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Abstract
Serier, film och adaption. Detta är tre ord som den senaste tiden har blivit allt mer förknippade med 

varandra. Med titlar som Spider-man (Sam Raimi, 2002), The Dark Knight (Christpher Nolan, 

2008) och The Avengers (Josh Whedon, 2012) har serier satt sitt avtryck i filmhistorien. Men hur ser 

dessa båda medium ut och vad är det som gör adaptioner av serier så attraktiva? Detta kommer 

undersökas närmare i denna uppsats. Inledningsvis kommer vi se närmre på Watchmen (Grafisk 

roman: Alan Moore & Dave Gibbons, 1986, Film: Zack Snyder, 2009) då denna kommer användas 

som exempel genom uppsatsen. Därefter kommer serier att diskuteras. Hur de är uppbyggda och 

vilka premisser dessa medium utgår ifrån. Sedan kommer film studeras med Watchmen (2009) som 

utgångspunkt. Hur är filmen uppbyggd, vilka stilistiska knep används för att nå ut till publiken och 

vilka likheter/skillnader finns det mellan film och serie? Sedan kommer tidigare adaptionsstudier 

granskas och diskuteras. Avslutningsvis kommer en närläsning av en scen ur Watchmen (2009) där 

de ovan nämnda premisserna kommer att appliceras för att se hur en adaption från serie till film kan 

gå till.
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Inledning

Som barn älskade jag serier. Jag och en god vän till mig brukade ända upp i tolvårsåldern leka att vi 

var Kalle och Hobbe, trots att vi inte alltid förstod det vi läste. Kalle och Hobbe är en serie som på 

många sätt riktar sig till vuxna men vuxna vill inte riktigt ta till sig det. En lättare serie att uppskatta 

som barn var Kalle Anka och hans vänner. Själv var Joakim von Anka min favorit, speciellt om han 

var tecknad av don Rosa. Precis som farbror Joakim sparade jag alla mina pengar för jag ville ha 

dem att bada i. När vi läste om nordisk mytologi på högstadiet upptäckte jag en serie som hette 

Valhall som handlade om just nordisk mytologi. Denna serie lärde mig troligtvis mer än vad någon 

lärobok om samma ämne någonsin gjorde. Trots detta föll serier så småningom i glömska och andra 

intressen som fotboll, innebandy, rollspel, datorspel och tjejer dök upp. Det ena mer intressant än 

det andra. Även andra medium som litteratur och film tog över.

Det var inte förrän början av tjugoårsåldern som jag skulle upptäcka serier igen. Samma 

goda vän som jag en gång lekt Kalle och Hobbe med föreslog då att jag skulle läsa Watchmen 

(1986). I början ställde jag mig något motvilligt till detta då jag nu ansåg att serier var något för 

barn men han övertygade mig och jag började läsa. Ju mer jag läste desto mer fascinerad blev jag. 

Detta var en komplex berättelse med flera nivåer och avancerad handling. Trots att jag uppskattade 

romanen och själv köpte en kopia slutade mitt intresse där. Det var inte förrän 2009 då jag såg en 

trailer för filmen Watchmen (2009) som jag återigen fick upp ögonen för serier och insåg dess 

betydelse. Filmen fick mig exalterad då jag kände igen allt jag en gång läst men den fick också upp 

mina ögon för vilken symbios det fanns mellan serier och filmer. Det mest uppmärksammade 

samarbetet är troligtvis att Marvels och DC comics superhjältar blev storslagna filmer men även 

småsaker som att Heath Ledger hämtade inspiration från Alan Moores Batman: The killing joke  

(1988) när han skulle porträttera Jokern i The dark knight (2008). Bara det faktum att under året 

som gått (2012) är de två filmer som dragit in mest pengar, The avengers och The dark knight rises  

(Christpher Nolan, 2012), baserade på serier. Detta säger en del om dess innebörd i dagens och 
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kanske också framtidens i filmbransch. 

När jag så fick valmöjligheten att skriva en uppsats i filmvetenskap blev ämnet snart alltför 

uppenbart. Watchmen (2009) blev en självklarhet men inledningsvis insåg jag det stora problemet. 

Under ett år hade jag läst och studerat film men jag visste ingenting av serier uppbyggnad och 

bakgrund. Det var då jag hittade Scott Mcclouds bok Den osynliga konsten och jag började inse 

seriernas storhet. Här hade vi en fackbok som är skriven som en serie och som förklarar serier. Med 

en enkelhet som inte finns någon annanstans förklarar den svåra begrepp. Vi har en tendens att 

tänka och förstå bilder lättare. Därav alla de metaforer och liknelser som finns i världen och kanske 

framförallt inom facklitteratur där svåra begrepp ofta illustreras med hjälp av bilder. Om de bara 

visste att de kunnat förklara allt genom att visa bilder, inte genom att förklara bilder med ord.

Film och serier har detta gemensamt. De riktar sig till det vanliga folket. Det finns givetvis 

filmer och serier som är anpassade till de mer rika, högutbildade och belevade men i det stora hela 

är film och serier inte lika uppskattade som de borde vara. I den här uppsatsen hoppas jag kunna 

lyfta fram de många styrkor som finns i dessa båda medium och och utföra en värdig jämförelse 

mellan dem, allt med i Watchmen (2009) som utgångspunkt. Förhoppningsvis kommer ni finna den 

lika intressant att läsa som jag fann den att skriva.

Ytterligare ett problem är den lilla mängd adaptionsstudier som riktar in sig på serier. Trots 

att det produceras mycket film där grafiska romaner eller seriehjältar blir till film på vita duken 

finns det lite forskning kring just detta. De flesta adaptionsstudier riktar istället in sig på att jämföra 

litteratur och film och de är visserligen oftast applicerbara när det kommer till jämförelse mellan 

serier och film men en stor del av det som gör serier till serier försvinner i denna process.

Syftet med denna uppsats blir således att göra en adaptionsstudie av Watchmen 1986, 2009) 

samt att på en mycket grundläggande nivå förklara vad serier är och hur de definieras. Inledningsvis 

kommer Watchmen (1986) beskrivas kortfattat för att ge er en inblick i dess handling. Därefter 

kommer en genomgång av serier och dess uppbyggnad. Följaktligen måste även filmens 

uppbyggnad diskuteras och därefter kommer Linda Hutcheons olika teorier om adaption genomgås 

allt med Watchmen (1986, 2009) som utgångspunkt. Hutcheons teorier anser jag vara de 

adaptionsteorier som är bäst att applicera på just denna studie. Hutcheon diskuterar nämligen en av 

de viktigaste men också mest glömda delarna av serie- och filmvärlden nämligen publiken. Jag 

kommer vid ett flertal tillfällen referera till denna publik som ”vi”. Detta innefattar både Er som 

läser detta men också mig och resten av åhörarna, åskådarna eller läsarna därute som på ett eller 

annat sätt tar del av den fantastiska värld som serier och film består av. Ofta används också ordet för 

att beskriva de som läst eller sett Watchmen (1986, 2009) Här spelar det ingen roll vilken färg din 

hud har, vilken del av världen du kommer ifrån eller vilken gud du tillber (eller inte tillber) vi är 
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helt enkelt alla en liten del av detta ”vi”. Avslutningsvis kommer en närläsning av en scen i 

Watchmen (2009) att göras och därefter kommer uppsatsen rundas av.

Watchmen
Watchmen (1986) är en av tidernas mest hyllade grafiska romaner. Ett exempel på detta är att den 

finns med på listan Time Magazine's 100 best novels.1 Skriven av britten Alan Moore och tecknad 

av dennes landsman Dave Gibbons släpptes den som en serie i tolv delar under 1986 och 1987 av 

DC comics i kalla krigets USA. Den har efter sitt utsläpp kommit i flera utgåvor i formen av en 

grafisk roman. 

Redan tidigt planerade man att adaptera romanen till film men ganska snart kom detta att 

beskrivas som en omöjlighet både av framstående regissörer och filmproducenter men också utav 

upphovsmakarna. Orsaken till detta är den komplexa handlingen med flera viktiga nyckelpersoner 

och bifigurer men även flashbacks, ett ickelinjärt berättande och historier i historien försvårar en 

adaption. Romanen är också väl anpassad till sitt medium vilket ytterligare försvårar försök att 

adaptera. 

Själva huvudhändelserna utspelar sig i 1985 års Amerika, men det är ett alternativt, 

dystopisk universum där ett kärnvapenkrig mellan Sovjet och USA tycks oundvikligt. De enda som 

tycks kunna stoppa detta från att hända är ett antal maskerade hjältar. Dessa hjältar är dock långt 

ifrån de superhjältar med övernaturliga krafter som vi är vana vid att se så som Stålmannen eller 

Spindelmannen. Det är vanliga människor som av olika anledningar bestämmer sig för att bli 

maskerade hjältar. Den första generationen maskerade hjältar började framträda redan 1938 men vi 

får följa den andra generationens hjältar. Det finns dock tillbakablickar till den första generationen 

och vi får även veta en hel del om dessa personer. Varje kapitel innehåller avslutningsvis en del text 

med bakgrundsinformation som förstärker intrycket av det kapitel som precis lästs. Denna texten är 

en del av det universum händelserna utspelar sig i och kan till exempel vara ett tidningsurklipp eller 

en polisrapport.

