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ABSTRACT
Syftet med denna uppsats är att jämföra boken The Hunger Games (2008) av
Suzanne Collins med filmen The Hunger Games (2012) regisserad av Gary Ross
och försöka ta reda på vilken sorts adaption som är gjord. Jag arbetar med boken
och filmen The Hunger Games var för sig för att eventuella skillnader ska
framträda tydligare vad gäller karaktärer och miljöbeskrivning. När jag gått in på
djupet och jämfört boken The Hunger Games med filmen märker jag vad som är
förändrat. Till exempel saknas vissa karaktärer och scener i boken i filmversionen,
medan andra scener har lagts till i filmen. Samtidigt är det förståeligt att en del
måste göras om och tas bort för att en bok på flera hundra sidor ska kunna visas i
en film på cirka två timmar. Tillägg, borttagna avsnitt och ändringar kan vara till
både fördel och nackdel.

Nyckelord: Bok, Film, Adaption, The Hunger Games, Karaktärsbeskrivning,
Miljöbeskrivning
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1. INLEDNING
Det som fångade min nyfikenhet, mitt intresse och som övertygade mig om att ge The Hunger
Games en chans var att många sa att boken och filmen var väldigt bra, bland annat släktingar
och vänner till mig. Även många lärare på min verksamhetsförlagda utbildning på en
högstadieskola hade läst boken. Lärarna sa att den var fantastisk och nu funderade de på hur
de kunde använda sig av boken och filmen i skolan. Detta gjorde att jag bestämde mig för att
The Hunger Games skulle vara en av böckerna jag skulle läsa sommaren 2012 (det slutade
med att jag läste hela trilogin på en vecka).

Jag är alltså student vid Högskolan Dalarna som studerar till svensklärare. En av
anledningarna att jag vill bli svensklärare är mitt intresse för böcker och film. Oftast är jag
öppen för allt inom böcker och film. Boken jag läser eller filmen jag tittar på ska få en chans
innan jag bestämmer mig för om jag ska fortsätta läsa eller avsluta filmen. Men The Hunger
Games var jag faktiskt skeptisk till eftersom boken verkade vara alltför blodig och brutal,
eftersom barn och ungdomar dödar varandra.

Boken The Hunger Games (Hungerspelen) är den första delen i en trilogi som kom ut 2008
skriven av den amerikanska författaren Suzanne Collins. Över 20 miljoner exemplar har sålts
av böckerna världen över.1 Hela trilogin kommer att filmatiseras och första delen The Hunger
Games hade biopremiär fredagen den 23 mars 2012 och bara under helgen drog filmen in 214
miljoner dollar (1,5 miljarder svenska kronor) världen över.2

I min uppsats kommer jag att använda mig av den första boken och filmen i trilogin. Jag
kommer att använda mig av den engelska versionen av boken eftersom engelska är
originalspråket.

The Hunger Games utspelar sig i en nära framtid i ett Nordamerika som är indelat i 13
distrikt. Distrikten gör uppror mot regimen, men de får till slut se sig besegrade och för att
visa sin makt utplånade regimen distrikt 13. Efter detta uppror bildades landet Panem. Panem

1
2

http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/hunger-games-forandrade-hennes-liv
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/rekordoppning-for-hunger-games
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består av huvudstaden samt 12 distrikt och varje distrikt är specialiserat på ett yrkesområde
som till exempel fiske, jordbruk, kolproduktion och textilproduktion.

För att påminna de 12 distrikten om sin makt arrangerar regimen varje år evenemanget
Hungerspelen. Till varje hungerspel utses en flicka och en pojke mellan 12 och 18 år
slumpmässigt från varje distrikt, vilket ger 24 spelare sammanlagt. Spelarna släpps in på en
arena som kan innehålla vilken miljö och vilket klimat som helst (öken, vinter, regnskog
osv.). Vinnaren av Hungerspelen är den spelare som har överlevt bäst och undvikit de faror
som finns på arenan, samt dödat sina medspelare. Allt direktsänds så att hela Panem kan följa
spelet från sina TV-apparater, dygnet runt.

När berättelsen börjar har det gått 74 år sedan upproret och huvudkaraktären Katniss
Everdeen är 16 år och bor i distrikt 12 med sin mor och tolvåriga syster Primrose. Andra
karaktärer som finns med i The Hunger Games är Gale Hawthorne, Peeta Mellark, Effie
Trinket, Haymitch Abernathy, President Snow och Cinna m.fl.3

2. SYFTE
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som händer med en bok när den blir film. Jag
kommer att jämföra boken The Hunger Games skriven av Suzanne Collins med filmen The
Hunger Games som är regisserad av Gary Ross och försöka ta reda på vilken sorts adaption
som är gjord.
3. FRÅGESTÄLLNINGAR


Hur beskrivs karaktärerna Katniss Everdeen, Peeta Mellark, Gale Hawthorne och
Haymitch Abernathy i boken och filmen?



Hur beskrivs miljön i distrikt 12 i boken och filmen?



Vad från boken har man valt att inte ha med i filmen och vad har man lagt till?
(Varför?)



3

Vilken sorts adaption är gjord?

Suzanne Collins, The Hunger Games, Scholastic Inc: London, 2008, s.21-22
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4. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING OM ADAPTION
När en bok ska bli film sätter en process igång, en så kallad adaptionsprocess. Till min hjälp
för att gå in djupare på ämnet adaption och de problem som kan uppstå ska jag använda mig
av Brian McFarlanes bok Novel to film – an introduction to theory of adaption, Linda
Hutcheon bok A Theory of Adaption och Timothy Corrigans bok Film and Literature – An
introduction and reader.

Adapterade berättelser omger oss människor idag genom olika medier: böcker filmatiseras,
böcker blir teater, filmer görs om till datorspel osv. Enligt McFarlane finns det två sätt att se:
den mentala bilden och den visuella bilden. Exempel på dessa två sätt att se är läsaren som får
sin egen mentala bild av boken som lästs (bokens värld och karaktärer m.m.). Datorspelaren,
publiken i biosalongen eller teatersalongen får den visuella bilden av boken som adapterats.4

Enligt Corrigan har det lett till frågan om den mentala bilden är bättre än den visuella bilden.
Enligt Corrigan får läsaren som läser boken före filmen sin egen inre bild av boken och det
kan vara miljön, karaktärerna m.m. Corrigan menar att läsaren får med sig mer förkunskaper.
Ser publiken filmen först är publiken ett ”oskrivet blad” och får filmskaparens bild av boken.5
I mitt fall valdes läsning av boken The Hunger Games före filmen eftersom en läsare får sin
egen inre bild och mer förkunskaper. Exempel på förkunskaper från boken The Hunger
Games är historien om familjen Everdeens katt Buttercup.6

Förutom det McFarlane och Corrigan tar upp så vill Hutcheon lägga till temaparker (Harry
Potter7) och framväxten av fankulturer på internet som använder sig av sidor som YouTube,
facebook och twitter. På det viset kan fansen kommunicera med varandra, världen över.
Vilket har lett till att fansens favorithistorier vilar i deras händer genom att historien lever
vidare i fantasin och ekonomiskt menar Hutcheon.8

4

Brian McFarlane, Novel to film – an introduction to the theory of adaption , 1996, s.3-4
Timothy Corrigan, Film and Literature – An introduction and reader, 2nd edition, 2012, s.109
6
6.5. LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN BOK OCH FILM, s.24
7
http://www.wizardingworldharrypotter.com/
8
Linda Hutcheon/Siobahn O´Flynn, A Theory of Adaption, 2nd edition. Routledge, New York, 2013, s.XIII,XIX
5
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Enligt McFarlane måste filmskaparen göra val. Filmskaparen kan välja att försöka skapa en
känsla av trohet till boken som adapterats genom att skapa miljöer, platser och kläder osv. ur
boken som adapterats. En filmskapare kan även välja att gå sin egen väg, göra något eget och
sätta sin egen prägel på filmen.9 Hutcheon håller delvis med det McFarlane säger men hon vill
även poängtera att det är en fråga om kvantitet och kvalitet.10 Därför är det intressant att göra
denna jämförelse mellan Suzanne Collins och Gary Ross versioner av The Hunger Games.

För att ta The Hunger Games som ett exempel kan en plats och miljö exempelvis vara Distrikt
12 där Katniss bor eller skogen som ligger lite utanför byn där Katniss träffar sin bästa vän
Gale i smyg för tjuvjakt.

Det finns beskrivningar i boken The Hunger Games av karaktärernas kläder men inte alltid
färgerna på klädesplaggen så i filmen The Hunger Games har filmskaparen fått använda sin
fantasi eftersom det inte alltid finns färgbeskrivningar på karaktärernas klädesplagg. Därför
menar McFarlane att en filmskapare inte kan lova 100-procentig trohet till boken som
adapterats eftersom det är svårt att få det exakt som allt är beskrivet i boken och att det är
filmskaparens bild eller fantasi av den adapterade boken som publiken får se på bioduken.

Om publiken säger att adaptionen varit otrogen mot boken är det enligt Corrigan ett uttryck
för publikens besvikelse över att filmskaparen inte lyckades förmedla den litterära källans ton,
känsla eller författarens speciella stilistiska uttrycksätt.11

Oavsett om publiken känner att filmskaparen varit otrogen eller svikit boken som adapterats
så vill publiken enligt McFarlane ändå se filmskaparens version eftersom de vill jämföra sin
egen mentala bild av exempelvis karaktärerna och miljön osv. med filmskaparens bild av den
adapterade boken.12

9

McFarlane, 1996, s.7-9
Hutcheon/O´Flynn, 2013, s.37
11
Corrigan, 2012, s.68,75
12
McFarlane, 1996, s.7
10
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McFarlane nämner i sin bok Novel to Film13 en annan författare vid namn Christopher Orr
som också skrivit en bok med titeln The Discourse on Adaption. Orr menar att oron över
filmens trohet till dess litterära källa i text och själ definitivt har dominerat i diskussioner om
adaption.14
I försök att lösa problemet med betydelsen av trohet till boken för publiken anser McFarlane
att olika författare kommit med förslag som går ut på att betydelsen av trohet inte ska vara
lika viktig.15 En av dessa författare är Geoffrey Wagner och i sin bok med titeln The Novel
and the Cinema vill Wagner dela in adaptionen i tre kategorier:


Transposition – Den adapterade boken som visas på bioduken har en liten men
uppenbar inblandning av filmskaparen.



