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Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om och i så fall vilka förändringar och skillnader som  

kan uppstå då berättelser överförs från ett medium till ett annat. Analysen kommer främst att 

fokusera på serierna Hellblazer och Watchmen samt vad som skett när dessa anpassats till mediet 

film i filmerna Constantin och Watchmen. Därtill kommer undersökningen även att behandla vad 

dessa förändringar och skillnader innebär för berättelsen som helhet såväl som huruvida 

huvudkaraktärerna skiljer sig mellan de olika medierna och då på vilket sätt. Analysen kommer 

även att behandla vad eventuella förändringar och skillnader innebär för huvudkaraktärerna. För att 

avgränsa uppsatsen kommer endast relevanta delar av serierna jämföras med filmerna – delvis då 

omfånget av uppsatsen begränsar mängden litteratur som kan behandlas men kanske främst för att 

filmerna i huvudsak baseras på dessa specifika delar av serierna. Utöver denna adaptionsanalys 

kommer adaptionerna jämföras med varandra. Detta för att undersöka huruvida de slutsatser som 

dras i och med analysen av Hellblazer och Constantin även kan appliceras på andra serier och deras 

filmadaptioner. Det bör i sammanhanget noteras att det främst är adaptioner som kommer behandlas 

i analysen men likväl så kommer även appropriation presenteras och förklaras som begrepp då detta 

kan anses vara nödvändigt för att läsaren skall kunna bilda sig en uppfattning om begreppet 

adaption. 

 

Frågeställningarna är följande: 

 

1. Uppstår några förändringar och skillnader när berättelser flyttas till ett nytt medium? 

2. Hur påverkar de eventuella förändringarna och skillnaderna berättelsen/erna? 

3. Hur framstår huvudkaraktären/erna i serierna kontra filmerna? Skiljer något dem åt och i så 

fall vad? 

4. Om förändringar och skillnader uppstått, vad beror de på? 

5. Kan generella slutsatser (utifrån tidigare forskning) dras angående villkor för adaptioner från 

serie till film? 

 

Initialt kommer en översikt över tidigare forskning inom adaptionsteori och intertextualitet att 

presenteras då en teoretisk bakgrund är nödvändig. Därtill kommer vissa termer och resonemang 

förklaras för att analysen i denna uppsats skall bli begriplig. Efter forskningsöversikten, kommer 

relevanta delar av serien Hellblazer lyftas fram och kommenteras. Dessa delar kommer att jämföras 

med hur filmen Constantin gestaltar samma, eller liknande, händelser. Därefter kommer serien 
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Watchmen samt dennes filmadaption att behandlas på samma sätt. Referaten av de två olika serierna 

är olika långa vilket kan anses skapa en obalans. Då de olika berättelserna har olika 

berättarstrukturer och skiljer sig åt angående handlingens komplexitet och längd samt antalet 

huvudkaraktärer så förefaller det dock rimligt att serien Watchmen får ta större utrymme i och med 

att detta krävs för att förklara handlingen på ett för läsaren begripligt sätt. Efter en genomgång av de 

två serierna samt deras filmadaptioner så kommer resultaten att jämföras för att söka besvara den 

femte frågeställningen om det finns generella likheter eller skillnader mellan de olika adaptionerna. 

I sammanfattningen summeras sedan de viktigaste observationerna. 

 

Metod 
För att utföra adaptionsanalysen kommer en komparativ metod att användas. Det första steget är att  

studera berättelsen för att på så vis erhålla detaljkunskap om karaktärer, händelser och tidslinje etc. 

Denna process upprepas sedan genom att berättelsen även studeras i sin adapterade form. Skälet till 

detta förfarande återfinns i behovet av kunskap om berättelsen, såväl helhet som detaljer, då en 

jämförande/komparativ analys av två verk skall utföras. Efter den inledande detaljstudien av de 

båda verken så påbörjas det jämförande/komparativa arbetet med att serien och filmen bearbetas 

scen för scen för att reda ut vilka, om några, förändringar som skett vid adaptionen. När det andra 

steget är klart så skall den information som kommit fram studeras och analyseras. Eventuella 

skillnader som återfinns förklaras och kategoriseras i den mån det ter sig möjligt och önskvärt. Här 

används Deborah Cartmells kategorier vilka presenteras i Julie Sanders bok Adaptation and 

appropriation – the new critical idiom. Steg fyra involverar att diskutera själva adaptionen utefter 

den information som tillkommit genom de ovan beskrivna stegen. Här bör det observeras att en 

adaptionsanalys inte främst bör fokusera på att värdera och kritisera utan istället att analysera och 

diskutera den information som framkommer. 

 

Forskningsöversikt 
Adaption och appropriation av äldre berättelser, sägner, och myter har, menar Julie Sanders i sin 

bok Adaptation and appropriation – the new critical idiom, existerat lika länge som kulturen som 

gav upphov till dem, det vill säga varje ny text innehar intertextuella relationer med de texter som 

kommit före.1 Detta innebär dessutom att den nya texten i sin tur ger upphov till nya intertextuella 

relationer med såväl nya som gamla texter. Sanders går så långt som att hävda att "as readers and 

                                                 
1 Julie Sanders. Adaptation and appropriation – the new critical idiom. Abingdon: 2007. 
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critics, we also need to recognize that adaptation and appropriation are fundamental to the practice, 

and, indeed, to the enjoyment, of literature”.2 Adaption och appropriation av andra texter är en 

fundamental aspekt av läsandet, analyserandet och uppskattningen av litteratur. 

 

Det torde vara rimligt, då både adaptioner och appropriationer introduceras ovan, att även ge en 

definition till dessa två termer. När Sanders söker beskriva vad en adaption är så stödjer hon det på 

Deborah Cartmells tre kategorier: överflyttning ("transposition"), kommenterande ("commentary") 

och motsvarighet ("analogue").3 Med överflyttning åsyftar Sanders dels det faktum att alla 

adaptioner är överflyttningar i den meningen att de omplacerar berättelsen i ett nytt medium, dels att 

berättelsen kan förflyttas i tid, rum och kultur. Exempelvis kan Hamlet utspela sig i nuvarande 

Amerika istället för medeltida Danmark vilket då inkluderar ett byte av kläder, scen, språk och 

vapen etc. Dessa uppdateringar ("updating") menar Sanders har att göra med en önskan att placera 

berättelsen närmre publiken vilket, förhoppningsvis, i sin tur ökar intäkterna och populariteten av 

adaptionen. Den andra kategorin består av, som namnet avslöjar, adaptioner som kommenterar 

originalet på något sätt. Postkoloniala adaptioner kan exempelvis tydliggöra slaveriets fasor vilka 

ofta var dolda eller åtminstone nedtonade i västerländska verk från kolonialtiden. Dessa 

kommentarer menar Sanders ofta består i förändringar såsom att tidigare oviktiga karaktärer får en 

mer central roll eller att dialoger delvis utökas/skrivs om för att driva den tes som adaptionen söker 

föra fram. Den tredje och sista kategorin ställer enligt Sanders frågan om det är nödvändigt att 

känna till en adaptions "originalverk" eller om detta måhända endast kan ge ytterligare dimensioner 

till upplevelsen. Det handlar alltså enligt Sanders om adaptioner som via överflyttningar, 

uppdateringar och ändringar i texten kommer så långt ifrån de texter som inspirerat adaptionen att 

det kan vara svårt att finna dess intertextuella relationer om inte en grundlig analys utförs – dessa 

berättelser motsvarar "originalberättelsena" på en del vis utan att för den delen vara lika starkt 

knutna till "originalberättelsena" som andra adaptioner i regel är. Sanders tar bland annat upp 

Apocalypse Now som ett exempel på en sådan adaption.4 Sanders kan här sägas få stöd av Hutcheon 

som även tillägger att dessa förändringar inte ens behöver vara ett resultat av medvetna 

ställningstaganden utan kan precis lika väl vara en produkt av "...what can happen when stories 

"travel" -when an adapted text migrates from its context of creation to the adaptations context of 

reception".5 En adaption av ett äldre verk hamnar, nästan alltid, i en helt annan kontext (tid, kultur, 

historia etc.) än den kontext som originalverket skapades, och verkade, i vilket ofta leder till 

                                                 
2 Sanders, s.1. 
3 Här betonar emellertid Sanders att dessa kategorier är breda, Sanders, s. 20 – 25. 
4 Sanders, s. 22 – 23. 
5 Linda Hutcheon. A Theory of Adaptation. Routledge: 2006, Preface XVI. 
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betydelseglidningar och ointentionella förändringar. 

 

Sanders påpekar att adaptioner och appropriationer har många likheter men att det likväl är viktigt 

med en tydlig distinktion dem emellan. Där adaptioner trots alla sina förändringar nästan alltid 

förblir en version av originalet (Hamlet är alltid Hamlet även om det är på film istället för i en pjäs) 

så är en appropriation en mer genomgående förändring. Det handlar enligt Sanders ofta om att 

släktskapet med "originaltexten" inte är lika uttalat som vid en adaption. Istället är det mer subtila 

element och teman som överförs.6 Sanders delar därtill upp appropriationerna i två breda 

kategorier: inbäddade texter ("imbedded texts") och upprätthållen appropriation ("sustained 

appropriation"). Ett exempel på en inbäddad text skulle, enligt Sanders, kunna vara en film om en 

drama-grupp i en storstad som övar inför att spela upp en av Shakespeares pjäser. Denna pjäs ligger 

då inbäddad i hela berättelsen och kan användas för att kommentera händelser och företeelser 

utanför pjäsen, till exempel förekomsten av gängvåld.  

                                                

 

Såsom namnet antyder är en upprätthållen appropriation mera långtgående än de inbäddade texter 

som tidigare diskuterats.  Appropriationen är enligt Sanders i detta fall utförd på ett sådant sätt att 

omfattande delar av till exempel berättarteknik, handling, tematik, symbolik etc. från 

"originaltexten" använts till en ny berättelse. Sanders använder här Graham Swifts novell Last 

Orders som exempel då den i mångt och mycket speglar William Faulkners As I Lay Dying trots att 

de på ytan förmedlar olika berättelser. Swift fick för övrigt mycket kritik för sin novell då många 

menade att det var ett plagiat av Faulkners verk. Sanders påpekar emellertid att sådana diskussioner 

om plagiat har en tendens att falla tillbaka på idéen om "ett sant original" som skulle vara bättre än 

de som kommer efter, vilket Sanders menar blir ofruktsamt i och med att alla texter är intertextuella 

i mer eller mindre utsträckning. Sanders påpekar också att Swifts novell har ett flertal andra 

intertextuella relationer som också är värda att beakta vilket hon då menar tar udden av den kritik 

som riktats mot novellen – om den endast vore ett plagiat av Faulkners verk torde det vara rimligt 

att andra intertextuella relationer (förutom de som återfinns i Faulkners verk) skulle falla bort.7 

 

Robert Stam menar, i likhet med Sanders, att tanken om "originalets" supremitet över adaptioner 

inte bör anses vara produktivt och tillägger att denna idé under lång tid begränsatt behandlingen av 

adaptioner till att jämföra adaptionen med "originalet" varvid den nästan utestlutande framstått som 

sämre: 

 
6 Sanders, s.26. 
7 Sanders, s. 32 – 41. 
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 The traditional language of criticism of filmic adaptations of novels [...]. has often been 

 extremely judgemental, proliferating in terms that imply that film has performed a disservice to 

 literature. Terms such as "infidelity," "deformation," "violation," "vulgarization," 

 "bastardization," and "desecration" proliferate, with each word carrying its specific charge of 

 opprobrium. Despite the variety of the accusations, their drift seems always to  be the same – the 

 book was better.8 
 

Att anse att "boken är bättre" är alltså enligt Stam inte helt ovanligt då man ofta har menat att 

adaptionen har förstört originalet. Denna inställning att originalitet är att föredra blir emellertid inte 

särskilt givande vid en djupare analys då svaret nästan alltid är givet (varvid samtalet stannar på en 

ytlig nivå). Därtill står idéen i stark konstrast till Sanders resonemang om varje texts beroende av, 

och intertextuella relation med, andra texter. Stam får även stöd från Linda Hutcheon som påpekar, i 

inledningen till sin bok A Theory of Adaptation, att denna metod, dvs. jämförandet mellan ett 

"original" (av Hutcheon kallat "den adapterade texten") och en adaption av detta original, i sig självt 

leder till att "originalet" implicit ges högre värde än adaptionen då det är det verket man utgår ifrån. 

