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Inledning

Målet med texten
I och med denna text så kommer jag ta upp de olika problematiska teorier som ofta medförs av en 

adaptionsanalys och i sin tur verkligen utveckla dessa. I den här texten kommer jag att väldigt 

djupgående och noggrant granska samt analysera filmen Hitman (2007) som är baserad på IO 

Interactives spelserie med samma namn. Texten kommer dock att fokusera specifikt på spelen 

Hitman: Blood Money (2006) och Hitman: Absolution (2012). De här spelen är de fjärde och femte 

installationerna i spelserien . I och med att jag har valt de här verk att granska så anser jag att det är 

viktigt att ha passande och relevanta fördjupningsämnen som kompletterar ämnet i fråga. Jag har 

därför valt att fördjupa mig i vålds-, skräck- och genreteoretiska perspektiv eftersom jag anser att de 

är relevanta när det kommer till Hitman-franchisen.

Anledning till att jag anser att mina fördjupningsämnen är relevanta beror på flera 

saker. För det första så anser jag det vara en kluven fråga huruvida vilken genre Hitman-franchisen 

hamnar i. Det här skiljer ju sig såklart markant från den ena installationen i serien till nästa, så 

därför kommer jag genom mitt kapitel om genre angående Hitman-serien försöka reda ut de verktyg 

som behövs för att kunna genrekategorisera spel. Det är viktigt att veta att det är bara framtagandet 

av verktyg för genrebestämmelse som ligger i fokus här, inga spel kommer att hamna i en slutgiltig 

genre i och med denna text. Utöver genre som fördjupningsämne så kommer jag också titta närmare 

på hur våld och skräck samt framställningen av dem hanteras i analysobjekten. Våld och skräck är 

passande ämnen att ta upp i samband med Hitman-franchisen, då den ofta kritiseras för att 

romantisera våld, brott och skräck, vilket i sin tur går hand i hand med seriens problematiserade 

genrebestämmelser. I och med denna kritik anser jag att det är passande att faktiskt ta upp sådana 

ämnen och objektivt analysera dem. Jag kommer dock inte bara att titta närmare vad som faktiskt 

inkluderas i mina analysobjekt, utan själva estetiken bakom verken också.

Med de här teoretiska fördjupningsämnen kommer jag som sagt bevisa var de tre analysobjekten 

hamnar och hur de framställs, men jag kommer framförallt ta upp problematiken med dessa 
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teoretiska perspektiv också. I detta arbete kommer flera av de texter som jag använder som 

forskningsmaterial granskas och – kanske ännu viktigare – kritiseras. Jag hävdar inte att alla texter 

jag kommer använda är skräddarsydda för mina analysobjekt, men även om de passar bra och är 

relevanta för ämnena i fråga, så finns det definitivt aspekter som jag inte håller med om eller som 

inte kan appliceras på varken filmen eller spelen. Jag kommer att använda texterna som en slags 

grundmall som jag kommer utgå ifrån, men mitt mål med denna text är inte bara att skriva en 

teoretisk eller akademisk text som följer redan satta normer eller någon form av paradigm inom 

ämnet, utan också att motsätta mig dessa och ta upp undantagen och problematiken inom 

adaptionsteoretiska ämnen.

Material och genomförande
I denna text kommer jag att analysera Hitman-franchisens tre senaste kanoniska installationer. 

Hitman (film), Hitman: Blood Money (spel) och Hitman: Absolution (spel). Ut igenom denna text 

kommer jag ingående granska och analysera dessa tre verk genom att:

Bryta ner de viktigaste scenerna i filmen och sedan ta upp olika likheter och skillnader mellan 

spelen och film.

Spela igenom de båda spelen och sedan jämföra dessa med varandra och filmen.

Jag kommer till min hjälp utöver filmen och spelen använda mig av flera teoretiska texter ifrån ett 

flertal olika böcker som täcker ämnena i fråga. De böcker jag huvudsakligen kommer att använda 

för mitt primära ämne – tv-spel och film – är: Generation Xbox: How Video Games Invaded 

Hollywood (Jamie Russell, 2012), Hollywood Gamers: Digital Convergence in the Film and Video 

Game Industries (Robert Alan Brookey, 2010) och Video Games: A Popular Culture Phenomenon 

(Arthur Asa Berger, 2007). De böcker jag kommer använda för adaptionsanalysen av denna text är: 

A Theory of Adaptation (Linda Hutcheon, 2013) och Film and Literature (Timothy Corrigan, 2012). 

De böcker jag kommer att använda för mina tre fördjupningsämnen i denna text är: Horror as  

Pleasure: The Aesthetics of Horror Fiction (Yvonne Leffler, 2000), Film Theory & Criticism (Leo 

Braudy & Marshall Cohen, 2009) och Screening Violence (Stephen Prince, 2000). Jag kommer 
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också att använda mig av Authorship and Film (David A. Gerstner & Janet Staiger, 2003) för att 

kunna gå in närmare på auteurteoretiska texter.

Dessa texter kommer såklart inte bara användas inom deras respektive områden, utan 

kommer blandas med de andra texterna för en så heltäckande analys som möjligt. Att flera olika 

texter och deras teoretiska ämnen kommer att blandas och kombineras är ett effektivt sätt att få fram 

en så varierad analys som möjligt. Mitt mål är att kombinera flera olika teoretiska texter ifrån flera 

av dessa böcker för att så komplett som möjligt försöka ta upp och ifrågasätta problematiken som 

texterna medför. I de olika delarna av denna text kommer jag också att utföra analytiska metoder, då 

jag i det första kapitlet gör en grundläggande adaptionsanalys av både film och spel. I de två 

följande delar kommer jag att mer noggrant gå in på mina fördjupningsämnen. Adaptionsanalysen 

kommer fortfarande att vara medverkande i dessa texter men en huvudsaklig analys kommer att ske 

med mina fördjupningsämnen i fokus i andra kapitel. I och med denna sortens upplägg av text anser 

jag det mest underlättande för kombinationer av olika texter ifrån olika delar av både min egen text 

och de teoretiska texter jag kommer att använda mig av i denna uppgift. I de två sista delarna av 

min text, det  säga de vålds-, skräck- och genreorienterade kapitlen kommer jag mer att fokusera på 

de två spelen, även om filmens roll kommer att vara medverkande där (om något sekundärt). Detta 

beror på spelens karaktär och form, som skiljer sig markant med filmens tekniska och estetiska 

uppbyggnad.

Analys

1. Hitman och dess installationer och adaptioner
År 2000 släppte det danska spelföretaget IO Interactive ett relativt okänt tv-spel. Längtan och 

spänningen inför spelet var inte alltför stort då IO Interactive var ett ganska okänt spelföretag vid 

denna tidpunkt. När det dock lanserades öppnades många ögon som riktades till både spelet ifråga 

och företaget bakom det. Spelet som ansågs av flera som innovativt för sin tid, då det lät spelaren ta 

kontroll över en lönnmördare som kallblodigt mördar flera olika mål på varierande 
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tillvägagångssätt, ansågs också snabbt att vara opassande för industrins konsumenter av olika 

grupper. Beskyddande föräldrar, advokater och spelkritiker anklagade spelet för att vara alldeles för 

våldsamt och brutalt. Det var med andra ord inte ett passande spel för de människor som faktiskt 

spelade spelet. Detta var runtomkring 2000-talets början då den kommersiella konsumentens ålder 

var relativt låg. Spelet som väckte så många kontroversiella frågor och var det första steget inom en 

tolv år lång franchise, som pågår än idag, var Hitman: Codename 47 (2000).

Franchisens kontroversiella mottaganden som fortsätter än idag är dock inte ämnet jag 

har tänkt diskutera i denna text. År 2007 släpptes nämligen den första adapterade filmen i 

franchisen, Hitman. Filmen regisserades av den franske regissören Xavier Gens och är som sagt den 

första spel-till-filmadaptionen i serien. Detta är dock inte den första spel-till-filmadaption som 

gjorts i dessa medier. Redan 1993 gjordes Super Mario Bros., en adaption av det populära Nintendo 

Entertainment System-spelet av samma namn (1985). Detta var hela tjugotvå år tidigare. Hitman är 

ett löst adapterad verk av det då senaste spelet Hitman: Blood Money (2006). Det senaste spelet som 

har släppts i serien är vid detta tillfälle Hitman: Absolution (2012) och är denna gång publicerat av 

det japanska spelföretaget Square Enix till skillnad från Blood Money och dess tidigare 

installationer – Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin (2002) och Hitman: Contracts 

(2004) – som publicerades av spelföretaget Eidos. Utvecklarna har dock under hela franchisens 

gång varit det danska företaget IO Interactive.

Vad som skiljer Hitman-franchisens adapterade verk är efterföljderna det fick. Filmen 

Hitman följdes som sagt av Absolution fem år senare och spelet har väldigt starka influenser från 

filmen som i sin tur baserades på Blood Money. Väldigt få spelserier har följt den här sortens 

adaptionsmetod – det kanske mest kända fallet är Street Fighter-seriens ”adaptionscykel”. 

