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Grekisk mytologi i The Lightning Thief 
av Rick Riordan 

Olivia Liu 

Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning är att genom en komparativ studie med utgångspunkt i teorier 

om dialogicitet, hypertextualitet och transformation, analysera förekomsten av grekisk 

mytologi i The Lightning Thief (2005) – vilken påverkan dessa har och hur de tar sig uttryck i 

Riordans roman. De grekiska myterna i The Lightning Thief har jämförts med de som beskrivs 

i Grekisk mytologi (1977) av Giovanni Caselli och Michael Gibson, En introduktion till 

grekisk mytologi (1989) av David Bellingham, samt Ovidius Metamorfoser (8 e.Kr.). 

Resultaten visar att de grekiska myterna har en förklarande funktion och agerar inspiration för 

Riordans egen berättelse. Likväl har författaren flyttat över de grekiska gudarna i myterna till 

The Lightning Thief och utgått från dem som modeller för framställningen av hans egna 

karaktärer. Dock har Riordan anpassat och moderniserat både myterna och gudarna för att de 

ska passa in i den värld som författaren själv har skapat. 

Nyckelord 
The Lightning Thief, grekisk mytologi, Percy Jackson, intertextualitet, dialogicitet, 
transformation, hypertextualitet, Rick Riordan. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Genom tiden har det funnits en fascination för det antika Grekland, som därför har blivit en 

stor inspirationskälla för många. Detta har satt sin prägel på samhället bland annat genom 

olika konstformer. Under exempelvis renässansen var antiken en stor inspirationskälla 

gällande arkitektur, konst, konsthantverk och litteratur.1 Men även senare har det gått att se 

antika influenser i litteraturen, vilket det franskklassicistiska dramat Fedra (1677) av Jean 

Racine och James Joyces modernistiska roman Ulysses (1922) är bevis för. Idag återspeglas 

denna högaktning inför antiken i till exempel vår litterära kanon, då verk som Odysséen 

(omkring 700 f.Kr.) av Homeros och Kung Oidipus (ca 429 f.Kr.) av Sofokles ingår i den. 

Emellertid är det inte endast genom den litterära kanon som vi får ta del av den antika andan, 

utan fascinationen för den grekiska kulturen har likaså tagit sig uttryck i form av nutida 

boksskildringar. En författare som har funnit inspiration från antiken är Rick Riordan, som har 

skrivit pentalogin Percy Jackson and the Olympians, vilken utgavs mellan åren 2005 och 

2009. Riordan har därtill skrivit fler serier där den grekiska mytologin uppmärksammas. The 

Heroes of Olympus-serien (2010-2014) är en uppföljningsserie på Percy Jackson and the 

Olympians, och serien The Trials of Apollo (2016-?) är hans nyaste serie om grekisk 

mytologi. 

Percy Jackson and the Olympians är en äventyrsserie som handlar om Percy Jackson, 

berättad ur ett jag-perspektiv. Genom en dramatisk händelse inser Percy att hans liv inte 

längre är som förut och han upptäcker att han är ett halvblod, det vill säga son till både en 

människa och en olympisk gud. På grund av att hans far är Poseidon, som är en av de 

mäktigaste gudarna (utöver Zeus och Hades, och tillsammans utgör de ”De tre stora”), är 

Percy bland de starkaste halvblod som finns. Men detta innebär också att han är ett av de mest 

sårbara, då monster oftare dras till honom. För sin egen säkerhets skull måste han därför i 

likhet med många andra halvblod träna på Halvblodslägret för att bli hjälte. Med hjälp av sina 

vänner går han sedan på olika uppdrag i strävan efter att förgöra monster och rädda världen 

från att falla i den onda titanen Kronos händer. I seriens första bok The Lightning Thief (2005) 

får vi följa Percys äventyr från att vara ovetandes om sin härkomst, till att gå på uppdrag för 

att finna Zeus stulna åskvigg innan sommarsolståndet. Under uppdragets gång möter Percy 
                                                        
1 Kurt Johannesson, m. fl., ”renässans” (Nationalencyklopedin),  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ren%C3%A4ssans (hämtad 2017-10-31). 
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och hans vänner Annabeth, dotter till Athena, och satyren Grover flera motgångar som de 

måste ta sig förbi för att kunna fullfölja deras uppdrag.  

Riordans pentalogi är i hög grad genomsyrad av referenser till antiken, men det mest 

utmärkande är myternas närvaro. Det är intressant att se hur dessa vävs in i berättelsen på 

olika sätt och hur de möjliggör handlingen samt driver den framåt. Inom vetenskapliga 

sammanhang finns det forskning kring användningen av den grekiska mytologin i Percy 

Jackson i relation till läsarna och dess mottagning, men hur Riordans roman samspelar med 

myterna är ännu ett relativt outforskat ämne.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att jämföra och undersöka användningen och anpassningen av 

grekisk mytologi i The Lightning Thief, som är den första boken i serien Percy Jackson and 

the Olympians, och vilka följder det kan innebära för Riordans bearbetningar. De 

frågeställningar som ämnas att besvaras är: 

•   Hur och varför sker anpassningen av de grekiska myterna? 

•   På vilket sätt fungerar de grekiska myterna som förutsättningar för Riordans 

berättelse? 

•   Hur skiljer sig Riordans framställning av de grekiska gudarna och halvbloden i 

jämförelse med dessa? 

 

1.3 Avgränsning 

Då inte hela samlingsverket är föremål för en undersökning är det tänkbart att de grekiska 

myterna används på andra sätt i seriens övriga böcker, än hur de används i The Lightning 

Thief. En läsning av hela bokserien skulle dock innebära en plattare analys, då en noggrannare 

fördjupning av dem inte är genomförbar på grund av uppsatsomfånget. Därför kommer jag 

med uppsatsens omfattning i åtanke att endast analysera den första boken i Riordans serie, av 

den anledning att en mindre textmassa innebär en fördjupning i verket, liksom grundligare 

analyser av befintliga användningssätt av myterna. Därtill kommer jag göra ytterligare en 

avgränsning som består av att endast analysera de grekiska myternas funktion, samt 

framställningen av gudar och halvblod. Detta beror på mångfalden av referenser till grekisk 
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mytologi i The Lightning Thief och uppsatsens begränsade omfång är inte tillräcklig för att 

göra fördjupningar i alla dessa.  

  Det är viktigt att poängtera att det inte går att fastställa några originalversioner av de 

grekiska myterna, något som kan innebära att de framställningar Riordan har utgått ifrån och 

de jag ämnar ha som utgångspunkt inte överensstämmer till fullo på detaljnivå. Detta kan vara 

bra att ha i åtanke under läsningen av undersökningen. På grund av den oerhörda mängd 

information som finns om de grekiska myterna och gudarna i mer eller mindre tillförlitliga 

källor, har jag valt att begränsa mig till tre böcker som behandlar detta ämne. Dessa är 

Grekisk mytologi (1977) av Giovanni Caselli (illustratör) och Michael Gibson (textförfattare), 

En introduktion till grekisk mytologi (1989) av David Bellingham, samt Ovidius 

Metamorfoser (8 e.Kr.). De två första titlarna ger en överblickande, allmännare bild av de 

versioner som finns av de grekiska myterna. Metamorfoser skiljer sig från de två förstnämnda 

böckerna, då boken själv är en bearbetning av myterna. Men eftersom Metamorfoser har varit 

och fortfarande är inflytelserik, har jag ändå valt att utgå från den. 

 

1.4 Tidigare forskning 

The Lightning Thief är ännu relativt outforskad i vetenskapliga sammanhang. Den 

huvudsakliga forskningen som finns om boken är relaterad till dess mottagning och läsaren, 

men även annan forskning existerar. Till exempel undersöker Alexander Leighton i sin artikel 

”Re-discovering Mythology: Adaption and Appropriation in the Percy Jackson and the 

Olympians Saga” hur Riordan genom adaption och appropriering återintroducerar grekisk 

mytologi i sin pentalogi. Genom en analys av The Lightning Thief diskuterar han hur Riordan 

använder sig av flera kända grekiska hjältesagor. Leighton anser att Riordan appropierar 

särskilda aspekter av dem för att sätta hjältesagorna i en modern kontext. Följden blir att den 

moral, de värderingar samt attityder som speglas i berättelserna närmar sig det moderna 

samhällets, snarare än det antika. Vidare diskuterar Leighton hur Riordans adaption kan 

mottas av läsare med eller utan kännedom om mytologin. Han menar att Riordans adaption 

kan uppskattas av båda typerna av läsare, tack vare det aktiva engagemanget Riordan har till 

de grekiska myterna, och att han skriver inom ungdomarnas referensramar. Dock påverkas 

böckernas mottagande även av den metanarrativa ramen, som i detta fall är filmadaptionerna 

av de första två böckerna i serien. Leighton argumenterar för att dessa adaptioner inte gör 

serien rättvisa, vilket leder till att filmernas publik inte leds vidare för att bli aktivt engagerade 
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i de tidigare texterna, det vill säga Riordans pentalogi. Slutligen anser Leighton att myterna 

får ny relevans i en ny social kontext liksom modern social geografi.2 Denna artikel är 

relevant för min undersökning eftersom begreppen adaption och appropriering ligger relativt 

nära de begrepp jag ämnar att analysera i denna uppsats.  

