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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Romanen The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy av Douglas Adams skrevs 1979 och 

blev film 20051. Filmmanuset var någonting som växte fram under lång tid som ett 

samarbete mellan romanens författare Douglas Adams och det brittiska 

produktionsbolaget ”Hammer and Tongs”2. Projektet försenades ytterligare av att 

Adams avled innan det hunnit bli färdigt. När filmen hade premiär var åsikterna 

delade, en del kritiker ansåg att filmen fångat romanen,3 medan andra tyckte att 

filmatiseringen var en blek kopia som inte kunde fånga originalets humor och att det 

som värst liknade dålig barnteve.4 

   Det här fenomenet är vanligt bland romaner som filmatiserats och beror på 

uppfattningen att filmskaparen gjort vissa, enligt publiken, oförlåtliga ändringar i 

handlingen i jämförelse med det skriftliga originalet. Missnöjet grundar sig i en 

oförståelse av de två olika mediernas grundförutsättningar, som trots att de delar 

många likheter också har många olikheter.5 

   Jag har tidigare arbetat med romanen och filmatiseringen av The Hitchhiker´s 

Guide to the Galaxy, då i form av en adaptionsanalys som byggde på hur 

berättartekniken i romanen överförts till film 6. Jag kunde konstatera att det 

berättartekniska inte skiljde sig så mycket mellan romanen och filmen, men fann att 

diegesen inte riktigt överensstämde vilket väckte ett intresse för en mer djupgående 

analys med det som fokus. 

 

 

 

 

                                                   
1 The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy är den första i en samling om fem romaner som alla går under 
samlingsnamnet The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy. Romanerna som följer är The Restaurant at 
the End of the Universe, Life, the Universe and Everything, So Long and Thanks for All the Fish och 
Mostly Harmless. 
2 ”Hammer and Tongs” består av regissören Garth Jennings och producenten Nick Goldsmith. 
Robert Stamp, The making of the Hitchhiker´s Guide to the Galaxy s. 11 
3 Expressen, avdelning Fredag, 2005-08-05 
4 Dagens Nyheter, avdelning Kultur, 2005-08-03 
5 Brian McFarlane, Novel to Film. An Introduction to the Theory of Adaptation, 1996, s. 11f. 
6 Frida Lundell, The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy. En intermedial studie av Douglas Adams bok 
och Hammer and Tongs filmatisering 



 

 

4 

1.2 Syfte, Problemformulering och Metod 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att göra en jämförande analys mellan Douglas 

Adams roman The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy och Hammer and Tongs´ 

filmatisering med samma namn. Jag kommer att utgå från Roland Barthes teorier om 

de narrativa funktionerna i en berättelse, och fokusera främst på kärnfunktionerna. 

Eftersom kärnfunktionerna är romanens grundelement så styr de även filmens tema. 

Med anledning av detta kommer jag att analysera huruvida romanens tema har 

ändrats när adaptionen till film har gjorts. 

Jag har även valt att koncentrera mig på hur viss bakgrundsinformation i diegesen 

presenteras i filmen i jämförelse med romanen. För att kunna genomföra min studie 

har jag utgått från följande frågeställning: 

• Vilka kärnfunktioner finns i romanen? 

• Vilka kärnfunktioner finns i filmen? 

• Skiljer sig kärnfunktionerna åt och i så fall på vilket sätt? 

I transformationen från ett skriftligt medium till ett visuellt är det nödvändigt att göra 

en del förändringar i hur bakgrundsinformationen som är relevant för diegesen 

presenteras för tittaren (i jämförelse med hur samma bakgrundsinformation 

presenteras för läsaren av romanen) på grund av de två mediernas olika 

förutsättningar. Denna nödvändighet leder mig vidare till den sista delen av min 

problemformulering, nämligen: 

• Hur presenteras bakgrundsinformationen i filmen i jämförelse med romanen? 

• Påverkar eventuella ändringar i kärnfunktionerna och i presentationen av 

bakgrunden berättelsens tema? 

 

Som metod har jag valt att göra en komparativ intermedial studie med fokus i Roland 

Barthes teorier om de narrativa funktionerna, och jag kommer även att använda mig 

av Brian McFarlanes syn på Barthes begrepp. Fokus kommer främst att ligga på att 

identifiera och jämföra eventuella skillnader mellan romanen och filmen när det 

gäller kärnfunktionerna och deras inverkan på berättelsens tema, men jag kommer 

även att studera och analysera hur transformationen av berättelsen från skriftligt till 

visuellt medium har ändrat hur viss bakgrundsinformation som är relevant för 

diegesen presenteras för tittaren i jämförelse med hur samma information presenteras 

för läsaren i romanen. 
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   Mina observationer kommer att sättas i relation till de litteraturvetenskapliga 

teorier och begrepp som kort kommer presenteras under rubriken Tidigare 

forskning, för att sedan förklaras mer ingående under rubriken Fördjupning av de 

narrativa funktionerna. Efter det kommer själva analysen där jag presenterar 

resultaten av min studie. Min uppsats kommer att avslutas med en sammanfattning. 

 

1.3 Tidigare forskning 

1.3.1 Om Adams 

Om författaren Douglas Adams finns det inte speciellt mycket tidigare forskning, 

utan det mesta som finns skrivet består av bok- och filmrecensioner. De senaste åren 

har det även skrivits några biografier om Adams7, bland annat den 

populärvetenskapliga Don´t Panic: Douglas Adams and the hitchhiker´s guide to the 

galaxy av Neil Gaiman. 

   Gaiman skriver om Douglas Adams och hans mest populära verk The Hitchhiker´s 

Guide to the Galaxy i en stil och med ett språk som påminner väldigt mycket om 

Adams egen författarstil. Biografin fokuserar inte bara på Adams utan är lika mycket 

en biografi över tillkomsten av hans mest kända verk. Gaiman börjar från början, när 

Adams gick på college och fortsätter sedan med hans utveckling både karriärmässigt, 

personligt och som författare. Han blandar den egna texten med utdrag ur Adams 

tidigare verk och intervjuer med Adams vänner och gamla kollegor. Biografin ger en 

bra överblick över tillkomsten av romanen, som började som en radioföljetong för att 

sedan bli teater och tv innan den slutligen trycktes i bokform, samtidigt som den 

speglar Adams liv och karriärutveckling i samband med succén av hans verk. 

Efter att biografin släpptes första gången har den tryckts i tre reviderade upplagor. 

   Det finns inte heller speciellt mycket skrivet om varken Adams eller The 

Hitchhiker´s Guide to the Galaxy i form av litteraturvetenskapliga studier och 

avhandlingar. I Sverige finns det en C-uppsats från Luleå Tekniska Universitet; A 

study of Thomas Tidholm´s translation of The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy som 

undersöker och jämför romanens översättning från engelska till svenska. 

Uppsatsförfattaren konstaterar att den svenska översättningen är helt likvärdig med 

det engelska originalet, och att man som läsare får samma läsupplevelse av den 

                                                   
7 Douglas Adams avled 2001 
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svenska romanen som den engelska. Det finns även en B-uppsats som jag skrev 

2006, The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy. En intermedial studie av Douglas 

Adams bok och Hammer and Tongs filmatisering, som har sin tyngdpunkt i 

narratologin och som jämför berättarens roll i romanen respektive filmen. 

   Jag har tagit fasta på resultatet från översättningsstudien från Luleå Tekniska 

Universitet, och den i kombination med min egen uppfattning om den svenska 

översättningens likvärdighet med det engelska originalet, har jag valt att främst 

använda mig av den svenska romanen. Det är alltså till den som sidhänvisningar, 

citat och referat hänvisar. 

 

1.3.2 Om intermedialitet och adaption 

Inom fältet intermedialitet finns det en mängd böcker, avhandlingar och texter. Hans 

Lund konstaterar i boken Medier i samspel att just förhållandet mellan en roman som 

blir filmatiserad och själva filmen verkar vara särskilt populärt, trots att just den 

aspekten av medier i samspel är relativt ny.8 

   Just förhållandet mellan roman och film tar forskaren Brian McFarlane upp i sin 

bok Novel to Film. An Introduction to the Theory of Adaptation. Han konstaterar att 

så fort som filmen började betrakta sig själv som narrativ underhållning kom idéerna 

om att leta efter material i den narrativa tradition som var mest populär, nämligen 

romanerna, och att den processen har fortgått ända fram tills idag. Han menar vidare 

att filmskaparnas motiv verkar pendla mellan krass kommersialism och stor respekt 

för litterära verk.9 Han tar stöd av författaren Anthony Burgess, som säger: 

”Every best-selling novel has to be turned into a film, the assumption being that the 

book itself whets an appetite for the true fulfillment – the verbal shadow turned into 

light, the word made flesh.”10 

Det som Burgess säger, att varje framgångsrik roman nästan måste bli film på grund 

av någon slags förverkligande eller fulländning av verket ska också enligt McFarlane 

vara anledningen till man som tittare går och ser en filmatiserad roman, men också 

anledningen till att filmer baserade på romaner inte alltid får så bra recensioner. 

