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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

När boken Hunger Games av Suzanne Collins (härefter kommer den svenska titeln 

Hungerspelen att användas för att få bättre flyt i texten) kom ut 2008 som första bok i en trilogi, 

fick den generellt positiva recensioner.1 Många tidningar i Sverige och USA nämde likheterna 

med den japanska boken Battle Royale av Koushun Takami (som adapterats både till film och 

manga) från 1999.2  Collins bok filmatiserades och när Hungerspelen (Hunger Games, Gary 

Ross, 2012) kom till Sverige handlade debatten mycket om den mängd våld som filmen innehöll. 

Vidare handlade debatten också om åldergränsen som filmen fick i förhållande till 

våldsskildringana och det tabubelagda våldet mellan barn och ungdomar som filmen visar som 

också blivit kritiserat i boken.3 Trots det har filmen fått mycket bra betyg från flera svenska 

tidningar, och även i USA fick filmen mycket bra kritik.4 

Hungerspelen och Battle Royale tar båda upp samma ämne men i USA fick inte Battle 

Royale komma ut på bio eller dvd förrän 2011 (även om den visades på filmfestivaler tidigare), 

orsaken till detta är dock inte helt klar. Vissa menar att det var på grund av våldet, medan andra 

menar att det var det japanska distributionsbolaget Toei som satte käppar i hjulet. Andra tror att 

skolskjutningen i Columbine var en av orsakerna till att de amerikanska distributionsbolagen var 

tveksamma till att köpa in filmen för visning.5 I Sverige kom den direkt på dvd och visades inte 

heller på bio utan på filmfestival.  

Vad som än var orsaken till att Battle Royale inte fick gå på bio, vare sig i USA eller 

Sverige,  så går det inte att komma ifrån det faktum att de båda filmerna, och de litterära 

förlagorna, handlar om ett mycket tabubelagt och svåradapterat ämne när det handlar om just 

våld, nämligen våld mellan, och mot barn och ungdomar. 

 

                                                 
1
 Per Israelson, “Svidande samhällskritik”, Svenska Dagbladet 2009-02-02 

2
 Helena Linblad,“Hunger Games”, Dagens Nyhter  2012-03-22, Chris Nashawaty, “‘The Hunger Games’ to lame 

for you? Check out ‘Battle Royale’, Entertainment Weekly 2012-03-23 
3
  Stockholm TT Spektra, “‘Hungerspelens’ våldsamhet kritiseras”, Svenska Dagbladet 2012-04-10, Ann-Katrin 

Agebäck, “Direktörens röst: Att skydda ett barn”, http://www.statensmedierad.se/Om-Statens-medierad/Direktorens-
rost/Direktorens-rost-Att-skydda-ett-barn-/ (2013 - 04 -22) 
4
  Mats Bråstedt, “Hunger Games”, Expressen 2012-03-22 , Jens Peterson, “Science fiction som varningslampa”, 

Aftonbladet 2012-03-21, Emma Dahlin, “Dystopi med brist på kritik”, Uppsala Nya Tidning 2012-03-23, Manohla 
Dargis, “Tested by a Picturesque Dystopia ‘The Hunger Games,’ Based on the Suzanne Collins Novel”, The New 
York Times 2012-03-22 
5 Robert Ito, “Lesson plan: Kill or be killed”, The New York Times  2006-06-09 

http://www.statensmedierad.se/Om-Statens-medierad/Direktorens-rost/Direktorens-rost-Att-skydda-ett-barn-/
http://www.statensmedierad.se/Om-Statens-medierad/Direktorens-rost/Direktorens-rost-Att-skydda-ett-barn-/
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att se på hur våldet framställs i Battle Royale och Hungerspelen och 

deras adaptationer. Jag ska också se på våldets funktion för att föra berättelsen vidare, då alltså 

som en funktion som narratologiskt grepp. Uppsatsen är uppdelad i tre delar. En där jag först 

kommer att se på hur våld i film har sett ut historiskt, och ge en definition av vad våld faktiskt 

innebär. Andra delen kommer att vara en adaptationsanalys av en scen ur de två filmerna och 

böckerna Hungerspelen och Battle Royale. Berättelserna liknar varandra på många sätt och är 

därmed intressanta att jämföra, både i relationen mellan den litterära upplagan, men också i 

relation till varandra. Den sista delen kommer att bestå av en sammanfattning och diskussion 

med egna reflektioner. 

 

1.3 Teori och frågeställning 

Enligt filmvetaren Thomas Leitch så kan man inte kalla de litterära förlagorna till filmer för 

“original”, utan de stammar alla från tidigare verk.6 Det här är något som Joseph Campbell kallar 

för “the monomyth”.7 Enkelt förklarat så är det en “urhistoria”, som innebär att hjälten bryter 

upp från sitt ordinarie liv, genomgår händelser där denne kommer ut vinnande och blir förändrad. 

Donald M. Whaley, filmvetare, menar på att vissa författare tog den här urhistorian och skrev om 

dem till en ny modern myt, som återspeglade de moderna värderingarna.8 Inom filmvetenskapen 

citerar Stam litteraturteoretikern Gérard Genette och dennes teorier om intertextualitet.9 Genette 

själv bygger sina resonemang från litteratur- och språkvetenskapen,och då närmast lingvisten 

Julia Kristevas resonemang om intertextualitet och språkteoretikern Michail Bakhtins 

resonemang om dialogism.  

En undergenre till intertexualitet enligt Genette är hypertextualitet.10 Det innebär att den 

lästa texten på något sätt har modifierats eller ändrats i förhållande till en tidigare framstående 

text. Det här liknar på många sätt resonemanget om urhistorien. Genette menar att filmer som 

bygger på böcker, bygger på böcker som i sin tur bygger på äldre “hypotexter”.  Urmyten skulle 
                                                 
6 Donald M. Whaley, “Adaptation Studies and the History of Ideas: The Case of Apocalypse Now” i  James M. 
Welsh och Peter Lev (red.) The Film/Literature Reader: Issues of adaptation Plymouth: Scarecrow Press, Inc, 2007 
s. 37 
7 Whaley, s. 37 
8 Whaley, s. 38 
9 Robert Stam, Robert Burgyone och Sandy Flitterman-Lewis New Vocablaries in Film Semiotics - Structuralism. 
Postsructuralism and Beyond -Routledge, London, 1992 s. 209 
10

 Stam, s. 209 
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här vara hypotexten till filmerna. Det är då också här som vi kan lägga till resonemangen som 

Bakthin har.11 Eftersom urmyten är uroriginalet, så är det logiskt att flera historier står i dialog 

med varandra, eftersom de alla härstammar från den berättelsekonstruktion som urmyten här blir. 

Urmyten är också intressant ur ett kulturellt perspektiv då USA och Japan är två länder med 

mycket olika historia och kultur, och det blir då intressant att det går att hitta två berättelser med 

samma tema som då går att spåra tillbaka till urmyten. Intressant är också att se hur dessa två 

berättelser förhåller sig till den kultur de skapades i och därmed hur de har utvecklats åt olika 

håll från originalet som urmyten då ska representera. 

Jag har här valt att se närmare på en av aspekterna av urmyten, nämligen händelsen som 

förändrar hjälten. I vårt fall är det våldet som får en central roll i den här händelsen. 

Våldscenerna blir här början på den händelse som kommer att förändra hjältarna i berättelserna, 

och till viss del blir det därför då också en viktig del av narrativet för att föra berättelsen framåt. 

De tre frågorna jag vill besvara i denna uppsats är: 

- Vad motiverar våldshandlingarna och motiveras de olika i de båda medierna? 

- Hur utförs våldshandlingarna och skiljer de sig åt i film och bok?  

- Hur värderas dessa våldshandlingar i berättelsens vidare förlopp och är de viktiga för att föra 

berättelsen framåt i både boken och filmen? 

Analysen är en kvalitativ analys och kommer att bestå av ett kort resonemang om 

problematiken med att adaptera ett medium till ett annat, en kort jämförelse mellan historierna 

och urmyten och en adaptationsstudie av en specifik scen i berättelserna. Scenerna är valda 

eftersom det är en av de första scenerna där eleverna/ungdomarna får se våldshändelserna utföras 

mot sig som grupp, och det är också då som eleverna (“hjältarna”) börjar att förändras. Det här är 

extra intressant när man ser på vad Karin Nykvist, lektor i litteraturvetenskap vid Lunds 

universitet skriver om Hungerspelen och dess relation till andra verk.12 Bland annat så skriver 

hon om relationen till flera olika verk från olika epoker och delar av den västerländska kulturen, 

men hon nämner också likheterna med förnedrings-tv. Enlight Whaley så är Peter Lev och 

Thomas Leitch inne på ett liknande spår då de menar att film idag inte kommer från enbart en 

källa, utan från flera olika.13 Det här blir också intressant ur ett transnationellt perspektiv, då 

berättelser idag inte längre är knutna enbart till specifika länder utan tv, dator och all ny teknik 
                                                 
11

 Stam, s. 209-211 
12 Karin Nykvist, “Skådespel för miljoner”, Sydsvenskan 2012-03-18  
13 Whaley, s. 35 
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gör att det som från början var en muntlig tradition nu inte bara kan skrivas ner, utan också 

distribueras på ett enkelt sätt världen över. 