Situationen, som på senare tid har blivit förlöjligad på grund av dess benämning, var oerhört 

invecklad för sin tid. 1994 släpptes Street Fighter med Jean-Claude Van Damme i huvudrollen som 

överste William Guile, ursprungligen en amerikansk stridspilot i spelserien, men i filmen en soldat 

för Allied Nations, en fiktiv fredsstyrka. Filmen var en adaption av det oerhört populära 

arkadfightingspelet Street Fighter 2 (1991) som det japanska spelföretaget Capcom hade utvecklat 

och publicerat. I filmen finns många av de karaktärer som finns med i spelet, även om deras 
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historier och motiv har ändrats för att passa filmens premiss. Capcom, som många gånger har 

anklagats för att få ut så mycket pengar som möjligt från sina franchiser, utvecklade då ett spel 

baserat på filmen, som i sin tur redan var baserat på ett spel. Spelet som var resultatet av denna 

samproduktion benämndes Street Fighter: The Movie (1995) och var ett fightingspel i samma anda 

som de tidigare Street Fighter-spelen, fast med historien och karaktärerna som medverkade i filmen 

som släpptes året tidigare. Detta är dock inte riktigt fallet med Hitman-franchisen, då Absolution 

inte är en direkt adaption av Gens Hitman som däremot är en adaption av Blood Money. Dock så har 

många idéer och influenser följt med från filmen till Absolution och det är detta som denna del av 

min text kommer att handla om. Gens film introducerar Agent 47 (Timothy Olyphant) i London då 

han brutit sig in i Interpol-agenten Mike Whittiers (Dougray Scott) hem. De både möts då 47 träder 

fram ur skuggorna med en pistol riktad mot Whittier. Historien berättas sedan i en tillbakablick för 

Interpol-agenten som jagat honom runt jorden. Efter ett till synes lyckat mordförsök på Rysslands 

president får 47 ryska specialstyrkor efter sig, utöver Interpol som har jagat honom under en längre 

tid. Han får reda på att det fanns ett vittne till mordförsöket, en ung kvinna vid namn av Nika 

Boronina (Olga Kurylenko). När 47 sedan får reda på att presidenten faktiskt lever får han sin egen 

agentur efter sig på grund av hans misslyckande. I tro om att få svar på mysteriet tar han den unga 

kvinnan som gisslan istället för att röja henne ur vägen. Detta följs av attacker mot de både då de 

reser genom Ryssland för svar och ett frikännande. Till sin hjälp har 47 sina trofasta pistoler (de 

numera ikoniska Silverballer-pistolerna som de heter i spelserien), sin hanterare Diana (Lisa Jacobs 

röst) och agenturens träning.

Hitman har en någorlunda lös koppling till sin spelförlaga. Hitman-seriens 

kännetecken är just de uppdragsbaserade banor som 47 antar under spelets gång. I Blood Money har 

till exempel 47 en fristad som han återkommer till efter ett lyckat uppdrag där han kan uppgradera 

vapen, träna och finslipa sin förmågor och hantera kommande uppdrag. I Gens Hitman skildras 

väldigt lite av detta då det vi får följa vad som väsentligen är en flykthistoria från lönnmördarens 

forna liv. Detta klingar mer bekant med Absolutions premiss och historia då spelet börjar med att 47 

mördar sin hanterare Diana och sedan flyr från sin agentur med en flicka som Diana hållit 

undangömd från både agenturen och 47. Resten av spelet är en hämndhistoria där 47 letar efter svar 
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och ett frikännande, precis som i Gens adaption av tidigare spel. Det är dock vissa saker som är 

väldigt igenkännbara från tidigare installationer i det adapterade verket. Många av dessa är direkt 

uppenbara medan vissa kräver lite mer förståelse bakom verken. Detta är bara några av de saker 

som är med i det adapterade verket.

Som jag nämnde förut så är Silverballer-pistolerna med i alla verk i Hitman-

franchisen, detta är – för den insatte – den kanske mest uppenbara likheten mellan verken. Franz 

Schuberts klassiska ”Ave Maria” återfinns också i alla verk, även i filmen (låten anses ofta – 

tillsammans med Jesper Kyds ljudspår – vara Hitman-franchisens officiella musik, även om Kyds 

ljudspår inte medverkar i Absolution eller Gens adapterade film). Detta är en väldigt intressant 

religiös vinkel som spelar varierande roller i spelen och i filmen. Ett exempel på detta är kyrkans 

och nunnornas acceptans och generositet gentemot 47 i spelen och utbytandet av ”ICA” 

(International Contract Agency) mot det ultrareligiösa ”The Organization” i Gens adapterade verk. 

Kostymbytets roll framhävs också i filmen på ett sätt som gör det lätt igenkännbart med Blood 

Money och de tidigare verken. Kläder har alltid spelat en stor roll i spelen då de gör det möjligt för 

47 att ta sig förbi obemärkt utan att behöva  klättra husfasader och vandra runt i kloaker. Detta har 

med senare år fått termen ”social stealth” och var en de stora och viktiga inslagen i ett annat 

lönnmördarspel, Assassin's Creed (2007). Även om termen myntades i och med Assassin's Creed 

och dess lansering så fanns den här möjligheten i det första Hitman-spelet. Det som dock tyder mest 

på att Gens Hitman är en adaption av Blood Money är det faktum att han medvetet väljer att bryta 

den fjärde väggen för publiken, det  säga erkänna publikens roll i filmen.

I en scen där 47 ramlar igenom ett hotellfönster finns det två pojkar som spelar ett tv-

spel. Spelet de spelar är inget annat än Blood Money, spelet som filmen baseras på. De två pojkarna 

tittar först på Olyphants version av 47 och sedan på deras version i spelet. Detta kanske kan 

uppfattas som ett billigt försök till att faktiskt knyta an till det adapterade verket, men jag själv anser 

att det spelar en större, mer betydande och symbolisk roll i filmen. I och med att Gens väljer att 

erkänna spelet i filmens värld betyder två saker: att han anknyter till spelet och att han också tar 

avstånd ifrån det. I spelet får vi se en annan version av 47 i ett annat universum, det  säga IO 
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Interactives Blood Money. Gens 47 utspelar sig i en påhittad, icke-kanonisk ”heterocosm”1 där vi 

fortfarande har samma karaktärer, samma bakgrundshistoria och andra mindre oviktiga detaljer 

(platser, namn, föremål och så vidare). Den stora skillnaden är den pågående situationen eller den 

dåvarande berättelsen. Gens Hitman är baserat på en förlaga, men lyder inte dess berättelse. I många 

fall avviker han till och med till en sådan grad att han skapar scenarion som kanske inte ens skulle 

kunna hittas i spelen. Han skapar med andra ord en annan värld som 47 befinner sig i (termen 

”heterocosm” betyder ordagrant översatt ”annan värld”).

Detta ställer i sin tur legitimitetsfrågor, såsom: Har Gens rätt att kalla sitt verk en 

adaption? Kan detta ses som ett kanoniskt tillägg i serien (den här frågan är i och för sig redan 

besvarad då Eidos och IO Interactive inte anser denna som en kanonisk berättelse)? Vad är 

källmaterial: spelet eller de allmänna inslag som finns i serien? Blir det en träffsäker adaption om 

det skapas en ”heterocosm” utifrån bara ett spel? Frågorna är som sagt många och vissa är kanske 

omöjliga att svara på, men det är delvis vad den här texten är till för. Vad Gens har gjort med att 

skapa ett adapterat verk är att göra en egen tolkning av vad han anser vara en möjlig situation för 

karaktären i fråga (Agent 47) att utsättas för, antagligen baserat från vad han själv har upplevt när 

han sett  och spelat spelen. Det faktum att Blood Money valdes som förlaga kan bero på flera saker. 

Den kan till exempel ha den mest intressanta historien och mest utvecklat narrativ. Den mer troliga 

och logiska förklaringen beror nog antagligen på hur tekniskt och grafiskt utvecklat spelet var, det 

säga hur många polygoner (grafiska byggstenar i tv-spel) och hur högupplösta karaktärerna och 

miljöerna var. Det kan ha gjort det lättare att mer noggrant studera saker som hur karaktärer rör sig, 

ser ut och reagerar på diverse händelser. I och med att det var vid tillfället det mest tekniskt 

överlägsna Hitman-spelet kan ha påverkat beslutet om att ha med en spelbar upplaga i filmen.