Vidare menar Hutcheon att det inte nödvändigtvis måste vara ett verk som stått som förebild för en 

given adaption. En adaption kan, enligt Hutcheon, mycket väl lägga större vikt vid en, eller flera, 

tidiga adaptioner än "originalverket" självt, varför det är möjligt att argumentera för att trohet till 

originalet inte var adaptionens syfte till och börja med. Därtill kan flera "originalverk" vara förebild 

för en enda adaption. Här lyfter Hutcheon filmen Moulin Rouge fram som exempel på ett sådant 

verk. Hutcheon avlsutar resonemanget med att anmärka att det inte är omöjligt att uppleva en 

adaption före "originalet" vilket då enligt Hutcheon utmanar tanken om att ett "original" bör ges 

prioritet över en adaption.9 

 

Stam påpekar likväl att tanken om ett bättre original innehåller ett "korn av sanning" ("grain of 

truth") då många adaptioner inte lever upp till de förväntningar som publiken har på dem. Detta 

menar Stam emellertid mer har att göra med översättningens kärnproblematik då adaptionen, för att 

uppfylla våra förväntningar, måste förhålla sig till, samt inkludera berättelsens kärna samtidigt som 

den också måste anpassas för att fungera i ett nytt medium. En dåligt utförd adaption har alltså 

enligt Stam mer att göra med ett misslyckande i att inse berättelsens kärnvärden än att en bok skulle 

vara ett mer lämpligt medium än film. Stam går, med ovan sagda resonemang som stöd, så långt 

som att hävda att absolut trohet till originalet varken är möjligt eller ens önskvärt. Stam menar att 

varje adaption och appropriation med fördel istället kan ses som en "läsning" ("reading"). Vad han 

                                                 
8 Robert Stam. Literature through film – Realism, magic and the art of adaptation. Malden: 2005, s.3. 
9 Linda Hutcheon. A Theory of Adaptation. Routledge: 2006, s.1-33. 
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menar med detta är att likt varje läsning av en text innebär en ny tolkning så är också varje adaption 

en ny, högst individuell, tolkning av det tidigare verket varför det ej är fruktsamt att diskutera ett 

verks trohet till originalet i någon större utsträckning. Istället bör vi enligt Stam inrikta vår analys 

mot huruvida adaptionen inkluderar kärnvärdena av berättelsen samt om den klarar av att förmedla 

dessa värden på ett tillfredsställande vis med ett nytt medium. Här får Stam stöd av Sanders som 

menar att det är av stor vikt att istället för att enbart kritisera och fråga sig huruvida en adaption 

eller appropriation är välgjord eller ej, lägga större fokus på att analysera vilka metoder och verktyg 

som används vid skapandet av sagda adaptioner och appropriationer. Analys av processen är 

viktigare än kritik av slutresultatet.10 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att Sanders, Hutcheon och Stam driver tesen om att alla texter till 

sin natur kan sägas bestå av en "intertextuell mosaik" med relationer till enstaka verk såväl som hela 

den kultur som ligger till grund för skapandet av den nya texten, varför adaption och appropriation 

är en naturlig del av den estetiska skapelseprocessen. 

 

Analys 
Hellblazer – Huvudkaraktären och viktiga bikaraktärer 

I inledningen av seriehäftet (då man möter huvudkaraktären på ett café beläget i London, del 1) 

börjar huvudkaraktären med att konstatera att det är vår – tiden då allt vaknar på nytt och sätter 

igång med gamla såväl som nya vanor, allt utom han. Han är döende, även om det förvånar honom 

själv lika mycket som någon annan. För att citera huvudkaraktären själv:  

 
"I NEVER THOUGHT IT WOULD BE LIKE THIS.", "I MEAN NOT FOR ME.", "NOT FOR JOHN 

CONSTANTINE.", "I’M THE ONE WHO STEPS FROM THE SHADOWS ALL TRENCHCOAT AND CIGARETTE 

AND ARROGANCE, READY TO DEAL WITH THE MADNESS.", "OH I’VE GOT IT ALL SEWN UP. I CAN SAVE 

YOU. IF IT TAKES THE LAST DROP OF YOUR BLOOD I’LL DRIVE YOUR DAEMONS AWAY.", I’LL KICK 

THEM IN THE BOLLOCKS AND SPIT ON THEM WHEN THEY’RE DOWN, AND THEN I’LL BE GONE BACK 

INTO THE DARKNESS, LEAVING ONLY A NOD AN A WINK AND A WISECRACK.", "I WALK MY PATH 

ALONE...", "WHO WOULD WANT TO WALK WITH ME?"11 

 

Denna monolog säger ganska mycket om hur huvudkaraktären, John Constantine, ser på sig själv 

och sin omgivning – Constantine anser sig vara en "self made man" som tagit sin egen väg i livet 

utan hänsyn till andras tyckande. En räddare från skuggorna i trenchcoat med rykande cigarett i 

mungipan som endast lämnar döda demoner, gammal rök och enstaka skämt efter sig. Att 
                                                 
10 Stam, s. 3 – 10. 
11 Hellblazer – Dangerous Habits, del 1 s. 3. 

 6



 

omgivningen anser att han är ett egoistiskt svin är han emellertid helt på det klara med. Det skulle 

inte vara helt orimligt att dra paralleller mellan Constantins attityd till livet och nihilismen. Det 

måste dock betonas att han på intet sätt är känslokall eller saknar ett samvete - han är endast självisk 

och självgod. Likheten med nihilismen ligger mer i hans sätt att gå sin egen väg i livet och 

förnekandet av fasta moraliska värden. Intrycket stärks av den fortsatta monologen: "I SHOULD DIE AS I 

LIVED.", "SOMEDAY I WOULD PUSH IT TOO FAR. GET TO CLEVER. THE JAWS OF HELL WOULD SNAP SHUT AND FOR ONCE I’D BE 

THAT LITTLE BIT TOO SLOW.", "MY DEATH WOULD BE UNIQUE".12  I början av serien är Constantine en veteran 

inom det ockulta, en erfaren exorcist och en våghals som, enligt egen utsago, många gånger 

balanserat på ruinens brant men på grund av förmåga och tur alltid kommit någorlunda helskinnad 

från händelserna. Som ett resultat av detta, och det faktum att många av hans tidigare vänner och 

kompanjoner dött i olika misstag och olyckor, har Constantine dessvärre också utvecklat ett 

missbruk av droger (främst alkohol och tobak) för att stilla sitt sinne och dämpa sin ångest/ånger 

vilket, när serien börjar, tycks ha lett honom till en högst ordinär och nära förestående död. Detta är 

för övrigt något som han närmast är oförstående inför, dvs. det faktum att han skall tvingas uthärda 

en så ordinär död som lungcancer. Likväl medger han redan bilden efter att det största problemet 

inte är en ordinär död – problemet är att han ska dö överhuvudtaget. Det är omständigheten att han 

ska dö som är drivkraften för honom genom hela denna del av serien. Det skulle kunna hävdas att 

Constantins förestående död, och hans försök att förhindra denna, utgör en central del av 

berättelsen. Läsaren får i och med huvudkaraktärens tillstånd även reda på den djupa skuld och 

ångest som Constantine känner inför det faktum att de flesta av hans vänner antigen är döda eller 

spridda för vinden, att de flesta dött på grund av hans handlingar är något som ytterligare spär på 

känslorna. Det kan följaktligen sägas att Constantins dödsångest amplifieras av det faktum att han 

fruktar hämnd från svikna vänner och gamla fiender i livet efter detta. Han vet att han på förhand är 

dömd att lida i helvetet på grund av forna synder.  

 

Likväl är inte allt avgrundssvart då han möter en likasinnad gammal man vi namn Matt när han gör 

ett besök på canceravdelningen på det lokala sjukhuset, vilket ger honom en välbehövlig dos energi 

(mer om handlingen nedan).13  Matt är en viktig bikaraktär i berättelsen i och med att han ger 

huvudkaraktären nytt hopp och ökad beslutsamhet att överleva cancern som drabbat honom. Därtill 

är han en gammal krigsveteran som efter hemkomsten inte funnit särskilt mycket lycka i livet och 

därför druckit och rökt så hårt att han kommer att dö i en obotlig cancer. Matt och Constantine har 

således mycket gemensamt i och med att de båda kan sägas vara missbrukare på grund av sina 

                                                 
12 Hellblazer – Dangerous Habits, del 1 s. 4. 
13 Hellblazer – Dangerous Habits, del 1 s. 17 – 20. 
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tidigare liv varför de kommer väl överens – det hjälper så klart även att de båda två har ungefär 

samma personlighet/karaktär. Därtill blir Matt viktig i och med att Constantine hinner träffa honom 

en sista gång innan han (Matt) dör av fullständig organsvikt. Detta (att Matt dör) sker förövrigt 

under besöket och Constantine har således ännu en vän att sörja. Detta leder till en fördjupning av 

huvudkaraktärens redan djupa svårmod över sin förmåga att överleva sina vänner och bekanta. 

 

En annan viktig bikaraktär som fungerar på ett liknande sätt som Matt är Brendan Finn. Finn är en 

gammal vän och kollega (magiker) till Constantine som tillsammans med sin dåvarande sambo Kitt 

hjälpt Constantine de gånger då allt mörker, demonerna, mardrömmarna och tokigheterna blev för 

mycket för honom. De lät honom komma till Irland och till deras hem där de drack, åt och var glada 

över varandras sällskap – de förhindrade Constantine från att hamna på dårhuset enligt egen utsago. 

När de möts i berättelsen så får Constantine’s gamla vän fylla samma roll men också en ny (mer om 

detta nedan). Även Finn’s gamla flickvän, som inte är närvarande då hon lämnat Finn för flera år 

sedan på grund av hans överdrivna drickande, återfinns i berättelsen och fyller en viktig roll i slutet. 

Hon beskrivs som en mycket vacker, självständig och godhjärtad kvinna som har en stark karaktär.  

 

Hellblazer – Miljö, handling och huvudkaraktärens roll 

London, dvs. staden där större delen av handlingen utspelar sig, ter sig i serien förövrigt mångt och 

mycket precis så som en utomstående skulle uppleva staden i verkliga livet – en regnig 

storstadsmetropol med vackra och välbärgade distrikt såväl som de förslummade och nedgångna, 

vilket även kan överföras till människorna som bor där. Det London som Constantine lever i dras, 

förutom de glädjeämnen och sorger som den verkliga förlagan har, med det faktum att det 

övernaturliga även existerar. Demoner, änglar med flera, för ett konstant krig mot varandra över 

människornas själar och mitt emellan står människor såsom Constantine. Människor som av en eller 

annan anledning begåvats, eller förbannats beroende på hur man ser på det, med extra förmågor, 

såsom förmågan till att bruka magi och/eller till att se saker som vanliga människor inte ser och spå 

i framtiden etc. Det skulle kunna hävdas att serien hämtat inspiration från kristen, semitisk, islamsk 

såväl som hebreisk mytologi. Detta syns inte minst i slutet av seriehäftet då Constantine, i ett sista 

desperat försök att rädda livhanken, möter helvetes härskare som inte är en och samma utan istället 

tre, distinkt separata, entiteter. Detta skiljer sig från den strikt kristna mytologin där djävulen ses 

som en sammansatt entitet – detta syns inte minst i Dantes Devina Comedia där djävulen sitter 

längst ner i helvetestratten och tuggar på de allra värsta syndarna. Serien ligger i detta fall istället 

närmre den hebreiska och till viss del även den semitiska mytologin där Satan tillsammans med sina 

fallna änglar härskar över helvetet i en strikt hierarki där Satan är överst och hans närmaste direkt 
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efter. Det skall dock påpekas att dessa tre härskare i serien avskyr varandra (vilket kan sägas vara av 

vikt för berättelsens handling) medan de i mytologin sägs vara nära vänner. Constantine söker 

emellertid under berättelsens gång inte enbart hjälp från mörka krafter utan även från ljuset, dvs. 

himlen och dess änglar. Dessa avfärdar dock hans böner/krav på hjälp på grund av hans forna 

synder – det goda saker han utfört genom att rädda folk i nöd och fördriva demoner genom 

exorcism m.m. räcker inte för att väga upp de negativa handlingar han gjort sig skyldig till. Det är i 

sammanhanget viktigt att notera att Constantine avskyr både himlens och helvetets anhängare – 

Helvetets för att de är, i hans mening, sadistiska svin och himlens för att de är självgoda, snobbiga, 

självupptagna diton. Detta är också i linje med den tidigare påtalade parallellen mellan Constantins 

åsikter och nihilismen då den senare menar att även om Gud existerar så är inte människan under 

moraliskt tvång att dyrka denna entitet. En åsikt som Constantine således tycks hålla med om. 

Ytterligare en sak att nämna är den atmosfär av ockultism och förbjuden kunskap som återfinns i 

serien. De ovan nämnda människor som begåvats/förbannats med övernaturliga förmågor använder 

dessa genom olika ritualer och med stränga regler för att minimera de stora risker som utnyttjandet 

av dem innebär. Det går, likt Constantine, att tänja på reglerna men kostnaden är ofta mycket hög 

och om du inte själv drabbas så kan du räkna med att någon som står dig nära drabbas istället.  

 

Angående seriens handling så har det ovan redan nämnts att en stor del i vad som driver 

huvudkaraktären i delen Dangerous Habits är dennes nära förestående död. Constantine försöker 

hitta olika sätt att undkomma döden och den väntade plågan i helvetet.  Det första han försöker med 

är att i kapitel 2 besöka sin gamla vän Finn som bor i ett gammalt torn på Irland. Constantines 

förhoppning är att Finn skall känna till någon magi som kan bota hans cancer. Det som sker är 

istället att de tillsammans, efter mycket alkohol och prat om gamla tider, kommer fram till är att de 

träffats av samma anledning. Finn är nämligen också döende, dock i levercirros på grund av sin 

alkoholism, och hade hoppats att Constantine skulle veta något sätt att rädda honom. De kommer 

dock fram till att de inte kan hjälpa varandra så istället så super de sig stupfulla på Finn’s magiska 

stout som han skapar genom att förvandla heligt vatten till Guinness medelst magi. När de skiljs åt 

så är det i vetskap om att Finn alldeles strax kommer att dö varför de säger farväl till varandra. Här 

tar dock berättelsen något av en vändning då Constantine på vägen ut möter satan själv - Lucifer har 

kommit för att hämta Finn’s själ på grund av att Constantines gamle vän sålde sin själ till honom i 

utbyte mot förmågan och resurserna till att samla den finaste alkoholen på planeten. Detta är något 

som Constantine självfallet vill förhindra och efter att ha lurat den skrytsamme djävulen så får han 

reda på att enda chansen för Finn att få komma till himlen är om Lucifer inte hämtar hans själ exakt 

vid midnatt. Det ser mörkt ut då djävulen redan är på plats flera minuter innan midnatt men det 
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slutar lyckligt då Constantine lyckas lura Lucifer att dricka av den magiska stouten vilken 

egentligen är förvandlat heligt vatten. När Lucifer druckit så förvandlar Constantine alkoholen 

tillbaka till vatten och bannlyser därmed djävulen temporärt från den substantiella verkligheten (det 

heliga vattnet förstör hans världsliga kropp) och ser då också till att han (djävulen) missar sin chans 

att ta Finn’s själ vilket är något som glädjer och stärker huvudkaraktären. Hans gamla vän får 

komma till himlen och han fick sig ett gott skratt. Samtidigt så påminner han sig själv att nu blir 

hans situation ännu värre – han vågar helt enkelt inte dö i fruktan över vad Lucifer kommer göra 

mot honom när han kommer till helvetet. 