 

1.3 Material och Metod 

1.3.1 Böckerna och filmerna 

Det material som jag i första hand kommer att använda mig av är böckerna och filmerna Battle 

Royale (Takami/Fukusaku) och Hungerspelen (Collins/Ross). Jag väljer att använda mig av de 

böckerna och filmerna för att det finns många likheter mellan dem, trots att de kommer från två 

väldigt skilda kulturer med mycket skild historia. Hungerspelen, som är den av böckerna som är 

mest känd och sålt flest exemplar, handlar om Katniss Everdeen som blir den flicka från sitt 

distrikt som ska vara med i huvudstadens årliga upplaga av Hungerspelen tillsammans med 

pojken Peeta Mellark. Hungerspelen är  ett “spel” styrt av Huvudstaden i det som en gång var 

USA (numer kallat Panem) där 24 ungdomar sätts på en arena där de måste överleva. Spelet är 

en del av huvudstadens maktspel mot distrikten. En ensam överlevare blir överröst med gåvor 

och får åka hem tillbaka till sitt distrikt. Battle Royale har en liknande handling, där 42 elever (en 

skolklass) väljs ut varje år i det som de kallar för “the BR act” (Battle Royale-programmet) som 

är ett sätt för den japanska staten att kuva befolkningen och försöka skrämma ungdomarna som 

de anser förlorat all respekt gentemot de vuxna. Eleverna åker iväg på vad de tror är en skolresa, 

men de sövs ner och blir skickade till en öde ö där deras uppdrag består av att döda varandra, och 

den som blir sist kvar får åka hem till sin familj.  

 

1.3.2 Sekundärlitteratur 

När det kommer till filmvåldets historia kommer jag använda mig i första hand av Stephen 

Prince bok Screening Violence och i den japanska historieskrivningen kommer Donald Richies A 

Hundred Years of Japanese film att vara den litteratur som till huvudsak står till grund 

resonemangen. Jag kommer också använda mig av The Japanese Film - Art and Industry av 

Donald Richie och Joseph L. Anderson, och artikeln “Japanese Swordfighters and American 

Gunfighters” av Jospeh L.Anderson. I definitionen av vad våld är kommer jag främst använda 

mig av Ulf Dahlquist och valda texter av Anne Gjelsvik, Vittori Buffachi och Allan Bäck.  
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Adaptationsanalysen kommer att i första hand bestå av resonemang av Whaley i 

Literature/Film Reader: Issues of Adaptation av James M. Welsh och Peter Lev,  och Cambridge 

Companion to Literature on Screen av Deborah Cartmell och Imelda Whelehan. 

Övriga framstående  böcker och artiklar som används är New Vocabularies in Film 

Semiotics – Structuralism, Post-structuralism and Beyond av  Robert Stam, Robert Burgyone 

och Sandy Flitterman-Lewis för att definiera diverse filmvetenskapliga termer inom 

adaptationsteori. Maxine Coles paper Survival as a Brutal Process: Violence in Contemporary 

Japenese Cinema och Jörgen Bruhns artikel Intermedialitet: framtidens humanistiska 

grunddiciplin? kommer också att användas i adaptationsresonemangen. 
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2. Våld i film 

2.1 Filmvåldets historia i USA och japansk censur 

Våld har funnits i film så länge film har funnits.14 Förr var filmvåldet mer kultiverat och 

underförstått, och i och med Production Code (Hollywoods censur) som bestämde över allt som 

visades på vita duken fram till 1960-talet så kunde inte de våldsamma filmerna få någon 

framfart. Även i Sverige har censuren varit en del av filmmarknaden, men togs bort 2011 i och 

med startandet av Statens medieråd. Production Code såg till att det i Hollywood fanns moral 

och “bra” (moraliskt) tänkande i filmen,15 men koden tog också ifrån filmskaparna möjligheten 

att skapa grafiska bilder av våldet. Man “gömde” detaljerna, eller snarare insinuerade genom 

skådespelande att det var en våldshandling som precis skett.16 Dock kan man se det även idag att 

detaljerna inte alltid visas i det man skulle kunna kalla mainstreamfilmer. Det är det indirekta 

våldet som Prince skriver om.17 Det kunde till och med få en komisk effekt, som i så fall skulle 

kunna vara en möjlighet för filmskaparna att komma runt den censur som var då. Det liknade 

också den moraliska synen på filmvåld som kom under 1980-talet, och som i viss mån 

fortfarande finns kvar hos vissa.18 Ett land som dock länge lyckades hålla sig undan den 

amerikanska Hollywoodvågen och därmed den influens som Hollywood hade på film världen 

över, var Japan. Den japanska filmen fick därmed länge gå orörd från Hollywood, vilket också är 

påtagligt vid närmare studier av den japanska filmens kulturhistoria. 

Japansk film är grovt uppdelad i två olika sorters filmer jidai-geki, som är filmer som 

handlar om livet före Meiji restorationen 1868 då man tog bort shogunaten och samurajernas 

herarvälde, och gendai-geki som var filmer som tog upp det mer nutida livet i Japan.19 Jidai-geki 

filmerna var ofta filmade kabukipjäser, och handlade ofta om det feodala japan och samurajer. 

Innehåller var ofta våldsamt med mycket svärd.20 Anderson beskriver jidai-geki-filmerna som 

byggda på “the strong dramatic outlet for emotion-massive violence.21 Författaren menar också 

                                                 
14 Stephen Prince “Graphic Violence in the Cinema: Origins, Aesthetics Design, and Social Effect” i  Stephen Price 
(red.) Screening Violence,  New Jersey: Rutgers University Press, 2000 s. 2 
15 Prince, s. 3 
16 Prince, s. 4f 
17 Prince, s. 5 
18  Prince s. 8 
19 Donald Richie, A hundred years of Japanese cinema: a concise history, with a selective guide to DVDs and 
videos, Rev. and updated ed., Tokyo: Kodansha, 2005  s. 22-23 
20 Joseph L. Anderson “Japanese Swordmen and American Gunfighters” i Cineman Journal Vol 12/1979 s. 1f 
21

 Anderson, s. 7 
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att jidai-geki filmerna har en högre mängd döda än de mest blodiga amerikanska filmerna.22 

Enligt Richie så hade den japanska filmen fram till 1910-talet varit under semikontroll från 

staten, och under slutet av 1910-talet, genom hela 1920-talet och fram till 1939 utvecklades detta 

till den totala kontroll av film, baserad på den nazistiska filmkontrollen, som behövdes i det 

politiska klimat som uppkom efter att Japan invaderade Kina.23 I samband med den här 

utvecklingen handlade censuren mycket om att man inte fick visa krigets fasor, och bland annat 

skulle man undvika bilder av närstrid, och under 1940 hade Censorship Office of the Home 

Ministry arbetat ut de riktlinjer om vad som fick visas på bild, och manuskripten granskades 

innan filmen gjordes.24
 

En annan censuraspekt av den japanska filmhistorien som är intressant är perioden efter 

andra världskriget då Japan var ockuperat av USA. Då var filmen censurerad på det sätt att man 

inte fick visa den negativa sidan av ockupationen, eller något som hade med det feodala japan att 

göra, då det inte var demokratiskt. Filmen var mycket Hollywoodstyrd under den här tiden. Man 

fick inte på något vis visa ockupationen eller hur landet såg ut efter kriget. Akira Kurosawa sa 

dock att han ansåg att den amerikanskstyrda censureringen av filmer var bättre än den under den 

japanska regimen, då han menade att filmskaparna kunde bli behandlade som skurkar.25  

1966 var året då filmvåldet rent teoretiskt kunde börja visas på vita duken i Hollywood. 