Commentary – Där en filmskapare har satt sin egen prägel på den adapterade boken
istället för otrohet eller direkt kränkning. Filmskaparen har antingen avsiktligt eller
oavsikligt förändrat boken som adapterats i vissa avseenden.



Analogy – Filmskaparens film av en litterär källa ska representera en ganska
betydande skillnad eftersom bok och film är olika konstverk.

Enligt Wagner måste publiken som ser adaptionen då veta vilken sorts adaption som är gjord
för att kunna kommentera adaptionen.16

Enligt McFarlane är adaptionsprocessen verkligen ett kreativt arbete som kräver olika val,
förmågan att återskapa och upprätthålla den adapterade bokens sinnesstämning m.m. Enligt
McFarlane bör filmskaparen genom sitt arbete visa trohet och lojalitet till boken som
adapterats.17

13

McFarlane, 1996, s.9,10
Christopher Orr, The Discourse on Adaptation,1984, s.72
15
McFarlane, 1996, s.10,11
16
Geoffrey Wagner,The Novel and the Cinema, Fairleigh Dickinson University Press: Rutherford, NJ, 1975, s.222,
224, 226
17
McFarlane,1996, s.7
14
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5. TEORI OCH METOD VID ANALYS AV EN VEM VINNER-HISTORIA

För att kunna gå djupare in på att beskriva karaktärerna och miljön har jag valt att använda
Kjell Sundstedts bok Att skriva för film och Staffan Björcks bok Romanens formvärld.

5.1. Kjell Sundstedt
Enligt Sundstedt behöver inte karaktärer vara med i filmen för att den ska bli ett konstverk.
Däremot skulle det i längden bli ganska tråkigt att se en folktom teaterscen. Men om det ska
finnas med människor eller karaktärer i filmberättelsen är det viktigare vilka karaktärer som är
med än vad som egentligen händer. Därför har filmen enligt Sundstedt ett brett sortiment av
möjligheter.18

I sin bok tar Sundstedt upp något som han vill kalla för en vem vinner-historia. I en vem
vinner-historia är berättarplanet underordnad handlingsplanet, vilket betyder att handlingen
eller intrigen är drivkraften i berättelsen. Spänningen ska öka från scen till scen fram till
slutet. Sundstedt visar i sin bok en modell hur en vem vinner-historia kan vara uppbyggd.


Akt 1: Väcker publikens uppmärksamhet



Presentation och fördjupning av miljöer, karaktärer och konflikter m.m.



En huvudkonflikt utvecklas och leder till Vändpunkt 1



Akt 2: Konfliktupptrappning



Karaktärer och intrig utvecklas och leder till Vändpunkt 2



Akt 3: Den dramatiska konfliktupplösningen och berättelsens avslutning19

Eftersom handlingen är drivkraften i en vem vinner-historia blir det lätt att handlingen tar
över och blir viktigare än karaktärerna. Då handlingen tar över går det för fort mellan
händelserna och det kan exempelvis bli mycket action. Det används färglösa och tunna
karaktärer vilket gör att publiken känner att något fattas eftersom det inte finns färgstarka
karaktärer publiken kan identifiera sig med. För att koppla detta till Collins och Ross
versioner av The Hunger Games är det en vem vinner-historia med den klassiska

18
19

Kjell Sundstedt, Att skriva för film, Ordfront förlag: Stockholm, 1999, s.164,165
Sundstedt, 1999, s. 88,135
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dramaturgiska strukturen där oftast två krafter eller viljor står emot varandra. Kampen mellan
krafterna leder till en slutlig uppgörelse där det avgörs vem som vinner och vem som
förlorar.20

En karaktär kan födas på två sätt:


Grundidén/intrigen skapas och ur den formas karaktären.



Karaktären föds och ur den formas intrigen. 21

En karaktär kan formas på olika sätt. Precis som vi människor formas av de val vi gör,
situationer vi hamnar i, människor vi möter och umgås med, miljön vi lever i osv. Ungefär på
samma sätt formas en karaktär. I filmer kretsar för det mesta allt kring handlingen, vilket
betyder att det oftast är genom handlingen och situationerna som uppstår i berättelsen som
karaktären formas. Även möten och relationer är karaktärsformande. Hur karaktären reagerar
på dessa situationer och relationer är viktiga delar i vad som formar en karaktär. Karaktärens
namn har en mer betydande roll än vad man kanske tror, men kläder och utseende spelar
naturligtvis också roll.22 Under det första mötet mellan publik och karaktär ska ett tycke
uppstå eftersom publiken vill lära känna karaktären, men det positiva tycket kan naturligtvis
ändras under berättelsens gång.23

Det finns diskussioner kring hur mycket publiken ska eller behöver veta om karaktären. Det
finns två sorters karaktärstyper:


Sammansatt eller öppen karaktär: publiken eller läsaren ser karaktären
mångdimensionellt ur olika vinklar.



Sluten karaktär: karaktären har få men tydliga egenskaper.

Båda karaktärstyperna kan finnas med i en berättelse, vilket kan ge lite mer liv åt berättelsen.
Att lära känna karaktärerna är viktigt. Framförallt är första intrycket man får som läsare eller
publik väldigt viktigt eftersom det är då läsaren och publiken lägger märke till karaktärens
utmärkande egenskaper. Karaktärens utmärkande egenskaper kan sedan fungera som en
nyckel in i karaktären. Enligt Sundstedt påminner processen om att skala lök; man börjar med
det yttersta lagret och går sedan djupare och djupare. Men däremot behöver man inte förstå
20

Sundstedt, 1999, s.164-165,271
Sundstedt, 1999, s.165
22
Sundstedt, 1999, s.165
23
Sundstedt, 1999, s.165-166
21
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karaktären fullt ut och det gör att manusförfattare exempelvis kan skriva om personer som de
egentligen inte riktigt vet hur de tänker och fungerar.24

Publik och läsare kan lära känna en karaktär på olika sätt. Som publik eller läsare kan vi ställa
frågor till oss själva. Det kan vara alla möjliga frågor om karaktären exempelvis: vad vill
karaktären innerst inne? Vilka drömmar har karaktären? Vill karaktären vinna någons kärlek?
Vill karaktären finna meningen med livet? Vem är det som berättar berättelsen? Att kunna se
karaktären som en helt främmande person kan också vara ett bra sätt att lära känna och förstå
karaktären. Att skapa en känslomässig närkontakt mellan publik och huvudkaraktär är ett av
det viktigaste i en vem vinner-historia.25

Även om det är viktigt att lära känna karaktären menar Sundstedt att karaktären måste ha så
kallade vita fläckar. Det vill säga att det finns ett mysterium, att det finns något mer än det
publiken eller läsaren ser och förstår. Publiken eller läsaren vill veta så mycket som möjligt
om karaktären och då blir de vita fläckarna viktiga, för om man vet allt om karaktären kan det
lätt bli ganska ointressant. De vita fläckarna måste finnas för att publiken eller läsaren ska få
utrymme för sina egna tankar och fantasier.

De vita fläckarna låter kanske självklart om man pratar om filmer och böcker men Sundstedt
menar att det även fungerar så med oss människor i vardagen, för det går inte att veta allt om
människorna i ens närhet (släkt, vänner, kollegor m.m.). Precis som med människorna i ens
närhet kan publiken och läsaren inte riktigt förstå karaktären fullt ut, vilket leder till att
publiken och läsaren börjar fundera över karaktärens beteende m.m. och kan fundera över det
en tid efter filmen eller boken är slut för att försöka förstå karaktären bättre.26

Orkestrering betyder att olika karaktärer behövs i en berättelse för att den inte ska bli
enformig och tråkig. Varje karaktär ska ha en funktionell och aktiv del i berättelsen.
Problemet är enligt Sundstedt att det kan vara svårt att ge en karaktär bara en funktion, istället
ger man karaktären en kombination av flera funktioner. Enligt Sundstedt kan det uppstå
problem om karaktärens enda funktion bara finns på grund av intrigen och sedan försvinner
24

Sundstedt, 1999, s.166-168
Sundstedt, 1999, s.173-175
26
Sundstedt, 1999, s.177-178
25
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när den gjort sin funktionella insats. Därför menar Sundstedt det är viktigt att ha i åtanke att
en och samma karaktär kan ha flera funktioner.27

I en vem vinner-historia är det viktigt med en huvudkonflikt och att publiken främst ser att
huvudkaraktären har en tydlig utveckling. Berättelsen skapar eller tvingar fram någon form av
utveckling hos huvudkaraktären och den behöver inte nödvändigtvis vara positiv. Berättelsens
handling ska innebära att huvudkaraktären genomgår någon form av utveckling som
exempelvis kan vara från god till ond. Huvudkaraktären måste utvecklas och mogna inför
berättelsens slutliga uppgörelse och denna mognadsprocess går att se i många böcker och
filmer. Oftast tittar man på karaktärens utveckling genom vad den gör och inte vad den
säger.28

En av de vanligaste huvudkaraktärerna enligt Sundstedt är den så kallade Hitchcockkaraktären. En Hitchcockkaraktär är en karaktär som inte vill bli indragen i någonting
överhuvudtaget. Hitchcockkaraktären vill leva sitt liv ifred men pga. av olika anledningar och
omständigheter tvingas karaktären att försvara sig.29