                                                   
8 Medier i samspel, i Intermedialitet. Ord, bild och ton i samspel, red. Hans Lund, 2002 
9 McFarlane, s. 7 
10 McFarlane hänvisar på s. 7 i Novel to Film till Anthony Burgess, On the Hopelessness of Turning 
Good Books into Films, 1975 s.15 
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   Publiken är helt enkelt nyfiken på att se romanen visualiserad, och blir sedan ofta 

besviken när filmskaparens verk och vision inte överensstämmer med deras egna 

mentala bild av berättelsen.11 

   I många böcker och avhandlingar så citeras författaren Conrad och filmskaparen 

Griffith för att belysa likheterna och skillnaderna mellan roman och film. Det som 

förenar filmen och romanen är att det i filmen finns en styrande funktion som leder 

tittaren på ett sätt som påminner om sättet som berättaren styr läsaren i en roman.12 

Joseph Conrad skrev i förordet till sin roman Nigger of the Narcissus om sitt 

författarskap: 

“My task which I am trying to achieve is, by the powers of the written word, to make 

you hear, to make you feel – it is, before all, to make to see.”13 

Conrad konstaterar att hans uppdrag som författare, det han strävar efter i sina texter 

är att få läsaren att höra, känna och att se det han berättar. Det finns ett tydligt eko av 

Conrads kommentar i filmskaparen D.W Griffiths uttalande, vilket gjordes sexton år 

senare då han beskrev sina filmiska intentioner: 

”The task that I am trying to achieve is above all to make you see.”14 

Trots att Griffiths uttalande inte är lika tydligt som Conrads så visar det på att även 

han strävar efter att förmedla någonting till sin publik, men enda skillnaden är att han 

gör det med visuella bilder istället för genom ord. Det som visas i citaten är just det 

som gjort att filmen blivit lika populär som romanen, nämligen dess förmåga att 

berätta, att få tittaren att ”se”. 

   George Bluestone, som är professor i film vid Bostons Universitet, tar upp 

förhållandet roman – film i sin bok Novels into Film och även han menar att de båda 

uttalandena av Conrad och Griffith visar på allt som romanen och filmen har 

gemensamt – nämligen förmågan och intentionen att måla upp en bild och skriva en 

historia för läsaren respektive tittaren, men att det även är precis det som skiljer dem 

från varandra: 

”[...] between the percept of the visual image and the concept of the mental image 

lies the root difference between the two media.”15 

                                                   
11 McFarlane, s. 7 
12 Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson, Epikanalys. En introduktion. 1999, s. 150 
13 George Bluestone hänvisar i Novels into Film, 2003 på s. 1 till Joseph Conrad, A Conrad Argosy, 
1942 s. 83 
14 McFarlane, s. 4 
15 Bluestone, s. 1 
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Hans uttalande överensstämmer med det som Burgess och McFarlane säger, 

nämligen att det är stor skillnad på att se en roman visuellt, det vill säga själva 

filmatiseringen och att ”se” en roman i mentala bilder samtidigt som man läser den. 

Detta är också som sagt både anledningen till att läsaren vill se filmatiseringen och 

att filmen ofta inte faller tittarna som läst romanen i smaken; deras mentala bild 

stämmer helt enkelt inte överens med den version som filmskaparen framkallat på 

vita duken. 

   När en roman ska adapteras och bli film finns det gränser för vad som kan 

överföras direkt och vad som måste transformeras. En forskare som tar upp det här 

närmare är Roland Barthes som i sin artikel Introduction to the Structural Analysis of 

Narratives från 1966 delar in berättelsen i tre olika analysnivåer; funktionsnivån, 

aktionsnivån och narrationsnivån. Han menar att en berättelse består av flera olika 

funktioner, som alla går att dela in i olika kategorier. 

”A narrative is never made up by anything other than functions: in differing degrees, 

everything in it signifies.”16 

Barthes åsikt är att allting i ett narrativ består av funktioner, och att alla är mer eller 

mindre viktiga. Det är på denna princip han utvecklat teorin om de allra viktigaste 

funktionerna, nämligen kärnfunktionerna. Dessa kommer jag att återkomma till och 

förklara närmare under rubriken De narrativa funktionerna. 

   Jag kommer i min analys att främst fokusera mig på den nivå Barthes benämner 

som funktionsnivån. Funktionerna på den här nivån går att dela in i två 

underkategorier, distributiva och integrativa. Även dessa kommer jag att presentera 

närmare under samma avsnitt som jag nämner ovan. 

   När Barthes presenterade den här strukturalistiska teorin om de narrativa 

funktionerna och de olika analysnivåerna 1966 inkluderade han inte filmen i sitt 

resonemang, men Brian McFarlane anser att teorin utgör en bra grund för att 

undersöka vad som kan överföras direkt och vad som måste adapteras/anpassas när 

man filmatiserar en roman, och har utifrån det perspektivet använt sig av Barthes 

ursprungliga teori i sin avhandling där han analyserar adaptionen från roman till film. 

 

 

                                                   
16 Roland Barthes, Structural Analysis of Narratives i Image, Music, Text, 1999 s. 92 
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2. Fördjupning av de narrativa funktionerna 
Här presenteras en fördjupning av de begrepp som Barthes använder sig av i sin 

strukturalistiska analys, där han delar in alla elementen i en berättelse i delar som han 

kallade för narrativa funktioner. Jag har redan kort tagit upp dem under rubriken Om 

intermedialitet och adaption. Här presenteras även Brian McFarlanes syn på 

Barthes teori för att anpassa den till intermediala studier. Dessa begrepp kommer 

senare att ställas i relation till min analys. 

 

2.1 De narrativa funktionerna17 

Den franske forskaren Roland Barthes delar berättelsen i tre olika nivåer och 

konstaterar att allt består av olika funktioner. Funktionerna på funktionsnivån, vilket 

är textens innehållsplan, delas in i två huvudgrupper, distributiva och integrativa, 

som sedan ytterligare delas in i undergrupper.  

 

2.2 Distributiva funktioner 

De distributiva funktionerna refererar till handlingar eller händelser, de är 

horisontella till sin natur och hänger samman linjärt genom hela berättelsen. De 

syftar på funktioner av ”görande”.18 De distributiva funktionerna kan delas in i två 

undergrupper, kärnfunktioner och katalysatorer. 

 

2.2.1 Kärnfunktioner19 

Kärnfunktionerna är de viktigaste av de två funktionerna, och betecknar de så kallade 

vändpunkterna i berättelsen:  

”A nucleus cannot be deleted without altering the story [...]”20 

Händelserna som de refererar till öppnar upp för olika möjligheter i historien, de 

skapar ”osäkra” stunder som läsaren/tittaren uppfattar som alternativa vändpunkter, 

där varje möjlighet har egna konsekvenser för den fortsatta berättelsen. 

Kärnfunktionerna utgör berättelsens kärna och är sammanbundna kronologiskt och 

logiskt genom att funktionen är en orsak eller en följd av en annan kärnfunktion. 

                                                   
17 Hela stycket 2.1, 2.2 och 2.3 refererar till Barthes Structural Analysis of Narrative i Image, Music, 
Text om ingenting annat anges. 
18 McFarlane använder sig av uttrycket ”a functionality of doing”, s. 13 
19 Även kallade cardinal functions eller nuclei. 
20 Barthes, s. 95 
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Man kan säga att sammanlänkningen av kärnfunktionerna utgör berättelsens skelett, 

och om en kärnfunktion ändras så förändras automatiskt händelseförloppet i resten av 

berättelsen. 

 

2.2.2 Katalysatorer 

Katalysatorerna fungerar som en motpol till de osäkra kärnfunktionerna. Deras roll är 

att förankra berättelsen i en specifik typ av verklighet och att ge tyngd åt den 

verkligheten. De skapar stunder av säkerhet och vila för läsaren/tittaren. De kan även 

användas för att accelerera, försena eller ge nytt perspektiv åt berättelsen. 