Production Code var inte längre det bestämmande organet över filmens innehåll, och bara några 

år senare kom den klassificering av filmer som är en föregångare till den vi har idag, nämligen 

G-M-R-C-klassificeringen.26 Idag ser klassificeringens åldersindelningar lite annorlunda ut efter 

att man 1984 införde PG-13-klassificeringen.27 Dock finns det många aspekter att ta i beaktande 

när man gör filmer så som de etiska och kulturella åskådningar som finns eftersom att publiken 

ändå måste vara lockad att se filmerna. Det japanska systemet (som kallas för Eirin, vilket  är en 

förkortning av  Eiga Rinri Kanri Iinkai) bygger på det amerikanska PG-13 systemet.28 Det 

svenska klassificeringssystemet består istället  av fyra åldersgränser (Barntillåten, 7-år, 11-år och 
                                                 
22

 Anderson, s. 8 
23

 Richie, s. 92 
24

 Jospeh L Anderson och Donald Richie The Japanese film - Art and Industry Expanded ed., Princeton, New 
Jersey: Princeton University Press, 1982 s. 128 f 
25 Richie s. 110 
26

 Prince s. 6f 
27  Motion Picture Association of America Ratings History  http://www.mpaa.org/ratings/ratings-history (2013 - 05 - 
17) 
28 Eirin (Film Classification and Ratin Comittee) Film Classification http://www.eirin.jp/english/008.html  (2013 - 
05 -20) 

http://www.mpaa.org/ratings/ratings-history
http://www.eirin.jp/english/008.html


  
 

10 

15-år) men som i några fall innebär att om man är för ung kan komma in om man har en förälder 

eller någon över 18 år med sig.29 15-årsgränsen är den högsta, och filmer som inte lämnas in för 

granskning får automatiskt den åldergränsen. Sådant som enligt det svenska 

klassificieringssystemet är viktigt att ta i beaktning när man sätter åldersgränserna är saker som 

synlig blodutgjutelse, realism och likheter med verkligheten och sexuellt innehåll.30
 

Det är också i samband med det första klassificeringssystemet som de styrande organen 

omkring filmskapandet i USA lägger fram resonemang om att publiken glömmer bort att filmen 

ofta speglar den rådande kulturen. Om filmen ändras så är det för att kulturen och den sociala 

kontexten har förändrats och just under 1960-talet så visades det mycket mer våld på tv också i 

och med USAs krig med Vietnam.31 Just de här resonemangen är viktiga när man ser på alla 

aspekter av film, också filmvåldet. När det kommer till Hungerspelen så handlade stora delar av 

debatten som tidigare nämnts om åldersgränsen som hade satts till 11 år, och många var mycket 

kritiska till det. Samtidigt så blir vi överrösta av bilder på barnkrigare, terrorism och krig i 

nyheterna, för det är så vår värld ser ut idag. De här bilderna finns det risker för att barnen ser 

också. Att säga att världen ser ut som i Hungerspelen kan man inte, men våldet finns fortfarande 

där, och det visas i tv utan någon censur. Bilderna finns alltså där, även om man (oftast) varnar 

för stötande eller starkt innehåll i just tv-sändningar, men på nätet finns inte alltid det här filtret 

eller varningen, utan bilder med explicit innehåll finns tillgängliga för de som vill ha dem. 

Under 1980-talet började det politiska klimatet i USA att styras mot det mer 

konservativa, och därför blev Hollywoodproduktionen betydligt striktare. Trots det så kom det 

under slutet av 1970-talet och genom stora delar av 1980-talet en våg av skräckfilmer som tog 

filmvåldet till det extrema.32 Filmerna som kom vid den här tidpunkten kom även till Sverige, 

och här började under 1980-talet debatten om videovåldet när de här filmerna kunde börja hyras 

på video.33 Prince avslutar sina resonemang om filmvåldets historia med att säga att sen våldet 

                                                 
29 Statens medieråd Åldersgränserna http://www.statensmedierad.se/Aldersgranser/Aldersgranser-for-
film/Aldersgranserna/ (2013 -05 -20) 
30

 Statens medieråd Åldersgränserna http://www.statensmedierad.se/Aldersgranser/Aldersgranser-for-
film/Aldersgranserna/ (2013 -05 -28) 
31

 Prince, s. 7, 9 
32 Prince, s. 15 
33 Se Dalquist i Större våld än nöden kräver? Större våld än nöden kräver?: medievåldsdebatten i Sverige 1980-
1995, 1. uppl., Boréa, Diss. Lund : Univ.,Umeå, 1998 där Dalquist ingående går igenom debatten om videovåldet 
under 1980-talet 

http://www.statensmedierad.se/Aldersgranser/Aldersgranser-for-film/Aldersgranserna/
http://www.statensmedierad.se/Aldersgranser/Aldersgranser-for-film/Aldersgranserna/
http://www.statensmedierad.se/Aldersgranser/Aldersgranser-for-film/Aldersgranserna/
http://www.statensmedierad.se/Aldersgranser/Aldersgranser-for-film/Aldersgranserna/
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fick fäste i den amerikanska filmindustrin så finns det inget sätt att gå tillbaka.34 Eftersom att just 

USA, och Hollywood är den största källan till film världen över och har varit under en längre tid, 

så blir även resten av världen influerade av denna våg av filmer med våld.  

Den japanska animetraditionen som dök upp på 1960-talet med Astro Boy (Tetsuwan 

AtomuI, Hidehiko Takei, 1963-1966) men som blev ännu populärare även utanför Japan efter 

Neon Genesis Evangelion (Shin Seiki EvangerionI, Hideaki Anno 1995-1996) är också intressat i 

förhållande till Japans filmvåldshistoria. Anime innehåller ofta våldsamma scener, då speciellt i 

den anime producerad för pojkar och den anime som är mycket futuristisk. Även i USA finns det 

mycket tecknad film med mycket våldsamt innehåll (t.ex Tom och Jerry), men där görs våldet 

komiskt istället, i likhet med hur våldet kunde visas i skräckfilmer på 1980-talet. Inom japansk 

film idag finns det något som har fått benämningen “dove violence”, som innebär att man hackar 

på de svagaste (på samma sätt som fåglar gör när de hackar på den svagaste i flocken för att 

denne inte ska vara en belastning för resten av flocken).35 Battle Royale är ett exempel på en 

sådan film, där vi kan se att de svaga dör först och de smarta och/eller hänsynslösa är de som 

klarar sig längst. Även Hungerspelen visar prov på en liknande logik.  

Anderson skriver också att idag har jidai-geki-filmerna utvecklats mot den mer 

bloddrypande trenden som just nu finns på den internationella marknaden.36 Man visar idag mer 

blod och inälvor, vilket mycket kan tillägnas den nya tekniken som hela tiden gör filmens 

möjligheter större.  

 

2.2 Verkligt våld och fiktionsvåld 

Enligt Dalquists beskrivning är våld att man på någotvis (både psykiskt, fysiskt eller på annat 

sätt) visar sin makt och herravälde över någon annan.37 Dalquist skriver: “fysiska, interpersonella 

övergrepp med avsikt att skada.”38 Även Bäck och Buffachi försöker att definiera våld. Bäck39 

pratar mycket om effekten, intention och motivation. Bäck frågar sig också om våldet är 

moraliskt rätt eller inte.40 Buffachi har också sitt huvudfokus på effekten, och poängterar att våld 

                                                 
34 Prince, s. 34 
35

 James McRoy  Nightmare Japan: contemporary Japanese horror cinema, Amsterdam: Rodopi, 2008 s.103 
36

 Anderson, s. 17 
37

 Dalquist s. 22 
38

 Dalquist s. 23 
39

 Bäck “Thinking Clearly about violence” i Philosophical Studies 117 2004 s. 219-230 s. 220 
40 Bäck s. 224 
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inte måste vara kraftfullt.41 Bäck menar dock att olyckor eller liknande inte kan räknas som 

våldshandlingar, och Dalquist bortser från saker som naturkatastrofer och så vidare. Den 

definition av våld som jag alltså kommer att använda är att våld är en handling, med eller utan 

kraft, som har intentionen att skada någon fysiskt och/eller psykiskt. Man gör den alltså med 

motivationen att döda eller skada någon (eller något), men handlingen behöver inte vara fysisk 

eller våldsam för att den ska räknas som en våldshandling.  

Både Gjelsvik och Dahlquist menar att det våld som finns i fiktion bara är en 

representation av våld, och alltså inte verkligt våld.42 Gjelsvik skriver att det viktigaste att tänka 

på när man ser på filmer med våld i är att våldet just är arrangerat, och det är ett utav 

nyckelorden när man pratat om våld i film kontra “verkligt våld”.43 Det verkliga våldet är det 

våld som vi visar på tv, då oftast i nyhetsinslag om krig eller terrordåd. Det Prince skriver är att 

de som skapade filmer med våld inte ansåg att filmerna var våldsamma med tanke på hur kriget i 

Vietnam såg ut och de bilder som visades därifrån.44 Detsamma gäller idag, även om 

Vietnamkriget är över så överöses vi av bilder från diverse terrordåd, Irakkriget och så vidare. 

Sedan finns det olika acceptansnivåer på våldet i olika filmer. Våldet i till exempel en krigsfilm 

(som nästan är förväntat) är arrangerat för att likna det våld som vi ser på tv, men det händer inte 

på riktigt. Däremot är mordet i en slasherfilm inte något som vi ser, eller är vana att se till 

vardags. Även Prince nämner det här, och menar att för filmskaparna har våldet bara blivit en 

bild att konstruera, och våldet behandlas just som en bild, och inte som en social process.45  

Sammanfattningsvis så innebär det att våldet i de fiktionsfilmerna som visas enbart är 

arrangerat, och aldrig verkligt våld. Det är viktigt att tänka på i nedanstående definitioner och 

vidare användning av våldstermen. Det är alltså inte verkligt våld vi pratar om utan den 

filmatiska representationen av våldshandlingen som diskuteras.  