  Mugijatna, Sri Kusumo Habsari och Yunita Ariani Putri har skrivit artikeln ”Rick 

Riordan’s Intention in Writing Percy Jackson and the Lightning Thief and the Reception of 

the Readers”, där de ämnar beskriva hur grekisk mytologi presenteras i romanen, vad 

Riordans intention är och hur det har mottagits av läsarna. I undersökningen presenterar 

textförfattarna hur Riordans egna karaktärer får relevans i berättelsen genom att ge dem 

attribut som ofta definierar de grekiska gudarna. Vidare menar de att Riordan moderniserar 

gudarna för att anpassa dem till romanens moderna placering. I analysens andra del diskuterar 

textförfattarna Riordans intention och hans val av just grekisk mytologi. Deras slutsats är att 

den starka närvaron av grekisk mytologi i det amerikanska skolväsendet samt engelsk 

litteratur och Percy Jacksons tillhörande i denna tradition, öppnar upp för den ”värld” som 

amerikanerna har levt i. Slutligen diskuterar textförfattarna läsarnas mottagning och de menar 

att den kan delas upp i två delar: den estetiska uppskattningen som grundas i språket, den 

ironiska tonaliteten och handlingen, samt hur grekisk mytologi görs tillgänglig genom den 

närhet narrativet skapar genom kopplingen till den verkliga världen.3 Denna artikel är 

ämnesmässigt relevant för min egen undersökning, då den analyserar hur grekisk mytologi 

används och anpassas för att passa in i kontexten av The Lightning Thief.  

  I artikeln ”Anglo-American Teen Literature in Translation” analyserar A. Şirin Okyayuz 

hur faktorer som läsare, marknad och intertextuell samt interkulturell förmedling måste tas i 

beräkning vid en översättning från ett språk till ett annat. Şirin Okyayuz menar att 

paratextuella element, till exempel material från förläggare, tryck och förlag, påverkar bokens 

mottagande hos publiken. Vidare sätter hon intertextualitet i relation till tonårsläsaren och 

dennes tidigare kunskap av grekisk mytologi. Namn med intertextuella referenser som 

översätts kan vara svåra för unga läsare i en främmande kultur och översättaren måste ha flera 

aspekter i åtanke, innan hen kan bestämma vilken översättningsstrategi som är den mest 

                                                        
2 Alexander Leighton, ”Re-discovering Mythology. Adaption and Appropriation in the Percy Jackson and 

the Olympians Saga”, Mousaion. Special Issue on Children’s Literature and Reading, 2014:2, ss. 60-70. 
3 Mugijatna, Sri Kusumo Habsari & Yunita Ariani Putri, ”Rick Riordan’s Intention in Writing Percy 

Jackson and the Lightning Thief and the Reception of the Readers”, K@ta. A Biannual Publication on the 
Study of Language and Literature, 2014:2, ss. 78-83. 
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användbara.4 Som tidigare nämnts använder Şirin Okyayuz begreppet intertextualitet i 

samband med läsarens tidigare kunskap, men jag kommer däremot att vara mer textorienterad 

i min undersökning, det vill säga att jag avser finna samband mellan de texter Riordan har 

skrivit och de grekiska myterna, och inte utanför.  

  En artikel som undersöker grekiskt mytinspirerade ungdomsböcker, i relation till 

ungdomar i skolmiljö, är Sheila Murnaghans artikel ”Classics for Cool Kids: Popular and 

Unpopular Versions of Antiquity for Children”. I denna artikel använder Murnaghan bland 

andra The Lightning Thief som exempel. Hon skriver att Riordans syfte är att tillfredsställa 

läsarnas ogillande för skolan, men också att tilltala lärare och föräldrar i en parallell diskurs. 

Lärare tillråds att jämföra grekiska myter med moderniserade och omtolkade versioner för att 

uppmuntra eleverna att själva ta ställning. Riordan försöker att använda en omarbetning av 

klassisk tradition för utbildningssyften, trots att denna vanligtvis inte är särskilt 

utbildningsvänligt ställd. Enligt Murnaghan hoppas Riordan på att kunna engagera ovilliga 

läsare, som eventuellt har lässvårigheter, genom sina böcker.5 Denna undersökning är inte 

särskilt relevant för min analys då den inte behandlar intertextualiteten mellan myterna och 

The Lightning Thief. Dock är den lämplig att nämna i relation till tidigare forskning som har 

gjorts i samband med Percy Jackson and the Olympians.  

En undersökning som berör samma ämne, men ur en annan infallsvinkel, har gjorts 

av Diana Kodner Gökçe, Dana O’Brien och Lizanne Wilson. Undersökningen presenteras i 

artikeln ”A Learning Odyssey Artistic Collaboration around a Greek Myth”, där de har utfört 

ett projekt med sina elever i syfte för att besvara frågeställningarna: hur vet vi vad barn vet? 

Är ett sådant projekt givande för barnen? Om det är fallet, vilka enheter är de viktigaste för att 

framtida projekt ska bli lyckade? I denna beskrivs processen från att ha studerat grekisk 

mytologi i samband med en läsning av The Lightning Thief till att utföra en musikal. De 

resultat som framkommer är att barnen har lärt sig vikten av samarbete, de upptäcker vilka de 

är och hur de lär sig, samt att andra elever har andra, men samtidigt likvärdiga, egenskaper. 

Därutöver visar resultaten att skolan förstår att en stimulerande miljö, som engagerar hjärna, 

känslor, relationer, kropp och själ och ansvar, kan gagna barnens intellekt. Det är genom att 

lyssna till eleverna när lärarna är tillräckligt förberedda för att vara närvarande och 

uppmärksamma, som de kan förstå barnen. Lärare måste lägga märke till samt lära känna 

                                                        
4A. Şirin Okyayuz, ”Anglo-American Teen Literature in Translation”, New Review of Children’s Literature 

& Librarianship, 2017:2, ss. 149-162. 
5 Sheila Murnaghan, ”Classics for Cool Kids. Popular and Unpopular Versions of Antiquity for Children”, 

The Classical World, 2011:3, s. 350ff. 
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barnen och ställa följdfrågor så att eleverna själva kan ta ställning.6 Denna artikel är liksom 

den ovan viktig för att peka på forskningsläget, men är inte relaterad till min egen 

undersökning. 

 

2. Metod och teori 

2.1 Metod 
Denna uppsats kommer att bestå av en komparativ analys med en intertextuell utgångspunkt. 

Med termen intertextualitet, som betyder mellantextlighet, menas det förhållande som finns 

mellan texter. Begreppet innefattar ”allt från lån och anspelningar, formella och stilistiska 

band, till frändskaper och fiendskaper, traditionsbildning och häftiga uppbrott från nedärvda 

uttrycksformer”.7  

Intertextualitet och komparation kan sägas utgå från varandra, eftersom en komparativ 

analys innebär en jämförelse av likheter och skillnader mellan olika verk.8 Dock innebär en 

intertextuell analys att båda texterna är likvärdiga utan att nödvändigtvis ha någon direkt 

relation, till skillnad från en komparativ analys där en författare antas ha inspirerats av en 

annan.9  
 

2.2 Teori 

Det finns många olika sätt att se på intertextualitet, men i denna undersökning har jag valt att 

utgå från intertextualitet som dialog samt att utforska de intertextuella inslagen i The 

Lightning Thief med hjälp av de teorier som Genette kallar för hypertextualitet och 

transformation.  

 

                                                        
6 Diana Kodner Gökçe, Dana O’Brien och Lizanne Wilson, ”A Learning Odyssey Artistic Collaboration around 
a Greek Myth”, Schools. Studies in Education, 2012:2, ss. 147-159. 
 
7 Anders Olsson, ”Intertextualitet, komparation och reception”, i Litteraturvetenskap. En inledning, red. 

Staffan Bergsten, 2:a uppl. (Lund 2011), s. 51. 
8 Ibid., s. 53. 
9 Maria Nikolajeva, Children’s Literature Comes of Age. Toward a New Aesthetic (New York and London 

1996), s. 154. 
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2.2.1 Dialogicitet 

Litteraturvetaren Maria Nikolajeva skriver att termen dialogicitet, som gav upphov till den 

senare termen intertextualitet, härstammar från den ryske filosofen Mikhail Bahktin. Denne 

menade att varje nytt verk är en ny replik i en pågående dialog som har skapats mellan olika 

upphovsmän. Enligt denna teori kan en texts mening endast synliggöras genom en kollision 

med tidigare texter. Dialogicitet betonar textförfattarens intention och aktiva roll i 

framställningen av texten. Somliga forskare vill skapa en distinktion mellan dialogicitet och 

intertextualitet, där den förstnämnde handlar om den medvetna relationen till en text medan 

relationen i den sistnämnde kan vara både medveten och omedveten.10 Utifrån denna skillnad 

är det den medvetet inskrivna intertextualiteten som avses, och inte den som inläses senare av 

en läsare. För att en dialog ska vara meningsfull måste det finnas ett kvalificerat samband 

samt en tydlig intention till en tidigare framställning.11 Istället för att enbart konstatera att två 

texter bär på liknande drag, försöker man genom dialogiciteten undersöka vad den senare 

författaren gör med det tidigare verket, vilka typer av förvandlingar texten genomgår och 

varför. Med hjälp av intertextualitet är det möjligt att se hur moderna författare skapar sina 

texter i en dialog med traditionella berättelser.12 I en dialog framträder inte bara första rösten 

från en tidigare text i den nya texten, utan den senare gör en avvikelse genom en ”replik” med 

”intentionell laddning”.13 Ibland skrivs en text medvetet på ett sätt så att läsarna ska kunna 

känna igen den ursprungliga miljön, karaktärerna och handlingsmönstret. Beroende på hur 

författaren använder sig av dessa kan följande frågor ställas: vad är syftet? Vad gör författaren 

med handlingen? Tillägger hen något viktigt eller är det bara en imitation av den gamla 

berättelsen?14 

 

2.2.2 Hypertextualitet och transformation 

Enligt Genette ska hypertextualitet, utan att fungera som en metakommentar, inbegripa varje 

relation som förbinder en text B (en hypertext) med en tidigare text A (en hypotext). Då 

hypertexten är en text som härstammar ur en annan redan befintlig text, kan den inte existera 

utan hypotexten. Detta sker genom en process som Genette kallar för transformation, där 

                                                        
10 Ibid., s. 153f. 
11 Kjell Espmark, Dialoger (Stockholm 1985), s. 27. 
12 Nikolajeva, s. 154. 
13 Espmark, s. 30. 
14 Nikolajeva, s. 155. 