 

2.3 Integrativa funktioner 

De integrativa funktionerna är mer diffusa till sin karaktär än de distributiva, men 

som är av lika stor vikt för berättelsen som de förra. Här syftar Barthes till exempel 

på psykologisk information som presenteras om karaktärerna och fakta om deras 

identiteter. De integrativa funktionerna är vertikala till sin natur, i motsats till de 

horisontella distributiva funktionerna. De integrativa har sin grund i ”varande” i 

ställer för i ”görande”.21 

   Medan kärnfunktionerna säger någonting om handlingen säger indikatorerna 

någonting om tingens väsen. Även de integrativa funktionerna kan delas in i två 

undergrupper, indices proper och informanter. Jag kommer inte att använda mig 

nämnvärt av varken Indices proper eller av Informanterna i min analys, men jag 

vill ändå nämna dem kort för att återspegla en så korrekt och sammansatt bild av 

Barthes teorier som möjligt. 

 

2.3.1 Indices proper 

Indices proper handlar om specifika karaktärersdrag hos personerna i berättelsen, 

men används också för att beskriva atmosfärerna i berättelsen. De är med diffusa till 

sin karaktär och mer öppna för adaption är informanterna. Indices propers främsta 

syfte är att läsaren ska lära känna en karaktär eller en atmosfär. 

 

 

 
                                                   
21 McFarlane använder sig av uttrycket ”a functionality of doing” och ”a functionality of being”, s. 13 
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2.3.2 Informanter 

Informanterna är som namnet antyder en källa till information. De innehåller 

konkreta uppgifter, t.ex. namn, yrke och ålder för karaktärerna. Informanterna kan 

överföras direkt och kräver ingen adaption.22 

 

Roland Barthes teori om berättelsens struktur var i sitt ursprung endast tänkt att 

användas i analysen av romaner, men McFarlane har funnit att den strukturalistiska 

analysen även lämpar sig för att urskilja vad som kan överföras direkt och vad som 

måste anpassas, till exempel när en roman ska bli film. McFarlane anser att de delar 

som är mest lämpade för direkt överföring från roman till film är de som återfinns i 

kategorin om distributiva funktioner, det vill säga kärnfunktionerna och 

katalysatorerna. Han resonerar vidare att de även är viktigast i processen att överföra 

roman till film eftersom de två tillsammans skapar själva grunden för berättelsen. 

   De integrativa funktionerna är däremot inte lika viktiga i adaptionsprocessen, och 

inte heller lika öppna för en ren överföring. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
22 McFarlane s. 14 
23 Ibid s. 13 
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3. Analys 
I den här delen av min uppsats kommer jag att analysera romanen och filmen The 

Hitchhiker´s Guide to the Galaxy utifrån den frågeställning som jag tidigare 

presenterat. Jag kommer att fokusera på Barthes och McFarlanes teori om de 

narrativa funktionerna, och då främst kärnfunktionerna samt katalysatorerna för att 

undersöka hur adaptionen eventuellt förändrat berättelsens kärnfunktioner och hur 

filmskaparen har valt att presentera bakgrundsinformationen till diegesen för tittaren 

i jämförelse med hur samma information delges läsaren i romanen. Jag kommer även 

att titta på hur transformationen från roman till film har påverkat berättelsens tema 

som handlar om meningen med livet och vår existens. 

 

3.1 Kärnfunktionerna 

Här presenteras de kärnfunktioner som jag funnit i romanen respektive filmen. Jag 

kommer att motivera kort efter varje kärnfunktion varför jag anser att de är 

kärnfunktioner för att sedan göra en jämförande analys av dem, där jag diskuterar 

eventuella likheter och skillnader mellan de två verken. 

 

3.1.1 Kärnfunktionerna i romanen24 

The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy är en ganska komplicerad roman om man tittar 

på hur den berättas. Den är full av analepser och prolepser, och det är inte sällan 

själva berättelsen om huvudpersonerna avbryts för att ge plats åt ett eller flera kapitel 

av berättarens kommentarer eller utdrag ur det fiktionella uppslagsverket Liftarens 

Guide till Galaxen. Dessa utdrag kan handla om historiska händelser, framtiden, 

händelser vid samma tidpunkt på en annan planet eller bara vara en sidonotering som 

egentligen inte är relevant för romanen i sig. Detta gör att det uppstår en del 

svårigheter när det kommer till att identifiera kärnfunktionerna, och den kronologiska 

ordning de enligt Barthes följer. 

   Kärnfunktionerna bryter här mot Barthes teori då de inte presenteras kronologiskt i 

berättelsen. Jag har tagit ut de viktigaste händelserna och presenterar dem nedan i 

den ordning de berättas i romanen utan att ta hänsyn till teorin om kronologin. För att 

inte ta för mycket plats har jag valt att återge kärnfunktionerna i punktform, och i 

                                                   
24 Jag har använt den svenska översättningen av Thomas Tidholm från 1998, Liftarens Guide till 
Galaxen 
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Bilaga 1 ges en utförligare förklaring till varför jag har valt ut de här händelserna 

som kärnfunktioner. 

• Vogonerna utplånar Jorden. 

• Ford och Arthur liftar med dentrasserna på vogonskeppet. 

• Zaphod stjäl skeppet Hjärtat av Guld. 

• Zaphod bestämmer sig för att bli president och stjäla Hjärtat av Guld.  

• Ford och Arthur blir upptäckta av vogonerna och utslängda i rymden. 

• Ford och Arthur blir räddade av Hjärtat av Guld. 

• Den oändliga osannolikhetsdriften skapas av en student. 

• Tricia, Ford, Arthur och Zaphod hittar Magrathea och blir beskjutna med missiler.  

• Missilerna förvandlas till en val och en vas petunior som störtar ner på Magrathea 

och dör. 

• Slartibartfast berättar för Arthur om forskningprogrammet och frågan om meningen 

med livet, universum och allting. 

• Arthur återförenas med Trillian, Ford och Zaphod och träffar mössen. 

 

3.1.2 Kärnfunktionerna i filmen 

Filmen The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy är till skillnad från romanen inte riktigt 

lika oorganiserad trots att det finns vissa brott mot kronologin. Berättandet sker mer 

linjärt, med enstaka inlägg från den elektroniska Liftarens Guide till Galaxen. 

• Arthur och Ford är på puben och Ford berättar om hur han och Arthur träffades. 

• Arthur träffar Trillian på en fest, hon åker iväg med Zaphod. 

• Vogonerna utplånar Jorden. 

• Ford och Arthur får lift med dentrasserna på vogonskeppet. 

• Ford och Arthur blir upptäckta av vogonerna och utslängda i rymden.  

• Ford och Arthur blir upplockade av Hjärtat av Guld. 

• Hjärtat av Guld blir jagat av vogonflottan. 

• Humma Kavula tar Zaphods ena huvud i pant. 

• Vogonerna tar Trillian som fånge. 

• Ford, Zaphod och Arthur fritar Trillian från Vogsfär. 

• Mössen kopplar in osannolikhetsdriften och Hjärtat av Guld åker till 

Magrathea. 
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• Missilerna förvandlas till en val och en vas petunior som störtar ner på 

Magrathea och dör. 

• Arthur träffar Slartibartfast. 

• Arthur träffar mössen som försöker ta hans hjärna 

• Vogonerna kommer ifatt dem och besegras 

• Magratheanerna slutför Jorden.2 och sätter ut den där den var från början. 

 

3.2 Jämförelse 

En snabb överblick visar att kärnfunktionerna är betydligt fler i filmen än i romanen, 

16 mot 11 stycken. Detta kan bero på att berättelsen som filmen berättar har fler 

underliggande historier än vad romanen har. Filmen har till exempel två extra 

karaktärer, Humma Kavula och Questular Ronstock, som saknas i romanen. I och 

med att de extra karaktärerna införts så har också berättelsen ändrats, i det här fallet 

så har den expanderat till att innefatta händelser som helt saknas i den litterära 

förlagan. 