5.2. Staffan Björck
Miljön i böcker är svår att få fram eftersom böcker bara har det skrivna ordet till sitt
förfogande. Teater och film använder däremot miljön visuellt. Det kan exempelvis vara att få
fram en viss känsla, visa i vilken miljö eller vilken plats karaktären befinner sig på. Detta kan
även skapas genom ljudeffekter som musik, stadsljud som kan vara en kyrkklocka, gående
och springande eller cyklande människor samt tutande och körande bilar. Det visuella och
ljudmässiga ger en livligare illusion i filmberättandet men filmkameran kan inte visa det
Björck vill kalla för karaktärens inre rum, som karaktärens känslor, tankar osv. vilket är
mycket lättare att få fram i skriven form, exempelvis i en bok.30

27

Sundstedt, 1999, s.181-182
Sundstedt, 1999, s.182,184-187
29
Sundstedt, 1999, s.185
30
Staffan Björck, Romanens formvärld. 7. uppl. Stockholm: Natur & kultur, 1983,s.89-92
28
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Enligt Björck är det upp till författaren att bestämma hur mycket av miljön som ska beskrivas.
Miljön beskrivs om den har någon betydelse för karaktären och beskrivs då oftast genom
karaktärens ögon. Miljön kan även beskrivas för att få ett livligare tempo i berättelsen.31
6. ANALYS: Miljö och karaktärsbeskrivning i The Hunger Games

6.1. Boken - miljön i Distrikt 12
Distrikt 12 har ett invånarantal på cirka 8000. Invånarna i distrikt 12 påminner om varandra
eftersom de flesta har rakt svart hår, olivfärgad hy, grå ögon och bor i grå hus. Distrikt 12 är
det fattigaste distriktet i Panem och de flesta invånarna arbetar med kolproduktion, i
kolgruvor. Katniss beskriver distrikt 12 som stället där du kan svälta till döds i säkerhet och
nämner att invånarna har elektricitet 2-3 timmar på kvällarna.32

Kolgruvearbetarna som arbetar i kolgruvorna beskrivs gå med sänkta axlar och svullna
knogar. Det märks att de för länge sedan slutat bry sig om att få bort koldammet från sina
brutna naglar och insjunkna ansikten.33

The Hob är svarta marknaden i Distrikt 12. Det är där som Katniss och Gale byteshandlar
med de djur de fått genom tjuvjakt, exempelvis ekorrar, fisk och vildhundar. Katniss och Gale
byteshandlar då med Greasy Sae och av henne kan de få soppa, bröd, salt m.m.34

The Square är stället där invånarna i Distrikt 12 samlas för the reaping eller
Slåtterceremonin på svenska. Det är under Slåtterceremonin som spelarna till Hungerspelen
från Distrikt 12 utses.35
The Justice Building är byggnaden dit spelare från Distrikt 12 förs för att ta farväl av sin
familj och sina vänner före avfärden till Huvudstaden.36

31
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6.2. Boken - Karaktärer
För att kunna beskriva karaktärerna i både boken och filmen The Hunger Games kommer jag
att utgå ifrån Sundstedt enligt följande punkter.


Möten och relationer är karaktärsformande. Hur karaktären reagerar på dessa
mötessituationer och relationer är viktiga delar i vad som formar en karaktär.



Klädsel och utseende.



Att skapa en närkontakt mellan publik/läsare och huvudkaraktär är ett av det viktigaste
i en vem vinner-historia eftersom publiken/läsaren ska kunna identifiera sig med
karaktärens känslor.



Karaktärens utmärkande egenskaper är viktiga och de kan fungera som en nyckel in i
karaktären.



Berättelsen skapar eller tvingar fram någon form av utveckling hos karaktären och den
behöver inte nödvändigtvis vara positiv.

Katniss Everdeen är huvudkaraktären och är en karaktär som Sundstedt skulle kalla för en
Hitchcockkaraktär. Katniss är en sextonårig ung kvinna som helst vill leva sitt liv ifred och ha
så lite med regimen att göra som möjligt. Men allt det förändras då hon väljer att ta sin syster
Primrose plats i Hungerspelen och blir en offentlig person. Det är även då hon tvingas att
börja försvara sig. Katniss är enligt Sundstedt även en sluten karaktär som har få men tydliga
egenskaper.37

Före denna händelse lever Katniss ett lugnt och stilla liv i distrikt 12 med sin mor och
tolvåriga syster Primrose, även kallad Prim. I en första beskrivning av Katniss har hon ett par
”hunting boots”, tröja och byxor. Hon har långt mörkt svart hår som hon bär i en fläta. Hon
har grå ögon. Svält har gjort att Katniss är mager, men hon är trots det stark för sin storlek.38

Katniss är duktig på att veta vad man kan äta och inte äta och hur man kan gå tillväga för att
hitta föda, det vill säga genom jakt. Det var hennes far som lärde henne. Som tur var hann
fadern lära henne detta före gruvolyckan som tog hans liv när hon bara var 11 år gammal.39
37
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Faderns död tog Katniss mor mycket hårt och hon blev i stort sett apatisk. För Katniss kändes
det som hon förlorade både sin far och mor samtidigt. Moderns tillbakadragande gjorde att
den då elvaåriga Katniss inte hade något val än att bli vuxen snabbt och bli den som får
försörja familjen. Den nu sextonåriga Katniss har svårt att förlåta sin mor för att hon
tvingades bli vuxen fort. Men då Katniss tar Prims plats i Hungerspelen greppar hon hårt tag i
sin mors armar och säger med ett intensivt allvarligt tonfall att modern måste finnas där för
Prim, oavsett vad som händer. Citatet nedan visar Katniss sista ord till sin mor innan avfärden
mot Huvudstaden.40
”Listen to me. Are you listening to me?” She nods, alarmed by my intensity.
She must know what´s coming. “You can´t leave again” I say.
My mother´s eyes find the floor. “I know. I won´t. I couldn´t help what…”
“Well, you have to help it this time. You can´t clock out and leave Prim on her own.
There is no me now to keep you both alive. It doesn´t matter what happens.
Whatever you see on screen. You have to promise me you´ll fight through it!” My
voice has risen to a shout. In it is all the anger, all the fear I felt at her abandonment.
She pulls her arm from my grasp, moved to anger herself now. “I was ill. I could have
treated myself if I´d had the medicine I have now.”
That part about her being ill might be true. I´ve seen her bring back people suffering
from immobilizing sadness since. Perhaps it is a sickness, but it´s one we can´t afford.
“Then take it. And take care of her!” I say.

Katniss har en fantastisk sångröst, till och med fåglarna tystnar och det sägs att även hennes
far hade denna sånggåva. Hon har inte sjungit mycket sedan fadern dog, förutom då Prim har
varit sjuk. Katniss intalade sig att sång och musik var slöseri med tid men efter en diskussion
med Peeta, som är den manliga spelaren från distrikt 12 och som hört henne sjunga i skolan,
kommer hon fram till att anledningen till att hon inte sjunger är att sång och musik påminner
för mycket om hennes far.41

Katniss är duktig på bågskytte och har väldigt få vänner. Den bästa händelsen under dagen
som får henne att le är att smyga ut till skogen och jaga med sin pilbåge tillsammans med sin
bästa vän Gale. Katniss är även duktig på att använda kniv, bland annat att kasta kniv.42
40
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Gale får henne att känna sig säker och när han öppnar sina armar tvekar Katniss inte att gå in i
hans famn. Trots det har hon inga romantiska känslor för Gale, de är bara goda vänner. Men
hon medger att hon blir en aning svartsjuk på det sätt tjejerna viskar och tittar på honom när
han går förbi i korridoren i skolan och förklarar sin svartsjuka med att ”Good hunting partners
are hard to find”. Hon vill inte gifta sig, absolut inte ha några egna barn eftersom hon då
måste skaffa mat till fler munnar.43

Under berättelsens gång funderar Katniss och velar över sina känslor för Gale vilket leder till
att läsaren själv också börjar fundera. Collins lämnar till läsaren att själv att fundera, använda
fantasin och dra sina egna slutsatser om Katniss känslor för Gale. Detta är enligt Sundstedt en
så kallad vit fläck.

Katniss velande och funderingar över sina känslor för Gale blir inte lättare då Peeta kommer
in i berättelsen. Då Katniss hör Peeta Mellarks namn ropas upp som den manliga spelaren från
Disrikt 12 till Hungerspelen tänker hon ”Oh no. Not him” eftersom hon kommer ihåg den
dagen Peeta räddade hennes liv och gav henne hopp om livet. Katniss (elva år) befann sig
utanför Peetas familjs bageri. Katniss och systern Prim hade praktiskt taget ingen mat
eftersom fadern nyss hade dött i gruvolyckan och modern var i stort sett okontaktbar. Den
dagen såg Peeta henne utanför bageriet och då ”råkade” han olyckligtvis bränna två limpor,
vilket hans mor inte tyckte om och slog honom och sa att åt honom att ge de brända limporna
till grisarna. Katniss såg ett rött märke på Peetas kind och undrade vad modern slagit honom
med och kunde inte förstå hur en förälder kunde göra något sådant mot ett barn. Peeta väntade
tills kusten var klar och kastade sedan de brända limporna till henne. De har inte pratat med
varandra sedan dess men Katniss har känt en stor tacksamhetsskuld till Peeta och hoppas nu
att hon inte är den som måste döda honom.44

När Katniss och Peeta kommer till Huvudstaden är det dags att skaffa sponsorer till Distrikt
12. Som Spelare i Hungerspelen är det viktigt att bli omtyckt eftersom det är så man får gåvor
från sponsorer, vilket kan bli räddningen på arenan. Katniss blir inte glad då Peeta under en
intervju säger att han har varit förälskad i henne sedan han var liten, eftersom hon anser att
Peeta nu är hennes fiende. Men det hon inte vet är att deras mentor Haymitch bett Peeta att
43
44
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säga detta för att hjälpa henne eftersom Katniss inte är så social, inte riktigt vet hur hon borde
bete sig omkring andra människor. Därför skulle Peetas intervju enligt Haymitch få
henne att framstå som ”åtråvärd” i deras jakt på sponsorer till spelarna från distrikt 12.
Lögnen om Katniss och Peetas förälskelse eskalerar vilket leder till att Katniss får känslan av
att hon sviker någon som litar på henne, Gale.45

För att sammanfatta Katniss utifrån ovanstående beskrivningar är hon självständig och sedan
faderns död har hennes liv gått ut på att överleva. Hon vet inte riktigt hur hon borde bete sig
omkring andra människor. Hon har svårt att skaffa vänner på grund av händelser i sitt liv som
gett henne en ganska kall personlighet, vilket har lett till att hon håller sig för sig själv.
Katniss har egentligen aldrig brytt sig om att skaffa vänner eftersom hon prioriterar sin familj
och mat på bordet. Katniss är en överlevare och beskyddar de som betyder mycket för henne,
exempelvis då hon tar sin tolvåriga syster Prims plats i Hungerspelen. Hon kan vara envis och
bestämd ibland och har svårt att följa order.