 

De resterande kapitlen går ut på att Constantine försöker rädda sig själv genom olika medel vilket 

inkluderar bland annat att be om/kräva gudomlig/himmelsk hjälp (de nekar honom) och lösa ut 

tjänster från en demon som han känner (”hon” kan heller inte hjälpa honom) samtidigt som han 

säger farväl till dem han känner. Gemensamt för alla försöken är dock att de av en eller annan 

anledning misslyckas   

 

I korthet så klarar Constantine tillslut ändå livhanken genom att i ett sista desperat försök sälja sin 

själ till två av de tre härskarna över helvetet - den första äger hans själ genom den förolämpning 

som Constantine åsamkade honom då han bannlyste honom från den substantiella verkligheten, ner 

till helvetet igen.14 Detta innebär att alla tre härskarna har rätt till, och skyldighet att, hämta 

Constantins själ när han dör, vilket håller på att leda till krig mellan de olika härskarna då dessa ej 

kan komma överens om vem av dem som skall ta honom. För att lösa situationen räddar de 

Constantine från cancern. Del 5 i seriehäftet avslutas med att Constantine tänder en ny cigarett och 

visar de tre fingret. Seriehäftet som helhet avslutas emellertid med att Constantine, under ett besök 

hos Matt, bevittnar sin nyvunna väns död, varpå herr Constantine får ännu en död vän att sörja och 

känna skuld inför. I sista bilden finner vi Constantine sittandes på knän ute på gatan i ösregn 

samtidigt som en av hans gamla vänner håller om honom. Denna vän är Kitt (Finn’s gamla flickvän) 

som karaktären av en slump träffat precis innan. Hennes roll blir att trösta Constantine och få 

honom i sans igen. 

 

Constantine - Övergripande skillnader i miljö, handling och huvudkaraktärens roll 

Filmen inleds, till skillnad från serien, inte med att betraktaren får möta herr Constantine på ett café 

någonstans i London utan istället så inleds berättelsens handling med en förtext: "He who possesses the 

Spear of Destiny holds the fate of the world in his hands. The Spear of Destiny has been missing since the end of World 
                                                 
14 Hellblazer – Dangerous Habits, del 2 s. 15 – 24. 
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War II"15 vilket är en referens till det spjut som sägs ha använts till att tränga igenom Jesus sida när 

han hängde på korset16. Filmmakarna tycks ha tagit inspiration av berättelsen då spjutspetsen 

återfinns i början av filmen någonstans i Mexico, inlindad i en nazistflagga. Således så skulle  

spjutet aldrig ha återbördats efter kriget utan istället hamnat i Mexico. Långt senare i filmen får 

publiken reda på att denna artefakt ämnas användas till att föra djävulens son till jorden och spjutet 

kan således ses som en essentiell del av handlingen. Därefter förflyttas scenen till Los Angeles där 

en flicka blivit besatt av en demon, varpå Constantine, i egenskap av exorcist anländer med taxi för 

att lösa situationen.  

 

Redan i inledningen kan vi skönja stora skillnader mellan adaptionen och dess förlaga. 

Händelseförloppet är distinkt annorlunda vilket främst kan ses som en produkt av att berättelsens 

kärna ändrats från Constantins kamp mot cancern till en där jordens öde ligger i hans händer då han 

söker förhindra att helvetet bryter lös på jorden i och med ankomsten av djävulens son. Därtill har 

platsen/platserna som handlingen utspelar sig på tillsynes förflyttats från Storbritannien, London, 

till först Mexico och därefter Amerika, Los Angeles. Dessa geografiska omplaceringar ligger för 

övrigt i linje med vad Sanders kallar för uppdateringar17 och torde ha utförts i syfte att uppdatera 

berättelsen och placera den närmre publiken, i detta fall den amerikanska filmpubliken. Det går 

emellertid även att argumentera för att kategorisera förändringarna till att tillhöra den tredje 

kategorin ("analogue")18 då förändringarna är substantiella. Resultatet av dessa förändringar blir 

också att filmen ter sig en aning ljusare än serien då Los Angeles, trots filmmakarnas försök, inte 

förmedlar samma dysterhet och känsla av förfall som London gör i serien. Detta speglas även i att 

berättelsen får ett lyckligare slut i filmen än i serien. Att så är fallet torde ha att göra med de 

förväntningar som finns på filmer producerade i Hollywood, det vill säga ett lyckligt slut. 

Filmmakarna har anpassat slutet till de förväntningar som publiken har på mediet film vilket den 

ovan presenterade forskningen menar är nödvändigt för en lyckad adaption.19 Redan i detta 

inledande skede av analysen kan den första frågeställningen sägas ha besvarats då, relativt 

omfattande, förändringar bevisligen uppstått när serien Hellblazer adapterats till film i och med 

Constantine. 

 

En annan förändring som likt de geografiska omplaceringarna sannolikt är ett resultat av en 

                                                 
15  Constantine, Video/DVD, Warner Bros. Sandrew Metronome, Los Angeles, 2005. Francis Lawrence. 
16 Johannes 19:17 – 19:37 (specifikt 19:34). 
17 Sanders, s. 20 – 25. 
18 Sanders, s. 20 – 25. 
19 Detta breda resonemang genomsyrar en stor del av både Stams och Sanders verk. 
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anpassning till publiken är att filmens handling tycks uteslutande baseras på, och hämtat inspiration 

från, kristen mytologi. Resultatet blir en del stora förändringar då element som inte passar in i den 

kristna mytologin skalas bort. Ett exempel på en sådan förändring skulle kunna vara att djävulen 

representeras av en ensam, sammansatt entitet då filmens Constantine möter honom. Andra exempel 

på detta fenomen skulle kunna vara de förändringar av karaktärerna i berättelsen som skett, vilka 

diskuteras mer ingående nedan, samt att synen på magi och häxkonst etc. har förändrats från en 

diversifierad bild i serien där olika fraktioner har olika ståndpunkter till filmens mer kristna tolkning 

av fenomenet som ondskans kraft – exempel på denna inställning återfinns cirka 22 minuter in i 

filmen då Constantine ber om hjälp av ängeln Gabriel men blir nekad av denne med motiveringen 

att Constantine ägnat sig åt häxkonster och andra förbjudna saker samt att han som ung tog sitt eget 

liv vilket innebär att han oundviklingen kommer hamna i helvetet – det finns enligt Gabriel ingen 

förlåtelse för dessa synder.20 I serien så finns det alltså fler åsikter än denna strikt kristna tolkning. 

 

Därtill blir lösningen på Constantins problem av en helt annan karaktär än den som presenteras i 

serien. För jämförelse så kan hela del 4 och 5 av seriehäftet jämföras med de cirka sista 25 

minuterna av filmen. Såsom ovan redan beskrivits så klarar seriens Constantine livhanken genom 

att lura de tre härskarna av helvetet så att de blir tvungna att rädda honom för att undvika 

inbördeskrig Filmen slutar istället med en slutgiltig uppgörelse med de krafter som söker föra 

djävulens son till jorden. Hjältarna besegras och allt tycks vara förlorat. I denna stund vänder sig 

Constantine först till Gud efter hjälp men då denne inte svarar tar han sitt liv i vetskapen om att 

djävulen själv sannolikt kommer för att hämta honom. Då denne anländer stoppas tiden temporärt 

vilket ger Constantine tid att tala om för honom vad som håller på att ske. Djävulen förhindrar 

sedermera den hotande katastrofen då han inte vill ha konkurrens av sin son. I retur ger han 

möjligheten för Constantine att förlänga sitt liv. Constantine väljer emellertid att rädda en kvinna 

som han tidigare i filmen mött i helvetet i vetskap om att detta offer från hans sida kommer leda till 

att Gud tar honom till himlen. Så sker nästan men i sista stund förhindrar djävulen det genom att 

bota cancern i Constantins lungor så att han får chansen att bevisa att han verkligen hör hemma i 

helvetet. Filmens sista scen är då Constantine, istället för att tända en cigarrett, tar upp ett paket 

nikotintuggummi varpå han använder ett av dem – Constantine har slutat röka. Dessförinnan är 

filmen ganska trogen serien i hur huvudkaraktären gestaltas då båda gestaltningarna kan sägas vara 

lika bittra och hatiska mot sin omvärld, men i och med de olika sluten så skapas två distinkt olika 

personligheter. Den ena lyckas rädda sitt liv genom att lura helvetet medan den andra får sitt liv 

                                                 
20   Constantine, Video/DVD, Warner Bros. Sandrew Metronome, Los Angeles, 2005. Francis Lawrence 
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räddat mot sin vilja då denne är på väg till himlen. Därtill slutar alltså filmens Constantine att röka i 

ett försök att ändra sitt liv och börja göra gott – troligen för att förtjäna en plats i himlen. Det senare 

skulle aldrig seriens Constantine göra. Dessa förändringar kan även de antas vara ett resultat av att 

berättelsen anpassats (så kallad "updating")21 för den amerikanska publiken och den kultur samt 

religion som denna publik bär med sig. Att Constantine slutar röka för att på så sätt leva ett bättre 

liv är i linje med vad kristendomen föreskriver, det vill säga ett liv utan synd. Det innebär därtill en 

skillnad mellan filmens och seriens Constantine då handlingen (att huvudkaraktären slutar röka för 

att inte skada sig själv och andra) blir ett avsteg från den individualistiska nihilism som seriens 

Constantine uppvisar. Denna förändring torde även den kunna förklaras med att karaktären 

anpassats till en kristen, mer kollektivistiskt tänkande, individ. Det vore inte helt orimligt att här 

hävda att adaptionen skulle kunna kategoriseras enligt Deborah Cartmells andra kategori då 

handlingen att sluta röka kan ses som en "kommentar" (Commentary)22 på hur självisk seriens 

huvudkaraktär är. En sådan kategorisering framstår emellertid inte som sannolik då filmen inte 

genomgående uppvisar en anti-tobakstes. Förändringen torde snarare ha med en nedtoning av 

Constantins rökande i ett försök från filmmakarnas sida att inte stöta sig med publiken. 

Ovanstående stycke kan också sägas besvara den tredje frågeställningen – huvudkaraktären har 

förändrats på ett omfattande sätt genom att dennes personlighetsdrag och drivkrafter ändrats i 

adaptionsprocessen.  

 

Det kan också påpekas att Constantins relation till, och ångest samt ånger över, sina döda, såväl som 

levande, vänner inte är gestaltat på samma vis i filmen. Därav försvinner även en stor del av vad 

som utgör den karaktär som möter läsaren i serien. Dessa förändringar kan dock i viss mån anses 

vara nödvändiga då karaktärerna och deras drivkraft måste passa in i den radikalt förändrade 

berättelsen – Constantins relation med sina medmänniskor är inte i fokus längre och har därmed 

skalats bort för att få en mer enhetlig berättelse. Detta stöds av Sanders och Stam vilka menar att en 

adaption till ett nytt medium med nödvändighet måste förändra delar av berättelsen för att förmedla 

samma tema och symbolik.23 

 

Constantine - Bikaraktärer och hur dessa förändrats 

Constantine är dock inte den enda karaktären som förändras vid adaptionen. Några exempel på 

delvis eller helt förändrade karaktärer är taxichauffören Chas som i serien är en äldre man som av 

                                                 
21 Sanders, s. 20 – 25. 
22 Deborah Cartmells kategorier diskuteras av Sanders, s. 20 – 25.  
23 Detta breda resonemang genomsyrar en stor del av både Stams och Sanders verk. 
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olika anledningar har kommit att bli en, ibland motvillig, vän till Constantine. I filmen är han 

däremot en ung kille som agerar hjälpreda till, och lärling under, Constantine. Detta skulle kunna 

förklaras med att filmskaparna önskade få med ett slags fader-son förhållande i filmen vilket i sin 

tur skulle kunna locka vissa åskådargrupper mer än en dysfunktionell vänskap. Antagandet stöds av 

det faktum att relationen/förhållandet mellan fader och son är ett återkommande och viktigt tema i 

den kristna mytologin, vilket, i och med kristendomens ställning i Amerika, därmed bör tilltala de 

grupper som tror på den kristna kärnfamiljen med starkt uppdelade roller.24 Likaså har ängeln 

Gabriel ändrats från en, enligt Constantine, ärkesnobb som vägrar honom hjälp till att bli 

berättelsens huvudantagonist – Gabriel är den som söker föra djävulens son till jorden då hon 

(notera även bytet av kön vilket kan sägas anspela på kvinnans synd i Eden och som i sin tur är 

ytterligare en koppling till, och anpassning inför, den kristna mytologin) anser att människan såsom 

nuläget är inte har förtjänat himlen. Angående Gabriels kön i filmen kan det emellertid även hävdas 

att karaktären är androgyn då dess porträttering inte direkt förmedlar könstillhörighet. I vilket fall 

som helst så vore det inte orimligt att hävda att de båda ovanstående förändringarna är ett ytterligare 

resultat av filmskaparnas önskan att anpassa berättelsen till, och placera den närmre, dagens 

amerikanska publik ("Updating").25 

 

En del bikaraktärer som inte är inkluderade i seriens handling har dessutom inkluderats i filmen 

samtidigt som många karaktärer från serien uteslutits från filmen. Detta anknyter även till det som 

ovan diskuterats om Constantins relation till sina vänner då exempelvis Matt, som kan sägas vara en 

stor del i Constantins utveckling i seriehäftet, helt försvunnit från filmen. Faktum är att nästan hela 

avsnittet där Constantine besöker, och vistas på sjukhusets canceravdelning, har tagits bort – endast 

ett kort besök hos läkaren finns med. Det innebär i sin tur att huvudkaraktärens dödsångest (och 

därmed också en central del av hans motivation att hålla sig vid liv) försvinner. I filmen är det 

faktum att han lider av obotlig lungcancer snarast ett irritationsmoment än något av central 

betydelse för karaktären.  