 

3.2.1 Likheter 

Tittar man på de kärnfunktioner som jag tagit ut ur romanen och filmen ser grunden 

till historien nästan likadan ut. Den går i korthet ut på att Jorden utplånas av 

vogonerna, och i samband med det så liftar Ford och Arthur med ett av 

vogonskeppen, med hjälp av dentrasserna som arbetar på skeppen. De blir upptäckta 

av vogonerna som slänger ut dem i rymden. Där blir de räddade av skeppet Hjärtat 

av Guld, vars besättning är Zaphod Beeblebrox, Fords kusin och galaxens president 

och Trillian, en tjej från Jorden som Arthur träffat på en fest och blivit lite förtjust i 

samt den deprimerade roboten Marvin.  

   Tillsammans med dem åker Ford och Arthur för att leta efter den försvunna 

planeten Magrathea. De hittar planeten och blir där beskjutna med två missiler. När 

de kopplar in den oändliga osannolikhetsdriften för att komma undan förvandlas 

missilerna till en val och en vas petunior som störtar ner på planetens yta och avlider. 

   Väl på Magrathea träffar Arthur Slartibartfast som förklarar att Jorden bara var ett 

dataprogram och i själva verket styrdes av möss, allt för att räkna ut frågan till svaret 

på meningen med livet, universum och allting. Arthur träffar mössen och de försöker 

ta hans hjärna och ersätta den med en elektronisk variant. Deras försök avbryts när 
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vogonerna/den interstellära polisen kommer för att arrestera Zaphod för stölden av 

Hjärtat av Guld. 25 

 

3.2.2 Skillnader 

3.2.2.1 Stölden av Hjärtat av Guld och skapandet av den oändliga 

osannolikhetsdriften 

Trots att kärnfunktionerna från filmen nästan är direkt överförda från romanen till 

filmen finns det en del som skiljer de båda berättelserna åt.  

   Många av de kärnfunktoner i romanen som berör bakgrundsinformation om 

historien, till exempel hur och varför den oändliga osannolikhetsdriften skapades och 

händelsen när Zaphod stjäl Hjärtat av Guld har förminskats i filmen. 

   Båda ovan nämnda exempel har fått varsitt egna kapitel i romanen,26 där det 

berättas ganska ingående om både stölden av skeppet och om skapandet av den 

oändliga osannolikhetsdriften. I filmen nämns de nästan endast i förbigående. 

Skapandet av den oändliga osannolikhetsdriften får lite större plats i filmen än 

stölden av skeppet. En animerad sekvens visar hur det gick till då den oändliga 

osannolikhetsdriften skapades och varför, men den är inte på långa vägar lika utförlig 

berättarmässigt i jämförelse med romanen. Filmsekvensen känns som att den är med 

dels för att förklara och underlätta för publiken, dels som ett humoristiskt inslag, 

tänkt för att få publiken att skratta.27 

   Att Zaphod stulit Hjärtat av Guld är som sagt ägnat ett helt kapitel i romanen där 

det berättas hur själva stölden gick till men som läsare får man också veta detaljerna 

om varför han stjäl skeppet.28 Bakgrunden till stölden relaterar till romanens tema 

som jag nämnt tidigare handlar om meningen med livet. Zaphod söker efter personen 

med den verkliga makten för att få svaret på varför vi egentligen existerar och 

meningen med livet. Personen i fråga är den som styr hela universum och fungerar 

som en slags version av Gud i mänsklig form. 

                                                   
25 Vem det är som jagar Zaphod skiljer sig i romanen och i filmen. I romanen är det den interstellära 
polisen medan det i filmen är vogonerna ledda av vicepresidenten Questular Ronstock. 
26 Kapitel 10 respektive kapitel 4 
27 Animeringen visar hur man med hjälp av den ändliga osannolikhetsdriften ofta på fester fick 
värdinnans underkläder att flytta sig en halv meter åt vänster. 
28 Zaphod behöver Hjärtat av Guld och den Oändliga osannolikhetsfaktorn för att han vill leta reda på 
mannen som styr Universum. Presidentämbetet innehar inte någon verklig makt utan är en dimridå för 
att dölja den personen som innehar den verkliga makten. 
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   Hammer and Tongs´ har i sin tolkning valt att inte lägga så mycket tid varken på 

stölden eller på bakgrunden till den. Den visas för tittarna i förbigående i form av ett 

nyhetsinslag som Zaphod ser på tv:n i kontrollrummet på Hjärtat av Guld.29 I och 

med att filmskaparna har valt att presentera stölden för tittarna på detta sätt och inte 

visar varken stölden eller bakgrunden mer ingående missar filmatiseringen en stor 

del av romanens tema. Frågan om meningen med livet och vår existens och dess 

koppling till Hjärtat av Guld märks knappt alls genom det här sättet att berätta som 

valts i filmen. Personen som representerar Gud i människoform omnämns 

överhuvudtaget aldrig i filmen som därmed missar en stor del av de existentiella 

frågor som romanen behandlar. 

   Det enda som framgår tydligt av nyhetsinslaget är att Zaphod är president över 

galaxen och att han stulit skeppet Hjärtat av Guld. Han berättar senare i filmen om 

sin hjärnoperation och där återknyts det lite subtilt till romanens tema men mycket 

tappas bort eller väljs bort under filmens gång. 

 

3.2.2.2 Zaphods operation, Humma Kavula och åsiktsgeväret 

En större ändring som har gjorts i adaptionen från roman till film och där igenom 

även i kärnfunktionerna, har mer konkret med grundhandlingen att göra. I romanen 

åker huvudpersonerna till den plats de tror att Magrathea finns på, men i filmen tar 

historien en helt ny vändning. 

   I romanen har Zaphod genom mystiska omständigheter fått reda på koordinaterna 

till platsen där den mytomspunna planeten Magrathea ska finnas på, och han är själv 

inte helt säker på hur han fått tag på dem. Det hela involverar hans kandidatur till 

president, det faktum att han blev vald, stölden av Hjärtat av Guld och en 

hjärnoperation han har gjort på sig själv. Operationen tillåter hans båda hjärnor att 

enbart kommunicera med varandra, utan att Zaphod själv är medveten om det. 

Hans egen teori är att han fått reda på en massa saker om hur Universum verkligen 

styrs, och för att kunna fortsätta med sina efterforskningar behöver han Hjärtat av 

Guld, och då är han tvungen att bli president för att kunna få tillgång till skeppet. 

   Operationen är nödvändig för att han överhuvudtaget skulle kunna bli president, 

han är tvungen att koppla bort de delarna av hjärnan som har informationen om 

                                                   
29 Hammer and Tongs´, The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy, 00:25:49 – 00:26:20 
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Universum. Hade han varit medveten om vad han själv visste så hade han aldrig 

kunnat bli president.30 

   I Hammer and Tongs´ filmatiserade version har Zaphod inte koordinaterna utan 

skeppet med besättning åker till planeten Viltvodle 6. Där träffar de den religiösa 

ledaren Humma Kavula, som även var Zaphods motståndare i presidentvalet. Zaphod 

tror att de åker för att träffa Humma bara för att de har någonting otalt med varandra 

sedan valet, men i själva verket är det hans undermedvetna som för dem dit för att 

hämta koordinaterna till Magrathea. 

Humma lovar att ge koordinaterna till Zaphod i utbyte mot ett gevär som ska finnas 

på Magrathea. För att vara säker på att Zaphod ska komma tillbaks med geväret och 

inte lura honom så tar Humma ett av Zaphods huvuden som pant.31 

  Historien med Humma Kavula och åsiktsgeväret innebär en ny vänding i 

handlingen och en ny kärnfunktion i filmen som inte existerar eller har någon 

motsvarighet i romanen. Humma Kavula är som jag nämnt ledare för en religiös 

rörelse, och de har som alla andra religioner en skapelseberättelse som förklarar 

meningen med livet. På detta sätt anknyter filmen till romanens tema, men som med 

de flesta andra av de exempel jag tar upp marginaliseras temat och smälter ihop med 

berättelsens bakgrund. I romanen är temat tydligt framträdande och en drivkraft till 

berättelsen medan det i filmen får inta en plats i kulissen till förmån för andra 

händelser och olika miljöer. Det existerar stundtals i bakgrunden, men är inte 

någonting som är centralt för berättelsen. 

   Detsamma gäller för Zaphods hjärnoperation. När händelsen återberättas i filmen 

ges den inte så mycket vikt, medan den i romanen återberättas och kommer igen ett 

flertal gånger. När regissörerna till filmen The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy har 

valt att inte ge operationen särskilt mycket utrymme får det till följd att romanens 

tema än en gång reduceras, både i form av tid och i betydelse. Filmskaparna har 

försökt att få med temat i berättelsen genom Zaphods båda hjärnor och Humma 

Kavulas religiositet, men det får inte alls samma vikt eller relevans som i romanen 

helt enkelt för att det inte ges tillräckligt stor plats i diegesen. 