Utveckling: Enligt Sundstedt ska främst huvudpersonen visa en tydlig utveckling och mogna
inför den dramatiska upplösningen. The Hunger Games är första delen i en trilogi och är bara
början på Katniss utveckling och mognadsprocess.

Katniss är från början en person som vill leva sitt liv ifred och vill ha så lite med regimen att
göra som möjligt. Men det förändras då Katniss tar sin syster Prims plats i Hungerspelen och
blir en offentlig person.

På arenan bekantar sig Katniss med en flicka vid namn Rue som är från distrikt 11. De blir
snabbt vänner och allierade. Katniss tycker Rue påminner om hennes syster Prim, därför är
valet att bli vän med Rue inte särskilt svårt för Katniss. Men allt förändras då Rue blir dödad
av den manliga spelaren från Distrikt 1. Det är då som Katniss tankar på att skämma ut eller
hämnas på regimen börjar på allvar och tanken att Rue och hon själv är något mer än bara en
bricka i regimens spel.

45
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Katniss kan inte bara lämna den döda Rue liggande på marken utan bestämmer sig för att
dekorera Rue lite fint med blommor före upphämtningen av henne, vilket inte kommer att
uppskattas av regimen men det bryr sig Katniss inte om. Då Katniss är klar med
blomsterdekorationen tar hon ett sista farväl av Rue. Sedan sätter Katniss sina tre
mellanfingrar mot sina läppar, håller sedan fingrarna i Rues riktning och går därifrån. Gesten
med de tre fingrarna betyder tack, beundran och farväl av någon man älskar. Därför är det en
gest som ofta syns på begravningar.46

Gale Hawthorne är en karaktär Sundstedt skulle kalla en sluten karaktär eftersom Gale har
få, men tydliga egenskaper. Gale är Katniss bästa vän och första beskrivningen av honom är
att han har rakt svart hår, olivfärgad hy och gråfärgade ögon.47

Gale är 18 år och bor med sin mor, två yngre bröder och en syster. Han är en man som
kvinnorna dras till, han är stilig, maskulin, stark nog för att arbeta i en kolgruva och han kan
jaga.48 Han är duktig på att fånga djur i sina fällor och han kan även använda pil och båge,
dock är han inte lika skicklig som Katniss.49

Gale är bra på att hålla saker och ting under kontroll men trots det kan han bli arg, oftast på
regimen och huvudstaden. Katniss låter honom uttrycka sina känslor mot huvudstaden när de
är i skogen eftersom hon tycker det är bättre han gör det i skogen än i byn. Katniss tycker att
hans ilska mot huvudstaden och regimen är meningslös eftersom det inte hjälper att fylla
deras magar.50

Gale är väldigt beskyddande mot Katniss och hennes familj och då det står klart att hon är en
av spelarna i Hungerspelen ber hon Gale att ta hand om hennes familj och inte låta hennes
familj svälta. Gale tvekar inte utan lovar henne att ta hand om dem.

Det är tydligt att Gale har känslor för Katniss, men om han vill något mer än bara vänskap
lämnar Collins upp till läsaren att avgöra. Enligt Sundstedt är det en så kallad vit fläck. Andra
46
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exempel som visar att Gale har känslor för Katniss är blickar och leenden han ger henne eller
då han introducerar sin idé på att rymma från distrikt 12 för Katniss. Gale vill att de ska
rymma tillsammans men Katniss tycker inte om idén eftersom hon inte vill lämna sin syster
Prim.51

Utveckling: I första delen i The Hunger Games-trilogin har Gale ingen tydlig utveckling.
Peeta Mellark är en karaktär som Sundstedt skulle kalla en sluten karaktär eftersom Peeta
har få men tydliga egenskaper. Peeta är den manlige deltagaren i Hungerspelen från Distrikt
12 och beskrivs vara normallång för en sextonårig ung man, muskulös med blå ögon och
askblont hår som ligger vågigt över pannan. Peeta bor tillsammans med sina föräldrar och två
äldre bröder och arbetar på familjens bageri.

Peeta är duktig på bakning, målning och kamouflage. Sina konstnärliga egenskaper har han
utvecklat genom att arbeta på familjens bageri exempelvis genom att dekorera tårtor osv. På
bageriet har han fått lyfta och bära tunga mjölsäckar vilket har lett till att han är väldigt stark.
Peeta är även duktig på brottning, han kom på andra plats i en skoltävling i brottning.52

Peeta har ingen bra relation till sin mor eftersom modern misshandlar honom både fysiskt och
psykiskt. Då det var klart att Peeta var den manliga spelaren från Distrikt 12 till Hungerspelen
och han skulle ta farväl av sin familj så sa modern uppmuntrande till honom att Distrikt 12
kanske äntligen har en vinnare. Peeta förstod snabbt att det inte var honom modern menade,
utan Katniss.53
Till skillnad från Katniss vet Peeta hur viktigt det är att få folket med sig och bli omtyckt för
att få sponsorer. Därför står han vid tågfönstret och vinkar till folkmassan då tåget rullar in i
Huvudstaden medan Katniss går därifrån.54
Under en intervju med Peeta i Huvudstaden säger han att han varit kär i Katniss sedan han var
liten. Anledningen till att han säger detta är enligt Haymitch att han vill hjälpa Katniss och

51
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Distrikt 12 bli mer ”åtråvärda” i sponsorernas ögon. Men då Katniss frågar Haymitch vad
Peeta verkligen tycker om att behöva ljuga och Haymitch svarar ”Don´t have to. He´s already
there.” gör svaret Katniss förvirrad. Är Peeta kär i henne på riktigt?55

Mycket tyder på att Peetas känslor för Katniss är äkta. Bland annat blir Peeta sårad då han
förstår att Katniss känslor inte varit äkta, att hennes agerande bara varit för spelet.56

Utveckling: Att vara med i Hungerspelen gör Peeta i denna första del av The Hunger Games trilogin mer självsäker.
Haymitch Abernathy är en karaktär som Sundstedt skulle kalla en öppen eller sammansatt
karaktär eftersom läsaren får Haymitch beskriven mångdimensionellt ur olika vinklar.
Karaktärer i boken The Hunger Games har olika uppfattningar och åsikter om honom,
exempelvis Katniss, Peeta och Effie.

Under de 74 år som Hungerspelen funnits har Distrikt 12 haft två vinnare, en av dem är
Haymitch Abernathy. Haymitch beskrivs vara en medelålders man med kulmage som är
alkoholist. Eftersom han är en före detta vinnare av Hungerspelen blir han automatiskt
Katniss och Peetas mentor. Det är Haymitch uppgift att se till att Katniss och Peeta överlever
på arenan.57

Haymitch tar till en början inte sitt arbete som mentor på så stort allvar, exempelvis frågar
Katniss om han kan ge något råd till henne och han svarar då ”Here´s some advice. Stay
alive” och skrattar, vilket retar upp både Peeta och Katniss. Men då Haymitch upptäcker att
Katniss och Peeta är två kämpar som verkligen vill överleva börjar han sakta fatta tycke för
sina spelare från Distrikt 12.58

55
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Utveckling: Den utveckling Haymitch genomgår i denna del av The Hunger Games trilogin
är att bli nykter och ta sitt arbete som mentor på allvar. Haymitch lovar Katniss och Peeta att
hålla sig nykter för att kunna hjälpa dem på arenan och det löftet håller han.59
6.3. Filmen – miljön i Distrikt 12
Distrikt 12 är ett fattigt distrikt vilket publiken kan se på de grå, delvis fallfärdiga trähusen.
Det är mycket grått och ljusa färger inne i själva byn. Det är nästan bara trädens gröna löv
som har färg och lyser upp.60
Invånarna i Distrikt 12 bär grå, beige, bruna och mycket ljusa färger på sina kläder. De flesta
kvinnorna bär klänning och männen tröja och byxor.

För att få fram känslan i Distrikt 12 spelas en lugn och dyster musik. Medan den lugna, dystra
musiken spelas visas en kvinna som tittar med tom blick ut genom sitt fönster, en kvinna som
tvättar sina kläder i en hink och försöker få bort smutsen från kläderna och smutsiga
halvnakna barn i 10-års ålder som hackar med pinnar i leran. Publiken ser och hör en grupp
svartklädda arbetare (klädda i byxa, skjorta, jacka, hjälm och en del av arbetarna har
plåthinkar/lådor i handen) som kommer gående genom byn med allvarliga, dystra och
smutsiga ansikten. En kvinna, två barn och en hund tittar diskret på en äldre man medan han
äter upp det sista av köttet på ett fiskben och slänger fiskbenet på en tallrik nedanför sig.
Publiken ser att det ligger flera uppätna ben på tallriken.61
Lite avsides ligger ett större brunt trähus, huset kan även beskrivas som en större lada. Ladan
är byns affär och där kan invånarna i Distrikt 12 köpa eller byta till sig varor eller saker de
kan behöva.62
Framför byggnaden ”Hall of Justice” hålls Slåttercermonin. Till Slåtterceremonin samlas
invånarna i Distrikt 12 för att utse sina spelare till Hungerspelen. Regissören Gary Ross ger
publiken en lite klaustrofobisk känsla eftersom grå tegelväggar formade som en fyrkant
omringar invånarna. Spända och nervösa barn och ungdomar står på led i ljusgrå/blå kläder.63
59
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6.4. Filmen - Karaktärer
Katniss Everdeen spelas i filmen The Hunger Games av skådespelerskan Jennifer Lawrence.