 

En förklaring till att karaktärer förändrats och att vissa av dem fallit bort skulle kunna vara att 

                                                 
24 Här åsyftas främst den Kristna tolkningen av Biblen som säger att mannen var det första som Gud skapade och att 

kvinnan blev skapad ur mannen för dennes behov: "Då försänkte Herren Gud mannen i dvala, och när han sov tog 
Gud ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött. Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren 
Gud en kvinna och förde fram henne till mannen. Då sade mannen: " Den här gången är det ben av mina ben,  
kött av mitt kött. Kvinna ska hon heta, av man är hon tagen." (1 Mos 2:21-23). Utifrån denna lydelse i 
skapelseberättelsen samt genom ett flertal andra passager såsom (Paulus 1 Kor 14:32-35) , och senare även separata 
verk av Kristna tänkare såsom Thomas av Aquinos Summa Theologica, har det argumenterats för separata roller för 
män och kvinnor inom Kristendomen. 

25 Sanders, s. 20 – 25.  
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handlingens förändring också kräver andra karaktärer. Den största orsaken skulle jag emellertid 

hävda är att till skillnad från serien så måste filmen stå för sig själv. Där serien kan falla tillbaka på 

tidigare såväl som kommande Hellblazer serier/häften så måste filmen presentera en enhetlig, 

sammanhållen historia, varför relativt genomgripande förändringar skulle kunna hävdas vara 

nödvändiga. Film är ett annat medium än serie, vilket både Stam och Sanders menar innebär att 

vissa förändringar blir önskvärda – exakt samma handling och tillhörande händelseförlopp som i 

serien, blir i värsta fall osammanhängande.26 Stam påpekar, som ovan nämnt, emellertid att kritik av 

adaptionen ändock kan anses legitim om denne misslyckas med att förmedla kärnvärdena i seriens 

berättelse.27 Det skulle inte vara orimligt att mena att den förändrade huvudkaraktären och 

åsidosättande av seriens huvudtema, dvs. Constantins kamp mot cancern, utgör ett sådant 

misslyckande vilket därmed skulle ligga adaptionen till last. Man skulle däremot även kunna se 

filmen som en läsning av hela serien, vilken sedermera anpassats till en speciell geografisk position 

och en speciell publik. Det skulle då innebära att filmen med fördel skall ses som en film som lånat, 

och inspirerats av, serien Hellblazer. 

 

Kort om Publiken 

Ovan har de strukturförändringar som skett vid adaptionen diskuterats, varav ett flertal förklaras 

med att berättelsen updaterats och anpassats till en ny publik och ett nytt medium. Syftet med 

uppsatsen är förvisso att undersöka adaptionsprocessen samt vad denna process får för effekter men 

en fråga som ändå kan vara intressant att ställa är om detta fenomen även kan appliceras på seriens 

publik, dvs. "...kan (man) ringa in seriens publik på liknande sätt?".28 Serien har, såsom ovan redan 

nämnts, tagit inspiration från flertalet olika kulturella och religiösa källor i skapandet av den värld 

som seriens huvudkaraktär John Constantine upplever och verkar i. Exempel på dessa 

inspirationskällor är den sammanblandning av kristna, islamska och hebreiska föreställningar om 

ondskan i universum och de olika tankar/föreställningar om magi som återfinns både i de ovan 

nämnda religionerna men också i nyandliga rörelser såsom Wicca, Satanism etc. samt i 

fantasygenren. Detta innebär även att ett klassificerande av seriens publik blir svårare då ursprunget 

till företeelser i serien blir mer problematiskt att spåra till specifika kulturella och/eller religiösa 

föreställningar. Detta innebär i sin tur att det blir komplicerat att utifrån framtagen information om 

sagda kulturella och religiösa föreställningar analysera de anpassningar som kan ha gjorts för att 

tillfredsställa en viss publik. Det som kan sägas är att serien har publicerats och tryckts för ett 

                                                 
26 Detta breda resonemang genomsyrar en stor del av både Stams och Sanders verk. 
27 Stam, s. 3 – 10. 
28 Mail från Peter Forsgren, 2010/12/17. 
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amerikanskt seriebolags räkning. Därmed blir det heller inte orimligt att anta att den tilltänkta 

publiken i huvudsak är amerikaner vilket innebär en likhet med filmadaptionen. Skillnaden ligger 

måhända i att det handlar om delvis olika publiker som kan, enligt föregående forskning, antas ha 

skilda krav på en berättelse, dvs. mediumet serietidning har en annan publik än mediumet film. Det 

bör dock påpekas att det på intet sätt hävdas här att serieläsare inte kan uppskatta och/eller 

konsumera film – faktum är att det inte är orimligt att anta att en stor del av den tilltänkta 

målgruppen för en filmadaption kan vara människor som tidigare upplevt samma (eller liknande) 

berättelser via ett annat eller samma medium. Betoningen är emellertid här på "kan" då  detta 

resonemang, i ljuset av föregående undersökning, inte är tillfredsställande eftersom  det kan hävdas 

att filmen, i och med de substantiella förändringar som gjorts, riktar sig till en annan målgrupp än 

seriens hängivna anhängare, vilka kanske inte uppskattar dessa förändringar. Det handlar alltså 

kanske snarare om olika tilltänkta målgrupper än om olika förutsättningar och förväntningar från 

serie-, kontra filmpublik. Filmen kan sägas ha förenklat och ordnat berättelsen i ett, för en bredare 

publik, mer lättillgängligt format. Målgruppen för serien kan med samma resonemang sägas vara en 

snävare och mer specialinriktad publik som ofta går in och detaljstuderar specifika intresseområden, 

även kallat för nördar (här använt som en neutral betecknande term fritt från värdering), varför en 

större bredd av kulturella och religiösa föreställningar och företeelser samt mer invecklad och 

uppbruten handling uppskattas. Om dessa skillnader handlar om skilda förutsättningar för mediumet 

serietidning kontra mediumet film eller om det kan förklaras med skilda traditioner mellan olika 

målgrupper är en öppen fråga. Klart är dock att det förefaller vara komplicerat att ringa in 

serietidningens publik på ett liknande sätt som filmens. 

 

Sammanfattning av analysen av Hellblazer och dess filmadaption Constantine 

Sammanfattningsvis kan det sägas att handlingen och händelseförloppet i filmen Constantin har, 

som ett resultat av adaptionen, förändrats på ett flertal punkter. Därtill har berättelsen flyttats 

geografiskt från England till Amerika. Centrala delar och teman i handlingen i serien har bytts ut till 

förmån för nya - istället för att, likt serien, fokusera på Constantins kamp mot sin obotliga cancer 

samt hans relation till sina vänner så väver filmskaparna samman flera olika delar av Hellblazer 

serien tillsammans med kristen/katolsk mytologi samtidigt som andra mytologiska 

inspirationskällor såsom islamsk och Hebreisk religion och nyandliga rörelser etc. faller bort. 

Handlingen har istället inriktats på en klassisk hollywood "genre" – Den ofrivilliga "hjälten" skall 

rädda världen genom att försaka sitt tidigare syndfulla leverne och därigenom bli en god del av 

samhället. Det bör dock nämnas att huvudkaraktärens situation är liknande den som återfinns i 

serien; han har i båda fallen obotlig lungcancer och håller på att avlida, vilket gör det rimligt att 
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utifrån det konstatera att den huvudsakliga inspirationen hämtats från den del av serien som heter 

Dangerous Habits. Förändringarna innebär att filmen, vid en jämförelse med serien, har ett 

persongalleri som består av en i grunden förändrad huvudkaraktär då Constantine i filmen, såsom 

ovan redan nämnts, ångrar sitt tidigare leverne, slutar röka och räddar världen – seriens Constantine 

hade inte under några omständigheter varken ångrat det första eller slutat med det andra i denna 

uppräkning och skulle endast högst motvilligt vara del av den sista biten, dvs. att rädda världen. 

Dessutom har det övriga persongalleriet förändrats på så vis att det är delvis andra, och delvis 

förändrade, vänner, bekanta etc. som möter Constantine i filmen. Exempel på detta är karaktären 

Chas som istället för att vara en gammal bekant till Constantine som motvilligt kör runt honom i sin 

taxi för gammal vänskaps skull så är han i filmen en relativt ung pojke som snarast ser upp till och 

idealiserar huvudkaraktären. En annan förändring som skett är att karaktären Matt inte över 

huvudtaget finns med längre efter adaptionsprocessen – karaktären och det avsnitt som denne 

återfinns i har helt skalats bort. Dessa förändringar kommer sannolikt dels av en så kallad 

uppdatering där syftet torde vara att flytta handlingen närmre publiken (i detta fall den amerikanska 

publiken) och dels av att handlingen adapterats till ett helt annat medium, varvid förändringar kan 

anses bli nödvändiga för att förmedla samma teman som serien. Detta stöds även av tidigare 

forskning som menar att det varken är möjligt eller önskvärt att en adaption är fullständigt trogen 

förlagan. Likväl stödjer den tidigare forskningen (här åsyftas framförallt Stam) till viss del även 

åsikten, att berättelsens kärna (såsom den framstår i seriehäftet) inte överförts tillfredsställande vid 

adaptionen till film vilket då skulle kunna innebära att vissa eller flertalet av förändringarna blir 

oönskade. 

 

Watchmen (serien) - Huvudkaraktärerna och viktiga bikaraktärer 
"RORSCHACH´S JOURNAL. OCTOBER 12TH, 1985:", "DOG CARCASS IN ALLEY THIS MORNING, TIRE 

TREAD ON BURST STOMACH. THIS CITY IS AFRAID OF ME. I HAVE SEEN ITS TRUE FACE.", "THE 

STREETS ARE EXTENDED GUTTERS AND THE GUTTERS ARE FULL OF BLOOD AND WHEN THE DRAINS 

FINALLY SCAB OVER, ALL THE VERMIN WILL DROWN.", THE ACCUMULATED FILTH OF ALL THEIR SEX 

AND MURDER WILL FOAM UP ABOUT THEIR WAISTS AND ALL THE WHORES AND POLITICIANS WILL 

LOOK UP AND SHOUT "SAVE US!"...", "...AND I´LL LOOK DOWN AND WHISPER "NO.", "THEY HAD A 

CHOICE, ALL OF THEM. THEY COULD HAVE FOLLOWED IN THE FOOTSTEPS OF GOOD MEN LIKE MY 

FATHER, OR PRESIDENT TRUMAN.", "DECENT MEN WHO BELIEVED IN A  DAY´S WORK FOR A DAY´S 

PAY.", "INSTEAD THEY FOLLOWED THE DROPPINGS OF LECHERS AND COMMUNISTS AND DIDN´T 

REALIZE THAT THE TRAIL LED OVER A PRECIPICE UNTIL IT WAS TOO LATE.", DON´T TELL ME THEY 

DIDN´T HAVE A CHOICE.", "NOW THE WHOLE WORLD STAND ON THE BRINK, STARING DOWN INTO 

BLOODY HELL, ALL THOSE LIBERALS AND INTELLECTUALS AND SMOOTH-TALKERS...", "...AND ALL OF 

A SUDDEN NOBODY CAN THINK OF ANYTHING TO SAY.".29 
 

                                                 
29 Watchmen, kapitel 1 s. 1. 
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Ovanstående citat är både inledningen av serien och karaktären Rorschachs sammanfattning av hur 

han upplever sin omvärld – en mörk, korrumperad och vidrig plats där sexuellt frigjorda, mördare 

och andra "syndare" dränker den en gång så vackra nationen under all akumulerad smuts. Politiker, 

liberaler, horor, intellektuella, kommunister, de har alla gjort valet att ta den enkla vägen, att ge efter 

för ondskan och när de nu stirrar ner i sin egentillverkade avgrund och desperat söker efter en 

räddare så finner de bara hat och förrakt – ingen räddning, ingen frälsning och ingen pardon. För 

Rorschach är världen svart och vit – synder (som Rorschach ser dem) är för det mesta oförlåtliga 

och kan endast bemötas med våld och fördömmande, han själv är både åklagare, domare och bödel. 