 

 

                                                   
30 Det hela förklaras i kap.20 i Adams, Liftarens Guide till Galaxen. 
31Hammer and Tongs´, The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy,  00:47:15 – 00:50:25 
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3.2.2.3 Vogonerna och kidnappningen av presidenten 

Ser man till kärnfunktionerna i romanen stjäl Zaphod Hjärtat av Guld, vilket han 

även gör i filmen, med den enda skillnaden att i den senare så kidnappar han även sig 

själv. Detta leder vidare till ytterligare skillnader när det gäller kärnfunktionerna. 

   I romanen jagas Zaphod och skeppet av den interstellära polisen men det har inte 

någon större betydelse för berättelsen, förutom i slutet av romanen då det är 

polisernas uppdykande som gör att huvudpersonerna och framförallt Arthur kan 

rymma från mössen då de försöker ta Arthurs hjärna. 

   I filmen däremot jagas Zaphod och skeppet av vogonerna, ledda av vicepresidenten 

Questular Ronstock. De tror att Trillian kidnappat Zaphod och tillfångatar därför 

henne när de hinner ikapp Hjärtat av Guld med passagerare på Viltvodle 6. 

Vogonerna tar Trillian till Vogsfär, där de dömer henne för kidnappning av 

presidenten och ska precis mata den Dreglande Dårfinken från Traal med henne då 

Ford och Zaphod ledda av Arthur dyker upp och räddar henne. 

   En underliggande del av den här berättelsen, och som egentligen bara antyds är 

kärleksaffären mellan Zaphod och Questular. I en dialog dem emellan ber hon 

honom komma tillbaka och sluta resa runt hela galaxen,32 och när Trillian ska sänkas 

ner till den Dreglande Dårfinken från Traal kan man tolka Questulars uttalande som 

att hon vet att Trillian är oskyldig men att hon är orolig för att Trillian och Zaphod 

skulle ha ett förhållande.33 

   Att Trillian blir tillfångatagen av vogonerna och förd till Vogsfär är kärnfunktioner 

som är nya för filmen och som alltså saknas i romanen. Jämförs romanens berättelse 

med filmens finns det vissa stora skillnader vilket tydliggörs av exemplet jag tagit 

upp ovan. I romanen drivs hela tiden handlingen framåt av temat, hela historien går i 

grund och botten ut på att finna meningen med livet. I filmen har berättelsen 

anpassats till en annan typ av berättande för att passa det nya mediet, och berättelsen 

har fått nytt fokus. Temat är som jag tidigare visat inte lika viktigt för berättelsen, det 

finns fortfarande närvarande men saknar nästan relevans. Istället är det karaktärerna 

och deras relationer som driver berättelsen framåt och som skapar den röda tråden i 

berättandet. 

 

                                                   
32 Ibid, 00:33:50 – 00:34:17 
33 Ibid, 01:01:25 – 01:03:05 
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3.2.2.4 Upplösningen 

I romanen presenterar Slartibartfast Arthur för mössen. I rummet är även Ford, 

Zaphod och Trillian. Mössen vill köpa Arthurs hjärna för att kunna få frågan till 

svaret om livet, universum och allting.34 Arthur vill behålla sin hjärna och mitt i 

diskussionen dyker den interstellära polisen upp för att arrestera Zaphod för stölden 

av Hjärtat av Guld. I tumultet smiter huvudpersonerna från mössen och så 

småningom planeten för att fortsätta mor Restauranten vid slutet av Universum, och 

där slutar även romanen.35 

   Även i filmen är det Slartibartfast som presenterar Arthur för mössen, och som i 

romanen är de andra tre huvudpersonerna på plats. Så långt är romanen och filmen 

lika i sina kärnfunktioner, men efter det så skiljer de sig åt. 

   I filmen försöker mössen ta Arthurs hjärna med våld, varpå Arthur slår ihjäl dem 

med en skål. Istället för den interstellära polisen så är det vogonerna tillsammans 

med Questular Ronstock som dyker upp och ska ta fast Zaphod för stölden av Hjärtat 

av Guld samt presidentens kidnappare. De skjuter på de fyra huvudpersonerna som 

tar skydd bakom en husvagn och håller nästan på att skjuta dem då Marvin skjuter på 

vogonerna med åsiktsgeväret, varpå alla blir fruktansvärt deprimerade och faller ihop 

på marken utan förmågan att göra någonting alls. 

   De deprimerade vogonerna blir bortforslade av Magratheaner samtidigt som 

Questular återförenas med Zaphod och Arthur och Trillian inser att de är kära i 

varandra. Slartibartfast meddelar att de tänker sätta ut Jorden.2 på den ursprungliga 

Jordens ställe och då fortsätter livscykeln på Jorden som om ingenting hade hänt. 

Filmen avslutas på samma sätt som romanen, med att huvudpersonerna, plus 

Questular, är på väg mot Restauranten i slutet av Universum.36 

   Både romanen och filmen tar här tydligt upp berättelsens tema när det visar sig att 

Jorden bara är ett datorprogram skapat för att få själva frågan till svaret om livet, 

universum och allting. Filmen tar det hela ett steg längre än romanen som slutar 

ganska så abrupt, i och med att Marvin skjuter vogonerna som blir deprimerade för 

att de inte känner att de har något meningsfullt liv. De betvivlar hela sin existens och 

känner bara hopplöshet. De undrar hur de ska kunna fortsätta när de inte vet varför 

de lever eller vad deras syfte i universum är. Filmen knyter även samman de 
                                                   
34 De vet sedan innan att svaret på frågan om meningen med Livet, Universum och Allting är 42. 
35 Adams, Liftarens Guide till Galaxen, kap 35, s. 168 
36 Hammer and Tongs´, The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy, 01:35:42 – 01:37:40 
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relationer mellan huvudpersonerna som tidigare funnits i fokus och drivit berättelsen 

framåt när förhållandet mellan Zaphod och Questular bekräftas för tittaren. 

 

3.3 Katalysatorerna 

McFarlane beskriver katalysatorernas funktion med orden: 

”Catalysers work in ways which are complementary to and supportive of cardinal 

functions. […] their role is to root the cardinal functions in a particular kind of 

reality […]”37 

Katalysatorernas funktion är att skapa en säker och trovärdig verklighet i berättelsen. 

De ska hjälpa till att balansera ut kärnfunktionernas osäkerhet och skapa ett visst 

mått av säkerhet åt läsaren/tittaren. 

   Jag kommer att använda mig av katalysatorerna för att analysera och jämföra sättet 

som författaren/filmskaparen bygger upp den fiktiva världen i berättelsen och hur de 

används för att förmedla bakgrunden till historien till åskådaren/läsaren. Den här 

bakgrundsinformationen syftar i de båda berättelserna till att skapa en fiktionell 

verklighet och en helhet för berättelsen att stå på samtidigt som de underlättar för 

läsaren/tittaren genom att förklara själva bakgrunden för historien. De påverkar även 

berättelsens tema eftersom de lyfter fram saker i berättelsen som är extra viktiga. Då 

det finns en mängd katalysatorer i filmen och i romanen har jag valt ut dem som jag 

tycker illustrerar mina iakttagelser bäst. 

 

3.3.1 Vogonernas ursprung 

I romanen ges en utförlig beskrivning av vogonernas ursprung och utveckling, för att 

förklara deras beteende och det faktum att de kastar ut Ford och Arthur i rymden när 

de upptäcker att de liftat med deras rymdskepp. Liftarens Guide till Galaxen förklarar 

bland annat om vogonerna: 

 
”[...] när vogonerna kravlade upp ur dom trögflytande vogosfäriska urhaven för 

första gången [...] var det som om evolutionens krafter hade tagit sin hand ifrån 

dom; helt enkelt givit upp, avskrivit vogonerna som ett beklagligt misstag och vänt 

sig bort i avsky. Dom utvecklades aldrig mera: dom borde aldrig ha överlevt. [...] 