 

 

 

 
                                                 
41

 Buffachi “Two Concepts of Violence” i Political Studies Review 2005/Vol 3 s. 193-204 s. 195 
42 Gjelsvik Vondt og vakkert: vold i audiovisuelle medier, Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2007 s. 25, Dalquist s. 
160f 
43

 Gjelsvik s. 25 
44 Prince, s. 9 
45

 Prince, s. 33 
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2.3 Olika sorters våld och dess funktioner 

2.3.1 Motiverat/omotiverat våld 

Varför utförs våldshandlingen? Motiverat våld är våld som får "upprättelse".46 Överlevnad kan 

vara en motivation till en våldshandling. Genom att döda någon för att själv överleva så 

motiverar du din våldshandling och den blir därmed inte "straffbar" rent moraliskt.47 Omotiverat 

våld får då den omvända definitionen. Våldsutövaren njuter av att utföra våldshandlingen och 

gör den för “rent nöjes skull”.  

 

 

2.3.2 Fysiskt/psykiskt våld 

Fysiskt våld är våld som utförs mot den fysiska kroppen, så som slag och sparkar, medan det 

psykiska våldet snarare består av till exempel ord eller indirekta handlingar (till exempel att man 

tvingas titta på tortyr av någon man står nära).  

 

2.3.3 Estetiskt våld /underhållningsvåld/narrativt våld 

Våldets funktioner kan vara estetiskt, rent underhållande eller narrativt. Det estetiska våldet har 

en roll i det som snarare kan kallas konstfilmer. Genom exempelvis klippning, musik eller 

specialeffekter så kunde filmerna komma igenom censuren eftersom det sågs som 

konstfilm.48Underhållningsvåld är ett mer lättsamt, mainstreamanpassat våld och den 

känslomässiga faktorn har inte lika stor betydelse.49 Ibland kan våldet nästan få en komisk effekt 

som hjälper till att distansiera publiken från det hemska. Det narrativa våldet är våldshandlingar 

som krävs för att berättelsen ska ta sig framåt och det är det som analysen i första hand kommer 

att handla om, och frågorna om motivationen till våldet, hur våldet framförs och vilka 

konsekvenser det får är de aspekter som får störst plats.  

 

  

                                                 
46 Prince, s. 32 
47 Prince, s. 29 
48 Prince s. 28 
49 Prince s. 28 
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3. Analys 

3.1 Tolkningar av tidigare historier 

För att göra en adaptation menar McFarlane att man måste kunna läsa mellan raderna på texten.50 

Det här innebär en tolkning snarare än en bokstavlig läsning. McFarlane skriver också att ett av 

de sätt som film och litteratur står i relation till varandra är genom tolkningar.51 Filmen är inte 

rakt översatt från litteraturen utan en tolkning där man har läst mellan raderna och anpassat 

adaptationen. Berättelsen och dess representation blir anpassad för den rådande kulturen, på 

precis samma sätt som urmyten har utvecklats. Det är också därför som litteratur och film kan 

utvecklas och en av orsakerna till att flera adaptationer av samma förlaga kan ske.  

Urmyten handlar, som tidigare nämnts, om en hjälte som genom att bryta sig loss från sitt 

tidigare liv genomgår en förändring genom att komma vinnande ur en situation och därmed 

förändra sitt liv. Protagonisterna i både Hungerspelen och Battle Royale blir genom berättelsens 

gång alla tvingade till att göra ett uppbrott från sina tidigare liv. Ingen av dem valde själv att de 

skulle vara med i spelen även om Katniss anmälde sig som frivillig så var det inte helt frivilligt 

då hon gjorde det för att rädda sin syster (och skulle med största sannolikhet inte gjort det om det 

varit någon annan flicka som blivit vald), utan det var utomstående krafter som bestämde det. De 

båda protagonistparen både i Hungerspelen  och Battle Royale kommer båda vinnande ur sina 

respektive “spel”, och har förändrats.  

 

3.2 Problematiken i att transformera ett medium till ett annat 

Jörgen Bruhn diskuterar intermediala studier och problematiken däri. Ett av de problemen som är 

av stor vikt när det kommer till transformationen av den litterära förlagan är det faktum att 

filmen består av fler delar än boken som bara har text. Filmatiseringen är en transformation av 

text, till ett ljud- och bildspår. Bruhn diskuterar problemet och menar att vissa forskare anser att 

alla medier/konstarter består av sammansättningar.52 Här kan vi då koppla samman det hela med 

vad Leitch, Lev och Kantz menar med att filmer inte bara står i relation till boken, utan till 

                                                 
50

 Brian McFarlane “It wasn’t like that in the book...” i James M. Welsh och Peter Lev (ed.) The Film/Literature 
Reader: Issues of adaptation Plymouth: Scarecrow Press, Inc, 2007 s. 5 
51 Brian McFarlane “Reading Film and Literature” i Deborah Cartmell och Imelda Whelehan (red.), The Cambridge 
companion to literature on screen, Cambridge: Cambridge University Press, 2007 s 17 
52 Jörgen Bruhn “Intermedialitet: framtidens humanistiska grunddiciplin?” i Tidsskrift för Litteraturvetenskap, 
2008/vol 38 s. 21-39 s.27 
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många andra medier. Eftersom film är en sammansatt konstart (ljud, bild och musik), så blir det 

logiskt att adaptationsteorier kan ses på det intertextuella, eller hypertextuella sätt i kontrast till 

urmyten som har diskuterats.  

Ett av de större problemen när det kommer till adaptationen mellan boken och filmen i 

det här exemplet är de våldsscener som finns i boken. Frågor som är viktiga är de om vad för och 

hur mycket våld som kan visas och om det är tekniskt möjligt att visa på film. Även frågor om 

vilka våldsscener som är moraliskt rätt och accepterade att visa är viktiga när det kommer till 

adaptation av böcker med våld till film. Genre, målgrupp och liknande är därmed viktiga beslut 

när man väljer att göra adaptationen. 

En tredje aspekt som vi kan se prov på i Hungerspelen när det kommer till problematiken 

med adaptation är att boken är skriven från Katniss synvinkel. Det vi läser är det hon ser, tänkter, 

tycker och säger. Filmen å andra sidan har inte samma berättande synvinkel genom hela scenen, 

och regissören Ross klipper även in scener från andra ställen än arenan, från något av distrikten, 

publiken i huvudstaden, de som styr spelen och så vidare. Ibland kan liknande problem med att 

få in huvudkaraktärens tankar lösas med voice-over, men i det här fallet har så inte gjorts, utan vi 

blir istället åskådare i vissa scener, och för att visa vad Katniss tänker använder de sig av snabba 

klipp mellan en pilbåge, arenan och Peeta och Katniss med hjälp av det som kallas 180-graders 

klippning. Även musiken är en del i att bygga upp hur man ska tolka scenen. Publiken förstår att 

det är vad Katniss ser och filmmusiken hjälper till att bygga upp spänningen. Vi tappar här då lite 

av det som Dudley Andrew kallar för “fidelity to the spirit to the original’s tone, values, imagery 

and rythm”.53 Även Welsh diskuterar problemet med det "ofilmbara".54 Det problem som uppstår 

då är hur man ska lösa det här. Lösningarna som används oftast är voice-over, ljus eller musik 

som i det här fallet för att man ska förstå känslorna som finns inom huvudpersonen. Tønnessen 

skriver också att olika medier har sina styrkor och svagheter när det kommer till att berätta en 

historia som skapar konsekvenser när mediet ska adapteras.55  

Det ofilmbara som vi tidigare diskuterat, att filmskaparen läser mellan raderna och 

därmed tolkar texten, och att filmen har vissa svagheter och styrkor gentemot den tidigare 

                                                 
53 Dudley, Andrew “Adaptation” i Braudy, Leo och Cohen, Marshall  (ed) Film Theory and Criticism: introductory 
readings 7th ed. Oxford: Oxford University Press 2009 s. 376  
54

 James M. Welsh och Peter Lev (ed.) The Film/Literature Reader: Issues of adaptation Plymouth: Scarecrow 
Press, Inc, 2007 s. xv 
55 Esbjörn Nyström,  Ingunn Stokstad och Katrin Kangur (red.), Litteratur och film: samband och samspel ur 
skandinaviskt perspektiv, Tartu: Tartu University Press, 2011 s. 40 
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förlagan gör att det inte går (rättare sagt, det skulle vara både dyrt, omständigt och tidskrävande 

att göra ett sådant projekt) att göra en exakt kopia av den litterära förlagan och det är på grund 

utav att man inte kan göra en exakt kopia som resonemang om äktheten gentemot det tidigare 

mediet existerar över huvudtaget.56 Med hjälp av resonemangen kan jag konstatera att 

intertextualitetsteorier är ett sätt att hålla sig borta från frågan om äkthet och trohet till den 

tidigare texten, då man istället jobbar med att se på hur adapatationen  tolkats i förhållande, men 

inte om det är korrekt eller inte. Intertexutaliteten har också den fördelen att man kan se på hur 

texter förändras genom historien ur ett kulturellt perspektiv. Det kulturella perspektivet är 

nämligen ofrånkomligt eftersom att man pratar om källor från skilda delar av världen, som har 

utvecklats utfrån den rådande kulturen där de fått fäste. Därmed finns det skillnader i hur de 

visas och uppfattas. 