Alla brott måste straffas. Enligt honom är kommunister, liberaler och intellektuella i allmänhet ett 

hot mot en rättrådig värld. För dem som tillhör en eller flera av dessa grupper så finns ingen 

förlåtelse. En rättrådig människa tror istället, likt honom själv, på "goda och sunda" konservativa 

värderingar om den amerikanska drömmen där kommunisterna är det stora hotet och där 

kapitalismen är både räddningen och målet. Ett exempel på Rorschach´s tveksamma metoder och 

idéer är när han i första kapitlet väljer att gå in i en bar och tortera en tillsynes oskyldig man (genom 

att knäcka av två av hans fingrar) i jakten på information om Edward Blake´s mördare.30 En annan 

talande aspekt i sammanhanget är bartenderns reaktion på Rorschach´s närvaro då denne, trots att 

Rorschach ännu inte gjort något, börjar svettas, harkla sig, för att tillslut desperat be honom om att 

inte döda någon i lokalen.31 Karaktären verkar onekligen ha ett rykte om mental instabilitet och 

våldsamhet om bartenderns reaktion tas med i beräkningen. Ytterligare faktorer som spelar in i att 

ge karaktären en atmosfär av galenskap är dennes namn och utstyrsel. Rorschach är nämligen också 

namnet på en mycket känd schweizisk psykolog vilken utvecklat det vitt spridda och använda 

Rorschach-testet. Testet går ut på att undersöka patientens personlighet genom att studera hur 

dennes undermedvetna projicerar fram och tolkar mening i till synes slumpartade mönster och 

fläckar av bläck. Om patienten exempelvis ser mörka/stirrande och hotfulla ögon så kan detta tyda 

på att denne lider av paranoia då det undermedvetna projicerar patientens inneboende rädsla för 

övervakning på det observerade – i detta fallet ett mönster av bläck. Som synes ovan har alltså 

karaktären ett "hjältenamn" (nästan alla seriehjältar har separata identiteter för sitt civila liv och sitt 

liv som hjälte) som är identiskt med en känd psykolog. Ännu mer intressant är att karaktärens 

heltäckande mask/luva visar olika typer av mönster beroende på dennes känslor för tillfället. Dessa 

mönster är snarlika de mönster som psykologer visar patienter när ett Rorschach-test utförs. Vidare 

blir karaktären under berättelsens gång utvärderad (mot dennes vilja då det är en del av en 

                                                 
30 Watchmen, kapitel 1, s. 14 – 16. 
31 Watchmen, kapitel 1, s. 15. 
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rättsundersökning) av en psykolog med just detta test.32 

 

Ytterligare en av huvudkaraktärerna i serien är en maskerad hjälte vid namn Dr. Manhattan vilken 

kan ses som en kollega till Rorschach då de båda två deltog i samma brottsbekämpande grupp, 

något som därmed torde innebära stora likheter mellan dem. Skillnaden återfinns emellertid i hur 

karaktärerna tänker på, och motiverar, sina handlingar. Där Rorschach kompromisslöst påtalar den 

"goda mannens" skyldighet att agera mot "ondska" och "orättvisor" så ser Dr. Manhattan  

verkligheten på ett helt annat sätt. Han är mer eller mindre frånkopplad från mänskliga känslor och 

tankar – vilka yttrar sig för karaktären som gamla, halvt glömda minnen och följdaktligen så har 

han också svårt att relatera till sin omgivning. Bakgrunden till hans psykologiska tillstånd och hans 

övernaturliga krafter återfinns i kapitel fyra genom tillbakablickar till den tid då han var yngre och 

fortfarande var en människa.  

 
 "THE PHOTOGRAPH IS IN MY HAND", "IT IS THE PHOTOGRAPH OF A MAN AND A WOMAN. THEY ARE AT 

ANAMUSEMENT PARK, IN 1959", "IN TWELVE SECONDS TIME, I DROP THE PHOTOGRAPH TO THE SAND 

AT MY FEET, WALKING AWAY. IT´S ALREADY LYING THERE, TWELVE SECONDS INTO THE FUTURE.", 

"TEN SECONDS NOW.", "THE PHOTOGRAPH IS IN MY HAND.", "I FOUND IT IN A DERELICT BAR AT THE 

GILA FLATS TEST BASE, TWENTY-SEVEN HOURS AGO.", "IT´S STILL THERE, TWENTY-SEVEN HOURS 

INTO THE PAST, IN ITS FRAME, IN THE DARKENED BAR.", "I´M STILL THERE, LOOKING AT IT.", "THE 

PHOTOGRAPH IS IN MY HAND. THE WOMAN TAKES A PIECE OF POPCORN BETWEEN THUMB AND 

FOREFINGER. THE FERRIS WHEEL PAUSES.", "SEVEN SECONDS NOW.", " IT´S OCTOBER, 1985. I´M ON 

MARS. IT´S JULY, 1959. I´M IN NEW JERSEY, AT THE PALISADES AMUSEMENT PARK.", "FOUR SECONDS. 

THREE.", "I´M TIRED OF LOOKING AT THE PHOTOGRAPH NOW.", "I OPEN MY FINGERS. IT FALLS TO THE 

SAND AT MY FEET.", "I AM GOING TO  LOOK AT THE STARS.", "THEY ARE SO FAR AWAY, AND THEIR 

LIGHT TAKES SO LONG TO REACH US..,", "ALL WE EVER SEE OF STARS ARE THEIR OLD 

PHOTOGRAPHS.".33 
 

Karaktären innehar förmågan att uppfatta det som har hänt, det som händer och det som kommer 

hända samtidigt och i realtid, dvs. han upplever det som att allt händer parallellt med vart annat. Det 

går att skymta i citatet ovan att förmågan framförallt bringar isolation från resten av världen. 

Mannen på fotografiet är han själv, innan han blev förändrad av en olycka på sin dåvarande 

arbetsplats. Läsaren får sen reda på att Jon Osterman, som han hette då (och fortsätter att kalla sig 

privat även efter olyckan), är son till en urmakare men när hans far läser om den första atombomben 

och de relativitetsteorier som florerar så säger han åt sin son att inte följa i hans spår – om tid är 

relativt så blir klockor ett ting från det förflutna. Istället vill hans far att han skall läsa om och lära 

sig denna nya forskningsgren som fått så stort genomslag, dvs. fysik. Tiden går och karaktären 
                                                 
32 Michael W. Passer & Ronald E. Smith. Psychology – The Science of Mind and Behavior Third Edition. New York: 

2007. s. 481 – 483. 
33 Watchmen, kapitel 4, s. 1. 
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doktorerar efter många års studier i ämnet som hans far önskat, nämligen inom atomfysik. Han får 

en anställning på en militär forskningsanläggning där avancerade fysikexperiment pågår och träffar 

efter ett kort tag kvinnan på fotot – hans gamla partner. För att göra en relativt lång historia kort så 

sker såsom ovan nämnt en olycka där karaktären tros ha avlidit då denne slås i bitar på atomnivå. 

Detta är emellertid inte vad som sker utan den blivande Dr. Manhattan lyckas delvis återskapa sin 

kropp och återförenas med sin älskade, åtminstone temporärt. Symboliken med död för att sedan 

återuppstå är slående lik vissa religiösa föreställningar såsom den kristna tron på Jesus 

återuppstående efter sin korsfästelse. Förvisso blir Jesus avrättad för våra synder medan Jon endast 

faller offer för en olycka men likväl uppstår båda. En annan aspekt värd att ta upp är de gudalika 

krafter, såsom en närmast total förståelse för universums uppbyggnad samt förmågan att ändra och 

manipulera sagda uppbyggnad, som Dr. Manhattan erhåller efter olyckan. Lägg detta till den ovan 

redan diskuterade förändrade och förstärkta tids- och rum uppfattningen så blir resultatet inte 

särskilt långt ifrån en allvetande, allestädes närvarande gudom. Mycket riktigt så blir också Dr. 

Manhattan jämförd med först Superman och senare även Gud: "...THE SUPERMAN/GOD EXIST, AND HE`S AN 

AMERICAN."34 - hans omgivning betraktar honom med både beundran och rädsla då han å ena sidan är 

en stor anledning till Amerikas framgångar gemtemot sina fiender samtidigt som röster i serien höjs 

huruvida denna gudalika individ egentligen går att lita på.35 Dr. Manhattan blir dock aldrig en Jesus 

gestalt eftersom han, trots alla sina förmågor, saknar något fundamentalt. Karaktären uppfattar och 

lever på ett helt annat plan än de övriga människorna och har därmed svårt att se deras värderingar 

och tankar som relevanta.  Han saknar, som ovan nämnt, förmågan att relatera till sin omgivning. 

Dessa relateringsproblem tillsammans med problem kopplade till hans personliga relation till två 

kvinnor (varav en av dem återfinns på fotot) får honom tillslut att välja exil på Mars. 

 

Den andra kvinnan är Silk Spectre, vilken är en ung kvinna som Dr. Manhattan lämnade sin 

dåvarande flickvän för. Under berättelsens gång så faller även denna andra relation samman och de 

går skilda vägar. Som ovan redan nämnts är detta en del i varför Dr. Manhattan väljer att lämna 

planeten men eftersom denna kvinna kan sägas vara hans enda egentliga länk till mänskligheten så 

spelar hon även senare en viktig roll i att bringa honom tillbaka till jorden i ett försök att stoppa det, 

såsom de då fortfarande ser det, hotande kriget. Utöver denna roll så blir hon den andre Nite Owl´s 

(Daniel Dreiberg´s) älskare och motiverar honom att ta upp sin mask igen och hjälpa Rorschach att 

fly från det fängelse som han hamnat i (mer om handlingen senare). Andra saker som läsaren får 

reda på (igen genom tillbakablickar) är att hon är dotter till den första Silk Spectre samt dennes 

                                                 
34 Watchmen, kapitel 4, s. 13 samt s. 31. 
35 Watchmen, kapitel 4, s. 25  
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hatkärlek Edward Blake (The Commedian). Detta upprör henne kraftigt då hennes mor tidigare 

berättat om hur Blake försökte våldta henne när de var unga. Hennes dotter tillkom dock senare 

genom någon form av ömsesidig kärlek – något som den första Silk Spectre aldrig berättade för sin 

dotter. 

 

En annan intressant aspekt är att den förste Nite Owl (Hollis Mason) efter sin pension skriver en 

fiktiv självbiografi kallad "Under The Hood" – titeln kan förklaras med att den första maskerade 

hjälten som blev aktiv kallades för "Hooded Justice" efter sin utstyrsel som bestod av en 

heltäckande huva med en snara runt halsen och en tajt åtsittande brottarliknande dräkt i övrigt. 

Utifrån utdrag ur denna bok så får läsaren ta del av information angående världen som sådan men 

kanske speciellt de olika karaktärerna. Dessa avsnitt återfinns i slutet på ett flertal kapitel (före den 

tickande klockan) och kan, om man utesluter de berättande återblickarna som finns för varje 

betydelsefull karaktär, sägas vara centrala i skapandet av de olika karaktärerna i tidningen. I det 

första kapitlet så beskriver Mason sin egen barndom och varför han senare valde att bli polis och 

slutligen även en "maskerad hjälte". I de efterföljande kapitlena beskriver han först sina 

erfarenheter som en medlem i "The Minutemen", vilka var den första stora gruppen av så kallade 

"maskerade hjältar" som började rensa upp gatorna i staden – denna grupp är alltså föregångarna till 

den senare gruppen "The Watchmen", vilken serien primärt handlar om. Värt att notera är här att 

flera av de gamla medlemmarna i den första gruppen, kanske främst Dr. Manhattan och The 

Commedian, fortfarande är aktiva som maskerade hjältar när serien börjar (om än att The 

Commedian dör precis i inledningen) och således så kan beskrivningarna av deras tidigare 

handlingar i Masons självbiografi sägas addera stoff till karaktärerna - utan dessa utdrag ur Masons 

bok hade en del av karaktärernas och världens djup gått förlorad. Dessa utdrag kompletteras även 

med en rad fiktiva artiklar/tidningsartiklar och polisrapporter i slutet på kapitlena, varav ett exempel 

är den vetenskapliga artikeln av den fiktiva professorn Milton Glass som i slutet på kapitel fyra tar 

upp fenomenet Dr. Manhattan utifrån hur denne individs superkrafter påverkar klimatet mellan de 

två supermakterna USA och Ryssland.36 Tillsammans kan de sägas kommentera serietidningens 

fiktiva verklighet och på så sätt öka den upplevda trovärdigheten. En annan sådan inbyggd 

kommentar är att en av seriens återkommande bikaraktärer läser en serietidning vid namn Tales of 

the Black Freighter som behandlar pirater. Tidningen tycks vid närmre studie innehålla en berättelse 

som kan sägas addera ytterligare känslomässiga aspekter på huvudberättelsen. Detta sker bland 

annat genom att pirattidningens huvudkaraktärs nedfall i människans lägsta och mest barbariska 

                                                 
36 Watchmen, kapitel 4, s. 30 – 33 "DR MANHATTAN: SUPER-POWERS AND THE SUPERPOWERS – BY 

PROFESSOR MILTON GLASS". 
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handlingar och tankar i viss mån speglar den utveckling som en del av karaktärerna i 

huvudberättelsen genomgår, eller har genomgått. Här åsyftas främst den mördade The Commedian 

som vid ett flertal tillbakablickar ger prov på grymheter i Vietnamkriget, våldtäktsförsök mot 

kollegor, mord etc. Karaktären framställs både i Hollis Masons självbiografi och i tillbakablickar 

m.m. som en ytterst hänsynslös, målinriktad och cynisk människa. Bland annat kommenteras han 

av Dr. Manhattan under Vietnamkriget:  

 
"IT´S MARCH. I´M IN SAIGON, BEING REINTRODUCED TO EDWARD BLAKE, THE COMMEDIAN. HE 

WORKS MOSTLY FOR THE GOVERMENT NOW. I SUPPOSE I DO, TOO.", "BLAKE IS INTERESTING. I HAVE 

NEVER MET ANYONE SO DELIBERATELY AMORAL.", "HE SUITS THE CLIMATE HERE: THE MADNESS, 

THE POINTLESS BUTCHERY...", "AS I COME TO UNDERSTAND VIETNAM AND WHAT IT IMPLIES ABOUT 

THE HUMAN CONDITION, I ALSO REALIZE THAT FEW HUMANS WILL PERMIT THEMSELVES SUCH AN 

 UNDERSTANDING.", "BLAKE´S DIFFERENT.", "HE UNDERSTAND PERFECTLY...", "...AND HE DOESN´T 

 CARE."37 
 

Även om Hollis Mason (den första Nite Owl) är viktig för att skapa en atmosfär och förklara 

bakgrunden till Watchmen serien så är han inte en medlem av någon hjältegrupp längre. Den Nite 

Owl som ovan redan nämnts, och som är kollega till Rorschach, är Daniel Dreiberg – Masons 

efterträdare. När berättelsen börjar är Dreiberg en pensionerad maskerad rättsskipare och som 

närmast kan liknas vid Batman i sitt, när serien börjar, forna tillvägagångssätt. Dreidberg, alias Nite 

Owl, är en vanlig människa som på natten bekämpar brott med fysisk styrka och smarta tekniska 

hjälpmedel. Ett av de viktigaste tekniska hjälpmedel som karaktären har tillgång till är en svävande 

och skottsäker farkost som kan färdas stora avstånd på kort tid. För att förstå karaktärens bakgrund 

så bör dennes relation med Hollis Mason utvecklas. Mason lever fortfarande när serien börjar och 

är en god vän till Dreiberg och de sitter ofta tillsammans och pratar gamla minnen. Dreidberg kan 

sägas ha tagit upp manteln när Mason "gick i pension" på grund av upplevd irrelevans och hög 

ålder och de två har på grund av detta utvecklat en djup vänskap. Den huvudsakliga funktionen för 

karaktären (dvs den andre Nite Owl/Dreiberg) i serietidningen är att agera som hjälp till Rorschach 

i dennes jakt efter den skyldige. Vidare utvecklas karaktären genom sin relation till Dr. Manhattans 

före detta flickvän Silk Spectre (den andra) samt genom att hans vän och mentor Mason blir 

mördad av ett lokalt gäng en bit in i handlingen, något som kan sägas manifesteras i något av ett 

”uppvaknande” från karaktärens inledningsvis delvis naiva syn på verkligheten.  