 

 
 

8 

hypertexten mer eller mindre märkbart framkallar hypotexten, utan att nödvändigtvis nämna 

eller citera den.15 Genette menar att ju mindre omfattande och uttalad hypertextualiteten hos 

ett specifikt verk är, desto mer beror verkets analys på läsarens tolkande beslut. Enligt honom 

skulle en sådan attityd innebära att all litteratur faller under hypertextualitet, något som skulle 

göra en undersökning ohanterlig. För att hypertextualiteten ska bli hanterbar har han därför 

valt att definiera detta begrepp som en hypotexts övergång till en hypertext, och att denna 

övergång både är omfattande (verk B härstammar helt från verk A) samt mer eller mindre 

officiellt uttalad.16 I Intertextuality har Genettes teorier sammanfattats av Graham Allen, som 

skriver att Genette avser den medvetna relationen mellan texterna. Hypertextualitet återfinns i 

litterära verk som bestäms av sin relation till andra texter: det är en kategori av texter som 

täcker särskilda kanoniska genrer som pastisch, parodi och travesti. Enligt Allen menar 

Genette att en läsares kunskaper om hypotexten är avgörande för en hypertextuell texts 

betydelse.17 

Det finns två typer av transformation. Den första sorten är den enkla eller direkta 

transformationen, som innebär att handlingen från A överförs till B, något som sker mellan 

exempelvis Odysséen av Homeros och Ulysses av James Joyce. Den andra typen av 

transformation är imitation, och det betyder att text B inspireras av text A, snarare än att 

direkt omplacera en handling.18 I denna kontext har ordet imitation alltså inte den vanligtvis 

negativa konnotationen, utan handlar snarare om inspiration.  

En transformation kan ske genom olika processer, exempelvis självbortrensning som 

innebär att författaren själv går igenom och redigerar sin text efter den första utgåvan, för att 

möjligtvis anpassa den efter en specifik publik. Andra processer är bortskärning och 

reducering, vilka innebär att förändringen sker utifrån för att anpassa materialet efter en viss 

publik, eller remediering (till exempel av ett förlag eller om ett verk ska adapteras till en 

film), och en sista är utvidgning. En sådan process innebär en utbrodering av hypotexten, 

alltså att hypertexten innehåller fler detaljer som inte fanns med i den tidigare texten.19 

De termer som kommer att vara centrala i denna undersökning är framförallt hypotext 

och hypertext, men även enkel transformation och imitation, som i detta fall snarare syftar på 

inspiration än plagiat.  
                                                        
15 Gérard Genette, Palimpsests. Literature in the Second Degree, övers. Channa Newman & Claude 

Doubinsky (Lincoln 1997), s. 5. 
16 Ibid., s. 9. 
17 Graham Allen, Intertextuality, 2:a uppl. (London & New York 2011), s. 105. 
18 Genette, s. 5f. 
19 Allen, s. 105f. 
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3.  Undersökning 

Dispositionen i detta kapitel kommer vara uppdelad i två delar. I den första delen av avsnittet 

kommer jag att undersöka hur de grekiska myterna fungerar som förutsättningar för The 

Lightning Thief. I denna del kommer jag att analysera de avsitt där Riordan har infogat en kort 

sammanfattning av hypotexterna i sin egen text, detta på grund av att det kan bli tydligare att 

se vad Riordan gör med dessa. I kapitlets andra del kommer jag att analysera hur 

framställningen av de grekiska gudarna i Riordans text skiljer sig från de traditionella myterna 

och hur dessa i sin tur kan påverka skildringen av halvbloden. Jag valt att analysera 

framställningen av Dionysos och Ares, då de är två gudar som har fått mer utrymme i 

romanen. I undersökningen om halvbloden kommer jag att analysera Clarisse och Luke 

eftersom de är två av de halvblod som framträder mer i The Lightning Thief. Anledningen till 

att jag inte kommer göra någon djupare analys av Percy och Annabeth i denna del, trots att de 

är de två mest framträdande halvbloden, är för att deras relation kommer att undersökas i 

undersökningens första del. 

För att underlätta läsprocessen kommer jag att särskilja de grekiska myterna från 

Riordans roman genom att kalla de förstnämnda för hypotext och den sistnämnda för 

hypertext. 

 

3.1 De grekiska myternas funktion i The Lightning Thief 

Det finns flera intertextuella inslag i The Lightning Thief där Riordan inte förändrar den 

grekiska mytologin så att den passar in i kontexten. Tvärtom är det dessa som lägger grunden 

och är förutsättningar för Riordans egen historia eftersom de har en förklarande funktion. Ett 

exempel på ett sådant intertextuellt inslag i denna roman är myten om hur de andra olympiska 

gudarna fångar Zeus i ett nät av guld efter att ha tröttnat på hans högmod som härskare.20 Det 

går att finna en något annorlunda tolkning av denna myt i Grekisk mytologi, då de andra 

gudarna i denna version binder fast Zeus med ett rep med hundra knopar.21 Här sker det en 

dialog mellan de två texterna, där Riordan avsiktligt har skrivit in hypotexten i sin egen 

framställning. Enligt både Riordans och Gibsons versioner av myten är Poseidon en av 
                                                        
20 Rick Riordan, The Lightning Thief [2005] (New York 2006), s. 137. 
21 Giovanni Caselli & Michael Gibson, Grekisk mytologi, övers. Karin Stolpe & Sven Stolpe (Oxfordshire 

1977), s. 17. 
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huvudinitiativtagarna till komplotten och denna myt verkar därför i The Lightning Thief som 

en förklaring till varför Zeus misstänker att Poseidon har stulit hans huvudblixt med planer att 

störta honom.  

Det kan tyckas att hypotexten inte har genomgått någon särskild förvandling i 

hypertexten, men vad som avses med förvandling kan diskuteras. Enligt Genettes teori är 

detta ett fall av hypertextualitet eftersom hypertexten är beroende av hypotexten för att en 

historia ska kunna uppstå. Utan den tidigare hypotexten skulle det inte finnas några 

förutsättningar för Riordan att låta Zeus fatta misstankar mot Poseidon och hota med krig i 

The Lightning Thief, alltså kan inte hypertexten existera utan hypotexten. Det finns två sätt att 

se på huruvida det är en enkel transformation eller en imitation som har skett. Det Riordan har 

gjort här är att direkt överföra den grekiska mytens handling till The Lightning Thief, utan att 

ändra på berättelsens huvudinnehåll, för att skapa sin egen version av den. Därför går det att 

argumentera för att det som har skett här endast är en enkel transformation. Dock finns det 

även belägg för att det är en imitation som är i skeende. I The Lightning Thief går det att ana 

en rivalitet som finns mellan Zeus och Poseidon. Istället för att Zeus makt bokstavligen hotas 

av att Poseidon fångar honom som i den grekiska myten, upplever Zeus att den hotas i och 

med Percys existens i The Lightning Thief. Detta beror på att barn födda till någon av De tre 

stora är starkare än andra halvblod, men på grund av en pakt som de tre gudarna slöt efter 

andra världskriget ska ingen av dem ha barn med dödliga människor.22 Zeus själv har inga 

halvblod som är hans egna och på så sätt hamnar han i underläge i relation till Poseidon, 

särskilt i Zeus egna ögon eftersom han tror att Poseidon tänker använda Percy mot honom. 

Grover som är medveten om de två gudarnas tidigare historia förklarar situationen för Percy:  
 

”if you were Zeus, and you already thought your brother was plotting to overthrow you, then your 
brother suddenly admitted he had broken the sacred oath he took after World War II, that he’s 
fathered a new mortal hero who might be used as a weapon against you.…Wouldn’t that put a 
twist in your toga?”23 
 

En ännu tydligare indikation på Zeus försvagade position är just att huvudblixten inte 

längre är i hans ägo, då den symboliserar hans makt.24 På grund av att han tror att det är 

Poseidon som ligger bakom stölden är det som att historien håller på att upprepa sig. 