 

3.3 Analys av scen i Battle Royale 

Scenen tar upp ett av de mest tabubelagda ämnena inom film, nämligen våld mot barn av en 

vuxen. Scenen i filmen utspelar sig precis innan “tävlingen” börjar. I boken är det deras gamla 

lärare (Kitano) som är den som håller i det hela, medans i filmen är det den statsanställde 

Kinpatsu Sakamochi (en referens till Kinpachi Sakamoto i den populära dramaserien Kinpachi-

sensei (Mieko Osania, 1979-2011)) som är den som bestämmer över programmet. Andra 

skillnader mellan boken och filmen är att i filmen introduceras Shogo Kawada och Kazuo 

Kiriyama alldeles när programmet börjar, men i boken har de tillhört klassen en tid.  

Kitano/Sakamochi börjar med att gå igenom alla regler (i filmen med en video och i 

boken muntligt) men avbryts av att två av de kvinnliga studenterna viskar med varandra, något 

han tidigare sagt var förbjudet. Kitano/Sakamochi tar snabbt upp en kniv, och kastar mot 

studenten, som får kniven rakt i pannan och faller död ner på golvet. Scenen i boken är ganska 

väl explicit beskriven, där författaren bland annat skriver att kniven “made the thumping sound 

of a nail being pounded one last time into a coffin”57 och “a think knife planted itself into the 

middle of Fumiyo Fujiyoshi’s wide, fairskinned forehead”.58 En av de största skillnaderna mellan 

                                                 
56 Vid sådana här resonemang kan man även börja att diskutera auteurteorier, eftersom att det aldrig går att göra en 
exakt kopia, och då blir regissörens tolkning/läsande mellan raderna en intressant vinkling för den konstnärliga 
friheten och därmed auteurteorier. Det eftersom att auteruteorierna handlar just om  konstnärlig frihet och att sätta 
sin egen prägel på ett verk. 
57

 Koushun Takami  Battle Royale - The Novel San Fransico: Haikasoru, 2009 s. 40 
58Takami, s. 54 
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boken och filmen är att i boken är hon inte den första studenten att dö. Scenen är mycket kort och 

i filmen är scenen enbart tio sekunder lång. 

  

Hur utförs våldshandlingen? 

En kniv blir kastad mot en av de kvinnliga studenterna utav läraren (filmen)/den statliga 

representaten (boken). Scenerna är mycket lika i filmen och boken så någon närmare analys av 

skillnader är inte nödvändiga för resonemanget. Dock kan man börja se på de filmatiska greppen 

i scenen. Scenen är två klipp, det första när läraren ställer sig upp, tar upp kniven och kastar den. 

Scenen byter perspektiv från alldeles bakom lärarens högra axel (med delar av axeln i bild), till 

att vara framför den när kniven träffar eleven. Varför de klipper till en scen bakom axeln skulle 

kunna vara för att vi ska se vad läraren ser, men ändå inte riktigt ser det ur hans perspektiv. Vi 

får se när kniven plockas upp, och när den träffat eleven, men vi har inga mer explicita scener 

(om man jämför med den starka och levande beskrivningen i boken). Orsaker till det kan vara att 

det till exempel är svårt att filma en kniv som tränger in genom skallbenet på en människa, att 

regissören inte anser att det krävs för att man ska förstå vad som hänt med kniven eller att det är 

svårt att förmedla den känsla som förklaringen av att kniven låter som en spik som hamras in i en 

kista innebär rent emotioellt. Här har boken en möjlighet att vara betydligt mer explicit i sin 

beskrivning.  

 

Vad motiverar våldshandlingen och finns problem med adaptationen? 

Han motiverar sin handling med att eleven bryter mot en av hans regler (att viska). Scenen är 

mycket explicit beskriven i boken, där man inte kan komma ifrån den hemskhet som fakstiskt 

skett. Anderson menar att i de filmer som i japansk filmkulur definieras som jidai-geki så agerar 

ofta karaktärerna på en impuls, som då ofta blir våldsam, och det är en liknande händelse som vi 

ser här.59 Intressant här är dock att vi ser prov på det både i den litterära förlagan och i filmen. 

Anderson menar vidare att i japansk jidai-geki så handlade ofta svärdsmannens handling om 

något som bröt mot lagen, och det blev sällan motiverat eller rättfärdigat.60 Även Cole citerar 

Richie, och argumenterarar för att den japanska filmen fortfarande till viss del vilar på den 
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traditionella filmen och att man fortfarande kan hitta spår utav den i modern film.61 Cole skriver 

dock att barnen är de som är en av de mest utsatta grupperna, och det passar bra in på den senaste 

idén inom japansk vålds- och skräckfilm, nämligen ‘dove violence’ som vi tidigare nämnt.62 

Barnen är då den svaga fågeln som hackas ihjäl av den starka (de vuxna, den japanska staten, de 

starkare kamraterna).  

I den här scenen kan vi också se vissa problem med det ofilmbara. Vissa saker ska, eller 

bör, inte visas, så som våld mot barn, men ändå så har man valt att visa en vuxen människa som 

kastar en kniv som dödar en ung kvinna som inte är något annat än ett barn. Det här är något som 

Max Cole uppmärksammar i sitt paper och skriver att det är ironiskt att i en film där det i första 

hand handlar om våld mellan ungdomar är det en vuxen människa som utför den första (eller 

snarare de första) våldshandligen.63
 

 

Hur värderas denna våldshandling i berättelsens vidare förlopp och är den 

viktig för att föra berättelsen framåt? 

Handlingen är mycket öppen och själva handlingen är svår att bestämma om den gör något 

speciellt med narrativet, men scenen är en delscen i en större scen som innebär början på Battle 

Royale-spelen, och den scenen är viktig för den fortsatta berättelsen. Eftersom att det i japansk 

film inte är ovanligt med våldsamma impulshandlingar så blir det en viktig del av att föra 

berättelsen framåt, dock är det inte en kraftig förändring som sker, utan händelsen är snarare en 

mindre del i det som skulle vara den händelse som förändrar hjälten. Viktigt är dock att 

poängtera att i filmen blir det här elevernas första möte med död i form av att någon av dem 

faktiskt blir dödade. I både boken och filmen har de visat upp det blodiga liket av deras senaste 

lärare (i filmen blir det då läraren som tar över efter Kitano). Det är i filmen med den här scenen 

som de faktiskt inser att det hela är på riktigt.  

I slutet av filmen får man reda på att Kitano har en dålig relation med sin dotter, om det 

är på grund utav hans inblandning i Battle Royale är svårt att säga, men han använder den som 

ursäkt för att åka hem, och det förbättrar inte hans relation med dottern. Det här gör att det finns 

möjligheter i att spekulera i om hans inblandning i Battle Royale gör hans liv utanför jobbet 
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sämre, eftersom hans dödande av den kvinnliga studenten är en del av programmet, och då kan 

man diskutera om det är på grund utav hans inblandning i det hela som hans liv blir sämre. Det 

innebär att händelsen är en del av den händelse som straffar honom i slutet av historien. Även 

Kitanos död (han blir dödad av Nanahara) kan i så fall kopplas till händelsen. Hans inblandning i 

Battle Royale leder till hans död. I boken blir Sakamochi dödad av Kawada. Sakamochi har en 

tveksam relation till sin familj. Han har två barn och ett tredje på väg,64 och han menar på att han 

försökt se till att hans egna barn har en minimerad risk att råka bli utvalda till Battle Royale-

programmet.65 Hans död skulle därmed kunna rättfärdigas med att han både är sadistisk och 

försöker komma runt systemet som han ger sken av att tycka om för att han inte vill förlora sina 

egna barn, samtidigt som han inte har något emot att andras dör. Här kan vi dock se att 

Nanaharas och Kawadas handlingar är handlingar som Prince skulle beskriva som “made 

attractive” för att de är inbäddade i “scenarios of righteous (i.e. morally justified) agression.”66 

Våldet mot Kitano/Sakamochi kan sägas vara motiverat, eftersom att Kitano/Sakamochi dödat 

elever, är inblandade i Battle Royale-programmet och har en sadistisk sida som gör att de inte 

blir omtyckta. Genom att kalla mordet på den kvinnliga studenten för omotiverat, så skulle det 

här då vara våldet som är motiverat och ger en upprättelse gentemot de elever som dödas i 

programmet.  