 

Ovan har The Commedian, eller Edward Blake som hans riktiga namn var, diskuterats i olika 

sammanhang men på grund av de omfattande efterverkningar hans död får för berättelsen så är det 

                                                 
37 Watchmen, Kapitel 4, s. 20 
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även rimligt att karaktären beskrivs närmre. Karaktären, då denne är död när berättelsen börjar, blir 

endast beskriven utifrån de andra karaktärernas minnen av honom. Vad läsaren får reda på är att 

Edward Blake växte upp i ett dåligt område med hög kriminalitet. Detta krävde tidigt en tuff och 

hänsynslös attityd från hans sida vilken stannade med honom hela livet. De andra beskriver honom 

i ordalag som cynisk, bitter, känslolös och ibland till och med som ett monster. Likväl beskrivs han 

av flera karaktärer vara en som förstått verkligheten i all dess hemskhet. Där de andra karaktärerna 

beskrivs som naiva så beskivs The Commedian som en man som begriper vad mänskligheten 

faktiskt är kapabel till utan att rygga tillbaka, vilket även kan sägas vara problemet – han tar till sig 

hänsynslösheten och meningslösheten och gör det till sitt eget. Han tar livet som ett skämt – därav 

namnet The Commedian och den gula smilé han alltid bär på sig. Det nämns även att han är en av 

dem som fortsätter att jobba under statlig sanktion efter att de andra "maskerade hjältarna" blivit 

olagliga. Därtill antyds det under berättelsens gång att han haft del i bland annat mordet på John F. 

Kennedy. 

 

Med ovanstående karaktärsbeskrivningar i åtanke så kan det konstateras att karaktärerna och deras 

omgivning byggs upp genom att de olika karaktärerna och deras omgivning kommenterar, minns 

och påtalar varandra. Ett tillfälle där detta sker är då Dr. Manhattan minns den första gången han 

träffar de andra "maskerade hjältarna" på ett välgörenhets event. Bedömningen som herr Manhattan 

ger de andra är "FRIENDLY MIDDLE-AGED MEN WHO LIKE TO DRESS UP. I HAVE NOTHING IN COMMON WITH THEM".38 

Den enda som han säger sig finna något intresse för är den då unga Ozymandias. Ozymandias, som 

egentligen heter Adrian Veidt, är ytterligare en föredetta så kallad "maskerad hjälte" men när 

berättelsen börjar 1985 så har han redan (1975 för att vara exakt) avslöjat sin identitet för 

allmänheten och blivit en ekonomiskt oberoende affärsman istället – pengarna kommer delvis av att 

han marknadsför sig själv som före detta superhjälte vilket inkluderar försäljning av actionfigurer 

och dockor etc. men kommer även från hans övernaturliga förmåga. Det är även denna förmåga 

som väcker Dr. Manhattans intresse under deras första möte. Ozymandias är oerhört intelligent, på 

gränsen till övernaturligt intelligent, och som ett resultat av detta så klarar han av att se bortom den 

vanliga människans horisont. Resultatet blir i likhet med Dr. Manhattan isolering från resten av 

mänskligheten. Situationen är inte lika extrem som fallet Dr. Manhattan men det vore inte orimligt 

att jämföra Ozymandias med övermänniskan såsom den beskrivs av Nietzsche, dvs. Ozymandias är 

en person som ligger långt bortom den vanliga människans horisont när det kommer till både fysisk 

och intellektuell kapacitet vilket leder till att denne inte känner särskilt stor tillhörighet med resten 

                                                 
38 Watchmen, kapitel 4, s. 14. 
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av mänskligheten utan snarare anser sig stå över den. Intrycket förstärks ytterligare av att karaktären 

anser att ändamålen helgar medlen - Ozymandias har likt övermänniskan skapat sig en egen 

moralisk kompass där hans eget intellekt fungerar som den enda egentliga måttstocken. Karaktären 

kan sägas vara den huvudsakliga antagonisten i berättelsen (ur de andra karaktärernas perspektiv 

bör tilläggas) då denne, med sin, åtminstone självupplevt, överlägsna moral har kommit fram till 

slutsatsen att det enda sättet att skydda mänskligheten från det hotande kärnvapenkriget är att 

presentera en gemensam fiende. 

 

Watchmen (serien) - Handling och karaktärernas roller 

Inledningen av serien utspelar sig samtidigt som Rorschach håller en monolog över sin syn på 

samhället. Läsaren får skåda en blodig smilé och sedan även en trottoar i en storstad någonstans på 

planeten (läsaren får senare reda på att staden är New York och att smilén tillhört en man vid namn 

Edward Blake). Bilden svävar emellertid allt högre upp i skyn tills den når en man som står och 

tittar ut från ett sönderslaget fönster i en skyskrapa under tiden som denne fäller kommentaren 

"HMM.", "THAT´S QUITE A DROP.".  Mannen är en mordutredare från den lokala polisen som kallats till en 

lägenhet. Längre in i lägenheten återfinns ytterligare en utredare och det samtal som de för med 

varandra fungerar som en tillbakablick till de händelser som utspelades i lägenheten under natten. 

Samtidigt som diskussionen pågår så skjuts också bilder från det aktuella brottet in vilket ytterligare 

förstärker intrycket av en berättande återblick. Läsaren får reda på att det under natten skedde ett 

våldsamt inbrott och att den inneboende, en äldre man vid namn Edward Blake, trots sin ansenliga 

vikt och välbyggda kropp blivit grovt misshandlad och därefter blivit utslängd genom fönstret. 

Blake blev mördad under natten och det var hans blod på smilén och trottoaren utanför. Utredarna 

bestämmer sig dock för att lägga ett lock på utredningen eftersom Blake tycks ha varit någon form 

av högt aktad agent för regeringen. De menar att det är bäst att inte störa den nuvarande ordningen 

allt för mycket. En annan anledning till att de vill hålla tyst om utredningen är att de inte vill locka 

medborgargardister och olagliga "maskerade hjältar" att lägga sig i och förstöra. En person som 

omnämns specifikt är samma man som höll den inledande monologen, Rorschach. Det visar sig 

emellertid att utredarnas försök till mörkläggning fallerar, då en maskerad man anländer till scenen 

den efterföljande natten och tar sig in i lägenheten för att undersöka vad som skett. Den maskerade 

mannen är Rorschach - en före detta "maskerad hjälte" som även om han är eftersökt av polisen  

fortsätter att undersöka och bekämpa brott i det fördolda. Hans svar på regeringens nya lagstiftning, 

vilken innebär att alla medborgargardister (vigilantes) och "maskerade hjältar" måste sluta eller bli 

åtalade, är att döda en före detta serievåldtäktsman som lämnas med en skylt på sig där det står 
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"Never!".39 Seriens första kapitel handlar främst om hur denna mentalt instabila medborgargardist 

och före detta statligt sanktionerade "maskerade hjälte" söker varna sina forna kollegor för den 

konspiration mot "maskerade hjältar" som han upplever finns. Den mördade mannen Edward Blake 

var nämligen "The Commedian", en av dessa gamla kollegor. 

 

Redan i inledningen går det följdaktligen att skönja den komplicerade berättarstruktur som serien 

använder. Det handlar inte om en huvudkaraktär eller en sammanhållen berättelse utan om ett flertal 

olika berättelser med olika karaktärer som korsar och förändrar förutsättningarna för varandra. 

Dessa olika karaktärer och berättelser skapar tillsammans den övergripande handlingen. Den 

inledande berättelsen om Rorschach´s undersökning introducerar ett relativt stort galleri av 

karaktärer, vilka förklaras och ges bakgrund över flera olika kapitel. Värt att påpeka är att det inte 

går att säga huruvida en eller flera av dessa karaktärer betyder mer för den övergripande handlingen 

än någon annan – den övergripande handlingen är sammanflätad med, och beroende av, 

karaktärernas historia, öde och drivkraft. En annan aspekt av berättelsen är den alternativa 

verklighet som karaktärerna lever och verkar i. Året då berättelsen börjar är 1985 men 

förutsättningarna är delvis annorlunda från de som fanns i verkligheten, dvs. serietidningens fiktiva 

verklighet skiljer sig från den verklighet som berättas om i historieböcker. Kalla kriget pågår även i 

tidningens fiktiva verklighet men tack vare "superhjältar" som Dr. Manhattan och Ozymandias, 

samt "maskerade hjältar" såsom The Commedian, Rorschach, Nite Owl, Silk Spectre etc. vinner 

Amerika Vietnamkriget och Nixon blir återvald både en andra, tredje och fjärde gång som president. 

Den tredje och efterföljande kommer av att Nixon får igenom en ändring av konstitutionen så att 

han kan väljas för ytterligare mandatperioder. Den politiska maktbalansen i denna fiktiva verklighet 

kan alltså sägas vara mer förskjuten till Amerikas fördel samtidigt som rädslan för att ryssarna skall 

starta ett tredje världskrig måhända är än mer påtaglig än vad den var i historieböckernas verklighet. 

Detta kan ses i ljuset av den "övernaturliga" fördel som Amerika har på grund av (främst) Dr. 

Manhattan då denna karaktär agerar försvarssköld åt amerikanarna genom sin övernaturliga 

förmåga att manipulera och förändra materia genom sin vilja, dvs. han sägs i serien kunna stoppa 

upp mot 60% av de ryska missilerna vid ett fullständigt, nukleärt, krig. En symbol i serietidningen 

för denna skräck och vånda inför den hotande apokalypsen är en tickande klocka i början och slutet 

på varje kapitel (det finns tolv stycken totalt). Klockan kommer närmre och närmre tolvslaget – 

slutet är nära. 

 

                                                 
39 Watchmen, kapitel 4, s. 23. 
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En central del av handlingen är att världen hotas av ett tredje världskrig mellan supermakterna 

Amerika och Sovjetunionen. De olika karaktärerna i serien dras på olika sätt in i den övergripande 

handlingen genom att berättelsens antagonist Ozymandias söker förhindra den mänskliga artens 

undergång genom att med sin oerhörda intelligens, ekonomiska resurser och självupplevt högre 

stående moral skapa ett yttre hot.  Detta hot ämnar han släppa lös i centrala New York – ett av 

genetiken skapat monster, vars enda syfte är att dö efter att ha teleporterats till staden för att på så 

sätt dra med sig halva stadens befolkning i den efterföjande psykiska explosionen (monstrets hjärna 

är så stor och omfattande att när det dör så släpps en psykisk våg ut vilken dödar allt levande 

runtomkring). Ozymandias förhoppning är att ett sådant uppenbart yttre hot skall ena 

kärnvapennationerna och därmed förhindra krig – mot honom står de andra ”hjältarna” som sakta 

men säkert nystar upp konspirationen genom handlingens gång. Problemen för Ozymandias uppstår 

då Edward Blake, eller The Commedian som han kallar sig själv, på vägen tillbaka från ett 

regeringsuppdrag av misstag finner den ö där Ozymandias håller på att skapa monstret. Trots 

Blake´s djupt inrotande cynism och förakt för omvärlden så blir det för mycket för även honom. 

Han bryter ihop och Ozymandias, som får reda på vad Blake vet, bestämmer sig för att eliminera 

honom. Ytterligare problem uppstår då Rorschach börjar undersöka Blake´s död. För att undkomma 

upptäckt innan han hunnit sätta sin plan i verket så inleder Ozymandias en bluffkomplott mot 

"maskerade hjältar" så att Rorschach skall ha något annat att fokusera på. Då Rorschach börjar 

komma för nära sanningen så planerar Ozymandias en fälla för honom istället. Rorschach faller för 

fällan och blir gripen av polisen – problemet tycks för tillfället vara löst. Frågan som måste ställas 

här är hur Ozymandias då tacklar Dr. Manhattan. Även om han utmanuvrerar och bedrar de andra 

hjältarna så återstår ändå en veritabel Gud att besegra. Hur lurar man en Gud som är kapabel till att 

uppfatta framtiden såsom om den hände precis i nutid? Lösningen som presenteras i serietidningen 

är att Ozymandias, genom ett antal stora generatorer belägna i Antarktis, släpper lös en stor mängd 

"tachyons" (någon form av ämne) som stör Dr. Manhattans förmåga att skåda framtiden och därmed 

gör det möjligt för Ozymandias att lura honom. 