Att ha ett spel som en adaptiv förlaga innebär andra problem än bara de tidigare tagits 

upp. I Gens fall var en av dessa att balansera målgrupper. Att ha en adaption som är så trogen 

förlagan som möjligt skulle onekligen locka en inbiten fanskara, men alienera de mindre insatta. Å 

andra sidan skulle en väldigt löst baserad adaptation med fria tolkningar anses som ett lågkvalitativt 

verk ur en adaptiv synpunkt. Därför är just en ”heterocosm”-adaption av Hitman-franchisen en 

1 Hutcheon, Linda. A Theory of Adaptation. New York: Routledge, 2013, s. XXIV.
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logisk och säker lösning då tv-spel inte har samma sorts kulturella och konstnärliga status som 

litterära förlagor eller teateruppsättningar, vilket betyder att ordagranna överföringar är osäkra. Men 

det är inte bara dessa faktorer som är problematiska. I och med att spelserien existerade före filmen 

så fanns det redan etablerade normer och vaneåtaganden. Ett av dessa var just 47 och hans fysiska 

persona som ofta antas vara oförändrad från spel till spel. I spelen är det David Bateson som lånar 

ut sin röst för att ge 47 sin kalla, professionella identitet, vilket har varit ett medvetet val hos IO 

Interactive sedan dag ett. På detta sätt skapar de en osympatisk protagonist som är svår att 

identifiera med (dock kan upplägget av spelet – där man får olika tillgångar för att döda sina mål på 

varierande sätt – vara ett av de sätt där man själv får skapa sin karaktär, vilket gör att man kanske 

identifierar sig med 47). Problemet med att ha till exempel David Bateson som röstskådespelare är 

att när ett adaptivt verk planeras så kanske inte röstskådespelaren passar karaktärens fysiologi eller 

form. En lösning på detta är att avbilda spelkaraktären efter en riktig skådespelare (Kristen Bell i 

Assassin's Creed-serien, Aaron Staton i L.A. Noire [2011] eller Yvonne Strahovski i Mass Effect-

serien är bara några exempel på detta). Men väldigt sällan är fallet sådant och det löses ofta genom 

att en skådespelare vars utseende är mest likt eller åtminstone kan göras likt spelkaraktären väljs för 

rollen. I Hitman-fallet var då detta Olyphant med ett rakat huvud. Den här sortens situationer har 

dock visat sig vara ett större och mer omfattande problem än vad som kanske först kan anas. Ett 

exempel på detta är den oerhört populära Uncharted-serien där äventyraren Nathan Drake 

porträtteras av Nolan North. Norths röst är associerad med Drakes persona till en sådan grad att 

flera försök till skapa en film av serien har skrotats då filmstudios  ha någon som är porträttlik, 

medan spelutvecklare och inbitna fans  ha Norths röst. Detta har minst sagt visat sig vara 

problematiskt då Uncharted-serien har hyllats för sitt filmiska utseende och framförande.

Ett spels framförande jämfört med en film är kanske också vad som är det största 

problemet i en adaptionsprocess från spel till film och vice versa för den delen. En viktig skillnad i 

både utseende och innehåll är att en film alltid har en viss spatial gräns och är egentligen helt 

beroende på en temporal utvecklingsprocess. Ett spel lider inte av samma problem som en film även 

om det har andra begränsningar som filmer inte har2. Jag använder ordet ”lider” endast för att i en 

2 Hutcheon, Linda, s. 51.

10 (32)



adaption är ju målet att tolka ett ursprungsmaterial så troget upphovsmakaren anser det att vara. Om 

då vissa element går förlorade i en adaptiv process på grund av temporala eller spatiala faktorer blir 

kanske inte materialet det som det slutligen önskas vara. I vissa fall märks detta av i Gens tolkning 

av Blood Money. Eftersom 47 och hans utveckling helt är beroende av spelarens (lyckade) 

interaktioner i spelet – spatiala och temporala utvecklingar kan stå helt stilla genom att helt enkelt 

inte röra seplkontrollen – kan det inte jämföras med en film utifrån ett händelseförloppsperspektiv. 

Där en film konstant spelas upp och på en liten skala kan påverkas temporalt (paus, fram- och 

tillbakaspolning, slow-motionuppspelning och så vidare) går ett spel helt i den takten spelaren  att 

den ska gå i, men ännu viktigare vart och hur den ska gå. Ett annat perspektiv i jämförelse med film 

är protagonistens roll i de båda medieformerna. När vi ser en film så är det just det vi gör, vi ser 

filmen. När vi spelar ett spel så har vi ännu en faktor som faktiskt påverkar spelet, interaktionen. 

Huruvida du väljer att spela ett spel så är protagonistens överlevnad väldigt ofta överlämnad i 

spelarens händer3. I en film så är resultatet alltid detsamma för protagonisten (och antagonisten för 

den delen också). Få spel implementerar permanent död som påverkar spelets utgång, det finns 

nästan alltid extraliv eller kontrollpunkter där man startar efter att man har dött eller misslyckat med 

ett uppdrag. Det är det faktum att du har en avatar som du ansvarar för, om den dör är det oftast ditt 

fel till skillnad från filmer – om protagonisten dör är det auteurens ansvar och val, det  säga 

manusförfattaren, producenten eller regissören. Det kan till och med hävdas att nöjet med att spela 

spel är att just kunna ändra din avatar i spelet, oberoende av hur mycket man kan göra detta. 

Meningen är att man har en egen framgång och utveckling i spelet4. En intressant observation att 

göra med Hitman-franchisen är avsaknaden av en antagonist genom serien. Detta är lätt att förstå 

med tanke på hur spelen är upplagda, det  säga uppdragsbaserade banor med ett eller fler mål att 

döda. Det är först i Gens Hitman vi får se vad som kan klassas som en sann antagonist, Mikhail 

Belicoff (Ulrich Thomsen). Detta val att implementera en motståndare i filmen är till stor del för 

skapa en motvikt som balanserar och – i viss mån – rättfärdigar protagonistens handlingar. En film 

vars hjältes dåd endast är att döda för pengar kan ses som osympatiskt och därför ges också vissa 

3 Hutcheon, Linda, s. 50.
4 Brookey, Robert Alan. Hollywood Gamers: Digital Convergence in the Film and Video Game Industries. 

Bloomington: Indiana UP, 2010, s. 33.
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drag av patos hos hjälten som ger en mer mänsklig sida av 47 som inte har funnits i de tidiga spelen. 

Undantaget är dock Absolution som visar upp den mest mänskliga sidan av 47 i spelserien. Detta 

kan bero på flera saker, men orsaken kan ha varit för att göra honom mer sympatisk som 

protagonist. Det kan till och med hävdas att det är första gången i spelserien som han kan klassas 

som en protagonist, endast på grund av att 47 har klassats som en sann antihjälte innan. Detta är 

också en av de saker Absolution tar efter Gens Hitman som inte kan finnas i tidigare spel.

Det kan också hävdas att spel har liknande händelseförlopp som filmer i och med att i 

många fall når olika spelare samma mål, oavsett hur man har tagit sig dit. I Hitman-spelen blir detta 

väldigt uppenbart då de är ytterst linjära i jämförelse med spel från Grand Theft Auto- eller 

Assassin’s Creed-serierna som kallas för ”open world games” – termen antyder att man kan röra sig 

i spelets värld mellan uppdrag eller banor, då spelet består av en öppen värld. Blood Money är dock 

i detta fall en anomali, ett undantag som bekräftar regeln. Det kontroversiella slutet på spelet är 

väldigt kort beskrivet att 47 ligger i sin kista när hans hanterare Diana lägger hans ikoniska 

Silverballer-pistoler i hans händer och ger honom en kyss. Från och med detta tillfälle spelas spelets 

eftertexter upp. Allt observeras utifrån tredjepersonsperspektivet som resten av spelet har utspelats 

utifrån. I och med att eftertexterna rullar börjar ikoner dyka upp på skärmen (vapens ammunition, 

hur mycket hälsa 47 har kvar med mera) och ovetande ges spelaren ett val: Antingen vänta ut 

eftertexterna och se spelet avslutas efteråt eller försöka lista ut vad dessa medvetna ledtrådar 

betyder. Om det senare alternativ väljs av spelaren kan man då resa sig upp från likvakan och klara 

ett sista uppdrag. Båda sätt är tekniskt sett avslutningarna på spelen, men IO Interactive har efteråt 

gått ut och sagt att det alternativ där 47 överlever är det kanoniska slut som serien följer. Detta 

bevisas ännu mer med det faktum att Blood Money har en uppföljare med samma protagonist i 

Absolution.

Men hur likt är Gens adaption ett spel – inte bara Blood Money – utan spel rent 

allmänt? Det finns många saker som kan hävdas och påstås i denna fråga, men jag tänker ta upp de 

som jag anser vara mest relevanta gentemot ämnet i fråga. Självklart varierar standarder för spel 

med åren och nya normer sätts i kraft i och med nya, innovativa spel. En liknelse är väldigt lätt att 

hitta i Laurent Barès kameraarbete. I flera scener följs 47 med kameran bakom sig utifrån ett 
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tredjepersonsperspektiv precis som många andra spel. Hitman-spelen brukar genreklassas som 

”third-person shooter”, det  säga ett tredjepersonsperspektivsbaserat skjutarspel. Detta kommer jag 

dock att gå in mer på senare i texten i mitt kapitel om genre. Denna inspirationskälla är väldigt 

uppenbar, men ställer också mer frågor. Är det nödvändigt eller ens acceptabelt att använda sig av 

tv-spelstekniker om man försöker göra en filmisk tolkning av ett spel? Jag anser att det i det här 

fallet inte bara är acceptabelt, utan borde kanske till och med uppmuntras då det egentligen bara är 

ett effektfyllt knep att åter knyta an till ursprungsmaterialet utan större konstnärliga kompromisser. 

Hur är det dock med andra spel som använt sig av filmtekniker för att ge mer av en spelkänsla och 

vice versa? Är dessa spel och filmer mer eller mindre acceptabla? Det kanske mest kända filmen 

som har implementerat speltekniker är Gamer (2009), en film som inte är baserat på någon förlaga. 