 

3.4 Analys av scen i Hungerspelen 

Scenen i både boken och filmen utspelar sig alldeles när Hungerspelen ska börja. I filmen har 

pelarna med spelarna på precis kommit upp till spelplanen och startsignalen har precis hörts. Vi 

har fått följa Katniss blick över spelplanen för att orientera sig. Ungdomarna rusar när 

startsignalen hörts iväg åt olika håll. Många av dem springer mot ymnighetshornet där det finns 

material som kan hjälpa dem att överleva senare i spelet, men det är också där det första 

blodbadet utspelar sig. För att få tag i materialet så krävs det att vara först fram. Katniss och 

Peeta har fått order om att springa rakt ut i skogen istället, men Katniss bryter mot dem, och 

vänder för en ryggsäck, det är då  hon ser vad som händer vid ymnighetshornet. Flera av hennes 

motståndare tvekar inte ett ögonblick att döda sina motståndare för att komma först fram, eller ta 

det material som de har fått tag på. I boken beskrivs inte scenen något djupare. 
                                                 
64 Takami s. 558 
65 Takami s. 558.  
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Hur utförs våldshandlingen?  

I boken är scenen mycket kort, och väldigt lite är beskrivet om hur blodbadet utspelar sig. Det vi 

får reda på är att “ungefär ett dussin spelare är i färd med döda varandra nere vid hornet (sic!)”67 

och att “flera ligger redan döda på marken”68, men några utförliga våldsbeskrivningar eller 

beskrivningar av våldets hemskhet finns inte utöver en kortare del i scenen när Katniss kommer i 

extrem närkontakt med våldet då en av de andra spelarna försöker döda henne. Katniss får då 

hans “blod i ansiktet”69 efter att pojken fått en kniv kastad i ryggen. Filmen å andra sidan 

innehåller betydligt mer explicita våldscener än i jämförelse med filmen. Vi ser bilder på folk 

som skär varandra med macheter, en av kvinnorna slår en annan med vad som ser ut som en sten 

och en annan kvinna kastar något som liknar knivar på vissa av deltagarna. Bilderna är semi-

explicita. Vi får se blodsplatter, blodiga knivar och macheter, och blod som rinner från öppna sår 

i kropparna på de döda barnen, men vi får inte se när och hur de träffar, eller hur skadorna 

uppstår. Scenen är filmad med flera olika avstånd, men de flesta bilder är halvbilder eller 

närbilder, och det är just några utav de mer explicita bilderna som visas som närbilder.  

 

Vad motiverar våldshandlingen och finns problem med adaptationen? 

Överlevnad, att vinna Hungerspelen, är den största motivationen för våldet i scenen. 

Ymnighetshornet innehåller något som var och en av de medverkande vill ha, något som hjälper 

deras starka sidor, exempel en pilbåge till Katniss. Dock är det först till kvarn som gäller, och om 

man har fler eller bättre vapen så ökar chanserna för överlevnad, och för att komma först så 

gäller det att göra sig av med motståndarna. Ju fler som dör på vägen till hornet ökar chanserna 

till att man får bra utrustning, och samtidigt så decimeras antalet motståndare, och med bra 

utrustning och ett decimerat motstånd kan man lättare vinna spelen. Motivationen till våldet är 

det samma i både filmen och boken, även om scenen visas på två olika sätt.  

Det här är intressant också eftersom att när det kommer till adaptationer är processen att 

välja ut vad som ska vara med.70 Problemet består oftast i att boken är lång, och man måste ta 

bort mycket av handlingen, men i just den här scenen har man istället förlängt scenen och gjort 
                                                 
67 Suzanne Collins Hungerspelentrilogin (Hungerspelen 2008, Fatta Eld, 2009 Revolt, 2010), Stockholm: Bonnier 
Carlsen, 2012 s. 127 
68 Collins s. 127. 
69
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 James M. Welsh och Peter Lev (ed.) The Film/Literature Reader: Issues of adaptation Plymouth: Scarecrow 
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den betydligt mer explicit än i boken.  Med tanke på hur film- och videovåldsdebatten har sett ut 

tidigare, så kan man ju ställa sig frågan: Varför? Varför lägger man till våldsscener när det 

sociala klimatet både hos film och tv-spel är att de ofta är för våldsamma? 

En orsak skulle kunna vara att våld säljer, det lockar en att titta på det förbjudna. Prince 

skriver att våld som på något sätt “provide[s] aesthetic pleasure”71 drar till sig publik i jämförelse 

med om våldet hade varit “unrelentlingy horrifying, nauseating or disgusting.”72 I det här finns 

det med största sannolikhet också en viss attityd hos publiken och på deras förväntningar av en 

film. Boken var populär, och våldet finns där och var då även en del av det som lockade, och då 

blir det detsamma när boken filmatiseras. Cole nämner att orsaken till att filmer som innehåller 

våld och blod är populära är för att folk tycker om att se på den här sortens filmer.73 Våld har ju 

funnits i filmer, som Prince konstaterat, ända sedan filmmediets begynnelse. Också det faktum 

att man vet att det inte är på riktigt är en viktig del i att folk inte skyr filmerna även om de är 

våldsammare.74 Prince fortsätter också med resonemanget om att filmskapare som försöker 

använda våld som ett argument emot våld har påbörjat ett mål som är svårt att uppnå, ett 

resonemang som är relevant när man lägger tonvikt vid den kulturella historien och hur 

berättelsen har utvecklats genom historien. Att påstå att Hungerspelen (eller Battle Royale för 

den delen) inte på något sätt speglar vår rådande kultur och delar av dess historia går inte att 

göra, vilket gör att Hungerspelen ändå är en sorts replik på samhället, och då också på våldet i 

samhället. Det här var också något som togs upp i recensioner och artiklar om filmen (som vi kan 

läsa i inledningen).  

 

Hur värderas denna våldshandling i berättelsens vidare förlopp och är den 

viktig för att föra berättelsen framåt? 

Om man dödar så överlever man. Genom att vara den som först skjuter eller slår, så ökar ens 

egna chanser att överleva. I Hungerspelen är det bara överleva som gäller. Precis som i Battle 

Royale är det enligt reglerna bara en som kan överleva Våldet är öppet, rått och alla vet om att 

det händer, det är ett nöje för publiken i huvudstaden. Spelen visas på storbilds-tv i alla distriken 

så att man kan följa sina spelare. Ju bättre man slåss, ju mer tycker publiken i huvudstaden om 
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deltagarna och blir benägna att skicka saker som de behöver för att vinna spelen. Även det 

vinnande distriktet blir belönat, så trots motsättningarna mot spelen, så finns det (i alla fall ett 

sken av) gåvor att få. Däremot kan man se på det hela ur en etisk synvinkel. Vissa är mer 

benägna att döda, och nästan njuter av det, medan vissa av dem använder dödandet som sista 

utväg ur en situation. Katniss är en av dem. Hon får här se att några av de andra deltagarna inte 

tvekar en sekund för att döda. Det här står i kontrast till den uppmuntran som ges till att barnen 

ska hetsas till att döda varandra. Är en spelare tråkig och inte vill spela spelen så ser endera 

spelledarna till att spelaren tvingas in i spelet igen, eller så blir publiken mindre benägen att 

skicka paket.  

Själva ymnighetshornsscenen är viktig eftersom att det är starten för Hungerspelen, men 

blodbadet och själva dödandet är inte viktigt, utan ungdomarna kunde lika gärna ha dödat 

varandra senare i filmen. Här är det inte en fråga om, om ungdomarna dödar varandra, utan 

snarare när.  

 

4. Sammanfattning och diskussion 

4.1 Sammanfattning 

Hungerspelen har i sin filmversion blivit explicitare och ännu blodigare. Det som i boken lämnas 

till den egna fantasin och inte beskrivs i någon närmare detalj blir i i filmen ett detaljerat blodbad 

där macheter, knivar och knytnävsslag är väl synliga. Scenen är snabbt klippt och tillsammans 

med musiken bygger man upp en spänning. Motivationen till våldet är att överleva, om än vissa 

gör det enbart för att vinna, det är något de njuter av, medan andra (som Katniss) har det som 

sista utväg. Scenen är den första där Katniss och Peeta kommer i kontakt med den verklighet 

som spelen faktiskt innebär, och de ser för första gången hur det faktiskt går till. De måste nu 

tänka om för att kunna överleva. Katniss som tidigt i boken ifrågasätter om hon skulle kunna 

döda en människa står i kontrast till de från distrikt ett och två, som tränar för det här hela sitt liv.  