Katniss är en ung kvinna med mörkbrunt hår i en fläta. Hon har grå ögon, brun jacka, svart
tröja, mörkgrå byxor, ett brunt skärp runt midjan och bruna läderstövlar.64 Katniss är duktig
med pil och båge vilket filmskaparen Ross visar publiken genom att Katniss smyger ut till
skogen och skjuter mot rådjur och fåglar. Hon kan även använda kniv som vapen. Katniss
sjunger gärna om någon ber henne.65

Katniss bor med sin mor och lillasyster Primrose (Prim). Katniss verkar inte ha en riktig mor
och dotter-relation med sin mor eftersom Katniss knappt pratar eller tittar på sin mor, t.ex. då
hon kommer hem efter att ha varit ute i skogen och jagat. Katniss verkar vara den vuxne i
familjen eftersom hon är den som tar hand om Prim, tröstar henne och ser till att familjen har
mat.66

Katniss far dog i en gruvolycka och hennes mor tog faderns död mycket hårt vilket Ross visar
publiken genom en tillbakablick. Modern sitter på en stol med tom blick med Katniss
bedjande på knä som säger ”Mamma, sitt inte och titta på mig! Snälla, säg nånting.”67

När det är Primrose namn som ropas upp under Slåtterceremonin blir Katniss mycket
förvånad men ropar till slut ”Prim! Jag är frivillig! Jag är frivillig som spelare”. Då hon ska ta
farväl av sin mor och syster säger Katniss med låg allvarlig röst till sin mor att modern måste
vara närvarande och finnas där för Prim, eftersom Katniss nu är en av spelarna i
Hungerspelen.68
K: Du kan inte sluta lyssna.
M: Det gör jag inte.
K: Inte som när pappa dog. Du är allt hon har.
Du måste vara där för henne.
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(Modern nickar.)
K: Gråt inte

På tåget på väg mot huvudstaden träffar Katniss och Peeta Mellark (den manlige spelaren från
Distrikt 12) sin mentor Haymitch Abernathy. Katniss vill veta hur hon överlever på arenan
och Haymitch svarar ”Vill du veta hur du överlever? Du får andra att gilla dig”. Svaret
förvånar henne och Haymitch förklarar att genom att få folk att gilla spelaren får spelaren
sponsorer. För på arenan kan lite vatten eller tändstickor vara livsavgörande för spelaren och
sådant får spelaren bara genom sponsorer.69

Under en diskussion med Cinna som är Katniss och Peetas stylist får publiken en förklaring
till varför hon blev förvånad över Haymitch svar. Cinna frågar Katniss om hon vet hur en
spelare skaffar sponsorer och hon svarar ”Ja, men jag är inte bra på att skaffa vänner”. Det
kan nog stämma eftersom hon hittills har varit ganska ensam (förutom modern och systern)
och den enda vän som filmskaparen Ross visat publiken är Gale som Katniss jagar
tillsammans med i skogen.70

Under intervjun i Huvudstaden med Katniss är det tydligt att hon inte är van att prata och
hantera människor, exempelvis är Katniss lite spänd och tittar skräckslaget på publikhavet
under nästan hela intervjun.71

Under intervjun med Peeta får Katniss veta att han har varit kär i henne under lång tid.
Katniss blir inte glad över nyheten för enligt henne får Peetas kärleksförklaring henne att
framstå som ”svag”. Medan Haymitch tycker att hon behöver lite hjälp med att skaffa
sponsorer och därför skulle Peetas intervju hjälpa henne med detta. Intervjun skulle enligt
Haymitch få henne att framstå som ”åtråvärd”. Att Peeta är kär i henne kommer (enligt
Haymitch) att locka sponsorer, vilket kan rädda Katniss liv på arenan. Reklam för det
”olycksaliga paret” från Distrikt 12 kommer dessutom att locka sponsorer till spelarna från
Distrikt 12 menar Haymitch.72

69

Ross, 2012, 25min 52sek – 26min 30sek
Ross, 2012, 29min – 29min 15sek, 4min 47sek – 5min 14sek
71
Ross, 2012, 51min 20sek – 54min 37sek
72
Ross, 2012, 55min 41sek – 57min 30sek
70
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Utveckling: Denna första del i The Hunger Games-trilogin är början på Katniss utveckling
och mognadsprocess. Hon är till en början en ganska ensam person som vill leva sitt liv ifred.
Men det förändras då Katniss tar sin syster Prims plats i Hungerspelen och blir en offentlig
person.

Katniss träffar en flicka vid namn Rue i Huvudstaden men det är inte förrän på arenan som
Katniss lär känna Rue från distrikt 11 och de blir snabbt vänner.73 Men allt förändras då Rue
blir dödad av en manlig spelares spjut som träffar Rue i magen. Katniss blir förtvivlad och
kan inte lämna den döda Rue liggande på marken utan bestämmer sig för att dekorera henne
lite fint med blommor före upphämtningen av henne. Då hon är klar med
blomsterdekorationen tar hon ett sista farväl av Rue. Hon börjar gå därifrån men vänder sig
sedan om mot arenakameran, sätter sina tre mellanfingrar mot sina läppar och håller sedan
fingrarna i riktning mot arenakameran och går därifrån. Det Katniss inte vet är vad hennes
handling har för effekt på distrikten (framförallt Distrikt 11) som tittar. Med filmkameran
visar Ross den effekt Katniss handling (omedvetet) fått genom att låta kameran glida över till
Distrikt 11.

I Distrikt 11 gör folksamlingen fingergesten mot Katniss på skärmen. I folksamlingen vänder
sig en mörk man om (publiken kan anta att det är Rues far). Mannen börjar attackera de så
kallade fredsväktarna som bär vita dräkter med svart rand på sidorna, vita hjälmar och svarta
vapen. Fredsväktarna ska se till att det är lugnt i distrikten. Resten av folksamlingen i Distrikt
11 ser denne man (Rues far) och börjar även de gå till attack och då går inte upproret i Distrikt
11 att stoppa.74

Gale Hawthorne spelas i filmen The Hunger Games av skådespelaren Liam Hemsworth.

Gale är Katniss vän och har mörkbrunt, kort och lite spretigt hår. Han har mörkbrun väst, grå
tröja och mörkgrå byxor.75 I en diskussion med Katniss är det tydligt att Gale inte gillar
Hungerspelen eftersom han är irriterad på hela konceptet med Hungerspelen och om han
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Ross, 2012, 40min 51sek – 41min, 1h 27min – 1h 28min 57sek
Ross, 2012, 1h 35min – 1h 40min 19sek
75
Ross, 2012, 4min 47sek – 5min 14sek
74
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kunde skulle han lämna Distrikt 12 tillsammans med sina bröder och Katniss familj. Om Gale
inte bodde i Distrikt 12 skulle han tänka sig att skaffa barn, vilket Katniss inte kan tänka sig.76

Gale och Katniss är väldigt goda vänner eftersom det är honom som Katniss ber att ta hand
om hennes familj då hon inte kan ta hand om familjen själv eftersom hon är en av spelarna i
Hungerspelen. Frågan publiken ställer sig är om Gale vill vara mer än vänner och han vill
verkligen att Katniss ska komma hem vid liv. ”Vi är 24, Gale. Bara en kommer ut” säger
Katniss ”Ja. Och det ska bli du” svarar Gale bestämt.77 Svaret på publikens fråga om Gale vill
vara mer än vänner visas då Katniss kysser Peeta. Vid dessa scener låter Ross filmkameran
visa Distrikt 12 för filmpubliken. Publiken får då se en sårad Gale som vänder bort blicken
från skärmen eller vänder blicken nedåt.78

Utveckling: I denna första del av The Hunger Games-trilogin har Gale ingen tydlig
utveckling.
Peeta Mellark spelas i filmen The Hunger Games av skådespelaren Josh Hutcherson.
Peeta är från Distrikt 12 och är den manlige spelaren till Hungerspelen. Han har mörkblont
hår, ljusgrå skjorta och svarta byxor.79
Peeta arbetar på familjens bageri tillsammans med sin mor. Genom att arbeta på familjens
bageri har han blivit duktig på att måla och skapa kamouflage, vilket är konstnärliga
egenskaper som han utvecklat genom att exempelvis dekorera tårtor. Peeta är också väldigt
stark, vilket han blivit genom att bära och lyfta tunga mjölsäckar. Han har ingen bra relation
med sin mor vilket märks i Katniss tillbakablick då Peeta bråkar med sin mor om de brända
limporna som han sedan slänger över till Katniss som sitter under ett träd i regnvädret. När
han sedan berättar vad modern sa till honom då de skulle ta farväl innan avfärden mot
Huvudstaden visar samma sak: Modern hade sagt att Distrikt 12 äntligen kan ha en vinnare
men det var inte honom modern menade, det var Katniss. I den scenen sitter Peeta, Katniss,
Haymitch och Effie vid matbordet och äter middag, under middagen hamnar Peeta i en
diskussion med Katniss.80
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Ross, 2012, 6min 01sek – 7min
Ross, 2012,18min 58sek – 19min 40sek
78
Ross, 2012, 1h 44min 58sek – 1h 45min 17sek, 1h 48min 14sek – 1h 48min 30sek
79
Ross, 2012, 16min 20sek – 16min 45sek
77
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P: Jag har ingen chans att vinna. Ingen! Okej? Det är sant. Alla vet det.
Vet du vad min mamma sa? Att distrikt 12 äntligen kan ha en vinnare.
Men hon menade inte mig. Hon menade dig. Jag är inte särskilt hungrig.
(Det är nu alldeles tyst runt matbordet. Peeta torkar sig om munnen,
reser sig och går därifrån.)