Denna film visar hur tv-spel har integrerats i vardagen där människor faktiskt kan ta kontroll över 

andra människor, precis som i ett vanligt tv-spel. Filmens kritiska reception är i och för sig 

irrelevant för detta ämnet, men där ansågs det att de tv-spelsinfluenser spelet hade - 

användargränssnitt, ”HUD” (Heads-up Display), förstapersonsperspektiv med mera – var enbart där 

för syns skull, medan en film med en förlaga anknyter till spelet det baseras på, såsom Gens 

tolkning av Blood Money.

En annan, men kanske mer långsökt observation är användandet av ”establishing 

shots”, scener som visar var följande scen utspelar sig. I filmen kan dessa liknas vid ”loading 

screens” som kan finnas i tv-spel. Dessa laddningsskärmar används för att ladda data och nödvändig 

information till följande segment i spelet. Eftersom dessa kräver mycket processorkraft är det 

väldigt sällan man kan spela under en laddningsskärm. Vissa spel visar då till exempel bilder på vart 

nästa del av spelet kommer att utspela sig (Hitman-spelen är inga undantag). Detta kan dock vara en 

förlängd effekt som tv-spelsindustrin har lånat från filmer där man tagit den filmiska tekniken 

bakom ”establishing shots” och implenterat dem i spel för att få mer utav en filmupplevelse. 

Möjligen den sista uppenbara observationen man kan göra angående Hitman som en speladaption är 

de många olika platsbyten. Omlokaliseringar är i och för sig väldigt vanliga bland oadapterade 

filmer, men är dock mer vanliga i tv-spel (speciellt i Hitman-franchisen). Ur en ekonomisk 

synvinkel är det alltid dyrare att filma på mer än ett ställe på grund av flera orsaker (tillstånd, frakt, 
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personaltransport och så vidare) medan spel oftast nästan tvingas att ha flera miljöbyten. Detta blir 

lättare att genomföra för spel då de egentligen bara behöver skapa en ny miljö i en overklig, digital 

värld. Detta blir dock som sagt nästan nödvändigt på grund utav den spatiala faktorns roll. Det 

faktum att spelaren har fri kontroll över kameran men inte minst protagonistens rörelser gör att 

miljöerna snabbt kan bli utforskade och väldigt lite eller ingenting lämnas över till spelarens egna 

tolkningar. Detta i sin tur kräver att spelutvecklarna antingen gör tillräckligt stora banor för att hålla 

spelarens intresse uppe under spelets gång eller frekventa miljöbyten. Denna sorts filosofi är 

märkbar i Gens Hitman i och med att vi får följa 47 och hans berättelse genom London, Niger, 

Ryssland och Turkiet. Den här sortens miljöbyte passar en speladaption väldigt bra, men den passar 

Hitman-seriens format ännu bättre då spelet är upplagt på ett sådant sätt att man färdas till olika 

länder mellan uppdrag.

Hittills har jag tagit upp själva processen, dess innehåll och vad som låg bakom dess 

skapelse, men för att djupare förstå denna adaptiva process ställer jag nu frågan: Vem ligger bakom 

denna process? Självklart kan man hävda att det är Gens som ligger bakom det adaptiva verket 

eftersom han regisserade spelets adaption, som var hans tolkning av serien. Men utan IO Interactive 

hade inte spelserien funnits, vilket skapar en paradoxal tillhörighetsdebatt. Utifrån Gens perspektiv 

skulle inte filmen vara möjlig utan IO Interactives grundarbete – det  säga förlagsmaterialet. Men 

utan Gens regi hade IO Interactive haft den adapterade filmen de har idag. Eftersom inte är någon 

officiell debatt har ägt rum om vem som äger auteurtiteln i detta fall, anser jag det ändå vara en 

viktigt aspekt att ta upp i alla adaptiva verk och eftersom Eidos, utgivaren, står som upphovsmakare 

för spelet i öppningstexterna för filmen anser jag att det är ännu viktigare att reda ut vem som har 

rätt till titeln i det här fallet.

Man kan säga att det är flera viktiga parter som har någon form av auteurrätt som 

spelar roll i avgörandet av vem titeln tillhör. Onekligen så hamnar IO Interactive, Gens och 

manusförfattaren Skip Woods bland de självklara nominerade för auteurtiteln, men jag anser att 

Eidos (IO Interactives utgivare vid tillfället, efter Blood Money tog Square Enix över) bör 

övervägas likväl som IO Interactive. Det faktum att Eidos bör nämnas bland dessa är av ett enkelt 

skäl: De agerade som investerare och producenter i utvecklingen av alla spel i serien, fram till 
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Absolution. Detta tänkande grundas i Jack Stillingers auteurteori om att fler än bara regissören kan 

klassas som auteur bakom en film och att auteuren är den med mest kontroll över skapandet av 

filmen5. Här kan det hävdas att det inte bara är Gens som bär fullt auteurskap för filmen då jag anser 

att spelens karaktärer, händelser och bakgrundshistoria ligger till alldeles för stor grund för att 

endast tillåta auteurskapet gå till Gens . En synvinkel skulle kunna vara att låta IO Interactive, Gens 

och Woods dela auteurskapet för filmen då de är de tre stora namnen inom skapandet och 

realiseringen av Hitman. Ett annat synsätt är att låta de mindre filmestetiska namnen hävda titeln av 

auteur. Detta skulle i så fall vara Eidos och filmens producenter (varav en är skådespelaren Vin 

Diesel) för deras sammanfogande av två helt olika medium. Denna möjlighet anser jag stärkas på 

grund av Diesels tidigare arbeten med spel- och filmadaptioner med Chronicles of Riddick-seriens 

otaliga installationer, där Diesel spelade huvudrollerna som den eviga vandraren Richard B. 

Riddick. Hur man än väljer att se på detta auteurteoristiska perspektiv, så  jag återigen påpeka att 

det är viktigt att ta alla de större rollerna inom filmens produktion i beaktande när det kommer till 

avgörandet av vem som auteurskapet hör till. 

Jag har nu tagit upp de ämnen, händelser och teoretiska perspektiv jag anser vara 

nödvändiga för att kunna svara på frågan som den här texten går ut på: Hur adaptiva är dessa verk 

och hur förhåller de olika verken till varandra? För att enklast kunna avgöra och lösa denna fråga 

tänker jag använda mig av Dudley Andrews och Jack Boozers tre olika adaptionsmetoder67. 

Andrews tre olika metoder är: ”borrowing” (att låna en slags essens från ett material och föra över 

det till ett adapterat verk och utföra det på ett unikt sätt), ”intersecting” (att behålla verkets unika 

text och innehåll i ett nytt adaptionsverk) och ”transforming” (att föra över en känsla till ett nytt 

medium). Då dessa inte är absoluta metoder – flera kriterier i ett och samma verk kan uppfyllas 

enligt Andrews adaptionsteoretiska perspektiv – så anser jag att det överförda materialet (Gens film 

från Blood Money) faller in någonstans mellan ”borrowing” och ”transforming”. Det är svårt att se 

Gens Hitman som en ”intersecting”-adaption då historien och vissa karaktärer är unika för serien. 

5 Wollen, Peter. ”The Auteur Theory”, red. Gerstner, David A. och Janet Staiger. Authorship and Film. New York: 
Routledge, 2003, s. 69-70.

6 Stam, Robert. ”Adaptation”, red. Corrigan, Timothy. Film and Literature. N.p.: Routledge, 2012, s. 67-68.
7 Boozer, Jack. ”The Screenplay and Authorship in Adaptation”, red. Corrigan, Timothy. Film and Literature. N.p.: 

Routledge, 2012, s. 204.
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En ”heterocosm”-adaption där det skapas något nytt i spelets universum utesluter ”intersecting”-

metoden då ingen historia eller premiss följer med till det adapterade verket. Det går också att 

hävda Absolution är en ”borrowing”- adaptation av Gens film då flera idéer som först visar sig i 

filmen implementeras i spelet. Dock anser jag att ”transforming”-metoden inte går att anpassa här, 

endast av den enkla anledningen att spelet är i inte ett nytt medium.

Boozers tre olika adaptationsmetoder är också väl värda att nämna i detta 

sammanhang, även om de syftar på manuset som förs över. De är som följer:

• En ordagrann överföring från källmaterial till adapterat verk.

• En allmän överföring från källa till film.

• En avlägsen referens till källmaterialet.

Dessa metoder är dock exponentiella och någorlunda progressiva – de graderas och ökar i skala av 

överfört material från ursprungsmaterialet – och nästintill absoluta jämfört med Andrews teoretiska 

metoder. Här anser jag Gens tolkning hamnar någonstans mellan det andra och tredje 

överföringssättet. Filmen är tillräckligt anknuten till spelet den baseras på för att kunna kvalificiera 

för den andra adaptionsmetoden, men har tillräckligt mycket nytt, unikt material för att kunna 

kvalificiera för den tredje metoden. Här är det dock klart att Absolution använder sig av de kriterier 

som uppfyller den tredje överföringsmetoden. Det kan till och med hävdas att den är även mer 

avlägsen än så, då den inte ens nämner som Gens tolkning som källa, även med dess uppenbara 

liknelser och influenser.

