en perfekt klon. Man kan se 

adaption på samma sätt - det är inte möjligt där heller.  ”Fidelity critisism” är en kritik som 58

gör att adaptioner anses vara mindre värda, eller helt enkelt sämre berättelser jämfört med 

källmaterialet. Efter att ha grävt djupare i ämnet så kan jag bara konstatera att lösningen är, så 

klart, kunskap.  

 Leitch, s. 161.57
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5.1 Förslag till vidare forskning 
Inom adaptionsteorierna ser vi olika teoretiker som argumenterar om vad som är adaption, 

och vad som kan adapteras eller inte. Bland teoretikerna ser vi en som sticker ut - Linda 

Hutcheon. Mitt förslag till vidare forskning är en nedbrytning av Hutcheons teori specifikt. I 

Hutcheons teori säger hon bland annat att musik inte kan adapteras utan att gå in på djupet 

om det - jag undrar varför inte.  Jag föreslår att nästa studie inom adaptionsteori analyserar 59

och kritiserar Hutcheons teori, så att det leder till en mer konkretiserat teori om vad som 

räknas som adaption och vad som kan adapteras. 

 Hutcheon, s. 170.59
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