Till skillnad mot Katniss kan Peeta hantera en publik eller människor för att bli omtyckt,
vilket Ross exempelvis visar i scenen då tåget rullar in i Huvudstaden. Det är en stor
folksamling utanför tåget, Peeta står vid fönstret och vinkar glatt till folksamlingen. Han ber
Katniss komma fram till fönstret också men hon sitter kvar på sin stol och då säger mentorn
Haymitch ”Han vet vad han gör” till Katniss och Peeta fortsätter att vinka till
folksamlingen. Detta visas också under Peetas intervju i Huvudstaden då Peeta charmar och
underhåller publiken och är väldigt avslappnad och säker under intervjun.81

Under intervjun med Peeta i Huvudstaden säger han bland annat att han varit kär i Katniss
under en lång tid. Under filmens gång frågar sig publiken om Peetas känslor är äkta och svaret
får publiken veta då Peeta och Katniss är på väg hem till Distrikt12. Peeta frågar Katniss vad
som ska hända nu. Hon svarar att hon bara vill glömma alltihop och han svarar ”Jag vill inte
glömma”.82

Utveckling: Att vara med i Hungerspelen gör Peeta i denna första del av The Hunger Games trilogin mer självsäker.
Haymitch Abernathy spelas i filmen The Hunger Games av skådespelaren Woody
Harrelson.

Haymitch är en medelålders man som dricker lite för mycket alkohol. Han har rakt blont och
lite rufsigt hår, beige/grå väst, vit skjorta och grå byxor. Haymitch har vunnit Hungerspelen
en gång för länge sedan och är Katniss och Peetas mentor. Hans arbete som mentor är att ge
råd och skaffa sponsorer till sina spelare.
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Ross, 2012, 37min 35sek – 38min 50sek, 40min – 40min 50sek
Ross, 2012, 27min – 27min 24sek, 54min 58sek – 56min 55sek
82
Ross, 2012, 2h 06min 50sek – 2h 07min 09sek
81
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Då Peeta, Katniss och Haymitch sitter på tåget till Huvudstaden är Peeta ivrig och vill ha råd
av olika slag, eftersom det är Haymitch arbete som mentor. Då svarar Haymitch ”Jaha, okej.
Acceptera att risken är stor att ni snart ska dö. Och ni kan vara helt säkra på att jag inte kan
rädda er”. Därpå frågar Katniss ”Varför är du här då?” och Haymitch svarar
”Förfriskningarna” och håller upp sin drink. I denna scen visas tydligt att Haymitch inte tar
sitt arbete som mentor på allvar.83

Under filmens gång ändras Haymitch inställning till sitt arbete. Han börjar ta det mer på allvar
och fattar tycke för sina spelare då han märker att Katniss och Peeta verkligen vill komma
hem levande. Haymitch säger till och med uppmuntrande till Katniss: ”Katniss, du kan klara
det här”.84

Utveckling: Den utveckling Haymitch genomgår i denna del av The Hunger Games-trilogin
är att bli nykter och ta sitt arbete som mentor på allvar.85
6.5. LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN BOK OCH FILM
Skillnaderna mellan de båda verken brukar vara det som gör att den ena, oftast boken, anses
vara bättre. De flesta som läst boken som adapterats tror att dessa skillnader är ”misstag” som
filmskaparen har gjort, att filmskaparen har försökt efterlikna boken men inte lyckats. Men
enligt mig har regissören Gary Ross gjort ett bra arbete eftersom det inte är sådan stor skillnad
mellan Collins och Ross versioner av The Hunger Games, förutom i nedanstående avseenden.

1. Inledningarna är olika eftersom boken inleds med att Katniss vaknar och inser att Prims
sida av sängen är tom, medan filmen inleds med en sammanfattning om vad Hungerspelen är
och hur Spelet har uppstått.
2. I boken framgår det att Katniss och Gale ska ha svart hår, medan de i filmen har mörkbrunt
hår.

83

Ross, 2012, 20min 57sek – 23min 45sek
Ross, 2012, 45min 18sek – 46min, 1h 00min 35sek – 1h 1min 28sek
85
Ross, 2012, 41min 20sek – 41min 25sek
84
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3. I boken får Katniss en härmskrikebrosch (en härmskrika är en fågel) av borgmästarens
dotter Madge. Madge kommer för att ta farväl av Katniss och då ger hon Katniss
härmskrikebroschen eftersom spelledarna tillåter spelaren bära någonting från spelarens
distrikt och Katniss lovar Madge att ha broschen på sig. I filmen får Katniss däremot broschen
av en kvinna som arbetar i den affär som finns i Distrikts 12. Madge och borgmästaren finns
inte med i filmen.

4. I boken introduceras och beskrivs en berusad Haymitch ramla av scenen under
Slåtterceremonin. I filmen är Haymitch inte ens med under Slåtterceremonin utan
introduceras på tåget på väg mot Huvudstaden.

5. I romanen porträtteras Haymitch ha tydlig kulmage och det har han inte i filmen.

6. I paraden för att visa upp alla distrikt åker Peeta och Katniss in med sin vagn för att visa
upp distrikt 12. Vid det tillfället i romanen ropar Cinna, Peetas och Katniss stylist, till dem att
de ska hålla varandra i hand. I filmen är det Peeta som föreslår att de ska hålla varandra i hand
eftersom publiken kommer att gilla det.

7. Spelledarna säger att vid Ymnighetshornet kommer spelarna att finna ryggsäckar med
något som spelarna desperat behöver. I romanen ser Katniss sin chans att skaffa medicin till
Peeta eftersom han har ett väldigt fult sår på benet. Katniss häller i lite sömnmedel i Peetas
soppa eftersom hon inte vill att Peeta ska följa efter henne då hon hämtar medicinen. I filmen
är det en helt vanlig soppa som Peeta får äta och sedan väntar Katniss på att Peeta ska somna.
När Peeta väl har somnat ger sig Katniss iväg för att hämta medicinen.
8. I romanen får läsaren veta att ”mutanthundarna” som jagar Katniss och Peeta har de döda
deltagarnas ögon, medan filmpubliken inte får veta eller höra talas om att ”mutanthundarna”
ska ha de döda deltagarnas ögon.

9. I romanen blir Peeta väldigt sårad då han förstår att Katniss känslor inte är äkta, medan han
i filmen inte vill glömma någonting utan tror att Katniss älskar honom också innerst inne.
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10. I romanen får Katniss en bit bröd från Distrikt 11 efter Rues död, medan man i filmen ser
Distrikt 11 göra uppror. Katniss får inget bröd.

11. Romanen berättas i jag-form och det är huvudpersonen Katniss som är berättaren. I filmen
finns ingen berättarröst, inget av Katniss tankar finns med i filmen. Det betyder att
filmpubliken själv får läsa av Katniss genom hennes ansiktsuttryck, kroppsspråk,
tillbakablickar och andra uttryck.

12. Enligt romanen ska Peeta vara duktig i brottning, han kom på andra plats i en skoltävling.
I filmen nämns inte brottning.

13. Då Katniss är med i Hungerspelen i romanens form anar och gissar hon hur hon tror att
spelledarna tänker. I filmen framställs spelledarna mycket tydligare som spelledare med
mycket stor påverkan på vad som händer inne på arenan i Hungerspelen. Vilket gör att filmen
visar tydligare hur regimen med President Snow i spetsen har makten och använder sig av
media för att påverka medborgarna i landet Panem.

14. I både romanen och filmen träffar läsaren och publiken familjen Everdeens katt Buttercup.
I romanen får läsaren veta att Prim hittade denna magra smutsiga gula katt med svullen mage
på grund av maskar och päls som kryllade av loppor. Prim var även den som döpte honom till
Buttercup.

Katniss tycker att han är världens fulaste katt och hade hon fått välja så hade hon genomfört
dränkningen av honom, eftersom Buttercup innebär en till mun att mätta. Men Prim blev så
ledsen att Katniss lät honom leva och deras mor såg till att han blev av med maskarna osv.
Sedan händelsen med dränkningen så visar Buttercup tydligt att han varken tycker om eller
litar på Katniss. Men sedan Katniss börjat ge honom lite inälvor då och då från de djur hon
dödat så har Buttercup slutat väsa åt henne ”Entrails. No hissing. This is the closest we will
ever come to love”.86

86

Collins,2008, sid.4
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Förutom att Buttercup beskrivs ha en smutsig gul päls så ska han även ha en intryckt nos, han
ska sakna hälften av sitt ena öra, hans ögon ska ha samma färg som en ruttnande squash. I
filmen får publiken se en lite tilltufsad svart/vit katt med ljusbruna ögon som väser åt Katniss
då hon är på väg ut och Katniss säger ”Jag ska koka gryta på dig”. Publiken får inte veta
kattens namn.87

6.6. Slutsats
Jag kan inte riktigt svara på varför regissören Gary Ross har gjort som han har gjort men
McFarlane skriver i sin bok att en filmskapare hela tiden gör val beträffande vad som ska tas
med osv. Men det finns även en risk med det, läsaren/publiken bli besviken om filmen skiljer
sig mycket från romanen. Därför brukar många tycka att romanen är bättre än filmen eftersom
de egna bilderna man skapat i sitt huvud när man läste romanen inte stämmer överens med
filmens gestaltning av dem. En sak som jag kan sakna i filmen är Katniss egna tankar.