Som ett adapterat verk fyller Gens version av Hitman kriterierna utan någon sorts 

avvikelse, men som analyserbart verk utifrån flera olika vinklar är den – som så många andra 

adapterade verk – fylld med problematiska och ifrågasättande filmteoretiska ämnen. Ett väldigt 

intressant och relativt okänt fenomen som kan hittas här är vad jag skulle vilja kalla kedjeadaption. 

Här ser vi ett spel som tolkas i filmisk form som i sin tur blir senare tolkad återigen av spelföretaget 

som ursprungligen gjorde den första förlagan. Det kan hävdas att Absolution inte är en adaption av 

Gens Hitman, men filmen har idéer och vissa komponenter som återfinns i spelet. Det ställer också 

väldigt intressanta frågor med dessa kedjeadaptioner: Hur mycket av den ursprungliga förlagans 

tema, estetik, historia och så vidare kan finnas i den andra eller den tredje installationen av 
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adaptionerna i serien? Hur länge kan ett adapterat verk fortsättas adapteras innan det blir ett nytt, 

originellt verk? Är ett adapterat verk av en adaption egentligen en indirekt tolkning av 

ursprungsmaterialet? Hur påverkas resultatet om man överför ett verk till ett nytt medium som 

sedan blir tolkat i ett tredje medium (bok-film-spel, pjäs-film-bok och så vidare)?

Det finns fall där ett redan adapterat verk som befinner sig i ett annat medium än 

förlagan har adapterats igen till ännu ett nytt medium. Ett exempel på detta är Robert Ludlums 

novellserie om agenten Jason Bourne. Endast tre av dessa skrevs av Ludlum – The Bourne Identity 

(1980), The Bourne Supremacy (1986) och The Bourne Ultimatum (1990) – då han gick bort 2001. 

Ludlum var exekutiv producent på Doug Limans tolkning av den första boken, The Bourne Identity 

(2002). Denna film blev senare tolkad av High Moon Studios i form av The Bourne Identity (2003). 

Spelet, som är mer baserat på filmen än vad den är på novellen, innehåller många liknelser från 

filmen, men även stora skillnader. Matt Damon som spelade Jason Bourne i den adapterade filmen 

gör inte rösten till High Moon Studios spel, vilket ofta är fallet när ett spel adapteras från en film. 

Huvudkaraktären är heller inte modellerad efter Damon vilket ofta anses som en norm inom 

licenstolkade spel (vissa spel har haft huvudkaraktärer som är modellerade efter deras förlagor men 

som inte inkluderar deras röst – en röstskådespelare ersätter då filmskådespelarens röst). Det är 

sällan ett sådant här fall uppkommer där ett verk blir adapterat genom två olika medium.

En intressant observation att göra angående denna situation är från vilka medium de 

har överförts till. Ludlums novell – ett format som anses av många vara det som är mest likt en film 

i både dess spatiala och temporala utformning – har blivit tolkat som film och redan här stöter vi på 

intressanta frågeställningar. Eftersom böcker är utformade som de har varit sedan de uppfanns, så 

låter de observatören skapa en spatial och temporal uppfattning med hjälp av de litterära verktyg 

som medförs i bokens text. Dessa uppfattningar försvinner inte i filmen, då de egentligen bara 

realiseras och tillåts genom någon annans vision. När då filmen görs om till spel minskas den 

temporala faktorn ännu mer, till en sådan grad att den inte existerar om spelaren väljer att göra så.

Sammanfattningsvis  jag återigen påpeka att adaptationer och dess teoretiska texter är mycket mer 

mångfasetterade än vad det först kan verka. Det kan hävdas att om en upphovsmakare till ett 

originellt verk drar inspiration från ett annat verk utan att officiellt medge detta, så adapteras 
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element från detta verk. Detta kan bero på hur mycket och vad som implementeras i verket, men 

vart dras linjen mellan kraftig inspiration som formar ett verk och ett adapterat verk? Oavsett vad 

man anser om adapterade verk och dess förlagor så kan jag klart konstatera att vid detta tillfälle 

skrapar adaptationsteoretiska texter bara ytan av vad vi anser vara normalt, konventionellt och 

accepterat.

2. Hitman och våld-, skräck- samt spänningsrepresentationer
För att enklare förstå den här delen om Hitman-seriens och filmens våld- och skräckteman måste 

man ha en viss historisk översikt. År 2000 var det inte många spel som kunde förmedla skräck till 

en sådan grad att det uppfattades som realistiskt. Våld har funnits i spel och film sedan urminnes 

tider, det sägs ju ändå att människan kräver konflikt och detta visar sig även i dessa medier. Våld 

har dock sedan länge varit utsatt för flera olika metoder av censur. Vi har så tidigt som 1930 sett 

försök till detta med ”Hays code” som var en uppsättning regler som MPAA (Motion Picture 

Association of America) satte i bruk för att hindra den amerikanska filmindustrins mer obscena 

idéer och teman som inte var passande för den då aktiva biopubliken. Våld var en av de saker som 

blev hårdast censurerat under ”Hays code”- tiden (koden blev anammad av MPAA så tidigt som 

1930, men sattes inte i fullt bruk förrän 1934. ”Hays code” slutade gälla så sent som 1968). På 

närmare håll hade vi den så kallade ”Studio S-debatten” som sändes på svensk tv 1980, där 

våldsamma videofilmer fick ta emot stark kritik på grund av deras lättåtkomlighet för yngre 

människor. Filmen som stod i centrum för detta var ingen annan än Tobe Hoopers The Texas 

Chainsaw Massacre (1974).

Vad jag försöker säga med detta är att våld och skräck har ofta varit relativt 

tabubelagda ämnen i samhällets ögon. När då Codename 47 kom ut 2000 var det inget undantag att 

detta spel hamnade mitt i centrum för en våldsdebatt. Spel hade sedan länge handlat om att döda så 

många fiender som möjligt (ofta för att tjäna så mycket poäng som möjligt). Dessa tidiga spel stod 

egentligen aldrig i rampljuset tack vare deras dåliga upplösning eller underutvecklade grafik. Sedan, 

1992, kom ett spel som förändrade våldsuppfattningen om spel. Mortal Kombat var ett arkadspel i 

typisk Street Fighter-anda, men skiljde sig markant på flera områden. Det var en av de första spelen 
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som implementerade grafiska lemlästningar. Karaktärerna som var förrenderade pixlar såg oerhört 

verkliga ut vid sin tid då det släpptes och detta ledde till att dess våldsscener i sin tur såg oerhört 

verkliga ut också. I respons på detta skapades ESRB (Entertainment Software Rating Board) som 

därmed såg till att spel fick åldersgränser. Men eftersom du krigade mot skurkar eller mot andra 

spelare så ansågs det till en viss del som berättigat våld. Detta ändrades i och med Codename 47. I 

spelet var målet att döda olika personer utan någon form av fördomar. Du kunde i vissa fall bli 

beordrad att mörda civila, oskyldiga människor för att få din betalning.

I och med den här sortens spelupplägg väcktes ännu en fråga i den evigt pågående tv-

spelsdebatten: meningslöst våld. Dessa karaktärer som du beordrades att döda gjorde i vissa fall inte 

något motstånd. Det var en brutal våldsskildring som än idag diskuteras vilt, även om den inte är 

lika intensiv som den var runt slutet av 90-talet och början av 00-talet. Det var med spelserier som 

Hitman- och Grand Theft Auto-franchisen som dessa debatter började och i den här texten kommer 

dess utveckling att granskas i Blood Money, Gens filmtolkning av spelet, och uppföljaren till spelet, 

Absolution.

Mottagandet av våld och skräck har alltid varit ett dubbeleggat svärd. Då det har 

uppskattats av vissa, ogillas det starkt av andra. Våld och skräck är något som finns i vår vardag, 

hur mycket vi än försöker att dölja det. Det är med andra ord verkligt. Men hur verkligt det än är så 

är det väldigt ofta otrevligt, obekvämt eller oönskat. Det är inte något vi naturligt  uppleva, men 

som ändå behövs att upplevas oavsett hur mycket vi ogillar det. Så varför ska inte våld få 

representeras i spel och film? I Blood Money, ett onekligen våldsamt och brutalt spel, representeras 

våld genom vad spelaren gör. Det finns såklart möjligheter att helt undvika våldet, men det kommer 

inte att leda spelaren vidare eller utveckla storyn. Våld och skräck är med andra ord en avgörande 

faktor i spelets progression och det är här som problematiken uppstår. Visuellt representerat våld har 

länge påståtts vara skadligt för observatören. När då observatören övergår till en interaktiv deltagare 

så måste väl ändå flera saker förändras?

Våld har som sagt påståtts vara skadligt för observatören eller den interaktiva deltagaren, men hur 

sant är egentligen detta? Många av dessa teorier har motbevisats, men vissa är till viss del sanna. 