Handlingen startar när en av dessa hjältar, Edward Blake alias the Comidian, brutalt mördas 

i sin bostad. Han är en av de sex karaktärer vi senare får lära känna noggrannare. Eftersom han dör i 

början får vi uppleva honom genom andras minnen. En annan maskerad hjälte, Rorshach, tar sig an 

uppdraget att undersöka omständigheterna kring mordet på Blake. Han misstänker att det finns en 

person som kommer efter de maskerade hjältarna och vill mörda dessa. Rorschach är en hänsynslös 
1 Lev Grossman, ”Watchmen; All-time-100-novels”, http  ://entertainment.time.com/2005/10/16/all-time-100-  

novels/slide/watchmen-1986-by-alan-moore-dave-gibbons/  (2013-01-02)
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psykopat som inte kompromissar. Han kommer från en tuff barndom och trots att maskerade hjältar 

blev förbjudna under slutet av 70-talet fortsätter han att bekämpa brottsligheten. Vi får lära känna 

Rorschach genom hela historien då han för händelserna framåt i sitt sökande efter mördaren men vi 

får också följa honom i tillbakablickar under flera psykologisessioner. Rorschachs före detta 

partner, Dan Dreidberg alias Night Owl II, idoliserade den första generationen maskerade hjältar 

och ville vara en del av detta. Han är nu pensionerad och har problem med att komma över sina 

känslor kring att inte längre bära mask. Vi får lära känna honom då han hjälper Rorschach i 

sökandet efter Blakes mördare.

Den fjärde personen vi får följa är Adrian Veidt alias Ozymandias. Rorschach kommer för 

att varna honom då han är den mest offentliga personen av de sex hjältar vi får följa. Han la av sig 

masken före förbudet trädde i kraft och steg ut i offentligheten där han tjänat stora summor pengar 

på att bland annat marknadsföra sig själv som en före detta superhjälte. Han anses som en av 

världens intelligentast personer och ser helheten på ett annat sätt än vad de andra gör. Han försöker 

rädda världen men inte genom att sätta en skurk i taget bakom lås och bom utan snarare genom att 

göra energi oändligt och billig tillsammans med Dr. Manhattan. Dr. Manhattan är en före detta 

amerikansk forskare som råkade ut för en olycka. Han är den enda som har några egentliga 

superkrafter då han kan styra materia hur han vill. Han har också en förmåga att se tiden som helhet 

och inte som något linjärt. Avslutningsvis har vi Laurie Jupiter/Juspeczyk alias Silk Spectre II. 

Hennes mor, den första Silk Spectre, mer eller mindre tvingade sin dotter att bli en maskerad hjälte. 

Hon har komplicerade förhållanden till Dr. Manhattan, Dan Dreidberg och Edward Blake, något 

som driver berättelsen framåt.

Utöver dessa personer har vi en berättelse i berättelsen. Ofta får vi följa en tidningsförsäljare 

och en pojke som sitter och läser en piratserie. Denna piratserie är något även vi som läsare får läsa 

och denna del är direkt integrerad med en av de sex hjältarnas känslor och upplevelser och den 

används för att förstärka dessa hos oss som läsare. Vi får även följa Rorschachs psykiatriker och 

flera andra mer eller viktiga bifigurer som på ett eller annat sätt påverkar våra känslor för 

huvudrollsinnehavarna.

Efter att ha gjort en adaption av den grafiska romanen 300 (Grafisk roman; Frank Miller 

1998, Film; 2006) valde Paramount att ge uppdraget att adaptera Watchmen (1986) till den 

amerikanske regissören Zack Snyder. 
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Serier
Serier har en lång historia. Exakt när och var serien har sitt ursprung är svår att avgöra och beror 

mycket på hur man väljer att definiera serier. Vissa skulle till och med påstå att det är omöjligt att 

hitta en gemensam definition för serier.2 Will Eisner däremot, som har skrivit flera böcker i ämnet, 

definierar serier som sekvenskonst.3 Detta är en bra utgångspunkt men lite väl brett. För visst är 

serier bilder i följd som skapar mening. Men det är också vårt skriftspråk och det definieras inte 

som serier. Även egyptiernas hieroglyfer påminner mycket om serier men de definieras inte som 

det. Scott McCloud drar begreppet till sin spets och väljer att definiera serier som ”Uttrycksform 

som består av sidoställda, föreställande och andra bilder i avsiktlig sekvens, vilka syftar till att 

förmedla information och/eller framkalla ett estetiskt gensvar hos betraktaren”.4 Det är denna 

definition som jag kommer utgå ifrån i denna uppsats.

Definitionen vi använder oss av öppnar många dörrar men den stänger även vissa. Till 

exempel stänger den dörren för vad McCloud kallar Cartoons. En cartoon saknar sekvensdelen i vår 

definition då den endast består av en bild. Ett bra exempel på detta är Dagens Lindström som 

figurerar i flertalet svenska tidningar. Detta skall dock inte blandas ihop med den estetiska stilen 

Cartoon som det kommer skrivas mer om detta senare.5

Det var dock inte förrän utvecklandet av boktryckarkonsten i Europa som serier skulle få sitt 

riktiga genomslag. Fram tills dess var serier något som hörde de rika till men nu var det något som 

spred sig och blev mycket populärt, troligtvis på grund av den stora avsaknaden av läskunnighet. I 

slutet av 1800-talet började den era med det som vi idag anser vara serier. Men under det senaste 

århundradet är det många serieskapare som undvikit att kalla sina verk för just serier då detta har en 

sådan negativ klang i dagens samhälle. Faktum är att vi råkar ut för serier nästan dagligen i 

sammanhang där vi inte kallar dem serier. Ett exempel McCloud tar upp är 

flygplanssäkerhetsbroschyrerna där man i en sekvens får se hur man tar på sig sin syremask. Detta 

är enligt vår definition en serie men anses inte som en sådan.6 

Seriernas låga status kan dock vara på väg att förändras. I år (2012) är nämligen två 

tecknade berättelser nominerade till Storbritanniens mest prestigefyllda litteraturpris – Costapriset. 

Att serieböcker jämställs med romaner och facklitteratur är dock inget som hör till vanligheterna.7 

Men det kommer troligtvis krävas en stor förändring av vår syn på serier för att en serieskapare 

2 Hans-Christian Christiansen, Tegneseriens æstetik, Gylling: Hans-Chr. Christiansen og Musem Tascalums forlag 
2001, s. 30

3 Scott McCloud, Den osynliga konsten, Stockholm: Epixs förlag AB 1995, s. 7
4 McCloud, s. 9
5 McCloud, s. 20f
6 McCloud, s. 20
7 Thomas Hall, ”Serieböcker kan få fint bokpris”, Dagens Nyheter, 2012-11-22

8 (31)



skulle bli belönad med det mest prestigefyllda litteraturpriset – Nobelpriset.

Men hur kommer det sig då att det finns en sådan negativ syn på serier? McCloud har en 

teori om hur serier, eller snarare bilder, riktar sig till barn. Detta är något som känns igen inom 

filmen där det är svårt att skapa en tecknad film riktad till vuxna. Samma problem finns inom 

serievärlden men i mycket större utsträckning då det gäller alla serier. När vi är unga förknippar vi 

bilder med ord men när vi växer upp förväntas vi skilja på dessa och endast avskiljda kan de 

uppfattas som konst. De som blandar dessa två riktar sig till de en större publik och blir således allt 

för kommersiell.8

Seriers (och Watchmens) uppbyggnad utifrån Den osynliga konsten
För att förstå serier måste vi förstå vad de är uppbyggda av. Serier är som sagt en sekvens av bilder, 

ofta med text, som skapar ett narrativ. Men det är också allt det är. Det är bilder och det är endast 

vår syn som uppfattar dem. Det är aldrig någon som hörs prata och det är bara bilder eller ikoner för 

något annat. McCloud definierar ikoner som ”en bild som används för att representera en person, en 

plats, en sak eller en idé”.9 Dessa brukar även kallas symboler men precis som McCloud vill jag 

hävda att symboler är ett för starkt laddat ord och att ordet ikon därför kommer användas. Det finns 

olika kategorier av ikoner. Den första är den som symboliserar idéer, begrepp eller filosofiska 

tankar som till exempel hakkorset eller amerikanska flaggan. Den andra är det praktiska områdets 

ikoner. Har finner vi ikoner som används inom vetenskapen och kommunikationen värld. Främst 

handlar detta om språket men även symboler som @. Avslutningsvis finns de symboler vi kallar för 

bilder. De försöker föreställa den verkliga upplagan men de kan vara mer eller mindre ikoniska 

beroende på hur lika verkligheten de är. Det är här serier kommer in.10

De första två kategoriernas innebörd är låst och absolut medan bilder kan variera. Ord är 

abstrakta och liknar inte alls verkligheten. Bilder kan dock vara mer eller mindre abstrakta. Ett 

fotografi till exempel kategoriseras ofta som den mest realistiska bilden. Därefter går det utför med 

realismen desto mer abstrakta bilderna blir. Det finns flera olika teckenstilar mellan realismen och 

det mer abstrakta, det som inom serievärlden kallas för cartooning. 

Cartooning handlar om att rikta in sitt fokus på vissa viktiga detaljer och stryka resten. Detta 

är något som kan användas även inom andra medium som till exempel film. McClouds teori är att 

desto mindre realistiskt ett ansikte är desto mer förknippar vi oss själva med bilden. När vi ser ett 

8 McCloud, s.138ff
9 McCloud, s. 27
10 McCloud, s. 24ff
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foto ser vi någon annan men när vi ser en cartoon ser vi oss själv. Om en serie tecknas realistiskt 

ifrågasätts realismen. Hur rimligt är det till exempel att kaffekoppar får liv och börjar sjunga om de 

är realistiskt ritade?11 Ju enklare bilden är desto lättare tycks vi ha att relatera till den. Exempel på 

detta är moderna tecknade serier som till exempel Don Rosas äventyr om Joakim von Anka. Om 

dessa serier varit realistiskt tecknade hade vi då engagerat oss lika mycket i deras liv? Om Kalle, 

knattarna och Joakim varit tecknade som riktiga ankor likt fotografier hade vi då upplevt dem på 

samma vis? 