Romanen The Hunger Games skrivs i jag-form och det är huvudkaraktären Katniss som
berättar medan i filmen finns ingen berättarröst alls, inget av Katniss tankar finns med i
filmen. Att det inte finns någon berättarröst i filmen tror jag är en av anledningarna till att
publiken inte får reda på lika mycket bakgrundsfakta genom Katniss tankar och beskrivningar
som Katniss har i boken. Publiken får exempelvis inte veta att ”mutanthundarna” ska ha de
döda spelarnas ögon. Alltså, publiken som ser filmen får helt enkelt inte reda på lika mycket
bakgrundsfakta som läsaren som läst romanen. Vilket kan leda till att publiken till viss del kan
bli förvirrad av handlingen och är enligt mig till filmens nackdel.

I boken Romanens formvärld tar författaren Björck upp att det är svårt att få fram miljön i en
roman eftersom romanen bara har det skrivna ordet till sin hjälp och därför är det upp till
författaren själv att bestämma hur mycket av miljön som ska beskrivas. Miljön i romanen
beskrivs om den har någon betydelse för karaktären och beskrivs då oftast genom karaktärens
ögon. Miljön kan även beskrivas för att få ett livligare tempo i berättelsen, medan teater och
film använder miljön visuellt. Det kan exempelvis vara att få fram en viss känsla, visa vilken
miljö eller plats karaktären befinner sig på. Miljön kan även beskrivas ljudmässigt genom
exempelvis olika stadsljud, musik m.m.
87

Ross, 2012, 2min 35sek – 2min 44sek
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Med det menar Björck att det visuella och det ljudmässiga ger en livligare illusion i
filmberättandet men att filmkameran inte kan visa det Björck vill kalla för karaktärens inre
rum, det vill säga karaktärens känslor, tankar osv. Vilket är mycket lättare att få fram i skriven
form i exempelvis en bok. Utifrån det Björck tar upp drar jag slutsatsen att det kan vara en
anledning till varför Ross har valt att inte ha med någon berättarröst i filmen, även om jag
skulle vilja att han till viss del valt ha med det.

Trots att det inte finns någon form av berättarröst i filmen The Hunger Games så har den det
visuella och det ljudmässiga till sin fördel eftersom karaktärernas kroppsspråk och
ansiktsuttryck gör filmen mer levande och verklig än romanen, ljudet ger möjlighet att stärka
upplevelsen ännu mer, oavsett vilken känsla eller händelse som förmedlas.

Sedan finns det saker som jag undrar varför de togs bort eller ändrades, som exempelvis
borttagandet av karaktärerna Madge och borgmästaren. Det är inga stora karaktärer men
Madge tycker jag ändå har en viss betydelse, med tanke på vad broschen och härmskrikan
kommer att få för betydelse längre fram i berättelsen. Så varför kunde inte Ross behålla
åtminstone Madge så att Katniss kunde få broschen av henne precis som i boken?

Scener som finns i romanen eller har ändrats i filmen är exempelvis då karaktären Haymitch
introduceras. Enligt romanen introduceras Haymitch under slåtterceremonin och ska då vara
berusad och ramla av scenen. Katniss ska enligt romanen få en bit bröd från Distrikt 11 som
tack för att ha visat respekt och sympati för Rue och Distrikt 11 genom att dekorera henne fint
med blommor samt fingergesten. I filmen introduceras Haymitch på tåget på väg mot
Huvudstaden och Katniss får inget bröd, istället får publiken se Distrikt 11 göra fingergesten
tillbaka mot Katniss och sedan att de gör uppror mot regimen. Dessa ändringar kan jag som
sagt inte svara på varför man har gjort, kanske har det att göra med att filmen ska flyta på
bättre och inte bli rörig. Tidsbristen kan också vara en faktor eftersom man ska få in 454 sidor
på ca 2 tim. För hur skulle filmen blivit om man tagit med allt som står i romanen?

Jag tror att om filmen skulle återberätta allt som berättas i romanen så skulle den vara flera
timmar lång och kanske till och med långtråkig. En bok kan man lägga ifrån sig ett tag om det
blir tråkigt och fortsätta läsa nästa dag. Däremot måste filmen hela tiden behålla vår
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uppmärksamhet. Därför drar jag slutsatsen att det är förståeligt att en del måste göras om och
tas bort för att en bok på flera hundra sidor ska kunna visas i en film på cirka två timmar. Vad
skillnaderna mellan en bok och en film baserad på samma bok beträffar, så kan alla dessa
tillägg, borttagningar och ändringar som sagt vara till både fördel och nackdel.
7. RESULTAT OCH DISKUSSION
Till att börja med är filmen en adaption av boken The Hunger Games. Ross har använt Collins
bok och förvandlat boken till film.

McFarlane skriver i sin bok Novel to film att en filmskapare hela tiden gör val, vilket stämmer
in bra. Jag har kommit fram till att det är en del som är borttaget jämfört med boken, men
även en del som har tillkommit eller ändrats i filmen The Hunger Games.

Tidigare när jag såg filmen The Hunger Games rakt upp och ned tänkte jag inte så mycket på
vilka skillnaderna och likheterna var, utan det är först nu jag har upptäckt vilken skillnad det
egentligen är mellan de båda verken. Det är inte förrän nu när jag gått in på djupet och jämfört
boken The Hunger Games med filmen som jag märker vad som faktiskt är ändrat i filmen The
Hunger Games. Exempelvis är karaktärer som finns i boken borttagna i filmen, som Madge
som ger Katniss härmskrikebroschen och borgmästaren som är Madges far. Scener som
återfinns i boken är borttagna i filmen, exempelvis scenen då en berusad Haymitch ramlar av
scenen under Slåtterceremonin. Scener som lagts till i filmen som inte finns med i boken är
exempelvis upproret i Distrikt 11 och scenerna på en sårad Gale då Katniss kysser Peeta.

McFarlane och Corrigan skriver i sina böcker att det finns en risk med att filmskaparen tar
bort, ändrar osv. eftersom läsaren/publiken kan bli besviken om filmen skiljer sig mycket från
den adapterade boken eftersom läsaren har skapat sin egen inre bild i sitt huvud då han/hon
läste boken. McFarlane och Corrigan är därför noga med att påpeka att det är filmskaparens
version av den adapterade boken som visas på bioduken.

Allt eftersom mitt arbete har fortskridit har jag kommit på flera områden som skulle vara
intressanta att forska vidare om. Ett sådant är filmmusiken och dess betydelse, ett annat en
djupare analys av scener och klippning, ett tredje den påverkan och betydelse våld och action
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har. Det senare eftersom The Hunger Games, som just nu är en av de mest populära
ungdomsböckerna i världen, innehåller en hel del våld.


Hur beskrivs karaktärerna Katniss Everdeen, Peeta Mellark, Gale Hawthorne och
Haymitch Abernathy i boken och filmen?

I min undersökning har jag arbetat med boken och filmen The Hunger Games. Att arbeta med
boken, filmen och karaktärerna för sig gjorde jag för att eventuella skillnader skulle framträda
tydligare. Det finns vissa skillnader mellan karaktärerna i boken och filmen:
Katniss
BOK

Har svart hår.

FILM

Har mörkbrunt
hår.

Peeta

Gale

Duktig på
Har svart hår
brottning (kom
på andra plats i
en skoltävling)
Brottning nämns Har mörkbrunt
inte i filmen.
hår

Haymitch
Har tydlig
kulmage

Har inte tydlig
kulmage

Fördelen med boken är att läsaren får använda sin egen fantasi både vad gäller karaktärernas
utseende och i viss mån även agerandet. Eftersom det är Katniss själv som är berättaren i
boken erfar läsaren hennes egna tankar m.m. Genom boken får läsaren mycket
bakgrundsfakta vilket gör att läsaren förstår händelserna och konsekvenserna bättre.

Sundstedt skriver i sin bok att en karaktär kan födas på två sätt:


Grundidén/intrigen skapas och ur den formas karaktären



Karaktären föds och ur den formas intrigen.

Jag skulle säga att det förmodligen är en blandning av de två typerna som passar bäst in på
The Hunger Games eftersom intrigen aldrig skulle ha skapats om det inte vore för Katniss.
Sedan påverkas hennes utveckling av vad som händer i intrigen. Som läsare och publik vill
man att det ska gå bra för huvudkaraktären Katniss och att problem som dyker upp ska lösas.
Att läsaren och publiken bryr sig om hur det ska gå för huvudkaraktären Katniss tror jag gör
berättelsen mer spännande.
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The Hunger Games är en vem vinner-historia. Enligt Sundstedt är huvudkonflikten och
huvudkaraktärens utveckling de centrala och styrande faktorerna i en vem vinner-historia
eftersom det främst är huvudkaraktären som ska förberedas för den slutliga uppgörelsen och
utifrån detta byggs hela berättelsen upp. Det är även väldigt viktigt att läsaren och publiken
märker att karaktärerna genomgår en tydlig utveckling. Eftersom det är första delen i The
Hunger Games- trilogin som jag fokuserar på i denna uppsats så har Gale ingen tydlig
utveckling medan Katniss blir mer regimkritisk, Peeta blir mer självsäker och Haymitch blir
nykter och börjar sköta sin uppgift som mentor.

Möten, relationer och hur karaktärerna reagerar i vissa situationer är en tydlig del i The
Hunger Games. I boken får läsaren tidigt en beskrivning av hur Katniss, Gale, Peeta och
Haymitch ser ut och även i filmen blir de tidigt presenterade. Det första mötet är enligt
Sundstedt mycket viktigt eftersom det är då ett tycke ska uppstå men det kan förändras under
berättelsens gång. Exempel på det i både boken och filmen The Hunger Games är karaktären
Haymitch. Han är som en berg- och dalbana eftersom det går upp och ned för både läsaren
och publiken om man ska tycka om honom eller inte. Det är svårt att välja sida, alltså vem av
Katniss, Gale, Peeta och Haymitch som har rätt eller fel i deras olika åsikter och de situationer
som uppstår.


Hur beskrivs miljön i distrikt 12 i boken och filmen?