Hur dessa appliceras på analysobjekten är en intressant synvinkel. I spelen spelar man en 
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känslomässigt bortkopplad och beräknande lönnmördare som har blivit grovt avtrubbad av våld och 

dess bieffekter. I riktiga världen, blir man då eventuellt som 47 om man är en frekvent spelare av 

spelserien? Visst blir den interaktiva deltagaren avtrubbad gentemot våldet han upplever, men inte 

verkligt våld personen själv utför, utan det virtuella, digitala våld som deltagarens avatar utför. Våld 

och skräck påstås ofta gå hand i hand, men jag anser att det är viktigt att skilja på de två, även om 

de ofta passar bra ihop och kanske är någorlunda beroende av varandra. Skräck i Hitman-franchisen 

är ett väldigt intressant ämne att ta upp. Då Hitman-serien ofta klassas som actionspel – på grund av 

dess otroligt brutala våldsskildringar – är det lätt att förbise dess skräckteman. En väldigt viktig sak 

att veta är att Hitman-spelen har aldrig marknadsförts som skräckspel, men de har de element som 

krävs, även om de är okonventionella och omedvetna.

Eftersom Hitman-franchisens spel är upplagda på sådana sätt att man tar individuella 

uppdrag där man ska döda en eller flera personer så är det inte direkt skräck man utsätts för i spelet. 

Där spel som marknadsförs som skräckspel utsätter spelaren för direkt skräck eller rädsla genom 

spelets interaktion med spelaren, låter IO Interactive spelaren utsätta sina offer för skräck. Detta 

omvända användande av skräckteman låter spelaren uppleva sina offers reaktioner istället för 

tvärtom. Eftersom spelaren inte har kontroll över tal och känslor i sin avatar (47) låter man istället 

karaktärerna som man blivit utnämnd att mörda för reaktioner. Dessa reaktioner är i sin tur en 

digital representation av skräcken man själv skulle kunna uppleva om utsattes för en liknande 

situation. Att  låta spelaren interagera med spelets skräckteman istället för att låta spelets 

skräckteman interagera med spelaren är inte det enda Hitman-franchisen har gjort annorlunda. En 

annan av dessa metoder de har gjort annorlunda är spänningsmomenten som kan finnas ut igenom 

spelen, men också i filmen.

Yvonne Leffler hävdar att det är ovissheten och spänningen som driver ett narrativ 

framåt i media. I filmer kan man sätta sig utanför det man redan vet, om man som observatör eller 

interaktiv deltagare redan vet vad som kommer hända8. I Gens adaption kan detta väl märkas utan 

större undantag. Det är i spelet som denna teori ifrågasätts, problematiseras och utvecklas. Eftersom 

8 Leffler, Yvonne. Horror as Pleasure: The Aesthetics of Horror Fiction. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2000, s. 
98-99.
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Hitman-spelen är upplagda som dem är, finns det alltid olika sätt att gå tillväga när du ska försöka 

utveckla berättelsen. Men istället för att spelaren ska behöva sätta sig utanför historien, gör spelet 

detta automatiskt för spelaren. Först och främst så är ett spel alltid beroende av spelarens 

individuella prestationer. Detta är i sin tur en av de största allmänna ovisshetsfaktorer spel 

innefattar. Vad IO Interactive gör är att de skapar olika scenarion utifrån en premiss. Rättare sagt så 

skapar IO Interactive möjligheter att skapa olika scenarion utifrån en enda premiss. Spelaren 

behöver inte aktivt förneka det som tidigare hänt eller det som spelaren tror kommer att hända. Vad 

som händer i Hitman-spelen och vad som har utvecklats under åren är en förlängning av ovisshet 

som en narrativ katalysator.

Oavsett vad folk anser om vålds-, skräck- och spänningsrepresentationer i film och 

spel så är våld onekligen den mest populära av de tre. Våld har varit en underhållningsform sedan 

urminnes tider och mänskligheten är ingen främling med konceptet. Men hur påverkas observatören 

eller –  i detta fallet – den interaktiva deltagaren? Finns det kortvariga eller långvariga effekter på 

hur en deltagare av mediet uppför sig socialt utanför spelet? I denna del tänker jag basera min text 

angående våld och dess sociala samt interaktiva påverkan utifrån Richard B. Felsons teorier om 

våldets påverkan i samhället. Länge har det diskuterats om våld verkligen påverkar oss negativt. 

Onekligen så påverkar våld människan, men kanske inte alltid på de sätt som kan tros. En av de 

saker som våldsfilmer och spel gör är att de visar oss som aktiv deltagare (obsevatör eller spelare) 

hur och på vilka sätt våldsakter kan utföras. Oavsett om den som utsätts för detta har motivationen 

att utföra våldsakter eller ej, så utsätts fortfarande den aktiva deltagaren för möjligheterna att utföra 

dessa9. Hitman-franchisen är då kanske främsta exemplet att använda i ett sådant kontext. I och med 

spelets design så tillåts spelaren utföra våldsakter (misshandel, mord, hot och så vidare). I Gens 

verk så observeras våldet endast, medan spelen uppmanar variation bland våldsakterna, vissa mer 

brutala och realistiska än andra. Detta är troligen inget som uppmanar våld då det är lätt för en stor 

del av spelarna att sätta sig utanför våldet. Studier har visat att personer som utsätts för synen av 

våld på tv blir mindre känsliga emot det efter en tid10. Då denna studie endast gjordes på 

9 Felson, Richard B. ”Mass Media Effects on Violent Behavior”, red. Prince, Stephen. Screening Violence. New 
Brunswick, NJ: Rutgers UP, 2000, s. 253.

10 Felson, Richard B., s. 255.
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observatörer som ej kan påverka våldet, kan resultatet för tv-spelare variera kraftigt. Att spelare 

faktiskt står som ansvariga för att deras avatar utför våldsakten kan ha oväntade reaktioner i stil med 

att spelaren känner sig skyldig eller ansvarig för en riktig våldsakt, istället för  känslan av att ha 

utfört en helt digital och overklig sådan.

En annan viktig aspekt av våld som Hitman-serien har fått kritik för är att våldet som 

representeras i spelen och filmen är oberättigat och omotiverat då man i många fall tvingas mörda 

hjälplösa mål eller civila personer. Poängen med Hitman-konceptet är att man ska sätta sig in i 

rollen som en lönnmördare utan större kompromisser i karaktärsrepresentationen, men när något 

våldsamt, omoraliskt eller olagligt görs med legitima grunder eller när det rättfärdigas så känns det 

mer acceptabelt för deltagaren11. Detta, till skillnad från många andra spel som går ut på att mörda 

för att avancera historien är väldigt annorlunda då många spel försöker rättfärdiga våldet som 

spelaren utför. När då Hitman-serien representerar omotiverat våld kolliderar detta tänkande med att 

vi har en protagonist vars handlingar berättigas på grund av två faktorer. Den första är att karaktären 

man kontrollerar (protagonisten) är just det: en karaktär spelaren kontrollerar. Ansvaret ligger helt 

hos den aktiva deltagaren och det finns möjligheten att inte ens spela spelet om det skulle uppstå en 

sådan situation. Den andra faktorn som spelar roll är att man följer protagonisten, den person som 

handlingen cirkulerar omkring. Det här kan ses som att våldet inte tar upp så mycket av spelarens 

fokus, då behovet att se huvudpersonens historia utvecklas är större. Den senare av de två 

faktorerna är mer av alternativ faktor då den helt är intresseberoende.

Det går inte undvika våld-, skräck- eller spänningselement om man tar en mer 

noggrann titt på spel. De är utan tvekan en stor del i utvecklingen av spel (och film för den delen) 

och vad som komma skall inom industrin. Det viktiga att tänka på är att – som spelare – kunna 

separera dessa tre element ifrån kritik och studier som görs angående spelen. Gång på gång har 

studier tagit upp våld och skräck i spel för att antingen bevisa eller motbevisa att det är skadligt för 

den som det utsätts för. Även om några få fall har kopplats till verkliga händelser, som till exempel 

Virginia Tech-skjutningarna, som anklagades för att vara frammanade av tv-spel eller det faktum att 

Anders Behring Breivik spelade spel ifrån Call of Duty-serien, så är det oerhört viktigt att samhället 

11 Felson, Richard B., s. 253.
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inte så mycket uppmanar våld och skräck i spel, men accepterar det. Det är endast då vi kan utföra 

opartiska studier som kan ge legitima och verifierade resultat. Jag tror att vi kan vara på väg dit och 

jag anser att Hitman-franchisen, bland många andra, har hjälpt till en stor del.

3. Hitman och genreproblematik
Att kategorisera film och spel har alltid varit populärt och användbart. Det underlättar för 

producenten att ta reda på vad konsumenten  ha och det ger konsumenten verktyg att hantera det 

producenten ger ut. I detta kapitel kommer jag att prata om de olika teoretiska perspektiv som finns 

på genrespel och -film samt spel- och filmgenrer. Både Blood Money och Absolution är vad som 

kallas ”third person action game” vilket betyder att spelaren får följa karaktären ifrån en kamera 

som följer efter bakom karaktären och att det är ett spel med actioninfluenser. Thomas Schatz menar 

att det är en skillnad på genrefilm och filmgenre12. I samma anda  jag hävda att det är en likadan 

situation mellan tv-spelgenrer och genrespel. För att först och främst kunna skilja spelgenre och 

genrespel är det viktigt att veta hur dessa ser ut.