När det gäller Watchmen (1986) finns det flertalet mer eller mindre ikoniska bilder. Den 

mest uttalade ikonen är kanske den som fått stå som ikon för Watchmenfrenchisen. Detta är en gul, 

rund smilegubbe med en droppe blod på. Denna ikon är från början The Comidians symbol men har 

blivit en ikon för hela Watchmenfrenchisen. Blodsdroppen påminner om en minutvisare som pekar 

på fem i tolv också det en ikon som återkommer vid flertalet tillfällen i romanen på olika vis. Det 

finns även andra ikoniska bilder som figurerar i Watchmen (1986, 2009) som till exempel 

Rorschachtestet. Detta är ett psykologiskt test där personen i fråga ska säga vad en symmetriskt 

bläckbild föreställer. Figuren Rorschach bär en mask som är en slags rörlig bläckklump och han 

blir även tvingad till att utföra ett sådant test. Watchmen (1986) är dock en relativt realistisk ritad 

serie och McClouds teorier kring cartooning går inte att applicera  på ett korrekt sätt på grund av 

detta.

Skapare inom olika medier vet att ett säkert tecken på publikens engagemang är att få dem 

att identifiera sig med det de ser, hör eller läser. Då serier har extremt enkelt för detta är det inte 

konstigt att den slagit stort inom populärkulturen runt om i världen. Ett vanligt knep är att man gör 

bakgrunden till serien mer realistisk. De flesta känner ingen känsla av samhörighet med en 

realistiskt ritad mur eller vy över några berg. På detta sätt kan läsaren försätta sig i en farlig 

situation utan att själv utsätta sig för fara. Vi är Tintin när han blir beskjuten. En uppsättning linjer 

att se på (bakgrunden) och en annan att vara (Tintin).12 

Något som är mycket viktigt inom serievärlden är vad McCloud kallar för slutning (closure 

på engelska). Detta är det fenomen som innebär att vi kan se helheten trots att vi inte har sett allt. 

Utifrån dina egna erfarenheter och kunskaper drar du slutsatser. Du har aldrig sett jorden från 

rymden men du antar ändå att jorden är rund.13 Vi fyller automatiskt i mönster varje dag. Hjärnan 

tycks vara förtjust i mönster och framförallt att sammanställa otydliga mönster. Denna förmåga är 

också något som gör att vi tvingas bli medvetna om våra tankar och kan utnyttjas. Ett vanligt knep 

vid företagsloggor är att  inte hel namnet visas utan låter vår hjärna sätta samman detta mönster för 

11 McCloud, s. 31-59
12 McCloud, s. 42f
13 McCloud, s. 60ff
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att på så sätt bli lättare att komma ihåg.14 Denna slutning är något vi saknar som barn och det är 

därför ”tittut-leken” är så uppskattad av dem. De förstår inte att man finns kvar bakom händerna 

utan tror helt enkelt att man försvinner. Slutning används i stor utsträckning i serier både innanför 

bilderna men kanske framförallt mellan dem.15

Det är i denna lucka, den så att kallade kanalen, som en av de starkaste krafterna får utlopp 

nämligen vår fantasi. McCloud definierar det som om ”serierutorna bryter sönder både tid och rum 

och bjuder på en hackig, stötig rytm av löstryckta ögonblick. Men tack vara slutning kan vi länka 

ihop dessa ögonblick och mentalt konstruera en fortlöpande, sammanhängande verklighet.”16 Om 

ikoner är seriernas ordbok är slutning dess grammatik. Denna metod finns även inom andra medium 

som till exempel filmen där något kan ske utanför rutan men vi kan fortfarande höra eller på annat 

sätt uppfatta vad som ske. Den stora skillnaden är att serier använder sig av slutning för att förklara 

enkla uttryck som till exempel rörelse. Det finns en tyst överenskommelse mellan skapare och 

läsare kring hur detta sker.17

De finns sex övergångar från ruta till ruta enligt McCloud. Den första är ögonblick-till-

ögonblick. Denna övergång kräver lite slutning och visar ett ögonblick efter ett annat. Den andra är 

handlig-till-handling. Till exempel en banan som någon kastar och hur någon annan sedan ramlar på 

denna. Den tredje är objekt.till-objekt som kräver betydligt mer slutning. Denna metod håller sig till 

samma tanke men objektet ändras. Till exempel kan vi se någon som springer i mål under ett 

hundrameterslopp i första rutan för att sedan gå över till en hand som håller ett tidtagarur. Den 

fjärde övergången är scen-till-scen som kräver logisk slutledningsförmåga. Dessa övergångar kan 

flytta oss i tid och rum. Till exempel en bild på ett öde hus med en berättarruta som säger ”tio år 

senare i alaska”. Den femte övergången kallas detelj-till-detalj. Den bryr sig inte om tiden utan låter 

ögat vandra över en plats ett motiv eller en stämning och se olika sidor av den. Avslutningsvis har vi 

den sjätte övergången som kallas non-sequitor där det inte finns något logiskt sammanband mellan 

rutorna över huvud taget. Men trots detta söker vi samband mellan dessa för det är helt enkelt så 

våra hjärnor fungerar.18

I kommersiella västerländska serier är den andra, den tredje och den fjärde övergången de 

vanligaste. Fördelningen kan skilja sig något men oftast är mer än 50%  handlig-till-handling-

övergångar. Slutsatser från detta är lätta att dra då dessa tre är de som bäst bedriver ett berättande. 

Detta gör naturligtvis också den första, ögonblick-till-ögonblick, men denna metod kräver betydligt 

fler rutor och serieskapare har ofta ett begränsat antal sidor att arbeta med. Det skall nämnas att 

14 Henrik Fexeus, När du gör som jag vill, Stockholm: Bokförlaget Forum 2009, s. 64
15 McCloud, s. 62
16 McCloud, s. 67
17 McCloud, s. 68f
18 McCloud, s. 70ff
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österländska serier ser något annorlunda ut men det är inget som kommer fokuseras på här då vårt 

exempel är en västerländsk serie. 19

I Watchmen (1986) används de fem första övergångarna mer eller mindre flitigt. Då skaparna 

har försökt tänja på gränserna för vad som är möjligt för serier som medium har man testat lite olika 

varianter. Vissa kräver mycket slutning och andra knappt någon alls. Jag tänkte ta upp två exempel 

på sådana intressanta lösningar som finns i Watchmen (1986). Det första exemplet är kapitel fyra: 

Watchmaker där vi får följa Dr. Manhattan. Då han inte ser tiden som något linjärt får vi följa hur 

hans tankar hoppar fram och tillbaka i tid och rum. På grund av detta används flertalet scen-till-

scen-övergångar utan att det på något sätt blir obegripligt. Detta upplevs dock som ett något udda 

sätt att föra berättelsen framåt i en serie. Det andra exemplet är kapitel åtta: Old Ghosts där två sidor 

är uppdelade på ett mycket speciellt sätt. Två tredjedelar utav var och en av dessa sidor har en 

hopsatt bakgrund men sedan är denna bakgrund uppdelad i tre rutor där personer rör sig och pratar i 

förgrunden. Förgrunden har en handling-till-handlingövergång men bakgrunden följer inte med 

vilket gör att dessa två sidor inte kan kategoriseras som en sådan övergång. Det finns med andra ord 

fler sätt att använda sig utav slutning än de McCloud anger.

Slutning är dock inte endast något som existerar mellan rutorna utan förekommer även inom 

rutorna. En tecknare kan till exempel bestämma sig för att bara visa en del av en bild och låta 

läsarna fylla i resten. När vi läser serier använder vi oss endast av synen. Men serieskaparna har 

kommit på knep för att får oss att använda oss av våra andra sinnen. Med hjälp av ljudeffekter 

(bang, swoosh) kan man få oss att höra.20 Och inte nog med det för serieskaparna kan också få oss 

att uppleva olika röster beroende på hur texten ser ut. 21 Ett exempel på detta i Watchmen (1986) är 

att Rorschachs röst vid ett tillfälle beskrivs som kall och likgiltig. Detta illustreras genom att hans 

pratbubblor är annorlunda formade jämfört med alla andra. Mer om pratbubblan och dess 

utformning kommer senare.

För att sammanfatta är serier alltså ögonblicksbilder och mellan dessa rutor fyller vår fantasi 

bilderna med rörelse. Men riktigt så enkelt är det inte heller. För i en enda ruta kan vi se flera 

ögonblick som sammanförs eftersom vi läser från vänster till höger. Tidsåtgången för att läsa en ruta 

är längre än ett ögonblick och på grund av detta måste även rutan vara längre än så. Men tiden är 

inte konstant i en ruta. Den vindlar sig fram som en orm genom rutan. Det finns naturligtvis stumma 

rutor som symboliserar ett ögonblick men så fort man lägger till text förändras detta. Texten kan 

vara en pratbubbla eller en textplatta beroende på vad som sägs och hur serieskaparen vill framställa 

19 McCloud, s. 70-83
20 McCloud, s. 86-93
21 Will Eisner, Comics and Sequential art: Principles and practises from the legendary cartoonist, New York: W.W. 

Norton, 2008, s. 5
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det.22

Detta för oss in på den mest ikoniska delen av serier, och även den del som oftast glöms bort 

nämligen rutan. Har återkommer den tysta överenskommelsen mellan serieskaparen och läsaren. I 

västernlandet läser vi från vänster till höger och uppifrån och ner. Detta är dock inte alltid enkelt 

och även en erfarna författare och tecknare kan få det att verka förvirrat. Ytterligare en av 

svårigheterna för skaparna är att inte få läsaren att skippa till slutet av sidan. Det gäller att hålla 

intresset upp för den ruta som läsaren just nu befinner sig i. Till skillnad från en bok behöver vi som 

läsare inte läsa handlingen utan ofta räcker det med en blick för att förstå vad det handlar om. Den 

sista rutan på en sida bör därför vara lik en cliffhanger som får oss att vilja bläddra vidare.

