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Adapting Fantasy: An Adaptation Study 

on the TV-series Game of Thrones 

 

Abstract: The purpose of this paper is to study the adaptation process of the TV-show 

Game of Thrones. This paper focuses mainly on how David Benioff and D.B. Weiss and HBO 

adapted the TV-show from George R.R. Martins book series A Song of Ice and Fire and what, 

in the adaptation and in the reception of the TV-show, made it such a global cultural 

phenomenon. The analysis has been done by analysing interviews and studying behind-the-

scenes material that has been available through articles and bonus material provided by the 

web and on the DVD and Blu-Ray features of the show. Mary H. Snyders Analyzing 

Literature-to-Film Adaptations provides a ground tool of analysing adaptations where 

particularly her “A Marriage of Media” theory has significantly helped the study. The paper 

analyses fantasy as a genre, the book series that the TV-show is based on, and the adaptation 

process itself and the different components that make up for the TV-show called Game of 

Thrones. After the adaptation analysis there is a study on how the internet has helped 

distributing both the show’s popularity and the show itself through the use of illegal 

downloading.  

     The result is that the adaption is a successful “Marriage between media”, to use Snyders 

words, where the internet can be seen as product of that metaphorical marriage. The 

confidence and trust that both the author of the books and the show runners of the TV-series 

has placed in each other is the binding fundament that made the adaption as successful as it is. 

HBO as a cable network company also play a significant part where the financial support to 

the show’s production and the non-existent censorship regarding the adult content otherwise 

wouldn’t have been provided for, had the show been produced and/or aired by any other 

network company for example. The previous successes of other fantasy adaptations such as 

The Lord of the Rings and the Harry Potter-series could also be seen as necessary initiators 

regarding the industry’s newfound openness towards large scale fantasy projects.          
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I. Introduktion 

 

Inledning 

Den 17 april 2011 visades premiäravsnittet av HBO:s nya serie Game of Thrones, baserad på 

George R.R. Martins fantasyserie A Song of Ice and Fire, i USA. 2,2 miljoner tittare 

beräknades ha sett pilotavsnittet.1 Direkt efter att första avsnittet visades gick HBO ut och gav 

klartecken för att producera även en andra säsong av serien. Seriens popularitet växte och 

växte för varje avsnitt och varje säsong. Dess populärkulturella påverkan var framförallt 

tydlig på internet där vissa avsnitt och scener ur serien gett upphov till egna såkallade memes. 

Bilder som refererar till särskilda scener och händelser tagna från serien. Diskussionsforum 

skapades där man kunde diskutera serien och föra fram olika teorier av vad som kunde tänkas 

komma att hända de olika karaktärerna. Efterfrågan på serien globalt sett blev bara större och 

större för varje säsong. Fenomenet Game of Thrones hade tagit sin början.       

     Nu, i skrivande stund lite drygt 3 år efter att första säsongen visades, sänds för tillfället den 

fjärde säsongen av Game of Thrones på TV. Hur många TV-tittare hade det första avsnittet 

för den fjärde säsongen? Hela 6,6 miljoner tittare! Detta är det högsta antal tittare HBO har 

haft för en serie sedan Sopranos. Det säger sig självt att Game of Thrones inte bara är en av 

HBO:s mest populära serier utan en av de mest populära serierna överhuvudtaget. Särskilt om 

man tar med i beräkning det stora antalet piratnedladdningar som inte syns i statistiken. Det är 

allmänt känt att Game of Thrones även är en av de mest nedladdade serierna som visas på TV 

just nu.2  

    Vad är det som gör Game of Thrones så populär som TV-serie? Vad är det som får 

miljontals tittare att följa en fantasyserie som utspelar sig i ett helt eget påhittat land där det 

finns flera olika språk och religioner, med flera olika maktbärande familjesläkter och tjogvis 

med olika karaktärer, alltsammans kryddat med drakar och vita vålnader som ser ut som 

iszombies? Är det kanske helt enkelt att det är just för att inga andra serier har drakar och 

iszombier i sina program? 