Under tiden hade också naturen på planeten Vogsfär jobbat övertid för att 

                                                   
37 McFarlane, s. 14 
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kompensera för vad den en gång ställt till med. Sålunda frambringade den 

skimrande vackra pärlemor-skuttkrabbor som vogonerna smörjde kråset med, efter 

att ha krossat deras skal med järnklubbor; [...] smäckra gazell-liknande varelser 

med silkespäls och ögon som daggdroppar, som vogonerna brukade fånga och sätta 

sig på. Dom var värdelösa som transportmedel, eftersom deras ryggar omedelbart 

gick av, med vogonerna satte sig på dom ändå. På så vis förflöt många dystra 

årtusenden, ända tills vogonerna upptäckte principerna för hur man reser i rymden. 

Inom några få vog-år hade varenda vogon flyttat till Megabrantisklustret [...]. Varje 

år importerar man tjugosjutusen vackra skimrande pärlemor-skuttkrabbor från 

hemplaneten och tillbringar en lycklig berusad natt med att slå sönder dom med 

järnklubbor.”38 
 

I avsnittet får läsaren ganska mycket information om vogonernas ursprung och 

bakgrund, och den här informationen hjälper till att skapa en trovärdig och komplett 

värld där berättelsen utspelar sig. Nästan samma information ges åt tittaren i filmen, 

men den presenteras på ett annorlunda och ett inte lika tydligt sätt: 

   När Ford och Arthur har blivit upptäckta av vogonerna ombord på deras skepp förs 

de av en vakt till kommandobryggan för att träffa vogonkaptenen. När de anländer 

visar bilden kapten Prostetnic Vogon Jeltz som fiskar krabbor med ett metspö ur ett 

hål i golvet. När han fångat en krabba släpper han den på golvet varpå han mosar den 

med en tung metallklubba. När bilden utvidgar sig ser man även att han sitter på ett 

hjort-liknande djur vars rygg brutits av och tänjts ut så mycket att magen vilar mot 

golvet. 

   Jämför man filmen och romanen i det här specifika fallet står det klart att 

informationen som katalysatorerna ger i romanen finns med i filmen, men att de inte 

är lika självklara eller framgår på ett klart sätt för tittaren, som den gör för läsaren i 

romanen. Författaren har valt att ge läsaren informationen på ett sätt som gör att den 

är omöjlig att inte uppfatta, vilket kan tolkas som att den är av stor vikt för den 

vidare förståelsen av berättelsen. Det faktum att vogonernas skapelse och deras 

fortsatta utveckling, eller brist på utveckling, uttrycks så explicit tydliggör än en 

gång romanens tema. Vårt ursprung och vår historia är i allra högsta grad viktiga när 

det handlar om meningen med vårt liv.  

Att filmskaparna har valt att ta med samma information kan tydas som att de tycker 

att det är så pass viktigt för berättelsen att de vill ha med det, men det implicita sätt 
                                                   
38 Adams, Liftarens Guide till Galaxen, s. 41-42 
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de använder sig av, och det faktum att de inte ger tittaren någon som helst förklaring 

varken till krabborna eller till den hjortliknande stolen gör att dess betydelse 

förminskas. Hade man som tittare fått en förklaring till varför de här två sakerna 

förekommer hade det gett en djupare dimension inte bara till berättelsen men också 

till temat. Som det gestaltas nu kan det tolkas som att filmskaparna valt att ta med de 

här sakerna endast för att skapa en förankring i berättelsens verklighet utan någon 

som helst innebörd temamässigt. 

 

3.3.2 Babelfisken 

När Ford och Arthur kommit ombord på vogonskeppet i romanen säger Ford åt 

Arthur att vara tyst och ta fisken i örat när vogonkaptenen pratar i högtalarna, varpå 

han stoppar en liten fisk i örat på Arthur.39 Uppslagsverket Liftarens Guide till 

Galaxen förklarar snart därefter både för Arthur och för läsaren: 
 

”Babelfisken [...] är liten, gul och påminner om en igel. Det är förmodligen det 

knepigaste djuret i Universum. Den lever på hjärnvågor, inte från sin bärare utan 

från folk runtomkring. Den suger i sig alla omedvetna psykiska frekvenser ur denna 

form av energi och avger sedan i sin bärares hjärna ett slags telepatisk matris 

bestående av dels medvetna tankefrekvenser, dels av nervsignaler från samma 

hjärnas talcentrum. De språkliga mönster du faktiskt hör dechiffreras av matris av 

hjärnvågor som skapats hos dig av din babelfisk. Må det vara hur det vill – den 

praktiska nyttan av det hela är att om du stoppar en babelfisk i örat så kan du 

omedelbart förstå allt vad som säjs till dig, på vilket språk det än säjs. Nu är det ju 

ett så osannolikt sammanträffande att något så osannolikt användbart skulle ha 

uppstått av en ren slump att somliga tänkare har valt att se detta som det slutgiltiga 

och avgörande beviset på att Gud inte existerar. 

Diskussionen har förts ungefär som följer: 

– Jag vägrar att bevisa att jag existerar, säjer Gud. För bevisen förnekar tron, och 

utan tron är jag ingenting. 

– Men, säjer människan, i så fall är saken klar. Babelfisken skulle aldrig ha 

utvecklats av en slump. Den bevisar att Du existerar, och alltså bevisar den, som Du 

ju själv på pekar, att Du inte existerar. V.S.B 

– Åh jäsiken, säjer Gud. Det tänkte jag inte på. Och han försvinner i ett moln av 

logik.[…] 

                                                   
39 Ibid., s. 49 
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Beklagligt nog har babelfisken, genom att så effektivt undanröja alla språkliga 

barriärer mellan olika raser och kulturer, orsakat fler och blodigare krig än 

någonting annat i skapelsens historia.”40 

 

I filmen utspelar sig händelsen med babelfisken på nästan samma sätt som i 

romanen, Ford släpper fisken i Arthurs öra när de kommit ombord på skeppet så att 

han ska förstå vad vogonerna säger. Sedan förklarar verket Liftarens Guide till 

Galaxen, via en speak-over och med hjälp av en sekvens animerade bilder för tittaren 

vad babelfisken egentligen är för någonting. Guiden i filmen använder nästan exakt 

samma formuleringar som den gör i romanen (enl. citatet ovan) men det har kortats 

ned något och handlar främst om att babelfisken översätter och ungefär hur det 

fungerar. Biten där det berättas om huruvida den bevisar att Gud existerar eller inte 

och om de många krig den har orsakat nämns inte.41 

   Den här förklaringen hjälper både tittare som läsare lika mycket och kräver inte, 

som exemplet om vogonernas ursprung, någon särskild förkunskap om den skrivna 

historien. Att delen där Guiden berättar att babelfisken orsakat flera blodiga krig 

saknas i filmen gör att scenen inte blir en lika kraftig katalysator som i romanen, då 

en liten del av det som knyter an berättelsen till den fiktionella verklighet som 

skapats i romanen försvinner.  

   Samtidigt som katalysatorn blir mindre i filmen än i romanen förminskas temat 

väldigt mycket genom vad filmskaparna har valt att ta med och inte ta med i den här 

scenen i filmen. Jag tolkar det som att babelfiskens närvaro i filmen är någonting 

som tagits med att för att underlätta språkfrågan i den fortsatta handlingen och för att 

ge en känsla av autenticitet till berättelsen som presenteras, både i sig själv och som 

en kontext till den skrivna förlaga den baseras på. 

   I romanen däremot märks temat väldigt tydligt när babelfiskens ursprung förklaras 

och hela dess existens kommer att fungera som en representant för alla andra 

livsformer som existerar i universum. Författaren illustrerar genom sin dialog mellan 

Gud och människan den enorma komplexitet som ligger i ämnet om meningen med 

livet och den potentiella existensen av en Gud, och huruvida det går att tolka livet 

som ett bevis på att Gud finns. 

 
                                                   
40 Ibid., s. 51-52 
41Hammer and Tongs´, The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy,  00:18:55 – 00:19:32 
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4. Avslutning 
4.1 Sammanfattning 

I min uppsats har jag gjort en intermedial adaptionsanalys av Douglas Adams roman 

The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy och Hammer and Tong´s filmatisering med 

samma titel. Den teori som främst legat till grund för min analys är Roland Barthes 

strukturalistiska teori om de narrativa funktionerna, och jag har även använt mig av 

forskaren Brian McFarlane som har vidareutvecklat Barthes teori för att anpassa den 

för adaptionsstudier när roman blir film. Jag valde att fokusera på de narrativa 

funktioner som Barthes benämner som kärnfunktioner, vilka är de som utgör 

berättelses grund. I och med kärnfunktionerna och deras potentiella förändringar 

studerade jag även hur romanens tema blivit påverkat av trasformationen.  