Det går på grund av detta säga att det finns två olika rutor på varje sida. Den ena är själva 

sidan i sig och den andra är rutorna som innehåller bilderna. Med hjälp av dessa kan serieskaparen 

föra berättelsen framåt. De kan vara uppbyggda på olika sätt för att skapa vissa känslor hos 

läsaren.23 Hur en ruta är uppbyggd förändrar nämligen inte innebörden av rutan men den kan 

förändra hur läsaren upplever den. Rutans form påverkar läsarens tids- och rumsuppfattning. Varje 

ruta representerar nuet. Alla efterkommande rutor representerar framtiden och alla tidigare det 

förflutna.24 

I Watchmen (1986) används rutan på ett experimentellt sätt. I grunden är det ett nio-

rutorssystem där varje sida är uppbyggt av nio rutor. Dessa kan i sin tur vara uppdelade eller 

hopsatta för att skapa mindre respektive större rutor. Detta för att göra seriens narrativ mer 

kontrollerat. Det finns flera olika användande av rutor i Watchmen (1986) och vi ska titta närmare 

på tre utav dessa. Det första exemplet är i kapitel fem: Fearful Symmetry där Moore och Gibbons 

valt att göra kapitlet symmetriskt. Detta innebär att rutorna på första sidan och sista sidan är 

uppbyggda precis likadant, näst första är uppbyggda likadant som näst sista och så vidare. Kapitlets 

mittuppslag är helt symmetriskt. Vad detta har för effekt är svårt att avgöra men det är ett intressant 

sätt att testa de gränser som finns när det gäller serier. Det andra exemplet är kapitel fem: 

Watchmaker där vi får följa Dr. Manhattan. Som tidigare nämnt kan rutans storlek och form 

symbolisera tid. I detta kapitel är rutornas placering osymmetriska och de följer inget bestämt 

mönster, de är också olika i sin storlek medan de följer nio-rutssystemet. Detta är för att 

symbolisera att Dr. Manhattan inte ser tiden som något linjärt. Det tredje exemplet är det faktum att 

det inte finns en enda ruta som täcker en hel sida i någon av de första elva kapitlen, utöver de 

omslagsbilder som inleder varje kapitel. Det tolfte och sista kapitlet inleds dock med sex sådana 

heltäckande rutor. Dessa är extremt grafiskt tecknade och ger oss en starkare känsla än vad de skulle 

22 McCloud, s. 95ff
23 Eisner, Comics and Sequential art: Principles and practises from the legendary cartoonist, s. 39-102 
24 McCloud, s. 99-107
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gett om vi tidigare sett liknande rutor. Nu tycks dessa rutor hoppa ur romanen och slå oss över 

ansiktet med dess innehåll.25

Som tidigare nämnt kan man skapa illusionen av rörelse mellan rutorna genom slutning. 

Men det går också att skapa illusionen av rörelse i rutan. Med hjälp av fartlinjer går det skapa 

illusionen av att till exempel en bil rör sig. Idag finns det flera grundläggande metoder för att skapa 

rörelse i rutan.26 I Watchmen (1986) används främst den första metoden för att symbolisera rörelse, 

det vill säga rörelse genom slutning.

Ytterligare en svårighet serieskapare ställs inför är förmågan att skapa känslor hos läsaren. 

Hur gör man känslor synliga? Finns det vissa former som får oss att känna? Detta är framförallt 

något som diskuterats bland de finare konstarterna som till exempel måleriet, men det är något som 

har en mycket mer central roll i seriernas värld. Det är också något som aktivt diskuteras inom 

marknadsföring. Serieskaparna använder sig av olika stilar beroende på vilken känsla de vill uppnå. 

Till exempel kan robusta linjer, trubbiga vinklar och tunga svarta ytor ge intrycket av en hård, tuff 

vuxenvärld (Dick Tracy) medan mjuka kurvor med öppna linjer förmedlar en känsla av fantasi, 

ungdomlighet och oskuld (Carl Bark Joakim von Anka). 

I Watchmen (1986) lägger Higgins tonvikt vid linjerna. Romanen är detaljerat ritat med en 

hård och styv penna för att undvika olika tjocklek på linjerna. Mycket tid har också lagt på att rita 

de olika figurerna så unikt som möjligt för att särskilja sig från de många serietidningar som fanns 

ute vid denna tid. Det finns också många fler detaljer i bakgrunden än vad som är brukligt. Detta 

används för att ytterligare förstärka den komplexa handlingen. 

Serietecknarna har skapat ett eget språk för sitt medium där linjerna kan vara så mycket mer 

än bara linjer. Vågiga linjer över en cigarett symboliserar rök, ovanför en soptunna symboliserar 

samma linjer en illaluktande doft. Trots att det är linjer som ser exakt likadana ut upplevs de som 

helt olika. Linjerna har blivit en symbol för röken och doften. Serievärlden använder sig av många 

sådana här, numera självklara, symboler som ett eget språk. Alla vet vi vad som har hänt en 

seriefigur som har fåglar flygande runt huvudet trots att det egentligen är en absurdhet och en slags 

ikon.27 

En av de viktigaste delarna av seriernas egna språk är pratbubblan. Precis som rutan kan 

denna vara utformad på olika sätt för att väcka olika känslor hos läsaren. Pratbubblan är ett sätt för 

skaparen att utforma ljud i ett enbart visuellt medium. Nya symboler uppfinns ständigt för att ge 

uttryck för detta. Även språket är ett sätt för oss att höra saker och när text och bild kombineras kan 

25 Douglas Wolk, Reading comics: How graphic novels work and what they mean, Philadelphia: Da capo press, 2007, 
s. 236-245

26 McCloud, s. 108-117
27 McCloud,  s. 118-133
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riktiga mirakel uppstå hävdar McCloud. Det behöver inte heller vara en pratbubbla utan kan vara en 

berättarruta eller en tankebubbla. Även bokstäverna i dessa pratbubblor eller berättarrutor kan 

förändra hur vi upplever den text vi läser. Handskrivna bokstäver uppfattas till exempel inte som 

lika stela och hårda som maskintryckta bokstäver.28 

I Watchmen (1986) förändras som sagt den normala pratbubblan när Rorschach talar för att 

vi ska få en känsla utav hur hans röst låter men den används även i de delar som handlar om piraten. 

Här får vi läsa piratens tankar och de är placerade något som kan liknas vid ett pergament. Detta för 

att förstärka känslan att denna del inte tillhör den resterande seriens händelseutveckling. Vid ett 

tillfälle får vi se en handmålad bild av Rorschach. Bredvid denna bild får vi läsa något som han har 

skrivit för hand. Den stil på denna del förstärker de känslor vi har för Rorschach och det hade varit 

svårt att använda sig av en sådan metod i något annat medium.

En annan del som varit viktig för seriernas utformning är färgen.29 Färger spelar en stor 

betydelse för oss människor och ofta är denna betydelsen omedveten. Ett bevis på detta var när 

Sprite bestämde sig för att göra den gula färgen på sin logga mer gul. Detta ledde till flera upprörda 

telefonsamtal från kunder som undrade varför Sprite ändrat receptet då den nu smakade mer citron 

än tidigare. Detta trots att man inte ändrat smaken något. Utöver detta finns det ett flertal 

psykologiska experiment som pekar på styrkan hos färger, något som framförallt används inom 

marknadsföring.30

När det kommer till serier har färgen alltid styrts av två faktorer, ekonomi och teknologi. 

Ekonomiska aspekter spelar i och för sig roll när det gäller andra delar inom serier också men det 

blir extra tydligt när det gäller färg. Den tekniska utvecklingen kommer från Louis Ducos du 

Haurons princip om de tre subtraktiva färgerna cyan, magenta och gul. Om man lägger dessa färger 

ovanpå varandra får man svart. Dessa är de färger som används som tryckfärg. Försäljningen av 

serier med färg ökade försäljningen av serier överlag men även produktionskostnaderna ökade. För 

att hålla nere dessa utgifter använda man sig av av en metod kallad fyrfärgsmetoden. Detta innebar 

att färgernas mättnad begränsades till 100%, 50%, 20% och man lät den svarta färgen endast vara 

linjer. För att motverka denna något matta färgkonstruktion kläddes de kostymerade hjältarna i gälla 

primärfärger som blått, gult och rött. Färger kan även användas för att symbolisera olika känslor. 

Färgade bakgrunden kan ge oss en annan känsla än vad förgrunden gör.31  

I Watchmen (1986) har en mer temperamentsfull färgläggning används än vad som var vanligt 

under denna tid och det är mest sekundära, matta färger som används. Speciellt har John Higgins, 

28 McCloud, s. 134f
29 McCloud, s. 185
30 Fexeus, s. 83
31 McCloud, s. 185-192
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som färgläggaren heter, varit särskilt noggrann med färgskiftningarna och de subtila förändringarna 

i färgskiftningarna. Ett exempel på detta är kapitel sex: The abyss gazes also som handlar om 

Rorschach. I inledningen av detta kapitel är färgerna ljusa och varma, till exempel gula, medan de i 

slutet av samma kapitel har förändrats till mörka och kalla färger, som till exempel lila. Sista rutan i 

kapitlet är helt svart. Detta passar givetvis händelserna i detta kapitel som handlar om hur 

Rorschach blev den han är.

Detta har varit en kort sammanfattning av hur serier är uppbyggda. Sanningen är att det är 

mycket mer komplicerat än så och att många serier har sin unika struktur och sitt specifika språk. 

Detta gäller speciellt för Watchmen (1986).

Film
Film har en betydligt kortare historia än serier. Trots detta skulle en utläggning om den samma ta 

alldeles för stor plats i denna uppsats. På grund av detta kommer denna filmdel främst fokusera på 

filmen som konst inom klassisk Hollywoodberättande med Watchmen (2009) som utgångspunkt. 

Även när det gäller film, och kanske framförallt när det gäller klassiskt Hollywoodberättande, finns 

det mängder med definitioner. För enkelhetens skull kommer vi här att utgå ifrån Bordwell och 

Thompsons teorier i Film art: an introduction.

Idag är den rörliga bilden och kanske framförallt filmen en av det största och mest populära 

medierna. Ett exempel på detta är att det varje minut laddas upp 60 timmar film på Youtube.com.32 

Som tidigare nämnt tror jag att detta beror på att filmen är ett medium för det vanliga folket. Konst 

som till exempel måleri är svårare att förstå och uppskatta och litteratur har en inlärningsprocess. 