Actiongenren inom spelindustrin är kanske en av de mest omfattande genrer inom den 

digitala mediavärlden. Där actionfilmer är relativt rättframma i sin beskrivning, har tv-spel en 

myriad av subgenrer. FPS-genren är kanske den mest kända av dessa spelgenrer. Förkortningen 

betyder ”First Person Shooter” och syftar på synvinkeln man spelar utifrån (inuti spelarens avatars 

ögon) och att man har skjutvapen som används för att avancera storyn. Några av de mest kända 

FPS-spelen som finns är till exempel Call of Duty-franchisen, Halo-serien och Doom-franchisen. 

Men även dessa har subgenrer inom genren FPS. MMS (Modern Military Shooter) till exempel, är 

en relativt ny genre som har dykt upp i och med Call of Duty-seriens hopp från andra världskriget 

till nutid. MMS handlar om taktisk, strategisk och militär realism som representeras i tv-spel. Bara 

det faktum att subgenrer har ännu mindre, nischade genrer i sig visar att det är mycket mer 

komplicerat att kategorisera ett tv-spel. I den här texten ska jag försöka ta reda på de olika genrer 

som befinner sig inuti Blood Money, Gens adaption och Absolution.

12 Schatz, Thomas. ”Hollywood Genres”, red. Braudy, Leo och Marshall Cohen. Film Theory and Criticism:  
Introductory Readings. New York: Oxford UP, 2009, s. 564.
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En av de mer träffsäkra beskrivningar angående genreteori är att genre är som en uppsättning 

konventioner och regler, inte helt annorlunda spelregler till fotboll eller hockey. Bara för att dessa 

sporter har samma regler för varenda match betyder inte det att varenda match slutar likadant13. 

Även om denna teori beskriver film kan den mycket väl appliceras och anpassas till tv-

spelindustrins produkter. Blood Money och Absolution hamnar utan tvekan inom actiongenren, men 

de är inte helt bundna till att vara just där. De har inslag av vad som kom att kallas TEA (Tactical 

Espionage Action) i och med de olika smygfunktioner som implementerades i det japanska spelet 

Metal Gear Solid (1998). Hitman-spelen har till och med rollspelselement integrerade i berättelsen 

där man har ickenarrativ karaktärsutveckling. Denna sortens genre blev stor under 80- och 90-talet 

med spel från Final Fantasy-franchisen. Ett annat intressant och väldigt passande genreteoretiskt 

perspektiv är ett semiotiskt sådant där spelgenrer kan ses som grammatiken för ett språk, medan 

genrespel ses som språket som i sin tur blir konstruerat av grammatiken14. Det här perspektivet 

kanske påminner om den teori där genre jämförs med regler i en sport, men själv anser jag att det 

ligger mer symbolisk tyngd i detta teoretiska tillvägagångssätt. Detta kan bero på att det faktiskt 

känns som ett medvetet uttryck som går efter den senare av de två teorierna, medan den första kan 

ses som ett omedvetet resultat, där flera lösningar kan finnas.

Men hur avgörs en genre? Denna fråga får ännu mer tyngd då det handlar om spel, ett 

väldigt mycket mer genremässigt omfattande medium. Schatz hävdar att en genre inte kan avgöras 

enbart baserat på miljön eller miljöerna den utspelar sig i, även om den är till stor hjälp i 

avgörandet. Karaktärer, händelser, konversationer och liknande faktorer är vad som avgör en 

genre15. Om man tillämpar detta tankesätt på Blood Money och Absolution så uppstår en viss 

problematik som bör ifrågasättas. Eftersom spel till stor del innefattar de genrer som kan hittas inom 

filmens värld, så tillförs en rad nya subgenrer som filmindustrin ej kan hävda sig ha. I Gens 

tolkning (i jämförelse med de två spelen) så kan det ses att filmen har klara tendenser åt 

actiongenren, men också dramatiska inslag och – till en viss grad – thriller, skräck och spänning. 

Filmen blir då systematiskt en action/thriller/dramafilm. Spelen som har mer omfattande 

13 Schatz, Thomas, s. 564-565.
14 Schatz, Thomas, s. 566-567.
15 Schatz, Thomas, s. 568.
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genrekategorisering blir mer komplexa än Gens verk. Utöver action-, thriller- och dramaelementen 

som också kan hittas i spelen så har tekniska och estetiska faktorer stora roller utöver de kulturella 

faktorerna. En av dessa är till exempel det faktum att spelet utspelar sig utifrån ett 

tredjepersonsperspektiv, vilket – i väldigt  många sammanhang – lägger till prefixet ”third-person” i 

en genrekategorisering. Som sagt så spelar också de estetiska faktorerna roll i avgörandet av en 

genre. Dessa kan till exempel vara till stor hjälp om ett spel har en estetisk stil som liknar den som 

fanns under Nintendo Entertainment Systems tid (denna tid som också innefattar Sega Master 

Systems konsol och dess spel brukar vardagligt kallas för 8-biteran). Om då ett spel görs med 

samma grafiska kvalitet som ett spel under denna tid, så kan prefixet ”8-bit” (hänvisar till hur 

kraftiga processorena var under tiden spel gjorde till sådana konsoler - i det här fallet betyder det 8-

bit processor).

En av de genreteorier som Schatz nämner, som är – till synes – den som är minst 

möjlig att tillämpa är den som tar upp ”arenor” som avgörande faktorer vid genrebestämmelse16. 

Eftersom denna teori är kraftigt baserad på filmer och genrer som var oerhört populära innan tv-spel 

blev ett kommersiellt medium så kan den till synes verka väldigt utdaterad och irrelevant. Jag är 

benägen att bevisa motsatsen genom att noga granska denna teori och modifiera dess viktigaste 

beståndsdelar för att göra den möjlig för applikation på spelmediet. Schatz teori grundas i tanken att 

en protagonists manipulation av upphovsmakaren, i kombination med den ”arena” som dess historia 

utspelas i, avgör vilken genre filmen tillhör. Dessa manipulationer av huvudkaraktären följer strikta 

mallar. En thriller som innefattar en detektiv utspelar sig genom att en van detektiv får ett jobb 

(premissen för historien), utför jobbet och återvänder sedan tillbaka till sin vardag. Det kan 

naturligtvis hända saker som påverkar historien under dess gång, men dessa mallar är mer 

metaforiska än ordagranna. På samma sätt som en gangster introduceras för publiken, stiger i 

graderna (sociala och inom maffian) och sedan dör och en cowboys inridande från ingenstans som 

sedan hjälper de lokala invånarna och därefter försvinner igen, kan dessa mallar appliceras på 

spelprotagonisten i Hitman-spelen och Gens adapterade verk.

16 Schatz, Thomas, s. 569.
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Den kanske mest uppenbara mallen som kan appliceras på 47 är den som detektiven följer. I spelen 

(det enda riktiga undantaget är Absolution, men jag kommer att återkomma till detta senare) 

introduceras vi för 47, en van och erfaren lönnmördare som utan större problem klarar av de 

uppdrag han blir tilldelade. En stor skillnad med detektivmallen som protagonisten i Hitman-spelen 

bryter mot är huvudkaraktärens tvivelaktiga moral och etik. Där en detektiv värderar liv högt och 

ofta gör allt dess kraft för att rädda dessa, har 47 ingen värdering för människoliv och gör inget för 

att rädda andra människor, vare sig de är skyldiga eller oskyldiga. Det är i endast i Absolution som 

man kan finna en skifte i dessa karaktärsmallar. Det kan hävdas att detta redan introducerades i 

Gens tolkning, men eftersom det är en film så är den inte relevant i denna undersökning av Schatz 

teoris möjlighet att appliceras på spel. I de tidigare spelen där 47 har medverkat har han gång på 

gång visat upp en total likgiltighet gentemot andra människor och en avsaknad om sympatiska och 

empatiska kvalitéer. Det är först i Absolution som 47 får drag av patos och i vissa ögon kan ses som 

en sympatisk antihjälte. Denna ändring kräver då i sin tur en revidering av karaktärsmallen som 47 

har följt i tidigare Hitman-spel. Spelets ändring i uppdragsupplägg bidrar också till att 

genredefinitionen av spelet bör överses. I Absolution får 47 vad som endast kan ses som en 

följeslagare samtidigt som han blir jagad av olika myndigheter. Detektivmallen som 47 tidigare har 

följt går då ej att applicera och en ny måste utses för att kunna följa Schatz teori.

I och med att Absolutions protagonist redan är välkänd för de som känner till 

spelserien behövs ingen större introduktion. Vad som skiljer sig dock är hur historien är upplagd. 

Där de tidigare spelen har varit uppdragsbaserade lönnmördarkontrakt är Absolution mer av en 

hämndhistoria stil med Andrew Davis The Fugitive (1993) med olika element behållna från tidigare 

installationer. Denna karaktärsmall visar upp en redan etablerad person, det  säga, en person som 

inte kommer in för premissens skull. Denna karaktär blir då utsatt för eller väljer att utsätta sig för 

en situation som betyder att han eller hon blir jagad av en motreagerande faktor. Till slut så lyckas 

då denna person bevisa sin oskuld eller helt enkelt komma undan. Denna typ av karaktärsmall är 

väldigt populär bland tv-spel då den uppmanar konflikt, vilket i sin tur är en av många grundpelare 

för action-, äventyr-, eller rollspel. Denna karaktärsmall används till en viss grad i Limans tolkning 

av Ludlums litterära karaktär, Jason Bourne. Denna film har som sagt också i sin tur blivit tolkat 
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som spel i High Moon Studios Robert Ludlum's The Bourne Conspiracy. Jag anser att Schatz teori 

är en väldigt kvalitativ grund för att kunna bygga nya genredefinitioner och karaktärsmallar utifrån. 