 Battle Royale har istället fått en aning mer nedtonad scen. Inte i vad våldet innebär, 

den är fortfarande våldsam, och det går inte att missa vad som faktiskt hänt, men samtidigt har 

man inte riktigt, tack vare klippning, samma explicita förklaring som man har i boken. Detaljerna 

har inte samma genomslag som förklaringen i boken. För eleverna i filmen blir det här den första 

av dem som dör på grund utav programmet, och det är en av de mest förbjudna handlingarna, 

nämligen en vuxen människa som dödar ett barn som sker. I boken är det här student nummer två 
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som dör och förutsättningarna blir därför olika. Även om de andra studenterna visar chock i båda 

scenerna så är det i filmen den första initierande shocken, där de får en försmak av vad som 

gäller, medans de i boken redan börjat berarbeta vad Battle Royale-programmet faktiskt innebär. 

 

4.2 Diskussion och reflektion 

Det är intressant att Hungerspelen, som kan ses som den mer “mainstreamade” boken, får en 

våldsammare och explicitare scen än Battle Royale som inte riktigt har dragit samma publik över 

hela världen som Hungerspelen gjort. Battle Royale är definitivt en film i samma anda som den 

nya internationella film-marknaden som Anderson beskrev, och eftersom den utspelar sig i en 

alternativ värld så kan man bortse lite från den strikta uppdelningen mellan jidai-geki och 

gendai-geki som finns, då filmen visar prov på flera av de kulturella företeelserna som finns i 

just jidai-geki-filmerna. Paralleller mellan historien och Japans egna historia kan också dras med 

Japan som den isolerade staten. I boken kan man se exempel på det genom att man säger att det 

är svårt att få tag på importvaror.75
 

Historierna passar bra in på det som vi tidigare etablerat som urmyten. Katniss lever sitt 

vardagliga liv (även om hotet om Hungerspelen hela tiden finns där), sedan blir Hungerspelen 

den händelse som förändrar henne. Katniss som tidigare i mångt och mycket accepterat sin 

tillvaro och försökt göra det bästa av den börjar istället ifrågasätta det som hänt och varför 

Hungerspelen finns.76 I Battle Royale avslutas filmen och boken med att Nanahara och 

Nakagawa gömmer sig för regeringen när de kommer hem. De har lyckats, precis som Katniss 

och Peeta lyckats, att slå systemet och kommit skyddade hem, något som regeringen inte kan 

acceptera. Att de skulle gå tillbaka och leva livet som innan är därför helt uteslutet. De har 

förändrats, och därmed har hela deras liv förändrats. En annan intressant aspekt av det hela är att 

ungdomarna är i ålder 15-18 år gamla, och det är en period i livet när mycket förändras hos 

människor och man håller på och växer upp. Vad som händer i den här delen av livet är av vikt 

för hur man växer upp som människa. Här kan vara intressant att se på huvudpersonernas syn på 

våld. Katniss, Peeta, Nanahara och Nakagawa är alla unga, och alla är de tveksamma till att 

använda våld. De står i kontrast både till de andra som är med i spelen och till de vuxna som 

påtvingar dödande på barn.  
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I båda verken så ser även de vuxna till att barnen kommer att komma i närstrid med 

varandra, eller försäkrar sig om att ifall det är flera som lever när tiden är slut så finns det inte 

flera vinnare. I Hungerspelen lägger de in naturkatastrofer och farliga djur för att fösa spelarna 

närmare varandra. Battle Royale använder sig istället av förbjudna zoner, och för att verkligen 

försäkra sig om att det blir en eller ingen vinnare har alla eleverna ett halsband som exploderar 

vid slutet av programmet om fler än en återstår. Det tvingas alltså fram en våldsskildring i 

verken.  

Scenerna som blivit analyserade är mindre scener som finns i ett större sammanhang. I 

Hungerspelen får scenen en viktigare funktion, medans den i Battle Royale behöver mer av sitt 

sammanhang för att ha någon betydelse för det fortsatta berättandet. I Hungerspelen så innebär 

scenen att allting har börjat, det finns inte längre någon väg därifrån. I Battle Royale har 

programmet fortfarande inte kommit igång helt än utan det skulle kunna finnas en möjlighet att 

de kan bli räddade, den möjligheten har i Hungerspelen försvunnit i och med att startsignalen har 

hörts. En analys av den större scenen hade också varit att föredra när det kommer till att se på 

händelsen som förändrar hjältarna. I Hungerspelen är det hela spelet, från det att Katniss blir 

vald, till det att hon och Peeta är korade som vinnare som utgör händelsen. Det samma gäller i 

Battle Royale, det är hela programmet, från det att de vaknar upp och hittar halsbanden runt 

halsen, till det att Nanahara och Nakagawa sitter säkra som de två sista överlevande som utgör 

händelsen som förändrar dem. Det här gör dock att i Battle Royale så får vi inte så mycket utav 

hjältens liv efter förändringen. I Hungerspelen så fortsätter berättelsen i två böcker till, och 

Katniss liv kan utvecklas mer. Battle Royale har istället ingen uppföljare, utan man får i så fall 

referera till filmuppföljaren som ej är baserad på någon bok, eller på mangaserien som också 

finns. 

När det kommer till analysen av själva sceninnehållet och adaptationen kan vi se att i 

Hungerspelen är det deltagarna som kommer från distrikten som tränat för spelen, som är de 

mest aktiva i dödandet. Även om de alla motiverar det med att de vill överleva spelen, är det 

ändå på gränsen till omotiverat våld. De är tränade för det här, och man kan få känslan av att de 

njuter utav det hela och det är däri en av skillnaderna mellan motiverat och omotiverat våld 

ligger. Även i Battle Royale är överlevnad den största motivationen, men även här finns det de 

som använder sig av dödandet som sista utväg, och de som njuter mer utav det. I både filmen och 

boken är det Kazuo Kiriyama och Mitsuko Souma som är de karaktärer som väljer att vara en del 
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av spelet och att istället för att bli dödade så dödar de. Cole skriver att våldet i Battle Royale inte 

är meningslöst utan att det är en väg in i det mänskliga medvetandet.77 Självbevarelsedrift är vad 

som styr dem genom hela Battle Royale-programmet. Författaren menar därför att eleverna 

förtrycker sina tidigare känslor för varandra när de är på ön. 

Dock kan man se att det är två karaktärer med “trasig” bakgrund, eller den som blir 

beskriven som en sadist som utför det värsta våldet, så det är inte “normala” människor som 

utför våldsdåden. Mitsuko blev som ung såld av sin mamma och dödade redan då (sin mamma i 

bokversionen och sexköparen i filmversionen), och kan därför sägas ha ett “onormalt” sinne. 

Kiriyama har i boken inte en lika sadistisk framtoning som i filmen, men eftersom att han lider 

av en skallskada från när han var ett foster kan han inte relatera till känslor på samma sätt som 

“normala” människor kan. I Hungerspelen är det spelarna från vissa distrikt som är de som tränat 

hela livet för det som har högst dödssiffor. De har inte heller en normal relation till sin omvärld 

eftersom att de inte får lära sig annat än att döda. Jag skulle säga att de programmeras till 

maskiner vars enda uppdrag är att vinna Hungerspelen. I Hungerspelen känner alla till spelen 

eftersom att de visas på tv, men i Battle Royale är det lite mer diffust angående hur många som 

faktiskt känner till vad programmet innebär. Filmern börjar med en scen där de visar vinnaren 

från ett tidigare år, men programmet är betydligt mer hemligt än vad Hungerspelen är. Därmed 

kan vi dra slutsatsen att de som vill döda är sådana som inte har ett normalt förhållningssätt till 

människor i sin omvärld. Om man också ser på Kitano/Sakamochi, så dör de bägge. Deras död 

kan ses som ett rättfärdigande angående deras inblandning i Battle Royale-programmet, och 

deras dödande av eleverna (vilket också är emot reglerna som konstateras i berättelsen). I 

Hungerspelen måste vi gå vidare till de andra böckerna för att veta om de som ser till att 

Hungerspelen går av stapelen får något straff för det som de gör mot befolkningen i och med 

spelen. I just Hungerspelen blir det här extra känsligt eftersom att huvudstaden är stolta över 

spelen och den skada de gör mot barnen, medans Battle Royale är mer av ett 

överraskningsmoment för eleverna. 

Det som är mest framstående i  fallet med Battle Royale är det faktum att det är en vuxen 

som dödar barn. I både boken och filmen är det som är tabubelagt synligt både i text och bild. 

Det här är en av de etiska aspekterna som man får ta i beaktande när man väljer att adaptatera en 

bok med våldsamt innehåll till film. Prince menar att genom smart användning av filmmusik, 
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kamerapostioner, special effekter och så vidare kan våldet stiliseras så att det bland annat når en 

emotionell påverkan,78 och det är på det sättet som både Hungerspelen och Battle Royale har 

jobbat för att kunna filma det “ofilmbara” i sina respektive adaptationer. De har gjort en 

avvägning av vilket våld som faktiskt kan visas och i så fall hur mycket man kan visa utav det. I 

Hungerspelen är inte de vuxnas roll i själva spelet lika framstående, men indirekt så är det de 

som ser till att barnen dödar varandra.  