Film däremot är omedelbar och det är din uppfattning som är den riktiga. Om vi sedan ska börja 

jämföra medier skulle jag inte bli förvånad om det är mer diskussioner kring vilken vacker klänning 

Jennifer Aniston hade på Oscarsgalan än vad det är kring vem som vann nobelpriset i litteratur. Film 

tilltalar oss mycket mer. Bara det faktum att det finns så mycket forskning kring ett medium som 

bara funnits i drygt 100 år pekar på hur viktigt det är för oss. Serier som funnits i tusentals år 

kommer inte i närheten av detta.

32 ”Statistik”,  http://www.youtube.com/t/press_statistics (2013-01-02)

16 (31)

http://www.youtube.com/t/press_statistics


Filmens (och Watchmens) uppbyggnad utifrån Film art: an introduction
Denna del kommer byggas mest på de teorier som finns kring klassiskt Hollywoodberättande. 

Framförallt kommer också de delar som fokuserar på den kommande närläsningen av Watchmen 

(2009) att lyftas fram. Exempel kommer också dras från filmen i sin helhet då den på många sätt 

bygger på det klassiska Hollywoodberättandet.

Film kommer i många former och variationer och är i ständig förändring. Det är inte endast 

teknologin som för denna förändring framåt. En stor del bakom nymodigheter inom film är den 

ständiga dialog mellan publik och filmskapare. När vi som publik sett en ny film brukar vi ofta 

diskutera den. Var filmen bra eller dålig och vad var det som gjorde den bra eller dålig är en vanlig 

utgångspunkt. Vi diskuterar skådespelarinsatser, handling och kanske specialeffekter. Men film är 

mycket mer än dessa och det är mycket arbete som ligger bakom en lyckad film. Saker som vi 

omedvetet tar in. 

Vilka kameravinklar kan användas för att försätta publiken i det känslomässiga tillstånd jag, 

som filmskapare, vill ha för just denna scenen?  Vilken musik, ska kameran vara stilla eller röra sig, 

vilket avstånd ska det vara till objektet? Frågorna en filmskapare måste ställa sig är många. De 

provar något nytt som inte uppskattas av publiken och det används aldrig igen. Eller så lyckas de 

och gör den där filmen som ger dem en enorm framgång. Mycket av detta beror på vår erfarenhet 

som publik. Ett exempel på detta är när något får stor uppmärksamhet i början av en film för då 

antar vi att det kommer ha betydelse någon gång under filmens gång. Erfarenheten från att ha sett 

andra filmer säger oss detta.33

När det gäller det klassiska Hollywoodberättandet finns det ett antal premisser. Den första 

premissen innebär att filmens handling har en orsak-verkan-struktur. Tidigt i filmen ställs vi inför 

ett problem som måste lösas. Den andra premissen innebär att filmens intrig har en sluten form. När 

vi sett klart filmen ska vi inte ha några ouppklarade problem eller frågor. Den tredje premissen är att 

det ska finnas en rumslig och tidsmässig trovärdighet. Karaktärerna ska vara psykologiskt 

trovärdiga och driva handlingen framåt. 

När det kommer till Watchmen  (2009) följs den första och den tredje premissen. Filmen 

startar med mordet på Edward Blake som leder till en undersökning för att finna den skyldige. 

Karaktärerna upplevs som om det kunde vara vanliga människor med något extraordinära förmågor 

men de är ändå psykologiskt trovärdiga. Dock stämmer inte den tredje premissen då inte alla våra 

frågor får sitt svar. Detta är troligtvis hämtat från den grafiska romanen som har ett helt öppet och 

svårtolkat slut.

33 David Bordwell, Kristin Thompson, Film art: an introduction, (Ninth edition), New York: McGraw-Hill 2010, s. 
56ff
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Den fjärde premissen innebär att filmen skall vara icke-berättad. Uppmärksamheten skall 

riktas mot intrigen men inte mot de tekniker som används för att framföra den. En lyckad film ska 

erbjuda en trovärdig eskapism. Den femte premissen är att det ska finnas en dubbel intrig. Den ena 

brukar vara förknippad med privatsfären, oftast ett heterosexuellt förhållande. Den andra gäller mer 

allmänna händelser som till exempel en prövning eller ett äventyr. Den sjätte premissen är ett 

uppklarande av dessa två intriger. På vägen möter vi en mängd svårigheter som måste överkommas 

vilket skapar en dramatisk kurva. Filmen väcker behov och önskningar på samma gång som den 

lovar att tillfredsställa dessa.

 Watchmen (2009) följer dessa tre premisser mer eller mindre ordagrant. Trots att Snyder 

använder sig av mängder av filmtekniska knep för att föra fram det han vill säga läggs vikten aldrig 

på det filmtekniska utan det går nästan omärkt förbi. Ett kärleksförhållande med en intrig finns men 

där finns också äventyr, spänning och humor.

Den sjunde premissen för en klassisk Hollywoodfilm innebär att det finns en utveckling av 

berättandet. Först möts vi av ett anslag där vi presenteras för de personer och den miljö vi kommer 

befinna oss i samt huvudkonflikten. Händelseförloppets förutsättningar etableras, personer 

presenteras och så vidare. Därefter sker en fördjupning och en upptrappning av handlingen. Oftast 

finns det ett redan uppsatt mål som måste uppnås som till exempel att klara upp ett olöst mord eller 

liknande. Denna upptrappning leder så småningom till ett klimax. Därefter följer en nedtrappning 

med sammanfattning och avslutning.34 Också här följer Watchmen (2009) denna premissen 

ordagrant.

Moderna filmer har frångått denna uppbyggnad något då orsak-verkan-strukturen ofta tonas 

ner. Det finns också en tendens till ett att inte längre finnas ett definitivt slut, precis som i Watchmen 

(2009). Även karaktärerna har ändrats i modernare filmer då man försöker att inte använda sig av så 

stereotypiska karaktärer. En liten parentes är dock att detta beror på filmens genre och handling. 

Vissa filmer bygger på att stereotypa personligheter finns med.35

Mise-en-scène är ett uttryck som används inom film- och teatervärlden. Det är ett ord som 

försöker beskriva hur en film är uppbyggd, vilken känsla filmen ger. Ofta är det regissören som 

skapar denna mise-en-scène. Den behöver dock inte kontrolleras till fullo utav regissören utan även 

andra kan vara inblandade. En mise-en-scène kan till exempel bestå av endast improvisation men 

det är helheten som räknas.36

Det finns flera olika sätt för en filmskapare att styra sin mise-en-scène. Genom att välja 

miljö, smink, kostym, ljussättning, rörelse och skådespeleri kan går det att styra sin mise-en-scène. 

34 Bordwell, Thompson, Kap 3
35 Bordwell, Thompson,  Kap 3
36 Bordwell, Thompson, s.118ff
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Utöver dessa är även tid och rum viktiga delar för att styra sin mise-en-scène. Det finns också 

flertalet sätt som filmskaparen kan manipulera den rörliga bilden. Det går att förändra färger, 

använda sig av över- och underexponering. Det går även att förändra hastigheten av filmen med 

slowmotion och speedmotion. Alla dessa är filmiska knep för att skapa en viss känsla hos publiken. 

Vidare kan olika perspektiv användas. Olika kameravinklar och olika avstånd till objektet. 

Precis som när det gäller serier har vi en ruta som måste fyllas med mening. Händelser kan ske 

inom denna ruta men händelser som sker utanför rutan kan också uppleves av publiken. Scenerna 

kan variera i längd, kameran kan vara mobil med mera. Som vi ser finns det mängder med knep för 

att skapa en mise-en-scène som passar just sin film.

I Watchmen (2006) bygger Snyder upp sin egen mise-en-scène. Han använder sig av ett visst 

ljus som ger hela filmen en slags mjuk kontrast. Detta påminner mycket om den mise-en-scène han 

använder sig av i sin tidigare film 300 (2006). Denna mise-en-scène upplevs som väl anpassad till 

en adaption av en serie. Filmen upplevs inte som lika verklig som om det skulle varit någon annan 

genre som utspelar sig i vår verkliga värld men då detta är en alternativ värld passar det. Snyder har 

också en tendens att dra ut på de actionscener som finns, ofta med hjälp av slowmotion, men också 

genom att lägga till fler motståndare jämfört med romanen. 

När det gäller kameravinklar och förflyttning använder sig Snyder av detta som man kan 

förvänta sig av en klassisk Hollywoodfilm. Enda skillnaden är att vissa kameravinklar är anpassade 

för att likna romanen. Det finns också ett tillfälle där jag särskilt uppskattade kameravinkeln. Detta 

var under en sexscen där det alltid är svårt att avgöra hur mycket som skall visas. Snyder valde här 

att lägga kameran på ett bord och la ett par glasögon framför kameralinsen. Vi får sedan se scenen 

genom dessa glasögon Detta gör att vi får se en förvrängd bild av sexscenen men den upplevs inte 

som detta då förklaringen till den förvrängda bilden ligger framför oss. Ett effektivt sätt att förändra 

upplevelsen för oss åskådare samtidigt som de normer som finns följs.

När filmskaparen sedan har sitt inspelade material återstår fortfarande mycket arbete. 

Fortfarande kvarstår mycket redigering innan filmen är fullbordad. Scener och klipp måste 

komponeras ihop för att skapa en samhörighet. Även här finns det uppsatta regler och konventioner 

för hur filmen skall vara uppbyggd. En sådan konvention, och något som starkt förknippas med 

klassiskt Hollywoodberättande är kontinuitetsklippning. Trots att det finns mängder av sätt att sätta 

ihop en film är detta det vanligaste. Kontinuitetsklippning innebär att tid, rum och händelser sker i 

en förståelig följd genom en film. Ett exempel på detta är den så att kallade 180-graders regeln. 