Min frågeställnig var följande: 

– Vilka kärnfunktioner finns i romanen? 

– Vilka kärnfunktioner finns i filmen? 

– Skiljer sig kärnfunktionerna åt och i så fall på vilket sätt? 

   Jag tittade även närmare på katalysatorerna och sättet de förankrar berättelsen i den 

fiktionella världen. Jag undersökte främst hur filmskaparen förmedlar den 

bakgrundsinformation som hjälper till att skapa trovärdighet åt berättelsen i filmen i 

jämförelse med hur samma information förmedlas till läsaren i romanen. Även här 

studerade jag hur de olika förändringarna påverkade berättelses tema. De sista 

punkterna i min frågeställning löd som följer: 

– Hur presenteras bakgrundsinformationen i filmen i jämförelse med romanen? 

– Påverkar eventuella ändringar i kärnfunktionerna och i presentationen av 

bakgrunden berättelsens tema? 

 

4.2 Slutsats 

Jag fann att de flesta av de funktioner som Barthes benämnde som kärnfunktioner 

hade bevarats när romanen blivit film. De kärnfunktioner som inte hade överförts till 

filmen fanns fortfarande med i berättelsen som filmen gestaltar för tittaren, men 

deras betydelse hade minskat i jämförelse med romanen. 

   Jag kunde också konstatera att filmen hade fler kärnfunktioner än romanen, 16 i 

jämförelse med 11. Dessa nya kärnfunktioner kom sig av att filmskaparen utvecklat 

en del underliggande historier från romanen och gjort dem mer framträdande i 
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filmen, till exempel Trillians betydelse för historien. Filmen har också skapat nya 

vändningar i berättelsen som också de leder till nya kärnfunktioner, bland annat 

färden till Viltvodle 6 och besöket hos Humma Kavula. 

   När det gäller presentationen av bakgrundsinformation och katalysatorerna finns 

grunderna till den information som ges i romanen med i filmen, men får inte alls 

samma betydelse eller utrymme som det ges i romanen. Detta fann jag särskilt i 

exemplet med vogonernas ursprung, där det ges en utförlig förklaring i romanen, 

medan filmen har valt att ta med det väsentligaste i form av att kaptenen fiskar 

krabbor som han sedan dödar med en järnklubba samt att han sitter på en hjort-

liknande varelse som har en uppenbart bruten rygg. Dessa båda saker representerar 

saker från vogonernas utveckling som får sin förklaring i romanen, men som inte ges 

någon vidare betydelse i filmen. Det förhåller sig på ett liknande sätt i exemplet med 

babelfisken. Förklaringen får nästan lika stort utrymme i filmen som i romanen, men 

vissa delar som har utelämnats gör att händelsen i filmen inte får samma tyngd som 

den i romanen. Syftet, vilket är att ge tyngd åt den fiktionella verkligheten som 

berättelsen utspelar sig i uppfylls, men inte med samma verkan som den något 

utförligare versionen i romanen ger. 

   Jag fann också att det tema som driver romanen framåt inte alls är lika närvarande i 

filmatiseringen. Många av de saker som illustrerar temat har utelämnats i filmen, till 

exempel babelfiskens uppkomst, eller som finns med men som inte alls förklaras för 

tittaren, till exempel vogonen som fiskar krabbor. Temat finns närvarande men 

endast implicit, då det inte finns någon möjlighet för tittaren att förstå betydelsen 

bakom de olika betydelsebärande scenerna och sakerna, om de inte är insatta i 

romanen sedan tidigare. Det som istället driver filmen framåt är de olika relationerna 

mellan karaktärerna. Den framväxande kärleken mellan Trillian och Arthur får mer 

plats i filmatiseringen och den nya karaktären Questular skapar ytterligare en relation 

med Zaphod. 
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4.3 Fortsatta studier 

Jag har i min analys fokuserat på Barthes teorier om kärnfunktioner och 

katalysatorerna, och när det gäller det senare koncentrerat mig på två olika exempel 

som belyser den helhetsbild jag tycker mig ha sett. Det skulle vara intressant att 

fortsätta adaptionsanalysen med fokus på vad McFarlane kallar the fidelity issue, en 

problematik som grundar sig i en uppfattning om att texten bara har en enda korrekt 

”mening” och som filmskaparen på något sätt ändrat eller förstört. 42 

   Det skulle även kunna vara tänkvärt att göra en närmare analys av karaktärerna i 

filmen i jämförelse med romanen, och då speciellt av Trillians karaktär, då jag har 

funnit att hon fått mycket större utrymme i filmen än i romanen, där hon knappt kan 

klassificeras som en huvudperson, i alla fall inte i den första romanen som är den 

som jag har tittat på här. En annan vinkel av en karaktärsanalys skulle kunna vara att 

studera närmare de för filmen nya karaktärerna Questular Ronstock och Humma 

Kavula, för att se vilken påverkan de har på berättelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
42 McFarlane, s.8 
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Bilaga 1 

Här beskriver jag utförligare vilka kärnfunktioner jag hittat i romanen respektive 

filmen The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy. Under varje kärnfunktion finns en 

förklaring till varför jag har klassificerat den som en kärnfunktion och dess påverkan 

på berättelsen. 

 

Kärnfunktionerna i romanen. 

• Vogonerna utplånar Jorden. 

Den här kärnfunktionen är anledningen till att Arthur liftar med Ford genom rymden 

och en förutsättning för diegesen. Om Arthur inte tvingats lämna Jorden för att 

överleva hade ingenting av det följande inträffat. 

• Ford och Arthur liftar med dentrasserna på vogonskeppet. 

Om inte dentrasserna plockat upp Ford och Arthur så hade de utplånats samtidigt 

som Jorden, vilket hade gjort berättelsen omöjlig att fortsätta. Att det var just 

dentrasserna som plockade upp dem har också betydelse, då de endast arbetar i köket 

på vogonernas skepp. Vogonerna själva skulle aldrig plocka upp en liftare och hade 

lämnat Ford och Arthur att dö på Jorden. Dentrassernas vänlighet upptäcks av 

vogonerna och resulterar i att Ford och Arthur blir utslängda i rymden. 

• Zaphod stjäl skeppet Hjärtat av Guld. 

Skeppet Hjärtat av Guld är en elementär del av The Hitchhiker´s Guide to the 

Galaxy. Skeppet är utrustat med den Oändliga osannolikhetsdriften som gör, när den 

är påkopplad, att skeppet passerar varje tänkbar punkt i varje tänkbart universum 

samtidigt istället för att behöva färdas genom hyperrymden vilket är oerhört 

tidsödande i jämförelse. När den oändliga osannolikhetsdriften är påkopplad händer 

därför de mest osannolika saker. Det är till exempel tack vare den som Hjärtat av 

Guld på eget bevåg plockar upp Ford och Arthur efter att de blivit utslängda i 

rymden av vogonerna. 

• Zaphod bestämmer sig för att bli president och stjäla Hjärtat av Guld. 

Zaphod hade aldrig kunnat stjäla Hjärtat av Guld om han inte varit president, och 

hade han inte stulit skeppet så hade Ford och Arthur dött i rymden när vogonerna 
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slängt ut dem. Det här är även den underliggande orsaken för det mesta som händer i 

romanen.43  

• Ford och Arthur blir upptäckta av vogonerna och utslängda i rymden. 

Om de inte blivit utslängda av vogonerna hade de aldrig blivit upplockade av Hjärtat 

av Guld. 

• Ford och Arthur blir räddade av Hjärtat av Guld. 

Om Hjärtat av Guld inte plockat upp dem hade de dött en sekund senare av 

kvävning, de hade inte träffat Zaphod och Trillian och därmed inte åkt till planeten 

Magrathea. 

• Den oändliga osannolikhetsdriften skapas av en student. 

Utan den Oändliga osannolikhetsdriften så hade Ford och Arthur inte blivit räddade 

av Hjärtat av Guld. Zaphod hade heller aldrig stulit skeppet om det varit utrustat med 

den vanliga ändliga osannolikhetsdriften och då hade han heller inte behövt bli 

president. Hade han inte varit president hade han inte opererat i sina hjärnor eller fått 

reda på den information som han dolt för sig själv genom operationen, och då hade 

den underliggande handlingen i diegesen inte funnits. De hade heller inte hittat 

Magrathea och inte blivit beskjutna med raketer vilket leder till att Arthur nästan blir 

mördad i en av de efterföljande romanerna. Arthur hade heller inte fått reda på 

sanningen om Jorden 

• Tricia, Ford, Arthur och Zaphod hittar Magrathea och blir beskjutna med missiler.  