Utifrån dessa resultat går det att dra slutsatsen att Riordans hypertext för en dialog med 

hypotexten, som fungerar som en inspiration till hans egen framställning, snarare än att 
                                                        
22 Riordan, s. 114. 
23 Ibid., s. 137.  
24 Ibid., s. 135. 
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han endast skriver av och överför den till sin egen text. Dessa faktorer leder följaktligen 

likaså till uppfattningen om att hypertexten har en tydlig dialog med hypotexten, 

eftersom läsaren kan känna igen karaktärerna och handlingsmönstret. Vad gäller miljön 

så är den också igenkännbar som en följd av att konflikterna utbryter i Olympen, som är 

gudarnas bostad, både i hypotexten och hypertexten.  

  I och med att Riordan har skrivit in fler detaljer som förklarar Zeus misstänksamhet mot 

Poseidon, har transformationen av hypotexten genomgått den process som kallas för 

utvidgning. Riordan nöjer sig inte med att endast skriva in och imitera hypotexten, utan han 

vidareutvecklar den så att ett djup, som tidigare inte existerade i myten, har skapats.  

Förutom att Riordan har överfört Zeus och Poseidons relation till sin roman, har han 

även transporterat relationen mellan Poseidon och Athena från de grekiska myterna. Men 

denna gång sker det genom en spegling i Percys och Annabeths (vänskapliga) förhållande och 

inte med hjälp av gudarna själva. Denna spegling som görs innebär att hypertexten håller en 

dialog med hypotexten angående den rivaliserade relationen. Att Percys och Annabeths 

föräldrar är just Poseidon och Athena komplicerar halvblodens relation till varandra. Innan det 

har fastställts vilken gud som är förälder till Percy har Annabeth ingen särskild attityd mot 

honom. Hon är inte nödvändigtvis vänlig men hon är tålmodig och förklarar saker han inte 

förstår eftersom han är ny inför allt. Dock vänder det efter att det har blivit klart att Poseidon 

är Percys far. Annabeth blir allt mer retlig, och när Percy får sitt uppdrag säger Annabeth till 

Percy att ”’Athena is no fan of Poseidon, but if you’re going to save the world, I’m the best 

person to keep you from messing up’”.25 Percy förstår inte varför Annabeth plötsligt har 

börjat ogilla honom och konfronterar henne. Annabeth berättar då för Percy om deras 

odödliga föräldrars historia med varandra:  

 
”Look … we’re just not supposed to get along, okay? Our parents are rivals.” […] ”One time my 
mom caught Poseidon with his girlfriend in Athena’s temple, which is hugely disrespectful. 
Another time, Athena and Poseidon competed to be the patron god for the city of Athens. Your 
dad created some stupid saltwater spring for his gift. My mom created the olive tree. The people 
saw that her gift was better, so they named the city after her.”26  

 

Den första historien handlar om Medusa, men eftersom den myten kommer att behandlas 

nedan, kommer jag inte att beröra den just nu. Berättelsen om Athenas och Poseidons fejd 

över Aten går att återfinna i En introduktion till grekisk mytologi, där det tillkommer fler 

detaljer kring hur stadens invånare reagerar över respektive gåvor: 
                                                        
25 Ibid., s. 147f. 
26 Ibid., s. 157. 
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Då rände Poseidon sin treudd in i Akropolis klippa så att en saltvattenkälla sprang upp som hotade 
att dränka staden, varpå athenarna klagade över att deras bördiga åkrar skulle förstöras och bad 
Athena om en mera användbar gåva. Athena stötte sin lans i klippan och genast växte där upp ett 
olivträd. Athenarna insåg att dess frukt skulle ge dem olja till matlagning, belysning och parfym 
och överlämnade staden till hennes beskydd.27 

 

Denna myt har i The Lightning Thief genomgått en enkel transformation med reduceringar, då 

Riordan endast har överfört en förenklad version av hypotexten till sin egen hypertext. Dock 

har Riordan inte vidareutvecklat myten och gjort en egen version av den i romanen, som han 

gör med exemplen nedan, utan i likhet med myten om Zeus och Poseidon har myten en 

förklarande funktion till varför Annabeth inte kommer överens med Percy. Detta innebär 

också att myten har agerat som inspiration för hypertexten och därmed betyder det att 

Riordans skildring om Percys och Annabeths relation är en imitation av relationen mellan 

respektives föräldrar. Ännu ett exempel på att hypertexten är en imitation är att de två 

halvblodens förhållande är mer komplicerat än det mellan Athena och Poseidon (åtminstone 

såsom Riordan framställer det). Tack vare att Percy och Annabeth går igenom så mycket 

tillsammans utvecklar de en vänskap och vid ett tillfälle frågar Percy vad som kommer att 

hända om gudarna går i strid mot varandra, om Athena och Poseidon kommer att vara på olika 

sidor. Annabeth svarar: ”’I don’t know what my mom will do. I just know that I’ll fight next 

to you. […] Because you’re my friend, Seaweed Brain’”.28 Detta citat pekar på att hypertexten 

avviker från hypotexten om den rivalitet som hittills har funnits, och svarar med ett eget 

bidrag som ger ett djup till berättelsen. Annabeths och Percys relation definieras inte bara av 

de odödliga föräldrarnas, något som skulle innebära att det är en enkel transformation. En 

anledning till varför Riordan låter sina karaktärer utveckla en vänskap kan vara för att denna 

vänskap utgör fler möjligheter än enbart en rivalitet, då de två halvbloden måste samarbeta för 

att kunna slutföra uppdraget. Att det finns både vänskap och rivalitet gör att det skapas en 

dynamik i romanen som är både komplex och humoristisk. 

En annan myt som utgör en viktig del i Percys äventyr i The Lightning Thief är den om 

Medusa. Den bakgrundshistoria vi som läsare får ta del av om Medusa i hypertexten är 

berättelsen om hur Medusa blev förvandlad till det monster som hon idag är känd för, det vill 

säga kvinnan med ormar till hår och ögon som kan förstena. Enligt The Lightning Thief var 

Medusa en gång i tiden Poseidons flickvän och på grund av att det älskande paret träffades i 

                                                        
27 David Bellingham, En introduktion till grekisk mytologi, övers. Tora Palm (London 1989, Västerås 

1991), s. 32. 
28 Riordan, s. 251. 
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Athenas tempel blev Medusa bestraffad av Athena, likaså hennes systrar som hjälpte henne att 

ta sig in i templet.29 I Metamorfoser står det om Medusa:  

 
Utan like var hennes fägring en gång i tiden, och utan tal de stormän som svartsjukt tävlade om 
hennes gunst. Men skönast av allting hos flickan var hennes hår […]. Dock blev hon tagen med 
våld i Athenas tempel, så sägs det, av Oceanens gud. Sitt kyska ansikte dolde Pallas med sin egid, 
vände kränkt sig bort. Som bestraffning för detta brott lät hon Gorgos hår bli leda reptiler.30  

 

Ovidius skildring av Medusas förvandling är påtagligt mörkare än den som finns i The 

Lightning Thief. I hypertexten har en våldtäkt förvandlats till en oskyldig träff (åtminstone 

kan det uppfattas så av en yngre läsare som inte läser in något mellan raderna eller inte känner 

till myten) mellan ett förälskat par. Vad Riordan kan tänkas ha gjort är att anpassa hypotexten 

för en yngre publik, eftersom det inte lämpar sig att ha en version i vilken Medusa blir 

våldtagen och bestraffad för det, trots att det är hon som är offret. Detta framkommer även i 

Leightons text, i vilken det står: ”Many of the values, outcomes and associated morality of the 

Greek myths are revisited and given a new perspective, reflecting more closely perhaps the 

morals, values and attitudes of the contemporary culture […].”31 Förutom att läsaranpassa 

texten håller Riordan en dialog med det förflutna, i vilken han tycks ta en ställning emot 

antikens ”likgiltighet” inför våldtäktsskeendet genom att medvetet inte skriva in det i sin 

skildring. Liksom i hypotexten är Medusas förvandling i hypertexten en följd av att Athena 

bestraffar henne. Men till skillnad från i Metamorfoser där förvandlingen är ett straff för ett 

brott som har begåtts, beror den i The Lightning Thief på att händelsen är respektlös: ”One 

time [Athena] caught Poseidon with his girlfriend in Athena’s temple, which is hugely 

disrespectful.”32 Dessa förvandlingar av hypotexten innehåller både spår av den enkla 

transformationen och imitationen. Mycket av hypotextens skeende har behållits intakt, men de 

förändringar som har skett är ändå tecken på att hypotexten har verkat som inspiration för 

hypertexten. Transformationerna av hypotexten har troligtvis skett för att den ska anpassas till 

den version Riordan har valt att skildra, samt att det är en viktig utgångspunkt för hypertexten 

att det är just Athena som står för Medusas förvandling.  