 

Hotet mot Ozymandias plan består likväl då Rorschach efter en kort fängelsevistelse blir befriad av 

sin forna kollega Daniel Dreiberg (den andra Night Owl) som vid denna tidpunkt i handlingen blivit 

övertalad av sin nya flickvän Silk Spectre (den andra) att ta upp sina aktiviteter som ”maskerad 

hjälte” igen. Tillsammans så planerar de att försöka undersöka och reda ut vad som skett och varför. 

Innan de hinner så långt så möts de av Dr. Manhattan som innan detta har valt att gå i exil på Mars 

efter problem med sin forna flickvän Silk Spectre (den andra) och det faktum att han är anklagad 

för att ha dödat närastående genom den strålning han sänder ut. Karaktären har emellertid alltså nu i 
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detta skede valt att temporärt återvända till Jorden. Anledningen är att han vill prata med den enda 

människa som han känner någon koppling till, dvs. sin forna flickvän Silk Spectre – han 

teleporterar därför sig själv och henne tillbaka till Mars. Den diskussion som Dr. Manhattan och 

Silk Spectre för på Mars är en existentiell och moralisk sådan där människans egentliga värde, eller 

brist på det, avhandlas. Resultatet är att Dr. Manhattan till slut blir övertalad att återvända till Jorden 

och hjälpa till för att försöka avvärja det påtagliga hot som de andra ”hjältarna” upplever finns. 

Under tiden som detta skett så har Rorschach och Nite Owl (Dreiberg) hunnit lista ut att det 

antagligen är Ozymandias som ligger bakom komplotten (såsom karaktärerna upplever den innan 

de får reda på sanningen av Ozymandias – se nedan) och beger sig till Antarktis för att stoppa 

denne.  

 

Kortfattat kan det sägas att berättelsen avslutas med att de olika karaktärerna möts på Antarktis i 

Ozymandias bas. De som anländer först är Rorschach och Nite Owl som försöker, men misslyckas 

med, att hindra Ozymandias från att genomföra sin plan. Dr. Manhattan, efter att blivit övertygad 

om livets betydelse av sin forna flickvän, återvänder tillsammans med denne till jorden. De verkar 

dock ha kommit försent – Ozymandias monster har redan teleporterats till New York och de 

anländer strax därefter för att bevittna förstörelsen. Dr. Manhattan spårar ämnet som hämmar hans 

förmåga att se in i framtiden till Antarktis och väl där så konfronterar även de Ozymandias. Till en 

början med så verkar Ozymandias vinna kraftmätningen då denne lyckas lura Dr. Manhattan i ett 

kraftfält som sliter honom i stycken. Dr. Manhattan kan emellertid skapa sin kropp på nytt och 

vinner därefter striden. Ozymandias har dock ett sista vapen – när han visar att hans plan har 

fungerat, att Ryssland och Amerika enas mot en gemensam fiende så lyckas han övertala alla de 

närvarande karaktärerna att inte avslöja hans brott och osanning då det skulle riskera att kriget ändå 

bryter ut. Alla karaktärer utom en, Rorschach lämnar salen med orden "NO", "NOT EVEN IN THE FACE OF 

ARMAGEDDON", "NEVER COMPROMISE".40 Rorschach tänker avslöja sanningen för allmänheten oavsätt vad 

det innebär. I detta läget väljer Dr. Manhattan att döda Rorschach för att på så sätt ge livet på jorden 

en ny chans trots att han inte finner Ozymandias dåd smakfullt – han säger sig förstå logiken bakom 

men kan inte sanktionera handlingen. Serien avslutas med att Dr. Manhattan lämnar galaxen för att 

starta liv på en ny planet, Ozymandias lämnas till grubblerier efter sin lyckade plan och Nite Owl 

och Silk Spectre bestämmer sig för att starta ett liv tillsammans. Serietidningens sista ruta visar hur 

en journalist ska ta upp Rorschach dagbok för att hitta något att skriva – Rorschach skickade den till 

tidningen som en försäkring för att sanningen skulle komma fram även om han själv omkom – 

                                                 
40 Watchmen, Kapitel 12, s. 20. 
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huruvida sanningen faktiskt kommer fram får läsaren dock aldrig veta. 

 

Watchmen (filmen) – Karaktärer och deras roller, miljön samt handling  

Redan vid inledningen av filmen så märks det tydligt att saker har förändrats vid adaptationen. 

Berättelsen börjar inte med Rorschach´s monolog utan tittaren får nu se mordet ske, i exakt detalj, 

under natten. När The Commedian har blivit besegrad och utkastad genom fönstret följer bilden 

med ner på gatan och visar hans livlösa och förvrängda kropp liggandes på trottoaren. Våldet i 

filmen är av starkare och visuellt mer explicit natur. Kameran fokuserar på den blodiga smilén 

bredvid. Smilén är liknande men delvis annorlunda då blodfläcken, jämfört med den som syns i 

serietidningen, inte ser precis likadan ut. Detta, att små detaljer har förändrats, kommer senare visa 

sig vara ett återkommande fenomen. Efter mordet i lägenheten följer en relativt lång sekvens där 

tittaren, samtidigt som den lyssnar på Bob Dylans låt The Times They Are A-Changin´, bekantar sig 

med de olika karaktärerna och den värld de lever i. Detta avsnitt innehåller en del av det material 

som presenteras i de artiklar/rapporter etc. som återfinns i slutet på varje kapitel i serietidningen. 

Därtill återfinns även en del av den information som i serietidningen presenteras i  de många och 

relativt omfattande tillbakablickarna. Med detta sagt så påträffas de flesta av dessa tillbakablickar 

även i filmen. Det som har skett är vissa subtila förändringar såsom borttagna eller omplacerade 

dialoger, skeenden och bilder. Ett tydligt exempel är när Rorschach, efter att ha blivit anhållen av 

polisen, blir intervjuad av rättspsykiatrikern. Återblicken som presenteras är i stort densamme som 

läsaren av serietidningen får ta del av – det mesta är sig likt. Stora delar, såsom till exempel sida 9 

och sida 14, delar av sida 16, sida 28 samt sida 29 i kapitel 6, av rättspsykiatrikerns tankar och 

funderingar har dock skalats bort, antagligen då det inte ansåg vara tillräckligt relevant för 

huvudberättelsen – det kan sägas att filmtittaren inte får möjlighet att följa psykologen och dennes 

utveckling/öde i berättelsen vilket innebär att filmen inte innehåller lika mycket reflektion över 

Rorschachs tillstånd och dennes bevekelseggrunder för sina handlingar. En annan intressant 

förändring som skett är att delar från flera olika förhör/träffar med psykologen istället återfinns i ett 

enda förhör i filmen – Rorschach blir alltså inte utvärderad flera gånger i filmen utan allt sköts 

under ett tillfälle. Måhända förklarar också förändringen varför en del av dialogen mellan 

psykologen och Rorschach inte återfinns i filmen – det fanns helt enkelt inte plats för all 

information varför det väsentligaste valdes ut. Ytterligare en sak som skiljer sig mellan filmen och 

serien är att när Rorschach i serien blir utsatt för ett Rorschachtest så svarar han sanningsenligt om 

vad han ser medan han i filmen ljuger för psykologen. Varför denna förändring har skett är dock 

oklart. Vidare har vissa delar av tillbakablicken tagits bort eller placerats på andra ställen i 

berättelsen. Det handlar främst om en bit av dialogen men ett kort stycke återfinns istället i den 
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ovan påtalade inledande sekvensen där tittarna får världen förklarad för sig samtidigt som Bob 

Dylans låt spelar i bakgrunden. En förklaring till dessa förändringar skulle kunna vara att 

filmskaparna sökt anpassa handlingens dramaturgi till dess nya medium, dvs. handlingens förlopp 

har förändrats för att mediumet film har delvis andra förutsättningar för att presentera 

information/handling/händelser etc. än vad mediumet serietidning har. Dessa olika förutsättningar 

innebär enligt Stam och Sanders att ändringar blir att föredra för att på så sätt kunna återge 

berättelsens kärna på ett för det valda mediumet optimalt sätt.41 Andra delar har plockats bort då de 

inte kan anses vara centrala för den övergripande handlingen – Filmens handling kan med fördel ses 

som en destillerad variant av serietidningens handling. Även dessa förändringar ligger i linje med 

vad tidigare forskning menar är nödvändigt – för att berättelsen skall fungera i ett nytt medium så 

måste detaljer och ordningen på skeendena anpassas till den förändrade situationen,.42 En annan 

aspekt som är värd att ta upp är den förflyttning i tid som berättelsen gör i och med adaptionen till 

film. Händelserna utspelar sig förvisso under samma år som i serietidningen men specifika 

tidsmarkörer har tonats ner. Dessa inkluderar bland annat namn på en del bikaraktärer och 

händelseförlopp som återfinns i serietidningen men som fallit bort i filmen. Här måste dock "tonats 

ner" betonas då filmen på många sätt fortfarande existerar i ett Amerika präglat av ett kallt krig - 

förändringen är subtil men ändå där. En relativt rimlig förklaring till förändringen är om 

filmskaparna önskat placera filmen något närmre dagens publik vilket då skulle innebära att 

element från 80-talet som inte kan förklaras eller inte är uppenbara för publiken skalas bort. Vid en 

kategorisering så skulle detta kunna falla inom Deborah Cartmells första kategori: överflyttning 

("transposition"), då det handlar om en anpassning inför en publik präglad av andra faktorer än de 

som var vanligast under 80-talet, dvs. en förflyttning i tid.43 Uppenbart blir alltså att flera 

förändringar, såsom borttagna eller omplacerade dialoger, förändrat händelseförlopp och 

bortplockade tidsmarkörer, skett när berättelsen adapterats till ett nytt medium varför den första 

frågeställningen i och med detta kan anses vara besvarad, dvs. förändringar har skett när serien 

Watchmen adapterats till film. 

 

En mer genomgripande förändring än de tidigare presenterade är avsaknaden av de fiktiva artiklar, 

rapporter etc. som avslutar varje kapitel av serietidningen. Såsom ovan beskrivit så återfinns vissa 

delar av dem på andra ställen i filmen men en majoritet av materialet har klippts bort. En annan del 

av serietidningen som fallit bort är den kommenterande metaserietidningen Tales of the Black 

                                                 
41 Stam, s. 3 – 10 och Sanders, s. 22 – 23. 
42 Stam, s. 3 – 10 och Sanders, s. 22 – 23. 
43 Sanders, s. 20 – 25.  
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Freighter. Detta innebär en viss brist på information om karaktärernas omvärld och trovärdigheten 

blir en aning lidande – filmens handling är mer koncentrerad till berättelsens kärna vilket leder till 

en något plattare värld då perifiera element och information om karaktärernas relationer till 

varandra och sin omvärld går förlorad. Det bör dock sägas att filmen ibland framstår som mer 

engagerande då serietidningen kan uppfattas som en aning långrandig när vissa specifika händelser 

beskrivs – Detta torde ha att göra med de olika förutsättningarna som de två mediumerna har. En 

serietidning har fördelen att denne, till skillnad från filmen, inte är tidsbegränsad så till vida att en 

läsare/tittare44 kan "pausa" berättelsen och återkomma senare. Detta är omöjligt för en film som 

skall visas på bio då publiken betalat för att se berättelsen i ett svep vid ett specifkt tillfälle och vid 

en specifik plats. Resultatet blir att serietidningen kan förmedla mer information, exempelvis 

genom att som serien Watchmen inkludera längre textavsnitt som förklarar världen i större detalj, 

men samtidigt riskerar att bli långrandig/tråkig. Motsatsen är här den tidsbegränsade, och i fallet av 

bio även rumsbegränsade, filmen som tappar en del av världens djup men kan upplevas som mer 

fokuserad och engagerande. Bioversionen av filmen är "endast" tre timmar lång och filmskaparna 

tycks alltså ha behövt kapa vissa delar vid skiftet till ett nytt medium. Förändringarna torde också 

kunna ses i ljuset av adaptionsforskningen då det inte är orimligt att hävda att de borttagna delarna 

kan sägas vara en anpassning för det nya mediumets förutsättningar.45 Ytterligare en förändring 

som skett och som kan anses vara relativt omfattande är att Ozymandias plan i filmen inte 

involverar några genetiskt framställda monster utan förödelsen skapas istället av extremt 

avancerade kraftverk som Dr. Manhattan hjälpt honom konstruera. Ozymandias svek blir således än 

värre än hans handlingar i serietidningen då Dr. Manhattan, en forna kollega, blir den gemensamma 

fienden som han försöker skapa - myndigheterna hittar spår av Dr. Manhattans strålning efter 

explosionerna då kraftverken delvis bestod av samma beståndsdelar som karaktärens återskapade 

kropp, vilket tvingar Dr. Manhattan i exil. Skillnaden mot serietidningen är att där är Dr. 

Manhattans exil fullständigt självvald. En förklaring till denna förändring skulle kunna vara att 

filmskaparna önskat skapa en tydligare antagonist. Resonemanget faller emellertid en aning platt då 

Ozymandias som karaktär betraktat inte kan sägas vara särskilt sympatisk i serietidningens version. 

Istället kanske förändringen härstammar från en vilja att plocka bort de mest extrema elementen 

från serietidningen för att locka en ny publik. Att presentera absurda genetiskt skapade monster tär 

onekligen på handlingens trovärdighet. Kanske valde filmskaparna att ändra detta element för att 

skapa en (upplevd) ökad trovärdighet i berättelsen och på så sätt även öka filmens förmåga att 

                                                 
44 Serietidningar är en kombination av bilder och text varför begreppet "läsare" i min mening inte helt överensstämmer 

med vad mediumets publik utför när de tar del av materialet. 
45 Stam, s. 3 – 10 och Sanders, s. 22 – 23. 
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engagera tittaren. Det kan alltså kategoriseras som en anpassning till det nya mediumet och den 

tilltänkta publiken men även som en förflyttning i tid46 – terrorister skapar inte genetiska monster 

utan har en tendens att använda bomber eller fordon för att ådstadkomma skada. Filmskaparna kan 

ha önskat att flytta Ozymandias dåd närmre dagens publik genom att låta honom använda liknande 

metoder som dagens terrorister. 