Denna regel innebär att kameran alltid befinner sig på samma sida vid en händelse. Den kan befinna 

sig var som på denna sida men måste befinna sig inom de 180 grader för att det inte skall förvirra 

oss som publik. Även sådant som längd av ett klipp eller en scen är sådant som bestäms i efterhand 
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beroende på vilken känsla filmskaparen vill ge. Snabba korta klipp till exempel ger en starkare 

känsla av spänning.37 

I Watchmen (2009) är det kontinuitetsklippning som gäller trots att romanen på flera ställen 

bryter mot en kontinuitet hade det varit svårt att överföra detta till film då filmen som medium har 

andra förutsättningar jämfört med serien. 180-gradersregelns följs rakt igenom filmen och under 

actionscenerna ser vi snabba, korta klipp. Vi får det vi förväntar oss av en actionfilm.

Ytterligare en del som sker nästan enbart i efterarbetet är ljudet. Ljudet är en av de svåraste 

delarna av en film att studera. Det går inte att pausa ljudet och titta närmare på bara en del på 

samma sätt som det går att göra med en bild. Det är också svårt att särskilja vad det är som påverkar 

oss starkast, ljudet eller bilden. Ljudet är på många sätt en mer omedveten process än synen. Ljudet 

är också så mycket mer än bara dialogen eller musiken. Det finns ljudeffekter och ljud som 

uppfattas som normala i en sådan situation men som egentligen kan vara helt artificiellt skapade. 

Ljud är också ett mycket effektiv sätt att styra publiken in i en viss känslostämning. Ljudet används 

ofta för att förstärka det som ses men kan även användas på flera uppfinningsrika sätt. Ljudet kan 

vara degetiskt, det vill säga att vi får höra något som sker i filmen som till exempel fotsteg eller 

någon som ses spela trumpet. Icke-diegetiskt ljud är sådan musik som är pålagt till exempel musik 

som ska förstärka en känsla hos publiken. Precis som bilden kan ljudet också användas för att styra 

vår perception av tid och rum och den kan styra rytmen i en scen.38

I Watchmen (2009) används ljudet på flera sätt för att sätta en speciell stämning för en scen. 

En av de mest utmärkande sätten är den musik som valts. I romanen nämns flera låtar som också 

återkommer i filmen. Snyder använder dessa något annorlunda än vad som är brukligt. Till exempel 

används Leonard Coens Hallelujah, en låt som oftast förknippas med sorg, under en glädjande 

sexscen. Vid Edward Blakes begravning spelas Simon and Garfunkels Sound of Silence vilket 

skapar en någon ironisk känsla för den medvetna tittaren. Denna låt är nämligen starkt förknippad 

med den nationella sorg som drabbade USA efter mordet på J.F. Kennedy. Under filmens förtexter 

finns det en scen där vi får se hur det var Edward Blake som mördade Kennedy. Detta är något som 

antyds i romanen men som aldrig nämns rakt ut. Vid flera tillfällen används tidsenlig musik som 

dessa exempel för att förstärka känslan av vad vi ser och för att återknyta till romanen.

37 Bordwell, Thompson, Kap 6
38 Bordwell, Thompson, Kap 7
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Adaption
När det gäller adaption finns det mängder av studier. Här kommer det mest fokuseras på Linda 

Hutcheons teorier kring hur en adaption uppfattas av dess publik. Hutcheons teorier anser jag vara 

mest lämpade för denna uppsats. Eftersom det är svårt att diskutera adaption utan exempel kommer 

dessa att hämtas från Watchmen (2009). En mer noggrann jämförelse kommer sedan ske i 

närläsningen av samma film.

När det gäller adaptionsstudier brukar man oftast låsas fast i en jämförelse där man ser hur 

väl adaptionen överensstämmer med förlagan. Ofta brukar diskussionen bli att förlagan, oftast 

boken, är bättre än filmen. Då tas det inte i beaktande att de två är vitt skilda medium och måste 

betraktas som sådana. Det är extra lätt att hamna i en sådan situation när det gäller Watchmen (2009) 

då den utgår från en grafisk roman. Bilderna finns redan där och är lätta att jämföra. Den stora 

skillnaden är att bilderna nu har ett annat djup och att de är rörliga samt att det lagts ljud till 

bilderna. Handlingen och filmens uppbyggnad är också i det närmsta exakt den samma som i 

romanen.39

Det som bör undersökas är att hur filmen gör för att likna sin förlaga. Vilket estetiska knep 

kan man använda sig av för att korta ner en roman och göra om den till film till exempel. En som 

diskuterar detta är Robert Stam som frågar sig hur man transformerar karaktärer och händelser för 

att bättre passa in i det nya mediet.40 Ett exempel på detta från Watchmen (2009) är att karaktären 

Captain Metropolis helt enkelt har tagits bort från filmen och istället slagits ihop med karaktären 

Adrian Veidt som har en betydligt större roll. Snyder har även gjort en förändring i slutet av filmen 

jämfört med romanen för att all den bakgrundshistoria som leder upp till detta slutgiltiga ögonblick 

inte existerar i filmen. Om filmen skulle ha samma slut som romanen hade det varit svårt att 

motivera utan att förlänga filmen ytterligare. Annars är dessa skillnader mellan romanen och filmen 

få då filmen följer romanen i stor utsträckning. Hur trogen adaptionen är (eng. fidelity) originalet är 

något som ofta diskuteras i adaptionssammanhang och att det finns flertalet intressanta ingångar för 

framtida studier men jag valt har bort dessa då jag istället valt att fokusera på publiken och dess 

reaktioner.

En som föreslår en sådan ny infallsvinkel när det gäller adaptioner är Linda Hutcheon. Hon 

anser att istället för att diskutera de akademiska svårigheterna till trovärdighet jämfört med 

originalet börs det fokusera mer på publiken som går och ser dessa filmer. Vilka är det som väljer 

att gå och se på adaptioner och varför? När det gäller just Watchmen (2009) kan man inte bara räkna 

39 Thomas Leitch, ”Twelve fallacies in contemporary adaption theory”, Film and Literature an introduction and  
reader, red: Timothy Corrigan, Oxford: Routledge Chapman Hall 2011, s. 104-122

40 Robert Stam, ”Beyond Fidelity”, Film and Literature an introduction and reader, red. Timothy Corrigan, Oxford: 
Routledge Chapman Hall 2011, s. 74-88.
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med att det endast är de som har läst romanen som kommer att se den. Den måste göras förstådd 

även för de som inte har en aning att den kommer från en roman. Detta ska den göra utan att 

kompromissa med den skara som har läst romanen. Har finns det även många fler variabler än bara 

de som känner till romanen och de som inte känner till den. Det finns de som bara vill se en bra 

actionrulle, de som uppskattat Snyders tidigare arbeten och vill se den på grund av detta eller så är 

det flickvännen som blev medtvingad av sin envisa pojkvän. En film ska försöka tilltala all dessa 

personer.

Hutcheon använder sig också av termen fans när hon talar om publiken. Hennes teori 

fokuserar mest på tonårsflickor men kan även appliceras på fans av Watchmen (2009). Hon menar 

att fanfiction och liknande även det har en stor roll när det gäller hur adaptionsstudier borde 

genomföras.41 Det bör även nämnas att när trailern för Watchmen (2009) visades på biograferna 

såldes man slut på alla då tryckta versioner av den grafiska romanen i USA så det finns även 

ekonomiska faktorer som spelar in vid en adaption av ett känt verk. Detta leder till att fansen blir 

fler men en del uppskattar filmen mer än romanen och det blir gärna en tvist mellan de grupper som 

tycker tvärtom. Även andra hobbies bland annat cosplay, där man väljer att klä ut sig som figurer i 

sina favoritmedium, blev populärt i och med dessa utklädda figurer. 

Hutcheon fortsätter med en teori angående vad hon kallar den vetande och den ovetande 

publiken. Har lägger hon fram ett antal poäng som kan appliceras till Watchmen (2009). Hon hävdar 

att om vi känner till att verket vi ska se är en adaptionen  har vi en annorlunda syn jämfört med 

någon som inte alls känner till att det är en sådan. En adaption måste således både göra sig förstådd 

som ett självstående medium men skall också anpassas till de som känner till hela historien. Våra 

förväntningar är helt enkelt olika beroende på vilken relation vi har till originalet. Eller som 

Hutcheon själv uttrycker det ”we tend to experience the adaption through the lenses of the adapted 

work”.42

Vad Hutcheon, och även jag, finner intressant med detta är hur våra tankar kring originalet 

förändras efter att vi har sett adaptionen. Om vi aldrig har hört talas om originalet före vi ser filmen 

och finner denna intressant och bestämmer oss för att läsa texten filmen är byggd på. Vilket blir då 

originalet för oss, filmen eller texten?43 Ett exempel på detta fenomen är inom musiken där vi ofta 

hör en cover utan att veta om att det är en cover. När vi sedan hör originalet tar vi för givet att det är 

en dålig kopia och att ”originalet” är mycket bättre. Vår upplevelse av vår omvärld förändras 

dagligen på grund av de händelser vi utsetts för vilket förändrar vår världssyn. Film tycks vara en av 

41 Linda Hutcheon, ”How? (audiences)”, Film and Literature an introduction and reader, red. Timothy Corrigan, 
Oxford: Routledge Chapman Hall 2011

42 Hutcheon, s. 390.
43 Hutcheon, s.  390f.
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de skarpaste medlen för att göra just detta.

Hutcheon diskuterar även hur det är lättare att ta sig större friheter när man gör en adaption 

av ett mindre känt verk. Hitchcock är ett bra exempel på en auteur som gjort filmer baserade på 

mindre kända verk där sedan filmen har blivit mer uppskattad än originaltexten. Den vetande 

publiken har starka förväntningar och krav på hur en adaption av ett känt verk ska se ut. Hutcheon 

citerar sedan Béla Balázs som påstår att ett mästerverk är just ett mästerverk för att det är anpassat 

till det medium det är skapat i och därför inte går att adaptera.44 Watchmen (1986) hamnar i just 

denna kategori då det anses som en av de främsta, om inte den främsta, grafiska romanen genom 

tiderna. Att till och med författaren bakom verket medger att verket är omöjlig att adaptera skapar 

vissa förutfattade meningar för den vetande publiken. De utgår troligtvis från att en adaption av 

romanen kommer vara dålig bara på grund a detta.