I The Lightning Thief kommer Percy, Annabeth och Grover i möte med Medusa, som är 

förklädd och kallar sig för tant Em. När de tre vännerna först möter Medusa tackar Annabeth 

för hennes gästfrihet och i ett kort ögonblick avslöjar Medusa sina känslor: ”Aunty Em 
                                                        
29 Ibid., s. 185. 
30 Publius Ovidius Naso, Metamorfoser, övers. Ingvar Björkeson (Stockholm 2015), s. 133. 
31 Leighton, s. 63 
32 Riordan, s. 157. 
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stiffened, as if Annabeth had done something wrong, but then the old woman relaxed just as 

quickly.”33 Här är det första svaret i dialogen som existerar mellan de två texterna. På grund 

av att Annabeth är Athenas dotter gör sig fientligheten Medusa känner synlig, om än för en 

kort stund. Oavsett om Medusas förvandling hade berott på ett brott eller en kränkning så är 

den en avgörande faktor som legitimerar Medusas hat mot Annabeth. Hypertexten talar än en 

gång om hypotexten genom Medusas ord: ”’The Gray-Eyed One did this to me, Percy,’ […] 

’Annabeth’s mother, the cursed Athena, turned me from a beautiful woman into this.’ […] 

’You see why I must destroy the girl Percy. She is my enemy’s daughter. […] But you, dear 

Percy, you need not suffer.’”34 Efter striden berättar Annabeth varför Medusa reagerade som 

hon gjorde. Det framkommer att hon ville skära upp Annabeth på grund av Athena medan hon 

ville bevara Percy som en staty eftersom han är Poseidons son: ”She’s still sweet on your dad. 

You probably reminded her of him.”35 Denna episod pekar på en imitation av hypotexten, då 

hypertexten tycks ha inspirerats av den tidigare texten. Men istället för att det är Medusa som 

är offret, är situationen omvänd och hon blir istället bestraffaren. Hypertexten följer samma 

mönster som hypotexten: de personer som inkräktar på en annan persons revir är de som blir 

utsatta, men skillnaden är att det båda gångerna är Medusa som far illa då hon i The Lightning 

Thief blir halshuggen av Percy.36 Karaktärerna är inte exakt desamma som i den tidigare 

texten, men eftersom Poseidon representeras av Percy och Athena av Annabeth är de ändå 

bekanta för den läsare som är medveten om hypotexten.  

Hypertexten för likväl en dialog med hypotexten vad gäller miljön, dock inte i relation 

till den myt som har berörts i denna undersökning, utan i förhållande till hjältesagan om 

Perseus och Medusa. I The Lightning Thief är Medusas tillhåll en trädgårdstomtemarknad, där 

området på framsidan beskrivs som en skog av statyer.37 I En introduktion till grekisk 

mytologi beskrivs Medusas gömställe som en grotta med förstenade människor uppställda på 

båda sidorna längs vägen.38 De två miljöbeskrivningarna i hypotexten och hypertexten bär på 

likheter, men hypertexten är en humoristisk och moderniserad adaption för att den ska passa 

in i Riordans sättning. 

                                                        
33 Ibid., s. 174. 
34 Ibid., s. 180. 
35 Ibid., s. 185. 
36 Ibid., s. 183. 
37 Ibid., s. 172. 
38 Bellingham, s. 84. 
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  I hypertexten har hypotexten gått igenom två typer av transformationsprocesser, både 

bortskärning i och med våldtäktens frånvaro i den senare versionen, men också utvidgning på 

grund av att historien vidareutvecklas i hypertexten. Det förekommer fler detaljer i The 

Lightning Thief som förklarar och motiverar Medusas olika reaktioner till Percy gentemot 

Annabeth.  

I undersökningens början nämnde jag att de grekiska myterna har en förklarande 

funktion, som det går att se i avsnitten ovan. Dock finns det även myter, med funktion som 

bakgrundshistoria, som agerar inspiration för författarens egen text. I romanen träffar de tre 

vännerna krigsguden Ares, som vill att de ska göra honom en tjänst. Ares vill att de ska hämta 

hans sköld som han glömde i en övergiven vattenpark när han och hans flickvän blev störda.39 

Väl där hittar de skölden som lovat, men inser snart att det är en fälla:  

 
The moment I touched the shield, I knew we were in trouble. My hand broke through something 
that had been connecting it to the dashboard. A cobweb, I thought, but then I looked at a strand of 
it on my palm and saw it was some kind of metal filament, so fine it was almost invisible. A trip 
wire. […] Then smaller metallic threads started weaving together magically between the main 
strands, making a net.40 

 

Hela vattenparken är en fälla och metalltrådarna håller på att skapa ett nät som omringar 

Percy och Annabeth. Vidare dyker filmkameror upp och dessa är live-kopplade till Olympen. 

Annabeth inser att det är Hefaistos som ligger bakom fällan i syfte att fånga sin fru Afrodite 

med Ares. För en läsare som är bekant med de grekiska myterna är denna scen inte 

främmande. I The Lightning Thief berättar Annabeth historien om hur Hefaistos en gång 

fångade Ares och Afrodite med ett nät av guld och bjöd in de övriga gudarna att komma för 

att skratta åt dem.41 Denna historia finns även i Grekisk mytologi och här berättas historien 

med ännu fler detaljer, till exempel beskrivs Hefaistos nät vara smitt så fint att det nästintill 

var oupptäckbart.42 I detta fall går det att säga att hypotexten har gått igenom två led – det 

första är Riordans återberättande av berättelsen, och det andra ledet är den egna skildringen av 

Percys äventyr i vattenparken. Den transformationsprocess som hypotexten har gått igenom i 

det första ledet är bortskärning eller reducering, då de flesta detaljer från den tidigare texten 

har fallit bort. Dialogen som hypertexten håller med hypotexten är här väldigt kort och knapp. 

Dock är den fortfarande viktig för sammanhanget eftersom den förklarar varför Ares och 

Afrodite valde att underhålla sig själva på just den platsen: ”Hephaestus is always trying to 
                                                        
39 Riordan, s. 227. 
40 Ibid., s. 235.  
41 Ibid., s. 232. 
42 Caselli & Gibson, s. 40. 
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embarrass them. That’s why they meet in out-of-the-way places, like […] that.”43 Istället är 

det mellan hypotexten och det sista ledet som förhållandet till dialogiciteten påtagligare träder 

fram. I och med de tydliga referenserna som hypertexten gör till hypotexten framträder 

dialogen mellan de två texterna. Detta är ett fall av enkel transformation, då hypotextens 

handling i hög grad endast har överförts till hypertexten. I båda texterna är det Hefaistos som 

ligger bakom fällan, som han har gillrat med metalltråd som är så tunn att den knappt går att 

se. Liksom det står beskrivet i den kort återberättade historien i The Lightning Thief, bjuder 

Hefaistos in de andra gudarna att skratta åt paret på deras bekostnad.44 I Riordans skildring 

befinner sig inte gudarna på samma plats som de tre ungdomarna, så istället får de ta del av 

händelsen med hjälp av filmkameror. Med hjälp av den enkla transformationen har Riordan 

moderniserat och anpassat hypotexten till hypertextens kontext. Förutom denna händelse finns 

det flera avsnitt i romanen där liknande moderniseringar har skett, något som enligt Leighton 

är ett resultat av att författaren med hjälp av narrativets händelser medvetet närmar sig 

publikens temporala, geografiska och kulturella referensramar.45 Förutom införandet av 

filmkameror och andra maskiner har Riordan även anpassat miljön så att den är inom läsarens 

referensramar, då skeendet äger rum i en vattenpark. Med hjälp av dessa förändringar har 

Riordan alltså kunnat närma sig sin publik på alla tre sätten, eftersom filmkameran är en 

modern invention samt välkänt medium, och vattenparken är lokaliserad i USA. 

  Trots att det är en enkel transformation har Riordan vidareutvecklat händelsen, något 

som tyder på att transformationen har utvidgats utifrån de processer som har nämnts i 

teoriavsnittet. I The Lightning Thief har historien blivit längre och mer detaljerad, då Riordan 

beskriver hur karaktärerna kämpar för att lösa problemet och han har vävt in fler element som 

gör fällan svårare att ta sig ur. Narrationen samt att karaktärerna har egna repliker har gjort en 

sådan utbrodering möjlig. Liksom Mugijatna, Habsari och Ariani Putri har påpekat hjälper 

narrativet dessutom läsarna att acceptera blandningen av den moderna verkligheten och den 

antika mytologin, på grund av det personliga tilltalet och att även huvudkaraktären själv hade 

svårt att acceptera den ”nya verkligheten”.46  

 

                                                        
43 Riordan, s. 232. 
44 Bellingham, s. 37. 
45 Leighton, s. 63. 
46 Mugijatna, Habsari & Ariani Putri, s. 81. 
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3.2 Framställningen av de grekiska gudarna och halvbloden 

På grund av att The Lightning Thief ingår i en serie får läsaren i denna bok endast möta ett 

fåtal av de grekiska gudarna, medan andra nämns men inte får något större utrymme förutom 

att deras egenskaper beskrivs. Den gestaltning som Riordan har skapat av gudarna i The 

Lightning Thief skiljer sig från hur de framställs i de grekiska myterna. Den första guden som 

framträder i Riordans berättelse är Dionysos, som är vinets och växtlighetens gud. I En 

introduktion till grekisk mytologi beskrivs hans utseende i klassisk konst som en vacker 

yngling med långt hår, en krans av murgröna på huvudet och en uppochnervänd vinbägare i 

handen, medan han i senare konst får femininare drag.47 Även i The Lightning Thief är 

Dionysus vinets gud, men vad gäller framställningen av gudens utseende avviker Riordan 

medvetet från hypotexten. I hypertexten går det att finna denna beskrivning av Dionysos: 

”The man facing me was small, but porky. He had a red nose, big watery eyes, and curly hair 

so black it was almost purple. […] He looked like a cherub who’s turned middle-aged in a 

trailer park.”48 Den bild som hypertexten skapar är inte den vackra yngling som framställs i 

hypotexten, utan istället är det en medelålders man som läsaren får möta. Därtill har 

murgrönakransen samt vinbägaren bytts ut mot en tigermönstrad hawaiiskjorta och cola light, 

något som kan vara en följd av att Riordan moderniserar de grekiska gudarna och placerar 

dem inom läsarens referensramar. Detta har även noterats av Mugijatna, Habsari och Ariani 

Putri i deras artikel, där de menar att Riordan moderniserar mytologiska grekiska karaktärer 

för att anpassa dem efter bokens kontext.49 Anpassningen av gudens utseende sker på ett 

humoristiskt sätt där Riordan har tagit ned det ”höga” till en ”låg” nivå, det vill säga att det 

som tidigare kan ha uppfattats som högtravande och distanserat kommer närmare läsarens 

referensramar. Detta är något som kan underlätta det för en yngre läsare. En anledning till 

varför Riordan kan ha valt att gestalta Dionysos på detta sätt är att han vill att bilden av 

gudens utseende ska reflektera dennes personlighet.  