 

Frågan som blir aktuell är huruvida de ovan beskrivna förändringarna påverkar tittarens uppfattning 

av huvudberättelsen och de viktigaste karaktärerna? Har berättelsens kärna följt med i adaptionen 

eller skapar förändringarna en ny berättelse? (dvs frågeställning 2, 3 och 4 i inledningen av denna 

uppsats). Filmens handling har som ovan nämnt förändrats på vissa punkter och andra element har 

flyttat till andra delar av handligen men om filmens helhetsintryck analyseras så verkar den att vara 

i allt väsentligt närmast identisk med serietidningen då en grov uppskattning skulle kunna säga att 

ungefär 90% (åtminstone) av berättelsens röda tråd, dess kärna, har bevarats. Karaktärerna ser ut 

som i serietidningen, agerar och säger nästan alltid exakt det som sägs i serietidningen samt agerar 

utifrån samma agenda och värderingar som karaktärererna i serietidningen gör (undantag kommer 

diskuteras nedan). Berättelsen är den aspekt av verket som förändrats mest men även här känns den 

röda tråden igen, dvs. Ozymandias plan går exempelvis fortfarande ut på att skapa en gemensam 

fiende för kärnvapennationerna och resultatet blir till slut detsamma. Det är i detaljerna såsom exakt 

vilka medel han använder som det skiljer. Här bör det dock påpekas att en del av karaktärerna har 

förändrats något. Ett exempel på kosmetiska förändringar är att Ozymandias och The Commedians 

"hjältedräkter" förändrats och uppdaterats till en modernare och råare form. Dräkterna förefaller 

vara mer av en rustning för karaktärerna och mindre av en klassisk "hjältekostym". Ett annat 

exempel där en karaktär förändrats på ett mer mentalt, istället för kosmetiskt, plan är att filmens 

Nite Owl agerar mer våldsamt än serietidningens karaktär gör vilket bland annat kan observeras i 

slutet då Nite Owl och Rorschach konfronterar Ozymandias. I serien idkar Nite Owl ytterst lite våld 

mot Ozymandias medan han i filmen slår honom halvt medvetslös efter att denne avslöjat sina dåd. 

Karaktären Silk Spectre kan måhanda även ha fått en mindre central roll i filmen, och då främst för 

att en del karaktärsutvecklande dialog fallit bort i adaptionsprocessen. Karaktärerna är nästan 

kopior av serietidningens hjältar men subtila skillnader har uppstått i och med den något förändrade 

berättelsen. Förändringarna kan även tolkas som en anpassning till filmmediumets mer explicita 

våld och därmed till det nya mediumets förutsättningar. Som ovan nämnt är detta något som 

adaptionsforskningen hävdar är nödvändigt för en adaption skall lyckas.47 

                                                 
46 Stam, s. 3 – 10 och Sanders, s. 22 – 23. 
47 Stam, s. 3 – 10 och Sanders, s. 22 – 23. 
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Sammanfattning av analysen av Watchmen och dess filmadaption 

Sammanfattningsvis kan det sägas att filmadaptionen av serien Watchmen är ytterst trogen till sin 

förlaga när det kommer till den genomgripande handlingen – Filmskaparna har överfört berättelsens 

kärna med ytterst få förändringar i konceptet. Där det skiljer är istället detaljer såsom i vilken 

ordningen händelserna utspelar sig samt vad karaktärerna säger och hur de agerar och/eller ser ut i 

vissa situationer. Framförallt märks att filmskaparna behövt korta ner berättelsen något vilket 

resulterat i att en del av dialogen och vissa perifiera element, såsom de ovan nämnda 

sammanhängande texterna i slutet på varje kapitel, skalats bort. Detta kan sägas ha skapat ett större 

fokus på berättelsens kärna men även en något plattare/mindre djup värld där vissa karaktärer har 

fått större utrymme än andra (Detta skiljer sig något från serietidningen där alla karaktärerna i 

princip kan anses vara av lika vikt för berättelsen) och en del information om karaktärernas omvärld 

gått förlorad vilket kan sägas ha påverkat denna omvärlds trovärdighet negativt. Avslutningsvis kan 

de ovan nämnda förändringarna sägas vara i linje med var adaptionsforskningen hävdar är 

nödvändigt.48 

 

Constantine och Watchmen  – jämförande analys av adaptionerna 

Den sista, femte, frågeställningen handlar om huruvida det går att dra några generella slutsatser 

angående adaptionsprocessens vilkor utifrån de analyser som utförts. Klart är att båda analyserna 

visar på diverse förändringar som skett i och med adaptionen till mediumet film vilket stärker 

adaptionsforskningen i att förändringar är nödvändiga och önskvärda.49 Med tanke på hur mycket 

som skiljer de båda adaptionerna åt när det kommer till hur mycket, i vilken omfattning, och vad 

som förändrats i berättelsen av adaptionsprocessen bör det emellertid påpekas att trohet till 

originalet inte förefaller vara så hämmande och irrelevant som tidigare forskning hävdat.50 Tvärtom 

så går det att hävda att adaptionen av serien Watchmen i och med en större trohet till förlagans 

kärna bättre möter publikens förväntningar vilket därmed skulle ge en delvis annan bild av 

adaptionsprocessens villkor. Förändringar har såsom ovan påvisats även skett i fallet Watchmen 

men  förändringarna kan sägas vara av mindre genomgripande karaktär än de som skett då serien 

Hellblazer adapterats till film i och med att berättelsens kärna bevarats i större utsträckning  -  

handlingen och dess karaktärer samt deras mål och drivkrafter är i allt väsentligt intakta. Är det så 

att adaptionen med fördel bör behålla kärnan för igenkänningsfaktorn samtidigt som detaljer och 

mer perifiera element kan omvandlas eller skalas bort för att passa det nya mediumet? Finns det, 

                                                 
48 Stam, s. 3 – 10 och Sanders, s. 22 – 23. 
49 Stam, s. 3 – 10 och Sanders, s. 22 – 23. 
50 Stam s.3  och Sanders, s. 32 – 41 samt Hutcheon s. 1-33. 
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som Stam hävdar, ett "korn av sanning" i betydelsen av berättelsens kärna?51 Utifrån reaktionerna 

på, och recensionerna av, de båda filmerna så verkar det onekligen vara så. Adaptionsprocessen 

förefaller alltså inte alltid kräva omfattande förändringar för att berättelsen skall fungera utan tycks 

istället, om denna begränsade analys skall tas i beaktning, kräva viss återhållsamhet om risken att 

göra den tilltänkta publiken besviken önskas undvikas. Filmen Constantine torde dock ha 

undsluppit mycket av kritiken om den presenterats som ett verk inspirerat av, snarare än baserat på, 

serien Hellblazer. Skillnaden kan tyckas vara hårfin men likväl återfinns en skillnad mellan de båda 

adaptionerna – den ena mottogs väl medan den andre inte gjorde det. Hade publikens krav på 

adaptionen sett annorlunda ut om regissörerna inte påstått sig basera handlingen på serien? 

Anpassning till den tilltänkta publiken skulle isåfall kunna sägas vara av större vikt än anpassning 

till mediumets förutsättningar. Detta antagande stöds måhända av det faktum att seriens och filmens 

uttryck och förutsättningar kan sägas vara relativt likartade. Det skall dock här sägas att vissa 

förändringar om inte nödvändiga åtminstone tycks vara att föredra vid en förflyttning från ett 

medium till ett annat – en åsikt vilket såsom tidigare nämnts delas av adaptionsforskningen.52 Även 

om förutsättningarna är likartade för det mesta så skiljer de olika mediumen sig från varandra när 

det till exempel gäller deras förutsättningar att förmedla större mängder  information i och med att 

biofilmen har en begränsad tid som berättelsen skall återges på – serietidningen har som ovan 

nämnts en fördel i att läsaren/betraktaren kan återkoppla till berättelsen efter pauser. Serier kan 

dessutom presentera sammanhållna textmassor medan filmer sannolikt inte skulle kunna göra 

samma sak. I fallet av filmadaptionen av Watchmen läggs, såsom ovan beskrivits, en stor del av 

dylik information in i andra scener. Det kan handla om kommentarer från de olika karaktärerna eller 

att publiken får ta del av olika karaktärers minnen genom återblickar. Ett exempel på det senare 

skulle kunna vara när de olika karaktärerna i filmatiseringen av Watchmen minns Edward Blake vid 

dennes begravning. 

 

Kan då några generella slutsatser dras utifrån det granskade materialet? Trots det ovan sagda så 

måste dessvärre svaret bli nej – denna studie är alltför begränsad för att kunna redovisa en 

tillräckligt stark grund för argumenten. Med detta sagt så förefaller den tidigare forskningen, med 

den ovanstående analysen i åtanke, måhända ha varit en aning ensidig i tanken att originalitet inte 

längre spelar någon roll eller är relevant för dagens publik. Där den tidigare forskningen emellertid 

verkar ha rätt är när de kritiserat det ensidiga ställningstagandet att förlagan alltid är bättre. De olika 

versionerna kan sägas ha olika för och nackdelar – exempel på dessa är att filmen Constantine kan 

                                                 
51 Stam, s. 3 – 10. 
52 Stam, s. 3 – 10 och Sanders, s. 22 – 23. 
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sägas förmedla en berättelse som har ett större fokus än vad serieförlagan har då filmen, såsom 

ovan diskuterats, av nödvändighet behövde korta ner berättelsen. Å andra sidan kan det sägas att 

serien Hellblazer har ett större djup då fler kulturella och religösa källor användts för att väva 

samman den stundvis intrikata berättelsen – filmen fick också mycket kritik från seriens 

anhängare/fans då de ansåg att för stora delar av huvudkaraktären och dess omgivning gått förlorad 

i adaptionsprocessen, dvs. berättelsens kärna hade tappats bort, något som också Stam påpekar inte 

är bra då detta kan leda till besvikelse. Detta, att inkludera berättelsens kärna i adaptionen, har 

måhända filmadaptionen av serien Watchmen lyckats bättre med då kritiken kan sägas ha varit mer 

genomgående positiv – detta antagande stöds också av ovanstående undersökning vilken visar att 

förändringarna varit mindre frekventa och inte påverkat berättelsens kärna i samma utsträckning 

som vid den andra undersökta filmadaptionen. Avslutningsvis tyder analysen i denna uppsats på att 

vissa anpassningar och förändringar kan vara att föredra då en berättelse överförs från ett medium 

till ett annat och därmed presenteras för en delvis, eller helt, ny publik. Filmadaptionen av serien 

Watchmen visar detta genom att ändra flera delar av berättelsen utan att seriens anhängare/fans 

upprörts särskilt starkt samtidigt som filmen även öppnade upp berättelsen för en bredare publik i 

och med filmsläppet. Kärnan i sagda berättelse tycks emellertid vara viktig att bevara om 

adaptionen önskas vara starkt knuten till förlagan då det annars tycks finnas risk för att publikens 

förväntningar inte möts – vilket visat sig i de starka reaktioner mot förändringarna i adaptionen 

Constantine. 

 

Diskussion 
Under arbetets gång så upptäcktes en del moment som kan sägas vara av tidsödande karaktär. Bland 

dessa framstår den valda kvalitativa metoden med dess fokusering på djupgående jämförande 

analyser mellan den adapterade serien och den färdiga adaptionen vara av störst intresse vid en 

diskussion. Med tanke på den relativt omfattande tidsåtgången vid detta moment blev det orimligt 

att med det tilldelade antalet sidor och den begränsade tidsramen utföra en mer omfattande studie. 

Därför valdes, såsom i inledningen beskrivit, två serier och deras adaptioner ut. Nackdelen med 

denna typ av ensidigt kvalitativ studie gör sig påmind när min femte frågeställning skall besvaras – 

studien är helt enkelt för begränsad för att med större säkerhet belägga generella villkor för 

adaptionsprocessen från serie till film. En större och mer omfattande jämförelse där fler fall 

presenteras samtidigt som djupet i analysen kvarstår, dvs. en utökad kvalitativ studie, ter sig som ett 

rimligt tillvägagångsätt om den femte frågeställningen ska kunna besvaras.  

 

 34



 

Till min valda metods försvar så menar jag att den ändå varit ändamålsenlig då alla 

frågeställningarna förutom den sista kan besvaras. Därtill ter det sig som lämpligt att ta med 

uppsatsens omfång vid en bedömning vilken som ovan nämnt bör anses ha begränsat uppsatsens 

möjligheter att presentera några mer långtgående/häpnadsväckande resultat. Här skulle emellertid 

det då kunna hävdas att den femte frågeställningen är för bred och därmed illa anpassad till 

uppgiften, dvs. att uppsatsen inte begränsats tillräckligt. Mot detta kan det sägas att 

frågeställningen, trots det begränsade utrymmet, ändå är intressant i det att en möjlig brist med 

tidigare forskning har uppmärksammats. Detta är också något som påpekas i den avslutande 

jämförande analysen mellan de två analyserade adaptionerna. 

 

Avslutningsvis menar jag att studien, trots vissa reservationer, pekar på en ensidighet i de ovan 

presenterade adaptionsteorierna då den ovanstående analysen pekar på att det finns diskrepanser 

mellan olika adaptioner trots tillsynes liknande och/eller identiska villkor. Huruvida dessa 

diskrepanser är isolerade undantag eller talande exempel på ovanstående observation om ett något 

ensidigt tänkande skulle vara intressant att undersöka i en mer omfattande studie. 
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