Intressant ur ett kulturellt perspektiv är också att se att de båda historierna liknar varandra 

och blev jättepopulära i sina respektive hemländer innan de slog igenom utomlands, trots att de 

kommer från två väldigt skilda kulturer. Då blir det också intressant att boken Battle Royale gör 

referenser till andra delar av den egna kulturen (exempelvis annan manga, sin historia och så 

vidare), och vi kan också se att det finns vissa element i filmen som liknar de som har funnits 

historiskt i den japanska filmen. Det här gör ju att Battle Royale då kan ses i relation till jidai-

geki-filmerna, som i sin tur är i relation med kabukipjäserna, som i sin tur berättar historier från 

tidigare. Här skulle man behöva göra en jämförelse mellan urmyten som vi har etablerat här, och 

hur den japanska mythistorien ser ut för att se om det är samma urhistoria eller inte, det skulle ge 

två olika synsätt. Att våldet finns med i båda historierna, och på ett liknande sätt är också mycket 

intressant, då det är ett tecken på att just våldsskildringar är en genomgående del av 

historieberättandet och att urmyten går att spåra i flera olika delar av världen.  

I Hungerspelen så kan vi enligt Karin Nykvist, se att det finns likheter med flera olika 

historier från olika västerländska kulturer som inte är lika framträdande i Battle Royale.79 Vi kan 

här då säga att urmyten är den hypertext som båda berättelserna är baserade på, men vi kan också 

se att den står i dialog med flera andra berättelser och kulturella uttryck mer specifika för den 

kulturen boken/filmen är skapad i. Intertextualiteten, eller hypertextualiten, blir därför inte viktig 

bara i adaptationen mellan boken och filmen i vårat exempel, utan också både i ett historiskt och 

transnationellt perspektiv, speciellt eftersom att de olika källor som Nykvist nämner i sin artikel 

varierar från dokusåpan Robinson (1997-2003, SVT, 2004-2005, TV3, 2009-2012, TV4) , till 

grekiska myter och George Orwells 1984 (1949).  
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79 Ett exempel är Karin Nykvists påstående att det finns likheter mellan historien om Jeanne D’arc och 
Hungerspelen, det på grund av Katniss karaktär som en stark, självständig kvinna, och den karaktären finns inte på 
samma sätt i Battle Royale.  
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Slutsats 

De slutsater vi kan dra är att Hungerspelen och Battle Royale båda passar in på urmyten som vi 

tidigare etablerat, men att de också bygger på den egna kulturens utveckling. Våldet (som inte är 

en helt ovanligt del av den äventyrssaga som urmyten är) ska här ses i ett större sammanhang än 

de scener som är utvalda till den här uppsatsen för att man ska få en bra helhetsbild på vad 

våldets funktion faktiskt är. Båda filmerna motiverar sitt våld med överlevnad, även om vissa 

gärna använder våld som sista utväg, och vissa bestämmer sig för att “spela spelet” redan från 

början, men de som gör det presenteras med någon sorts onormal relation till världen och andra 

människor. De är endera tränade för det, har dödat förut eller så beskrivs de som sadister eller att 

de är utan emotionell förmåga. I slutet straffas de som begår våldsdåden, eller snarare de som 

hjälper till och låter våldsdåden begås, men det våldet rättfärdigas med bland annat de 

våldsscener som diskuterats i analysen. De utvalda scenerna är i sig inte viktiga för att föra 

historien framåt utan måste som nämnts ses på i ett större sammangang. Scenen i Hungerspelen 

är bara en del i spelen, och scenen i Battle Royale är bara en del av programmet. En skillnad 

mellan de två berättelserna här är dock att Battle Royale inte har så mycket historia om före och 

efter programmet, medans Hungerspelen fortsätter i två böcker till. Hungerspelen har därför 

möjlighet att vidareutveckla och förjupa sig i saker senare, medan Battle Royale blir mer ytlig, 

och fokuserar mer på själva programmet än på relationer och omvärlden.  

 Adaptationsfokuset ligger på att det är en berättelse som kan spåras tillbaka till 

urmyten, men också att ämnet som behandlas är ett svåradapterat ämne. Att adaptera våld är 

alltid svårt, men att adaptera våld mellan och mot barn är ännu svårare, och filmskaparna måste 

göra tolkningar av texten som gör att filmen både visar det budskap som berättelsen har, men 

samtidigt gör att den går hem hos publiken. Vi kan också se att det uppenbart finns inspiration 

till berättelserna från flera olika håll, och att ett fokus som är vinklat mot intertextualitet och 

hypertextualitet gör att man kan analysera filmen och böckerna från flera olika adaptationsbara 

områden. De mest intressant är dock den mellan urmyten och böckerna/filmen. Båda historierna 

passar in på den stomme som urmyten är till äventyrsberättelser idag och även om de kanske inte 

har skrivits om till moderna myter, så har de ändå lyckats att adaptera urmyten till sina egna 

historier. Orsaken till att man inte kan kalla Hungerspelen och Battle Royale för moderna myter 
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är det faktum att man kan hitta flera likheter mellan dem och andra verk, och de har därför inte 

tillfört något nytt till det moderna mytskapandet. 

Andra problem med adaptationen har varit synvinkeln och att Hungerspelen är skriven 

från Katniss synvinkel, och båda filmerna har använt sig av filmiska grepp för att förmedla 

Katniss, och de japanska elevernas känslor. I Hungerspelen har de löst det genom klippning och 

spänningshöjande musik. Utöver synsättet så skiljer sig inte scenerna nämnvärt i de två olika 

medierna rent innehållsmässigt. Scenen i Hungerspelen har blivit mer detaljerad än vad den är i 

boken, medans den i Battle Royale är nästintill identiskt i de båda medierna. Orsaken till varför 

Hungerspelen som är en mer ungdomsanpassad berättelse har fått en våldsammare och 

explicitare filmversion är svårt att säga, men troligtvis beror det på att våld ändå lockar folk till 

att se på filmerna. Dock anser jag att diskussionen om åldersgränsen på filmen är relevant 

eftersom att den har fått en mycket låg åldersgräns i förhållande till vad som visas. Intressant är 

också att filmen inte klippts alls eller på annat sätt faktiskt anpassats till den åldersgräns som den 

fick i Sverige, och diskussionen kan komma att få ny luft under vingarna i och med att nästa film 

i serien kommer under 2013.  

 Filmhistoriskt kan vi också se vissa intressanta paralleller som kan relateras till 

adaptation. Hungerspelen är en Hollywoodfilm och ser därför ut som den traditionella 

Hollywoodfilmen. I Battle Royale kan vi istället se vissa likheter mellan filmen (och boken), och 

vissa filmiska grepp från jidai-geki-filmer (som i vanliga fall är historiska filmer). Battel Royale 

skulle snarare definieras som en gendai-geki. Till det kan tilläggas att den litterära förlagan 

Battle Royale gör många referenser till den japanska (pop)kulturen och till Japans historia. Det är 

i de här aspekterna de två historierna skiljer sig åt mest eftersom att den japanska historien just 

blir extra rotad i något som är mycket japanskt och därför inte applicerbart på Hungerspelen. En 

intressant vinkling hade här varit att se närmare på hur just Hungerspelen och Battle Royale står i 

relation till andra verk och om det går att hitta något väldigt amerikanskt respektive japanskt i de 

två verken. Hungerspelen har med sina explicita våldsscener som innehåller en hel del realism 

gått långt från det insinuerade våldet i 1930-talets gangsterfilmer, eller det våld som i 

splatterfilmerna under 1980-talet fick en nästan komisk effekt. Battle Royale har istället flera 

likheter med den äldre filmen, men kan knappast kallas bakåtsträvande, utan snarare är det 

viktigt att se på hur den japanska filmens kulturhistoria har utvecklats jämsides med den 

amerikanska i Hollywood. Här är dock Joseph Andersons resonemang i hans artikel om den 
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japanska samurajfilmen och den amerikanska westernfilmen intressanta där han argumenterar för 

att det finns vissa likheter mellan den japanska och amerikanska filmen, då i form av stilistiska 

och innehållsmässiga grepp.  

 I den moderna japanska filmen är det också den så kallade “dove violence” stilen 

som idag växer fram. Battle Royale passar in i den beskrivningen av dove violence som McRoy 

ger och med Coles resonemang om att barnen är de som är mest sårbara och det är de som blir 

skeppade till ön, så kan vi definitivt se att Battle Royale inte bara har likheter med de gamla 

jidai-geki-filmerna utan att den också experimenterar med vad som idag finns i den moderna 

japanska skräckfilmen. 
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