I Grekisk mytologi inleder Gibson skildringen av Dionysos med att säga att berättelsen 

om Dionysos handlar om ”besatthet, plundring, skövling, om en gud som drevs av krafter han 

inte hade under kontroll”.50 I denna skildring beskrivs det hur Dionysos bildar en gemenskap 

med de vilda satyrerna och de vilda, ohejdbara menaderna, som har vansinne i blicken. 

                                                        
47 Bellingham, s. 42.  
48 Riordan, s. 62. 
49 Mugijatna, Habsari & Ariani Putri, s. 80. 
50 Caselli & Gibson, s. 60. 
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Dionysos framställs som skoningslös på grund av att han utan medlidande dödar alla som 

kommer i hans väg i strid.51 I The Lightning Thief utmålas Dionysos inte som lika våldsam 

som i Grekisk mytologi, men den bild som läsaren får av honom är inte heller positiv. Riordan 

har istället anpassat och transformerat Dionysos så att denne ska passa in i den värld som har 

skapats. Hypertexten har en dialog med den traditionella framställningen av Dionysos, men 

istället för att gudens dominerande sidor tar sig uttryck i strid, är han lägerföreståndare för 

Halvblodslägret. Hans sätt att tala till andra är nedlåtande, något som framkommer vid Percys 

första möte med honom då han säger: ”’Oh, I suppose I must say it. Welcome to Camp Half-

Blood. There. Now, don’t expect me to be glad to see you.’”52 Till skillnad från i hypotexten 

där Dionysos plundrar och strider för att få sin vilja igenom, använder han i hypertexten 

språket som sitt medel. Det som har skett här är en transformation i form av en imitation, då 

Riordan troligtvis har låtit sig inspireras och gjort egna tolkningar av framställningen av 

Dionysos egenskaper i de traditionella myterna, utan att direkt överföra dem till sin egen text. 

I The Lightning Thief finns det dock ändå spår av den blodtörst Dionysos äger i hypotexten. 

Detta blir tydligt i det avsnitt när Percy precis har insett vem Dionysos är, men ändå 

ifrågasätter det eftersom han ännu inte har kommit underfund med situationen:  
 

”You’re Dionysus,” I said. ”The god of wine.” […] 
”[…] well, duh! Percy Jackson. Did you think I was Aphrodite perhaps?” 
”You’re a god.” 
”Yes, child.” 
”A god. You.” 

He turned to look at me straight on, and I saw a kind of purplish fire in his eyes, a hint that this 
whiny, plump little man was only showing me the tiniest bit of his true nature. I saw visions of 
grape vines choking unbelievers to death, drunken warriors insane with battle lust, sailors 
screaming as their hands turned to flippers, their faces elongating into dolphin snouts. I knew that 
if I pushed him, Mr. D would show me worse things.53  

 

I detta stycke går det att se att hypertexten refererar till den Dionysos som brukar framställas i 

de grekiska myterna. På så sätt håller hypertexten en dialog med hypotexten och visar på 

medvetenhet om den, men att författaren troligtvis avsiktligt har avstått från att framställa 

guden på detta sätt. 

Som jag har nämnt tidigare möter Percy, Annabeth och Grover under uppdragets gång 

Ares. Denne är känd som en krigsgud och enligt Bellingham brukar han i konsten gestaltas 

som en grekisk krigare med hjälm, svärd och spjut. Dock är det inte den hedersamma sidan av 

kriget som brukar förknippas med honom, utan Bellingham förklarar vidare att Ares vill 
                                                        
51 Ibid., s. 61.  
52 Riordan, s. 63. 
53 Ibid., s. 70f. 
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åsamka en så stor förödelse som möjligt på slagfältets båda sidor.54 Riordan har i sin 

framställning av Ares valt att anpassa hans utseende, så att det ska passa in i den moderna 

miljö som författaren har gestaltat i The Lightning Thief:  

 
The guy on the bike would’ve made pro wrestlers run for Mama. He was dressed in a red muscle 
shirt and black jeans and a black leather duster, with a hunting knife strapped to his thigh. He wore 
red wraparound shades, and he had the cruelest, most brutal face I’d ever seen––handsome, I 
guess, but wicked––with an oily black crew cut and cheeks that were scarred from many, many 
fights. […] I couldn’t see his eyes behind the red shades, but bad feelings started boiling in my 
stomach. Anger, resentment, bitterness. I wanted to hit a wall. I wanted to pick a fight with 
somebody.55 

 

Det utseende som beskrivs i hypertexten reflekterar Ares status som krigsgud. Riordans 

beskrivning frammanar en bild av Ares som en man med en hård framtoning och som inte 

räds våldsamheter. På grund av beskrivningen av hans grymma ansikte och kniven han bär får 

läsaren en känsla av att han snarare är beredd på förekomsten av sådant, vilket stämmer 

överens med bilden av Ares i de traditionella grekiska myterna. I hypotexten beskrivs det hur 

krigsguden slåss för stridandets skull, med en benägenhet att brådstörtat bege sin in i en kamp 

utan att bry sig om det är för en ond eller god sak.56 Likaså ger citatets andra del en föraning 

om Ares blodtörst, eller hans förmåga att framkalla den. I hypertextens framställning av Ares 

är dialogen till hypotexten tydligare än den är i gestaltningen av Dionysos, eftersom 

krigsguden istället för att ha imiterats genomgår en enkel transformation. Trots att Ares 

utseende har förändrats för att passa in i miljön Riordan har skapat, har författaren behållit 

gudens andra egenskaper utan att låta dem genomgå någon större förändring. Istället har dessa 

direkt överförts från hypotexten till hypertexten. Däremot är Riordans skildringar mer 

detaljerade än de i hypotexterna, vilket innebär att de har genomgått en utvidgning.  

I hypertextens finns det flera referenser till den Ares som existerar i hypotexten. Ett 

exempel på detta är när Percy och hans vänner ska hjälpa Ares att hämta hans sköld i 

vattenparken och Percy frågar varför Ares behöver dem för det. Annabeth svarar att det kan 

vara ett problem som kräver tankeförmåga, medan Ares bara har styrka. Vidare säger hon: 

”That’s all he has. Even strength has to bow to wisdom sometimes.”57 Detta är en referens till 

de gånger Ares har förlorat mot Athena,58 som också är krigsgudinna, men även vishetens 

                                                        
54 Bellingham, s. 37. 
55 Riordan, s. 225. 
56 Caselli & Gibson, s. 41. 
57 Riordan, s. 229. 
58 Caselli & Gibson, s. 41. 
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gudinna. Det framkommer att Ares hela tiden har vetat om att vattenparken var en fälla och 

Percy liknar Ares vid alla de mobbare han någonsin har stött på.59 Vidare kommer det senare 

fram att Ares hela tiden har vetat om vem som stal Zeus åskvigg och planerade att låta De tre 

stora förgöra varandra, eftersom han anser att de bästa och blodigaste krigen sker inom 

familjen.60 Därtill menar Mugijatna, Habsari och Ariani Putri att de tre vännerna inser att Ares 

har anslutit sig till Kronos sida enbart för att han önskade att ett stort världskrig skulle 

inträffa.61 Här sker en dialog till hypotexten om Ares blodtörst oavsett om det är för en god 

eller ond sak. Hypertexten avviker från hypotexten eftersom Ares i denna version inte krigar 

själv, utan försöker hjälpa till att starta ett från kulisserna, vilket kan ses som en imitation. 