Hutcheon fortsätter med att beskriva hur en adaption kan få en förändrad genre. Detta är i 

viss mån fallet med Watchmen (1986, 2009). I den grafiska romanen är det ett långsamt berättande 

där personlighetsbeskrivning är en viktig del. En av de viktigaste delarna anses dock vara att serien 

blev en serie som handlar om serier. Detta saknas givetvis helt filmen men det finns istället stora 

inslag av action.45 Filmen kategoriseras även som en actionfilm. Detta kan troligtvis kopplas till de 

förväntningar som finns på Zack Snyder. Hans genomslagsfilm 300 (2006) är en actionfilm fylld 

med stilistiska och estetiskt vackra scener fyllda av action. Detta finns även i de få scener i 

Watchmen (2009) där det är verklig action, men det är långt ifrån en fullfjädrad actionfilm så som vi 

är vana att se dem. 

Denna utgångspunkt bör dock inte begränsas till endast genre eller regissör utan kan även 

appliceras på till exempel skådespelare enligt min uppfattning. I Watchmen (2009) är det relativt 

okända skådespelare som får ta på sig karakteristiska roller. Vi ser inte skådespelaren utan vi ser 

karaktären. Om man till exempel hade satt Johnny Depp i rollen som Nite Owl II hade vi sett 

Johnny Depps tolkning och inte själva karaktären som en egen figur. Detta faktum ger en extra 

tyngd till Watchmen (2009) då den i stor utsträckning handlar om personlighetsbeskrivning. Det ger 

ett mer mänskligt intryck av till exempel Rorschach som i grunden är en karaktär vars personlighet 

kan tyckas föraktlig men som genom sin skådespelare ändå blir omtyckt. En liknelse kan med 

enkelhet dras mellan Rorschach och den charmerande, psykopatiska seriemördaren Dexter i serien 

med samma namn. De har sin egen moral och de lever upp till den men anser att alla andra inte gör 

det. Trots att de båda är förkastliga mördare uppskattar vi dem för att vi får lära att känna deras 

mänskliga sidor.

44 Hutcheon, s. 391.
45 Hutcheon, s. 391.
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Hutcheon talar även om interaktion och hur vi interagerar med olika medium. Hon talar 

framförallt om adaptioner av TV-spel men nämner även litteratur som blir film. Hon hävdar att vi 

har en annan relation till film än till litteratur då vi har ett annorlunda avstånd till filmen. Vi ser och 

hör den istället för att fantisera fram bilder och ljud.46 

När det gäller Watchmen (2009) finns bilderna redan där i romanen. Ljudet kommer i viss 

mån till oss då flera kända melodier beskrivs och som tidigare nämns kan serietecknare få oss att 

framställa vissa ljud genom att teckna på ett visst sätt. Men det finns också en helt annan nivå av 

interaktion, speciellt i romanen. Vi får framlagt sex olika protagonister med vitt skilda 

personligheter och världssyn. Dessa nämns aldrig rakt ut utan det går att komma fram till dem 

genom att dra olika slutsatser utifrån karaktärernas handlingar och reaktioner . Detta är en av 

romanens styrkor som i viss mån har försvunnit  i filmen för vissa karaktärer. Tanken är att vi ska ha 

en objektiv syn på alla dessa karaktärer och att vi utifrån deras handlingar ska kunna dra slutsatser 

om oss själva. Detta har som sagt i viss mån fallit bort i filmen då det är svårt att göra en 

superhjältefilm utan en klar protagonist och en klar antagonist. I romanen finns det nämligen ingen 

självklar skurk. I filmen har Snyder troligtvis känt sig tvungen att lägga in en antagonist för att följa 

de premisser som finns kring superhjältefilmer. Med detta sagt finns det dock karaktärer som 

lyckats bättre med att vara objektiva i filmen än i romanen. Det är hela tiden ett samarbete mellan 

de båda medierna. romanen är på många sätt en karaktärsstudie av oss själva.

Närläsning
I den här sektionen ska vi titta närmare på de första sex minuterna av Watchmen (2009). Med hjälp 

av den kunskap vi nu har om serier, film och adaptionsteorier ska vi nu försöka undersöka vilka 

knep skaparna bakom Watchmen (2009) har använt sig av, och kanske framförallt varför de har 

använt sig av dessa.

I romanen sker hela mordet på sju rutor plus tre rutor där Blake faller mot sin död. Samtliga 

av dessa rutor finns mer eller mindre med i filmen. I filmens första scen blir vi vittne till det mord 

som handlingen sedan bygger på. Den mördade är Edward Blake som har sitt alias The Comidian. 

Han är en av de sex superhjältar som vi får följa genom berättandet. I romanen inleds dock inte 

handlingen av mordet utan även detta är en återblick som återkommer vid ytterligare två tillfällen i 

senare i romanen för att förstärka våra känslor för Blake. I inledningen får vi istället följa de 

polismän som utreder mordet på Blake, något som kommer efter förtexterna i filmen. Bilder från 

Blakes mord återkommer vid två tillfällen senare i romanen. I filmen återkommer delar utav denna 

46 Hutcheon, s. 394-397.
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scen vid samma två tillfällen som i romanen.

Det första vi får se i inledningen är en illgul bakgrund. På denna gula bakgrund presenteras 

sedan de bolag som varit med och producerat filmen. Efter detta zoomar kameran ut, färgerna 

mattas ut och vi upptäcker att det gula vi sett är en pin som sitter på en mans badrock. Denna pin, en 

smilegubbe, som i romanen är The Comidians symbol har blivit en, vad McCloud skulle hävda, 

ikon för Watchmenfranchisen. Framsidan av romanen och de fem första rutorna innehåller denna 

ikon. Redan här sätter Snyder också upp sin mise-en-scené. 

Vi hör ljudet av en visslande te/kaffekanna och en tv i bakgrunden med ett program där vi 

får reda på att det är en ansträngd relation mellan USA och Sovjet. Vi får följa Blake när han går 

och sätter sig vid tv:n. Vi får se både helkroppsbilder och närbilder av hans åldrade och ärrade 

ansikte. Ett klipp går över till ett tal som Richard Nixon håller genom tv:n. Vi får se talet på en 

monitor som drar paralleller till hur många andra filmer skildrar tal från presidenter. I talet vill 

Nixon hävda att USA inte startar krig men att de inte tänker stå försvarslösa mot en väntad attack. 

Vår blick återgår sedan en kort stund till tv-studion där proglamledaren sitter tillsammans med två 

personer. Han förklarar att en grupp kärnvapenforskare flyttat fram The Doomsday Clock, en 

metaforisk klocka för hur nära världen är ett kärnvapenkrig, till fem i tolv. Vår vy återgår till 

programledaren, för ett ögonblick byter kameran vinkel och vi får återigen se hur Blake höjer 

volymen. Programledaren frågar sina gäster hur stor chansen är att Sovjet attackerar USA. En av 

gästerna hävdar att denna möjlighet är obefintlig så länge USA har en levande person som kan 

stoppa kärnvapen på sin sida. Detta är den första referensen vi får till Dr. Manhattan men den 

ovetande publiken förstår inte helheten av detta ännu. Klippet övergår till tv-redaktionen där vi får 

se hur man klipper från programledaren till den andra gästen. Under detta korta klipp får vi se flera 

rutor i rutan något som kan vara en referens till det ursprungliga mediet, den grafiska romanen. Den 

andra gästen hävdar att det är på grund av Dr. Manhattan som Sovjet tillverkar extremt mycket 

kärnvapen. Hon anser att de är rädda för Dr. Manhattan och den makt han besitter och att kanske 

hela världen känner fruktan inför honom. Kameran återgår sedan till Blake som skakar på huvudet 

och sedan byter kanal. Har har man valt att lägga fokus på tvdosan i Blakes hand och för ett kort 

ögonblick får vi se ett handeldsvapen som ligger på ett hustlermagasin i bakgrunden.

Bara denna korta del på ungefär två och en halv minut innehåller många knep för att fånga 

in oss åskådare och ge oss ledtrådar om vad som komma skall. De vetande publiken, som har läst 

romanen, vet att detta TV-program aldrig omnämns i romanen men vi känner till var och när vi 

befinner oss och referenser som till exempel The Doomsday Clock är något vi kan ta till oss. De 

som inte har läst romanen, den ovetande publiken, får också en kort förklaring till bakgrunden. Vi 

befinner oss i kalla krigets USA men det är inte samma värld och historia som vi känner till. Blakes 
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lägenhet och dialogen i TV-studion ger oss ledtrådar till detta.

Blake zappar via MTV och en nyhetskanal, som också talar om upptrappnigen mellan Sovjet 

och USA, till ett homage av den Ridley Scottregisserade reklamen Share the Fantasy för Chanel nr. 

5. Till detta får vi höra Unforgettable av Nat King Cole, ett diegetiskt ljud. Blake lutar sig tillbaka i 

soffan och tycks njuta av sitt kaffe och sin cigarr. Ljudet kvävs som om vi hör det genom en dörr 

samtidigt som vi förflyttas till en korridor där dörren med nummer 3001 befinner sig framför oss. Vi 

närmar oss sakta denna dörr. Här får vi användning av det som inom serievärlden kallas för 

slutning. Vi söker ett samband mellan dessa klipp. Som publik drar vi slutsatsen att någon närmar 

sig denna dörr och att den leder in i Blakes lägenhet. Erfarenheten säger oss också att denna någon 

är en hotfull person och att något olycksbådande kommer hända. Korridoren känns klaustrofobisk 

och skrämmande.