Om de inte blivit beskjutna så hade Arthur inte kopplat in den Oändliga 

osannolikhetsdriften och då hade missilerna inte förvandlats till en val och en vas 

med petunior. 

• Missilerna förvandlas till en val och en vas petunior som störtar ner på Magrathea 

och dör. Valens kropp slår upp en krater när den landar, och det är genom den som 

Zaphod, Trillian, Ford och Arthur hittar en väg in i Magrathea. (Förvandlingen leder 

även i en senare roman till att Arthur blir kidnappad och nästan mördad). 

                                                   
43 Zaphod har någon mystisk anledning till varför han ville bli president, och en av anledningarna var 
att han kunde stjäla skeppet Hjärtat av Guld. Han kunde inte bli president om han visste det som 
gjorde att han ville bli president, så han opererade i sina två hjärnor så att hans intentioner inte skulle 
synas i de tester alla presidentkandidater får genomgå. Nackdelen är att han själv glömde varför han 
ville bli president. Små minnen kommer tillbaks under diegesens gång, men får inte något slut förrän i 
den fjärde romanen i serien. 
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• Slartibartfast berättar för Arthur om forskningsprogrammet och frågan om 

meningen med livet, universum och allting. 

Här förklaras allting både för Arthur och för läsaren och bakgrunden till Jordens 

historia ges. Den underliggande historien om frågan med livet, universum och allting 

fortsätter även den i kommande romaner. 

• Arthur återförenas med Trillian, Ford och Zaphod och träffar mössen. 

Mössen vill köpa Arthurs hjärna och ersätta den med en enklare elektronisk version. 

Samtidigt som de försöker övertala Arthur med milt våld stormas planeten av polisen 

som ska ta fast Zaphod för stölden av Hjärtat av Guld. I tumultet rymmer Ford, 

Arthur, Zaphod och Trillian från mössen. 

 

3.1.3 Kärnfunktionerna i filmen 

Filmen The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy är till skillnad från romanen inte riktigt 

lika oorganiserad. Berättandet sker mer linjärt, med enstaka inlägg från den 

elektroniska Liftarens Guide till Galaxen. 

 

• Arthur och Ford är på puben och Ford berättar om hur han och Arthur träffades. 

Arthur räddade Fords liv då han precis kommit till Jorden och försökte hälsa på 

en bil, med resultatet att han skulle blivit överkörd om inte Arthur räddat honom. 

Och nu ska Ford rädda Arthurs liv som gentjänst. Om Arthur inte räddad Ford är 

sannolikheten stor att Ford skulle liftat själv och Arthur skulle dött tillsammans 

med alla andra. 

• Arthur träffar Trillian på en fest, hon åker iväg med Zaphod. 

Arthur träffar Trillian på en fest och blir förtjust i henne, men eftersom han inte 

vill resa med henne till Madagaskar så lämnar hon festen tillsammans med 

Zaphod, som påstår att han är från en annan planet. Detta leder till att Trillian 

överlever när Jorden utplånas och att hon och Arthur återförenas när Ford och 

Arthur blir upplockade av Hjärtat av Guld. 

• Vogonerna utplånar Jorden. 

Den här kärnfunktionen är anledningen till att Arthur liftar med Ford genom 

rymden och en förutsättning för diegesen. Om Arthur inte tvingats lämna Jorden 

för att överleva hade ingenting av det följande inträffat. 
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• Ford och Arthur får lift med dentrasserna på vogonskeppet. 

Samma anledning som i romanen, d.v.s. om inte dentrasserna plockat upp Ford 

och Arthur så hade de utplånats samtidigt som Jorden, vilket hade gjort 

berättelsen omöjlig att fortsätta. Att det var just dentrasserna som plockade upp 

dem har också betydelse, då de endast arbetar i köket på vogonernas skepp. 

Vogonerna själva skulle aldrig plocka upp en liftare och hade lämnat Ford och 

Arthur att dö på Jorden. Dentrassernas vänlighet upptäcks av vogonerna och 

resulterar i att Ford och Arthur blir utslängda i rymden. 

• Ford och Arthur blir upptäckta av vogonerna och utslängda i rymden.  

Även här är anledningen samma som i romanen, om de inte blivit utslängda av 

vogonerna hade de aldrig blivit upplockade av Hjärtat av Guld . 

• Ford och Arthur blir upplockade av Hjärtat av Guld. 

Om Hjärtat av Guld inte plockat upp dem hade de dött en sekund senare av 

kvävning, de hade inte träffat Zaphod och Trillian och därmed inte åkt till 

planeten Magrathea. 

• Hjärtat av Guld blir jagat av vogonflottan. 

Vogonerna jagar Hjärtat av Guld för att Zaphod har stulit det och kidnappat sig 

själv samtidigt. Vicepresidenten Questular Ronstock leder jakten, mest för att 

hon och Zaphod verkar ha en kärleksaffär. Jakten leder så småningom till att 

vogonerna tillfångatar Trillian och tar henne till Vogsfär för att bli uppäten av 

den Dreglande Dårfinken från Traal som straff för kidnappningen av Zaphod. 

• Humma Kavula tar Zaphods ena huvud i pant. 

Humma Kavula har koordinaterna till planeten Magrathea som Zaphod vill åka 

till, och för att Humma ska ge dem till Zaphod vill han ha ett gevär från 

Magrathea i utbyte. För att vara säker på att Zaphod inte lurar honom och bara 

tar koordinaterna utan att komma tillbaks med geväret så tar han hans ena huvud 

i pant. Geväret leder i sin tur till att Marvin räddar Ford, Zaphod, Trillian och 

Arthur från Vogonerna i slutet av filmen. 

• Vogonerna tar Trillian som fånge. 

Vogonerna för Trillian till Vogsfär där hon får veta att det var Zaphod som 

beordrade utplånandet av Jorden vilket leder till att hon släpper sina 

halvromantiska känslor för Zaphod och inser att det är Arthur hon egentligen är 

kär i. 
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• Ford, Zaphod och Arthur fritar Trillian från Vogsfär. 

Utan Trillian försvinner en del av kärngruppen, och utan henne skulle den 

underliggande historien om henne och Arthur gå förlorad. 

• Mössen kopplar in osannolikhetsdriften och Hjärtat av Guld åker till 

Magrathea. 

Om de inte åkt till Magrathea så skulle Arthur aldrig fått veta sanningen om 

Jorden och Jorden.2 skulle inte bli utplacerad i originalets ställe, och då skulle 

stora delar av de följande böckerna försvinna. Det är även planeten Magrathea 

som avfyrar de två missiler som senare förvandlas till en val och en vas petunior. 

• Missilerna förvandlas till en val och en vas petunior som störtar ner på 

Magrathea och dör. 

Förvandlingen och kraschen leder i en senare roman till att Arthur blir 

kidnappad och nästan mördad. Här förhindrar förvandlingen även att Hjärtat av 

Guld blir nedskjutet vilket antagligen skulle resulterat i döden för passagerarna. 

• Arthur träffar Slartibartfast. 

Slartibartfast berättar för Arthur om forskningsprogrammet och frågan om 

meningen med livet, universum och allting. Detta förklarar både för Arthur och 

för tittaren bakgrunden med hela historien. Den ger även inledningen till frågan 

med livet, universum och allting, vilken är fortlöpande i de romaner som följer i 

trilogin44 

• Arthur träffar mössen som försöker ta hans hjärna 

Även i filmen försöker mössen ta Arthurs hjärna, men med lite mer våld än i 

romanen. De t hela slutar med att Arthur dödar dem med en skål. 

• Vogonerna kommer ifatt dem och besegras 

Vogonerna stormar Jorden.2 för att ta Hjärtat av Guld och presidentens 

kidnappare, de lyckas nästan när Marvin skjuter dem med geväret som Zaphod 

hämtat vilket resulterar i att alla vogonerna blir hemskt deprimerade och helt 

sonika ger upp. 

• Magratheanerna slutför Jorden.2 och sätter ut den där den var från början. 

Hela historien är tillbaks där den började, innan vogonerna utplånade Jorden, 

enda skillnaden är att Arthur och Ford fortsätter lifta med Zaphod. 

                                                   
44 The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy är enligt författaren själv en trilogi bestående av fem delar. 
Adams, The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy. 