Men jag vill argumentera för att det fortfarande är ett fall av enkel transformation eftersom 

Riordan har tagit i beräkning att det inte pågår ett krig i USA som Ares kan sluta sig till, och 

att han därför har anpassat Ares handlingar efter den situation som råder just nu. Dock sker 

det en kamp mellan Percy och Ares i samband med att sanningen om hans inblandning 

kommer fram.62 Detta visar på att hypertextens version av Ares fortfarande samtalar med 

hypotextens Ares om att han inte skyr från att strida själv, och det utan nåd eftersom han inte 

tar hänsyn till att Percy endast är tolv år. På grund av omständigheterna måste Ares retirera 

från kampen, men inte utan att förbanna Percy först: ”’You have made an enemy, godling,’ he 

told me. ’You have sealed your fate. Every time you raise your blade in battle, every time you 

hope for success, you will feel my curse. Beware, Perseus Jackson. Beware.’”63 Detta tyder på 

att den Ares som existerar i hypertexten är en person som håller fast vid agg och är villig att 

hämnas om han anser att han har blivit förolämpad. Detta stämmer överens med bilden av de 

grekiska gudarna i den traditionella mytologin, då flera av dem handlar om gudarnas hämnd 

när de har blivit orätt behandlade eller nekade. Detta går att se i några av de avsnitt som 

tidigare har behandlats i denna uppsats, exempelvis i myten om Medusas förvandling, men 

också i myten om Hefaistos hämnd mot Afrodite och Ares. 

Liksom hypertexternas framställning av gudarna skiljer sig från de i hypotexterna, 

frångår beskrivningarna av halvbloden från hur de tenderar att vara i de traditionella 

hjältesagorna. Den likhet som finns mellan halvbloden i hypotexten och hypertexten är att de 

har en gudomlig förälder och en dödlig förälder. Kända halvblod (i Riordans termer) eller 

                                                        
59 Ibid., s. 242f. 
60 Ibid., s. 322. 
61 Mugijatna, Habsari & Ariani Putri, s. 80. 
62 Riordan, s. 326. 
63 Ibid., s. 331. 
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hjältar, som de också kallas, från de grekiska mytologierna är Herakles, som är känd för sin 

oerhörda styrka och Perseus, som stred mot Medusa. Båda är söner till Zeus, men de bär inte 

på några särskilda attribut som gör dem igenkännliga som Zeus söner. Halvbloden i The 

Lightning Thief är Riordans egna karaktärer och dessa har ärvt kända attribut från sina 

odödliga föräldrar, något som även har noterats av Mugijatna, Habsari och Ariani Putri.64 

Riordans halvblod har även ärvt särskilda ansiktsdrag från sina olympiska föräldrar. Istället 

för att hålla en dialog med de traditionella framställningarna av hjältarna, bygger hypertextens 

halvblod vidare på de myter som finns om de grekiska gudarna.  

Ett av de halvblod som presenteras i The Lightning Thief är Clarisse, som är Ares dotter. 

Första gången Percy ser henne och hennes syskon beskriver han hur de ser ut som ett gäng 

elaka ungdomar, som bryter arm och bråkar med varandra över dånande rockmusik. Den mest 

högljudda av dem är en flicka (Clarisse) och Percy berättar för läsaren hur hennes blick riktar 

in sig på honom och att hon ger honom ett elakt hånleende.65 Hånleendet tycks vara ett 

familjedrag, eftersom det är så Percy tillslut lyckas placera varför han känner igen Ares: 

”Then it struck me why this guy looked familiar. He had the same vicious sneer as some of 

the kids at Camp Half-Blood, the ones from cabin five.”66 Beskrivningen av Ares barn 

reflekterar Riordans framställning av krigsguden själv, då samma tendens till fysiskt våld går 

att finna hos gestaltningen av Ares. Detta blir tydligt vid de tillfällen Percy interagerar med 

Clarisse och hennes syskon. Första gången de möts sker ett kort utbyte av förolämpningar, 

innan Clarisse börjar släpa Percy mot toaletterna för att doppa hans huvud i en av dem.67 

Dock går det inte riktigt som planerat och på grund av att hon har blivit förnedrad söker 

Clarisse hämnd när de ska fånga flaggan. Clarisses sökande efter hämnd reflekterar Ares 

hämndbegär, och därmed innebär det att Riordan har en dialog med hypotextens version av 

gudarna, vad gäller de sätt hans egna karaktärer reagerar och handlar. I avsnittet om ”fånga 

flaggan” blir Percy omringad av några av Ares barn, som är ledda av Clarisse. De attackerar 

honom och när Percy säger att flaggan är på ett annat ställe blir det tydligt att det är hämnden 

som är viktig när en av dem säger: ”’But see, we don’t care about the flag. We care about a 

guy who made our cabin look stupid.’”68 I denna scen framträder den våldsamma och 

skoningslösa sidan som de har ärvt av Ares tydligt:  

                                                        
64 Mugijatna, Habsari & Ariani Putri, s. 80. 
65 Riordan, s. 81. 
66 Ibid., s. 226. 
67 Ibid., s. 90. 
68 Ibid., s. 121. 
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Two of them came at me. I backed up toward the creek, tried to raise my shield, but Clarisse was 
too fast. Her spear stuck me straight in the ribs. If I hadn’t been wearing an armored breastplate, I 
would’ve been shish-ke-babbed. […] One of her cabinmates slashed his sword across my arm, 
leaving a good-size cut.69 

 

Trots att Percy är ensam och skadad slutar de inte, utan de tycks snarare njuta av situationen 

när de skrattar åt honom. Detta reflekterar inte bara hypertextens version av Ares, utan även 

hypotextens. Här går det dessutom att uttyda en annan spegling av krigsguden hos halvbloden, 

nämligen att de använder svärd och spjut, vilka är vapen som Ares brukar gestaltas med (se 

ovan i analysen om Ares). Trots att Clarisse är Riordans egen skapelse tycks hon i The 

Lightning Thief inte vara en karaktär med en egen identitet, utan hon kan sägas vara en 

förlängning av hypertextens version av Ares. Clarisse kan på sätt och vis sägas vara ett fall av 

enkel transformation eftersom Riordan inte har gett henne några egenskaper som särskiljer 

henne från Ares, även om hon faktiskt är en annan karaktär. 

  En annan karaktär som också definieras av sin odödliga förälder, men inte till samma 

grad som Clarisse, är Luke som är son till Hermes. Denne gud är känd som gudarnas 

budbärare och har i uppgift att bevaka alla resenärers rättigheter.70 Hermes är dessutom den 

ende guden som har rätt att fritt färdas mellan Olympen, jorden och underjorden.71 Förutom 

att han är gudarnas budbärare är han även herdarnas, handelsmännens, men också tjuvarnas 

gud på grund av hans tycke för ofog.72 I The Lightning Thief får läsaren inte möta Hermes 

själv, men däremot är hans son Luke en viktig karaktär för handlingen och på så sätt kommer 

det även fram information om guden själv. När Percy precis har kommit till Halvblodslägret 

och det ännu inte har fastställts vems son Percy är får han bo i stuga elva, som är Hermes 

stuga. Det är Luke som förklarar varför: ”Cabin eleven takes all newcomers, all visitors. 

Naturally, we would. Hermes, our patron, is the god of travelers.”73 Det är även genom Luke 

som det framkommer vilka fler som Hermes är skyddspatron över: ”Messengers. Medicine. 

Travelers, merchants, thieves. Anybody who uses the roads.”74 Luke är liksom Clarisse och 

alla andra halvblod i The Lightning Thief Riordans egen skapelse. I vissa bemärkelser går det 

att uttyda likheter mellan honom och Hermes, till exempel är han den första som välkomnar 

                                                        
69 Ibid. 
70 Caselli & Gibson, s. 59.  
71 Bellingham, s. 39. 
72 Caselli & Gibson, s. 59. 
73 Riordan, s. 85. 
74 Ibid., s. 101. 
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Percy när han kommer till stuga elva. Att han tillfälligt ger Percy tak över huvudet kan ses 

som en replik till Hermes position som de resandes gud och hans uppgift att vaka över dem. 

Men även den mer okynniga sidan av Hermes reflekteras i Luke och dennes syskon, bland 

annat genom beskrivningen av deras ansiktsdrag:  

 
[…] I noticed that a lot of the campers had similar features: sharp noses, upturned eyebrows, 
mischievous smiles. They were the kind of kids that teachers would peg as troublemakers. [...] The 
counselor, Luke, came over. He had the Hermes family resemblance, too. It was marred by that 
scar on his right cheek, but his smile was intact.75 

 

Dessutom ger Luke Percy stulna toalettartiklar som han själv har stulit från lägrets butik, och i 

romanens slut framkommer det att Luke var den som stal Zeus huvudblixt. Denna koppling 

till Hermes tjuvaktiga sida har också noterats av Mugijatna, Habsari och Ariani Putri, som 

skriver: ”Luke does indeed own mischievous and cunning personalities as a son of Hermes, 

the Messenger, who is identical with thievery.”76 Alldeles innan Percy beger sig ut på sitt 

uppdrag ger Luke honom ett par bevingade skor. Hermes har också skor med vingar,77 och i 

myten om Perseus strid mot Medusa, är det Hermes som har gett hjälten vingar för hans 

fötter.78 Att Luke ger Percy dessa skor verkar därmed inte vara någon tillfällighet, utan det är 

troligt att Riordan medvetet har en dialog med hypotexten. 