Vi återvänder in i Blakes lägenhet där vi återigen möts av tv:ns fulla ljud och får se Blake 

röka sin cigarr. Kameran byter vinkel och vi får se Blakes ansikte i fokus i rutans vänstra sida 

medan vi får se nederkanten av lägenhetsdörren i den högra. Blakes ögon och därmed även våra går 

till denna glipa dit fokus nu också ändras. Två skuggor dyker upp i denna springa och vi kan dra 

slutsatsen att någon står utanför. Ytterligare ett klipp och vi befinner oss utanför där personen 

sparkar upp dörren med ett brak. Den bild vi sedan får se är nästan exakt kopierad från romanen. En 

fot som sparkar upp dörren och Blake som sitter i sin fåtölj. Denna del har en nästan omärklig 

slowmotion som för att förstärka uttrycket av att det är en orörlig bild. En mörkklädd figur dyker 

upp i dörrhålet och hans ansikte ligger i skugga. Vi återgår till Blake som säger ”Just a matter of 

time I suppose”. Detta är något som skiljer sig från romanen där ingen dialog alls äger rum under 

mordet. I romanen får vi heller aldrig se angriparen. För att dölja mördarens identitet ligger ansiktet 

under hela scenen i skugga eller så befinner sig angriparens ansikte utanför bild. Angriparen 

spänner därefter sina handskbeklädda knogar och gör sig beredd på att slåss. Blake tittar ner på 

bordet, vapnet som ligger där zoomas in med en swishande ljudeffekt för att förstärka synintrycket. 

Han tömmer sin mugg på kaffe bakom ryggen och slänger den mot angriparen som duckar. Även 

denna del har saktats ner men inte på grund av att det är en bild i romanen utan snarare för att leva 

upp till de actionscener Zack Snyder blev så populär för när han gjorde 300 (2006). Kaffemuggen 

träffar dörren och slår av ettan på lägenhetsnumret vilket lämnar just 300 kvar på dörren. En synlig 

referens till Zack Snyders genomslagsfilm. Blake plockar upp sin pistol i en rullning och riktar den 

mot dörren men angripare är redan över honom och griper tag i pistolen. Ett skott går av som träffar 

tv:n. Återigen används slowmotion när hylsan flyger ur pistolen. Musiken fortsätter i bakgrunden 

trots att vi tydligt kan se hur tv:n går sönder. Musiken går från att ha varit diegetiskt till att nu vara 

icke-diegetiskt. 
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De följande cirka två minuterna får vi följa ett väl regisserat slagsmål. Snyder försöker här 

leva upp till de förväntningar som finns från hans debutfilm. Våldet i detta slagsmål är vad jag 

skulle kalla actionvåld. Det ser äkta ut men vi vet att det är spelat och det upplevs inte som särskilt 

brutalt. Där finns även ljudeffekter som inte upplevs som särskilt störande första gången de ses men 

om vi lyssnar närmre upplevs swishandet av knytnävsslag och knivar som flyger överdrivet. 

Romanens våld är mer grafisk rakt igenom och genom slutning upplever vi den som troligtvis som 

våldsammare. Att våldet tonas ner i filmen innebär dock att de få gånger det lyfts fram upplevs det 

som mer brutalt. En sådan del finns under detta första slagsmål när Blake får tag i en kniv. För att 

avväpna honom lägger mördaren upp hans arm på en köksbänk och slår till mot underarmen och vi 

får höra ljudet av ben som bryts. 

Mot slutet håller mördaren upp Blake som säger ”It's a joke. It's all a joke. Mother forgive 

me.” Under denna sekvens får vi från början se en helbild av Blakes blodiga ansikte, också detta en 

ruta i romanen, men sakta förflyttar sig kameran närmre den pin som sitter på hans badrock. En 

droppe blod faller från hans haka och fullföljer den ikon detta är. Blodsdroppen landar på och lägger 

sig som en klockvisare som visar på fem i tolv. Detta är en referens till The Doomsday Clock, en 

referens som återkommer vid flertalet tillfällen både i romanen och i filmen där olika detaljer pekar 

på fem i tolv. 

Mördaren plockar upp Blake och lyfter honom över huvudet i en slowmotionsekvens som 

följs upp av att han kastas ut genom ett fönster. Även detta upplyft är en bild hämtad ur romanen. 

Just när Blake flyger ut genom rutan får vi se rutan splittras och pinen hamnar åter i centrum medan 

Blake faller mot sin död. Även denna  bild, med Blake flygande genom fönstret med pinen flygande 

framför sig, är nästan identisk med en bild i romanen och även denna är visad i slowmotion. I en 

övergång får vi se fallande glas och när det fallit klart ser vi Blakes livlösa kropp på trottoaren i en 

pöl av blod. Pinen kommer ner och studsar runt och kameran följer dess rörelse. Sakta zoomas dess 

svarta öga in till bilden i sig blir svart vilket leder till en naturlig övergång till förtexterna. Denna 

övergång kan upplevas som en motsats till den utzoomning inledningen startades med.

Avslutning

Nu har vi lärt oss hur serier är uppbyggda och vad som har lagt grunden för dess utveckling. 

Detsamma gäller filmen. Vi har därefter tittat närmare på några adaptionsteorier för att avsluta med 

en närläsning av Watchmen (2009). Vad har vi lärt oss? Det viktigaste jag lärt mig är att serier inte 
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endast är något för barn och jag hoppas att detta är något ni kan ta med er efter att ha läst detta. För 

oavsett vilken bakgrund vi har, oavsett om vi är vetande eller ovetande så har vi förmågan att se oss 

själva i serier. De kan få oss att skratta och gråta, att älska och att hata, att förstå saker om oss själva 

som vi inte trodde möjliga. De kan få oss att utvecklas som människor på precis samma sätt som 

litteratur eller film och detta är kanske alla konstarters främsta mål. Att förändra världen till det 

bättre.

Korrelationen mellan film och serier är fortfarande ett relativt outforskat område med 

mängder av intressanta synvinklar och perspektiv. Som vi nu vet är serier och film två helt olika 

medium. Men trots den enorma skillnaden i historia och bakgrund har de mycket gemensamt och de 

kan framförallt lära av varandra. I min mening ligger serier och film närmre varandra än vad 

litteratur och film gör. Förhoppningsvis kan dessa två medium fortsätta sitt samarbete i framtiden. 

Förhoppningen är också att denna uppsats blir en grogrund för ett växande intresse för fortsatt 

forskning kring adaptioner av serier och film.

När det gäller Watchmen (1986, 2009) hoppas jag att ni nu förstår dess storhet och tar er tid 

till att läsa och se detta mästerverk. Den komplexa handlingen är bara en liten del av alla de dunklar 

och vrår som finns i både romanen och filmen. På många sätt berättar i alla fall romanen mer om sitt 

eget medium än vad den framför en berättelse.

Både filmen och romanen är stilistiska och estetiskt tilltalande. Speciellt intressant finner jag 

de första tolv minuterna av filmen där vi ska introduceras till en alternativ värld. Det är här 

närläsningen skedde och som vi upptäckte är det mycket som spelar in på kort tid. På dessa tolv 

minuter ska hela historien målas om för att tilltala både den vetande och den ovetande publiken. 

Närläsningen fick mig att inse hur mycket det är som pågår varje minut av varje film som vi helt 

enkelt missar för att vi inte lägger märke till det. David Eddings, en författare bakom ett flertal 

populära fantasyböcker, sade en gång att inledningen av en bok består av flertalet fiskekrokar han 

som författare lagt ut för att fånga in läsaren. Denna metafor går även att använda sig av när det 

gäller ingressen för Watchmen (2009). Snyder använder sig av alla möjliga krokar och beten för att 

fånga in sin publik.

Efter ingressen börjar förtexterna där hela den alternativa historien, från 1938 till 1985, 

berättas för publiken. Har använder man sig bland annat av historiska minnen, bilder och personer 

för att beblanda vår egen verklighet med den alternativa verkligheten. Detta görs endast med bilder 

medan Bob Dylans The Times They Are A-Changin' spelas i bakgrunden.  

Just förtexten är inte bara en beskrivning av den värld som Watchmen utspelar sig i. Det är 

också ett tribut till orginalmediet och ett sätt att fylla i de många hål som finns. Den vetande 
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publiken uppskattar troligtvis denna del då mycket av det man läser om, men aldrig får se i bild, i 

romanen dyker upp under dessa fem och en halv minuter. Den visar även händelser som bara subtilt 

omnämns, som till exempel mordet på John F. Kennedy. Men där finns även subtila ledtrådar till till 

det som är subtilt i romanen. Till exempel antyds det i romanen att Ozymandias är homosexuell och 

bland förtexterna får vi se honom stå framför Studio 54 tillsammans med Village People, Mick 

Jagger och Bon Jovi. Studio 54 ansågs under denna tid som ett ställe dit homosexuella samlades. På 

ett mycket effektiv med hjälp av det nya mediet ger Snyder oss antydningar och hyllningar till 

romanen.

För mig personligen har detta arbete inneburit ett förnyat intresse för serier men också för 

filmer som är byggda på serier. Intresset för film har självklart alltid funnits där men nu är det extra 

intressant att titta på och jämföra filmer som bygger på grafiska romaner. Det har också inneburit att 

jag fått svar på många av de frågor jag hade men samtidigt har den skapat lika många om inte fler 

frågor. Framförallt är det en film som har fångat mitt intresse. En film som jag redan tidigare gillade 

men som jag nu uppskattar ännu mer och som det skulle vara intressant att göra en närstudie av. 

Denna film är Scott Pilgrim vs. The world (Edgar Wright, 2010). Den bygger på tre grafiska 

ronamer utav Brian Lee O'Malley. Filmen i sig är en blandning mellan serie, tv-spel och film. Den 

använder sig av alla dessa tre medier för att framföra sitt budskap men den är inte heller rädd att 

bryta deras normer. Till exempel bryts kontiniutetsklippningen för att skapa en komiskt effekt och 

det flyger ord som ljudeffekter över bilden. 

Avslutningsvis måste jag medge att det varit en intressant resa och att jag har lärt mig mer än 

vad jag trodde. Inledningsvis trodde jag att detta skulle vara en svår uppgift men det har visat sig att 

texten i det närmaste har skrivit sig själv. Jag vill avsluta med ett av mina favoritcitat ur Watchmen 

(1986) sagt av Dr. Manhattan. 

”We're all puppets Laurie. I'm just a puppet who can see the strings.”
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