Björck skriver i sin bok Romanens formvärld att det är svårt att få fram miljön i en bok
eftersom boken bara har det skrivna ordet till sin hjälp och att det är upp till författaren att
själv bestämma hur mycket av miljön som ska beskrivas. Miljön beskrivs om den har någon
betydelse för karaktären och beskrivs då oftast genom karaktärens ögon. Miljön kan även
beskrivas för att få ett livligare tempo i berättelsen. Det Björck skriver i sin bok tycker jag
stämmer eftersom miljön i boken The Hunger Games berättas och beskrivs minimalt genom
huvudkaraktären Katniss. Men jag tycker Collins är bra på att fånga känslan i Distrikt 12
eftersom man som läsare får känslan och bilden av att det är fattigt i Distrikt 12 där Katniss
bor. Katniss beskriver bland annat Distrikt 12 som stället där du kan svälta till döds i säkerhet
och nämner att invånarna har elektricitet 2-3 timmar på kvällarna.
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Teater och film använder miljön visuellt. Det kan exempelvis vara att få fram en viss känsla,
visa vilken miljö eller plats karaktären befinner sig på. Det kan även vara ljudmässigt,
exempelvis genom anpassad musik eller ljud som gående människor eller andra stadsljud osv.
Björck menar att det visuella och det ljudmässiga ger en livligare illusion i filmberättandet
men att filmkameran inte kan visa det Björck vill kalla för karaktärens inre rum (karaktärens
känslor, tankar osv.) vilket är mycket lättare att få fram i skriven form i exempelvis en bok.

Det Björck säger stämmer för filmen The Hunger Games har det visuella och ljudet till sin
fördel eftersom synen och hörseln gör att publiken lättare kan ta till sig av vad som händer.
Karaktärernas kroppsspråk och ansiktsuttryck gör filmen mer levande och verklig och ljudet
ger möjlighet att stärka upplevelsen ännu mer, oavsett vilken känsla eller händelse som
förmedlas. Ljudet och anpassad musik stärker glädjekänslor och även de svåra stunderna i
filmen.


Vad från boken har man valt att inte ha med i filmen och vad har man lagt till?
(Varför?)

Nu när jag gått in på djupet och jämfört boken The Hunger Games med filmen märker jag vad
som är ändrat i filmen The Hunger Games. Exempelvis är karaktärer som finns med i boken
borttagna i filmen. Två av dessa borttagna karaktärer är Madge som ger Katniss
härmskrikebroschen och borgmästaren som är Madge far. Tabellen nedan tydliggör
skillnaderna.
BOK
(Inledning) Katniss vaknar och inser att
Prims sida av sängen är tom.
Katniss har svart hår
Gale har svart hår
Katniss får en härmskrikebrosch (en
härmskrika är en fågel) av borgmästarens
dotter Madge då hon kommer för att ta farväl
av Katniss.
En berusad Haymitch ramlar av scenen under
Slåtterceremonin.
Haymitch har tydlig kulmage
(I paraden för att visa upp alla distrikt) Peeta
och Katniss åker in med sin vagn för att visa
upp distrikt 12 och Cinna ropar till Peeta och

FILM
(Inledning) sammanfattning om vad
Hungerspelen är och hur Spelet uppkom.
Katniss har mörkbrunt hår
Gale har mörkbrunt hår
Katniss får broschen av en kvinna som
arbetar i den affär som finns i Distrikts 12.
Madge och borgmästaren finns inte med i
filmen.
Scenen finns inte med eftersom Haymitch
inte är med under Slåtterceremonin.
Haymitch har inte tydlig kulmage
(I paraden för att visa upp alla distrikt) Peeta
och Katniss åker in med sin vagn och Peeta
föreslår att de ska hålla varandra i hand
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Katniss att de ska hålla varandra i hand.
(Spelledarna säger att vid Ymnighetshornet
kommer spelarna att finna ryggsäckar med
något som spelarna desperat behöver.)
Katniss ser sin chans att skaffa medicin till
Peeta eftersom han har ett väldigt fult sår på
benet. Katniss häller i lite sömnmedel i
Peetas soppa eftersom hon inte vill att Peeta
ska följa efter henne då hon hämtar
medicinen.
”Mutanthundarna” som jagar Katniss och
Peeta har de döda deltagarnas ögon.
Peeta blir väldigt sårad då han förstår att
Katniss känslor inte är äkta.
Katniss får en bit bröd från Distrikt 11 efter
Rues död.
Boken berättas i jag-form och det är
huvudpersonen Katniss som är berättaren.

Peeta ska vara duktig i brottning, han kom på
andra plats i en skoltävling.
Katniss anar och gissar hur hon tror att
spelledarna tänker och därför blir det inte så
tydligt för läsaren vilken makt och påverkan
spelledarna och president Snow verkligen har
genom media.

I romanen träffar läsaren familjen Everdeens
katt Buttercup som beskrivs ha en smutsig
gul päls, en intryckt nos, han ska sakna
hälften av sitt ena öra, hans ögon ska ha
samma färg som en ruttnande squash.

eftersom publiken kommer att gilla det.
Peeta får inget sömnmedel i soppan. Katniss
väntar på att Peeta ska somna. När Peeta väl
har somnat ger sig Katniss iväg för att hämta
medicinen.

Filmpubliken får inte veta eller höra talas om
att ”mutanthundarna” ska ha de döda
deltagarnas ögon.
Peeta vill inte glömma någonting utan tror att
Katniss älskar honom också innerst inne.
Distrikt 11 gör uppror. Katniss får inget bröd.
Filmen har ingen berättarröst, inget av
Katniss tankar finns med i filmen. Vilket
betyder att filmpubliken själv får läsa av
Katniss genom hennes ansiktsuttryck,
kroppsspråk, tillbaka blickar och andra
uttryck.
Brottning nämns inte.
I filmen framställs spelledarna mycket
tydligare som spelledare med mycket stor
påverkan på vad som händer inne på arenan i
Hungerspelen. Vilket gör att filmen visar
tydligare hur regimen med President Snow i
spetsen har makten och använder sig av
media för att påverka medborgarna i landet
Panem.
I filmen får publiken se en lite tilltufsad
svart/vit katt med ljusbruna ögon som väser
åt Katniss då hon är på väg ut. Publiken får
inte veta vad katten heter.

Jag kan inte riktigt svara på varför Ross regisserat som han har gjort men enligt McFarlane är
det olika val som en regissör och filmskapare måste göra. Sedan tycker jag det är förståeligt
att en del måste ändras och tas bort för att en bok på flera hundra sidor ska kunna visas i en
film på cirka två timmar och att alla tillägg, borttagningar och ändringar kan vara till både
fördel och nackdel för berättelsen.
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Vilken slags adaption är gjord?

För att kunna besvara ovanstående fråga ska jag använda mig av Geoffrey Wagners tre
adaptions kategorier. Wagners tre adaptions kategorier är:


Transposition – adaptionen av boken som visas på bioduken har en liten men
uppenbar inblandning av filmskaparen.



Commentary – Där en filmskapare har satt sin egen prägel på den adapterade boken
istället för otrohet eller direkt kränkning. Filmskaparen har antingen avsiktligt eller
oavsikligt förändrat boken som adapterats i vissa avseenden.



Analogy – Filmskaparens film av en litterär källa ska representera en ganska
betydande skillnad eftersom bok och film är olika konstverk.

Jag skulle säga att Ross adaption av Collins bok The Hunger Games är vad Wagner skulle
kalla för en Transposition eftersom Ross film är väldigt trogen Collins bok. Bland annat följer
Ross film Collins romanstruktur, det vill säga filmens scener kommer i samma ordning som
scenerna i boken. Filmens repliker och dialoger är oftast väldigt lika bokens dialoger, men att
Ross inblandning märks då karaktärer är borttagna och scener som lagts till eller tagits bort.
Exempel på scener som lagts till i filmen är scener från spelledarnas rum, upproret i Distrikt
11 samt scener från Distrikt 12. Dessa tillagda scener visas för filmpubliken medan Katniss är
på arenan, i romanen har Katniss och läsaren ingen aning om vad som händer utanför arenan.
Ross påverkan märks även på val av karaktärernas kläder, hus och byggnader m.m.
8. SAMMANFATTNING
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som händer med en bok när den blir film. Jag
har jämfört boken The Hunger Games skriven av Suzanne Collins med filmen The Hunger
Games som är regisserad av Gary Ross och försökt ta reda på vilken sorts adaption som är
gjord.

Jag måste erkänna att jag till en början var en av dem som var negativa till filmskaparens
”otrohet” mot romanen som filmen är baserad på. Men nu efter att ha gjort denna
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undersökning förstår jag vad McFarlane menar i avsnittet om teori och tidigare forskning: att
det är omöjligt med en 100-procentig trohet till boken.88 Därför förstår jag nu vilken svår
uppgift det måste vara och vill därför också poängtera att bok och film är två olika medier och
kommer därför att skilja sig åt.

En film har andra förutsättningar för sitt berättande. En film kan berätta saker visuellt utan att
använda ord, medan romanen har det skrivna ordet som kan sätta i gång fantasin. Enligt
Sundstedt är de vita fläckarna viktiga för att ge utrymme till läsarens och publikens egna
tankar och fantasier, vilket jag tycker har lyckats i både romanen och filmen The Hunger
Games. Läsaren och publiken kan omöjligt förstå allting och även när man läst ut boken eller
sett filmen till slut så finns det saker som inte är helt klara. Grubblandet fortsätter och det gör
att varje enskild person som läser boken eller ser filmen tar åt sig av berättelsen individuellt
på olika sätt.
Avslutningsvis vill jag säga att det trots allt är svårt att sätta likhetstecken mellan roman och
film. Det är fortfarande diskussion kring vilken som är den bättre. Ett förslag skulle vara att
man inte talar om att filmen är baserad på en roman eller att man säger ”löst baserad på en
roman”. På så vis tror jag att diskussionen och jämförelsen om vilken som är den bättre blir
mer nyanserad.

88

McFarlane, Brian (1996), sid.7-9
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