Dock behövs modifikationer då dessa redan bestämda normer bara egentligen går att finna i filmer.

En annan intressant synvinkel på genreteoretiska perspektiv är producentens roll. Det 

finns många filmer vars upphovsmakare eller auteurer har blivit prefix för genrer. Det talas om 

Quentin Tarantino-filmer där regissören har haft en tillräckligt unik stil för att kunna skapa en egen 

subgenre – eller i vissa fall – hela originella genrer. Teoretiskt sett kan detta tankesätt föras över till 

spel, men i praktiken har det visat sig vara ytterst problematiskt. Det finns två stora problem med 

denna genreteori. Det är ofta inte en enda person som gjort spelet och de titlar samt vad de innebär 

är inte desamma som de i filmindustrin. Detta gör det ytterst svårt att utse någon som auteur för 

verket. Även om det på senare tid (00-talet och framåt) har blivit lättare för konsumenten och 

spelsamhället att se vem eller vilka som är upphovsmakarna, är det oftast så att spelföretaget bakom 

en frontfigur är lika mycket auteurer som frontfigurerna. 

Även om en auteur utses, så kan det i många fall vara utgivaren som får rätten till 

genreprefixet. Exempel på sådana genreprefix är Activision-spel eller EA-spel. Dessa är inte 

utvecklare av spelen i fråga, men eftersom de är utgivare och i många fall producenter får de ofta 

titeln som upphovsmakare. Ett exempel på det senare problemet kan ses i Gens tolkning där Eidos 

står som upphovsmakare för Blood Money. Detta kan dock ha berott på att Hitman-spelen innan 

Blood Money inte hade en regissör i den mening som konventionella filmer har, vilket ledde till att 

titeln av upphovsmakare föll till Eidos. Dock skulle den gemensamma ansträngningen hos IO 

Interactive kunna stå till svars för spelet och därmed i sin tur bli kallade auteurer för verket. I detta 

fallet var det dock ingen dispyt om vem som var kallad auteur, men bevis på att dessa teorier är 

problematiska visar sig ofta i form av att små oberoende spelföretag blir stämda av större företag. 

Det kanske mest kända exemplet på detta är situationen mellan Activision mot de forna Infinity 

Ward-medlemmarna Vince Zampella och Jason West som blev avskedade 2010 av deras 

arbetsgivare Activision.

Blood Money, Gens Hitman och Absolution är tre väldigt intressanta verk att studera 

genreteoretiska ämnen utifrån – på grund av tre olika anledningar:
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Ett spel som är en förlaga till en film vars genre skiljer sig markant ifrån tolkningen som gjordes av 

den och andra spel på grund av dess unika speldesign (Blood Money).

En film som påstås vara baserad på ett spel, men på grund utav spelets annorlunda design blir 

resultatet en film som intermedialt lyckas byta genre, men ändå hålla fast vid originalkällans 

viktigaste element och essens (Hitman).

Ett andra spel som bryter mot tidigare satta genredefinitioner i spelserien och följer filmens 

karaktärsmall samt genreändring, men på samma gång lyckas hålla kvar vid vad som gjorde 

grundförlagan så populärt (Absolution).

Även om genredefinitionerna inom tv-spelens värld är omfattande –  i vissa fall kommer utvecklare 

på genrer samtidigt som spelet de utvecklar lanseras, det mest kända fallet här är Gearbox Software 

som kallade Borderlands (2009) för världens första FPSRPG (First-Person Shooter Role-Playing 

Game) eller vissa fall MOFPS (Multiplayer Online First-Person Shooter) – så är det fortfarande 

svårt definiera ett spels genre genom dess innehåll och marknadsföring. I och med att man 

marknadsför som Gearbox Software gjorde, intresserar man två olika grupper: de som gillar att 

spela FPS-spel och de som gillar att spela RPG-spel. Det är viktigt att anmärka här att 

genrebestämmelser och dess kriterier är personliga åsikter som baseras på spelarens intressen och 

tidigare erfarenheter. Även om detta är fallet är genrer ett viktigt verktyg för att hantera och skapa 

nya spel.

Sammanfattning och slutsats
Jag hade aldrig som mål med denna text att komma fram till ett enda absolut eller kanoniskt 

resultat. Med denna text har jag utforskat de olika problematiska frågeställningar som uppkommer i 

varje ämne som jag har valt att ta upp. Prioriteten har legat på de verktyg som finns inom de 

teoretiska ämnen, som i sin tur möjliggör och hjälper avgörandet av absoluta och kanoniska resultat. 

Den kanske mest problematiska aspekten med objekten jag har tagit upp är att det inte finns så 

många anpassade teoretiska perspektiv när det kommer till spel, dess adaptioner och förlagor. Med 
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andra ord har spel oftast blivit bortprioriterade på grund av dess mer kommersiella natur och 

karaktär, till skillnad från film som också har en mer konstnärlig sida.

På grund av att många av de teorier som jag har modifierat i denna text är baserade på 

filmer så kan resultatet inte bli hundraprocentigt precist när det kommer till spelen. Här är det 

viktigt att då kunna både skilja och se likheter mellan spel och film då de är två helt olika medium. 

Men på grund av att spel utspelar sig i samma format som film är det lätt för allmänheten att se spel 

som en ”bieffekt” av audiovisuella verk, det  säga spel och teater. Vad spel för med sig är dock 

interaktiviteten som inte kan hittas i liknande format. Detta gör spel till ett relevant medium att ta 

upp i samband med film, men också ett som fortfarande bör uppfattas som ett helt eget sådant. Vad 

jag har åstadkommit med denna text är som sagt inte något empiriskt resultat eller någon form av 

norm inom adaptioner. Däremot så har jag noggrant tagit upp de problem som kanske oftast inte 

tänks på eller som helt enkelt inte får någon form av erkännande. I och med att jag som författare 

har ställt mig objektivt gentemot resultat och allmän kritik så har jag lyckats ta fram olika verktyg 

som gör det lättare att både förstå och kategorisera spel som ”filmavkomma”. Precis som 

allmänheten anser att spel är just det, en ”avkomma” av film, så har jag använt mig av 

filmteoretiska texter som sedan modifierats för att kunna anpassas på spel. Detta är i sin tur kanske 

mer relevant med tanke på att jag som analysobjekt har tagit just en spel-till-filmadaption.

Vad kan då sägas om mina analysobjekt angående dessa slutsatser? Även om Hitman-

franchisens spel inte anses vara väldigt övertygande filmiska upplevelser, så anses de däremot vara 

väldigt övertygande spelupplevelser. Med det i åtanke så är det väldigt intressant att se hur man 

bedömer spel utifrån ett filmestetiskt och -tekniskt perspektiv, när de i sin fulla rätt borde bedömas 

utifrån ett spelperspektiv. Detta gäller även genrekategoriseringen, då man sätter spel i filmgenrer, 

när de i själva verket skapar nya genrer som filmer tekniskt sett inte kan klara av. Om man tittar 

närmare på Hitman-filmen utifrån ett sådant synsätt så är det väldigt intressant att observera hur 

filmen hamnar i ett slags film- och speltekniskt ingemansland då det är en adaption av ett spel som 

redan bedöms utifrån ett filmteoretiskt perspektiv. Det kan hävdas att detta leder till att allmänheten 

ser filmen som en adaption av ett spel som redan bedöms som en film, vilket krånglar till 

upplevelsen och dess bedömning för många. Ska den bedömas som en bra spel-till-filmadaption 
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eller en bra film-från-speladaption? I Gens fall märks det att han försöker anknyta till spelet så 

mycket som möjligt utan att direkt göra den till ett spel på den vita duken.

Den kanske mest centrala fokuspunkten i mina analyser är just ”heterocosm”-

begreppet, som går att anpassas på alla adaptiva verk, men som är något som är mest framhävt i 

spelmediet. En annan viktigt aspekt av spel-till-filmadaptioner som jag tyckte borde granskas var 

auteurteorierna och dess problematik. Självklart är denna aspekt en åsiktsbaserad sådan, så ett 

definitivt svar går ej att hitta i en objektiv text som denna. Men för att kunna skapa sig en åsikt 

krävs grundläggande information om detta teoretiska ämne. Man kan säga att detta blir ett mer 

relevant ämne när det kommer till adaptioner, då det blir mer komplicerat att avgöra vem som är 

auteur när det handlar om en förlaga och ett tolkat verk som är baserat på denna förlaga. Oavsett 

vad som kan tänkas om adaptiva verk, dess upphovsmakare och innehåll så är spel och dess 

teoretiska studier än i sin vagga. Med tanke på att spelmediet ungefär är en femtedel så gammalt 

som filmmediet, som i sin tur fortfarande kan hävdas vara någorlunda outforskat, så är det mycket 

som fortfarande behövs kategoriseras och standardiseras innan det kan kallas ett fullt självständigt 

medium. Det närmaste man kan säga att jag har gjort i den här texten är att försöka ge mediet en 

knuff i rätt riktning.
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