Men till skillnad från Clarisse definieras Luke inte enbart av sin odödliga pappa, utan 

han har andra egenskaper som inte brukar relateras till Hermes. Ett exempel på en sådan 

företeelse är att Luke är bra på svärdkamp. En av lägermedlemmarna berättar för Percy att 

”’Luke’s the best swordsman in the last three hundred years’”.79 Att vara bra på svärdkonst 

och strid är något som möjligtvis snarare brukar anses vara Ares specialitet än Hermes, då den 

sistnämnde inte är någon stridsgud. Något annat som särskiljer Luke från sin far är att han har 

en mörkare sida än den som brukar skildras hos Hermes. I Grekisk mytologi beskrivs det hur 

Hermes talar i halvsanningar, och att det kan vara svårt att veta om han är allvarlig eller bara 

narrar på grund av hans läggning för skämt.80 Luke å sin sida talar inte i halvsanningar, utan 

han döljer sina verkliga intentioner bakom en mask av vänlighet. Luke tycks vara en bra 

person som inkluderar Percy i gemenskapen och dessutom ger honom sina skor som ett 

                                                        
75 Ibid., s. 100. 
76 Mugijatna, Habsari & Ariani Putri, s. 80. 
77 Caselli & Gibson, s. 59. 
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hjälpmedel. När Percy, Grover och Annabeth får kontakt med honom med hjälp av Iris-mail 

verkar han genuint lättad och glad över att se dem: ”’Percy!’ His scarred face broke into a 

grin. ’Is that Annabeth, too? Thank the gods! Are you guys okay?’”81 Lite senare när Grover 

och Annabeth lämnar dem ifred berättar Luke för Percy att alla lägermedlemmar har börjat 

välja sida, på grund av att information om Zeus och Poseidons bråk har läckt. Luke säger 

även: ”probably the same scumbag who summoned the hellhound.”82 Utifrån detta verkar det 

som att Luke är oskyldig, men i själva verket är det han som har orsakat kaoset som har 

uppstått i Halvblodslägret. Vidare förklarar Luke sin teori om att det är Hades som är tjuven 

för Percy, eftersom Hades äger Mörkrets hjälm och för att stjäla huvudblixten måste man vara 

osynlig. Det uppstår en tystnad tills Luke verkar inse vikten av hans uttalande: ”’Oh, hey,’ he 

protested. ’I didn’t mean Annabeth. She and I have known each other forever. She would 

never… I mean, she’s like a little sister to me.’”83 Här försöker Luke genom att låtsas vara 

förskräckt över tanken så en osäkerhet hos Percy så att han ska börja tvivla på Annabeth, utan 

att öppet anklaga henne. Det blir i romanens slut klart att Luke hela tiden har ljugit för dem. 

Luke avslöjar att det var han som stal huvudblixten på Kronos order, men han medger även att 

det var han som släppte lös helveteshunden. Han är inte längre den vänliga personen som 

Percy trodde att han var. Istället är han kall och beräknande, vilka är personlighetsdrag som 

inte stämmer överens med hypotextens version av Hermes som en okynnig gud. 

Hypotextens version av Hermes har delvis överförts till hypertexten, och på så vis förs 

ett samtal med de tidigare texterna. Dock har författaren även avvikit med sin replik eftersom 

han snarare tycks ha använt myterna som inspiration för sin egen framställning av Luke för att 

sedan utveckla dem till något annat. Detta är något som tyder på att Riordans karaktär är en 

imitation av hypotextens Hermes, och inte ett fall av enkel transformation som Clarisse. 

 

4. Avslutning 

I denna uppsats har jag med hjälp av teorier om dialogicitet, hypertextualitet och 

transformation analyserat förekomsten av grekisk mytologi i The Lightning Thief av Rick 

Riordan. Jag har undersökt hur och varför anpassningen av grekisk mytologi har skett, på 
                                                        
81 Riordan, s. 221. 
82 Ibid., s. 222. 
83 Ibid., s. 223. 
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vilket sätt de grekiska myterna har varit en förutsättning för Riordans egen historia och hur 

dennes framställning av de grekiska gudarna samt halvbloden skiljer sig från de i myterna.  

I undersökningens första del har jag analyserat de avsnitt i The Lightning Thief där det 

går att finna Riordans sammanfattningar av hypotexten infogade i författarens egen text. 

Resultaten visar att hypertexterna har en ständig dialog med hypotexterna. De grekiska 

myterna har i The Lightning Thief en funktion som bakgrundshistoria, då de förklarar varför 

vissa karaktärer reagerar och agerar på ett särskilt sätt, som i fallen med Zeus och Poseidon, 

Percy och Annabeth, samt Medusa. Dock kan dessa myter även vara inspiration för Riordans 

egen berättelse där han använder dem som inspiration för att återskapa myternas händelser 

och överföra dem till The Lightning Thief, som är fallet med Ares och vattenparken. Riordan 

använder sig både av enkla transformationer, det vill säga att hypotextens handling direkt 

överförs till hypertexten, och imitation, alltså att hypotexterna har agerat som inspiration för 

Riordans egen framställning utan att nödvändigtvis efterlikna dem till fullo. I de fall där 

hypertexterna är imitationer tenderar Riordan att avvika från hypotexten och skapar på så sätt 

en replik med intentionell laddning. Därtill har dessa transformationer skett genom olika 

transformationsprocesser som exempelvis utvidgning, reducering och bortskärning. 

I den andra delen av undersökningen har jag jämfört framställningarna av Dionysos och 

Ares i The Lightning Thief med de i hypotexterna, samt hur skildringarna av Riordans egna 

karaktärer, halvbloden Clarisse och Luke, sker. Vad gäller gudarna håller hypertexten en 

dialog med hypotexterna om de grundläggande egenskaperna och attributen, till exempel är 

Dionysos vinets gud och Ares är krigsgud och båda gudarna har heta temperament, som i 

hypotexterna. Dock har Riordan anpassat sätten dessa temperament tar sig uttryck på, 

Dionysos använder exempelvis språket istället för fysiskt våld för att dominera över andra och 

Ares skapar intriger för att starta krig istället för att strida fysiskt. Därtill har Riordan 

moderniserat gudarnas utseenden, vilket skapar en humoristisk effekt som leder till att texten 

anpassas efter läsarens referensramar. Dessa förändringar har skett både genom enkel 

transformation och imitation, beroende på hur mycket Riordan har frångått hypotexternas 

beskrivningar av gudarna. I undersökningen av halvbloden har det framkommit att 

hypertexten snarare håller en dialog med hypotextens skildring av gudarna än att halvbloden 

reflekterar myternas hjältar, eftersom de ärver både egenskaper och vissa ansiktsdrag från sina 

odödliga föräldrar. Medan Clarisse kan sägas vara en enkel transformation av Ares eftersom 

hon inte har några egenskaper som frångår gudens, är Luke ett fall av imitation på grund av 

att han även har egenskaper som inte brukar relateras till Hermes. 



 

 
 

26 

De anpassningar som sker av de grekiska myterna gör det möjligt för Riordan att dra 

inspiration till den egna berättelsen och på så vis även skapa mer komplexa relationer mellan 

karaktärerna. En annan funktion som dessa anpassningar fyller är att de placerar de grekiska 

myterna inom läsarnas referensramar vad gäller bland annat kultur, geografi och värderingar.  

Utifrån de resultat som har framkommit går det att dra slutsatsen att Riordan inte bara är 

en imitatör trots att han har lånat från de grekiska myterna, eftersom han har skapat sina egna 

berättelser utifrån dessa och därmed också en dialog. Vad Nikolajeva skriver angående hennes 

analys av Edward Eager i relation till Edith Nesbit, gäller även i denna kontext:  
 

Although Eager doubtless has Nesbit as a model, he has in his own texts done much more than 
simply played variations on her tunes. What he does is to throw lines to Nesbit’s ingenious figures 
and events. Against the background of her texts, this makes his own inventions stand out as even 
more clever, for they almost demand that the reader be familiar with them.84 

 

Riordans skildringar av Percys äventyr kräver att läsaren har en tidigare kunskap om grekisk 

mytologi, eftersom de ofta förklarar karaktärernas känslor eller varför de agerar såsom de gör. 

Utan vetskap om vilka historier Riordan refererar till är det information som kan gå förlorad. 

Å andra sidan får läsaren mycket gratis tack vare att Riordan ofta sammanfattar hypotexterna i 

sin egen text och på så vis även håller en synlig dialog med dessa. 

I denna undersökning har jag endast analyserat några av de uppenbara intertextuella 

förhållanden som finns, men för framtida undersökningar är det möjligt att undersöka de 

intertextuella samband som inte uttalas lika bokstavligt. Det skulle även vara intressant att se 

hur halvbloden Percy och Annabeth påverkas av framställningarna av Poseidon och Athena, 

av den information som framkommer om dem i The Lightning Thief. På grund av att detta 

endast är en analys av den första boken i en serie är det mycket som inte tas med i 

beräkningen. Det skulle exempelvis vara fruktbart att undersöka framställningarna av Athena 

och Hermes i senare böcker för att se huruvida resultaten angående Annabeth och Luke 

påverkas och förändras. Sker det någon personlig utveckling hos Clarisse i senare böcker, det 

vill säga blir hon något mer än en förlängning av Ares? Vidare skulle det vara intressant att se 

om kemin mellan Poseidon och Zeus reflekteras i relationen mellan Percy och Zeus dotter 

Thalia, som i de två första böckerna är ett träd, men blir en människa igen i slutet av andra 

boken.   

                                                        
84 Nikolajeva, s. 165. 
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