     Skämt åsido, mitt arbete kommer inte att gå ut på att försöka besvara varför Game of 

Thrones är så populär, utan att istället ta reda på hur skaparna har gått tillväga när man har 

skapat serien.  Att den är populär är det ingen tvekan om, det har jag redan fått fram i min 

                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Game_of_Thrones_(season_1)#Ratings 2014-04-29 20:23 
2 http://variety.com/2014/digital/news/game-of-thrones-piracy-for-season-4-premiere-reaches-record-levels-

1201153566/ 2014-04-29 20:26 

http://en.wikipedia.org/wiki/Game_of_Thrones_(season_1)#Ratings
http://variety.com/2014/digital/news/game-of-thrones-piracy-for-season-4-premiere-reaches-record-levels-1201153566/
http://variety.com/2014/digital/news/game-of-thrones-piracy-for-season-4-premiere-reaches-record-levels-1201153566/
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inledning. Det jag vill få ut av i min undersökning är en större kunskap om hur en av de mest 

sedda serierna som visas just nu blev till och hur skapelseprocessen för de olika säsongerna 

och avsnitten har gått till.  

     Jag hörde personligen talas om TV-serien först via diverse humorsajter och hemsidor som 

jag besökte på internet. Upprepade gånger hänvisades och refererades det till vissa karaktärer 

och särskilda scener ur serien. Efter att ha sökt mer fakta om serien fick jag reda på att de var 

baserade på en bokserie. Vid tillfället fanns det 5 böcker färdigskrivna och publicerade. Två 

till var planerade innan serien kunde avslutas. Detta gjorde mig smått överraskad: TV-serien 

var baserad på en bokserie som ännu inte var avslutad? Jag började snabbt läsa böckerna som 

fanns utgivna och gav mig sedan i kast med TV-serien. Detta skedde sommaren 2013. Mindre 

än ett år senare skriver jag denna D-uppsats om adaptionen av böckerna till TV-serien.  

     Det intressanta här är att jag hörde talas om TV-serien först, inte böckerna, och att det var 

via memes från just TV-serien som jag fick upp ögonen för och blev nyfiken på serien. Det 

var inte via någon trailer eller någon annan sponsrad reklam från HBO, utan genom alla de 

referenser och anspelningar på serien som fans och folk som tycker om serien hade gjort på 

egen hand.3  

 

Syfte och frågeställningar 

 När jag ska forska om detta populärkulturella fenomen är jag såklart nyfiken på att ta reda på 

hur skaparna bakom TV-serien har gjort för att kunna gestalta och levandegöra alla 

karaktärerna, händelserna och miljöerna från böckerna. Min utgångspunkt i det här projektet 

kommer att vara i själva adaptionen och i adaptionsprocessen från böckerna till TV-serie. Min 

förhoppning är att jag via min forskning kommer att få en större inblick i hur de (skaparna av 

TV-serien) har gått tillväga för att få denna gigantiska värld som myllrar av karaktärer att se 

levande och trovärdig ut. Vad det är som skaparna av TV-serien, David Benioff och D.B. 

Weiss mer specifikt, har gjort som gör att så många människor följer och ser på TV-serien, 

dels de som har läst böckerna men också alla de andra miljontals tittare som inte har läst 

Martins bokserie? Hur har Game of Thrones kommit att bli ett sådant populärkulturellt 

fenomen? 

     Mitt syfte i den här uppsatsen är därför att ta reda på hur David Benioff och D.B. Weiss 

                                                 
3 Googlesök ”Game of Thrones memes”. Observera att spoilers (engelska för att avslöja något, att förstöra, to 

spoil, en överraskning eller en hemlighet gällande t.ex. slutet på en fiktiv berättelse) från serien förekommer 

frekvent i sökningsresultaten.  
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tillsammans med HBO har gått tillväga för att kunna adaptera Martins bokserie A Song of Ice 

and Fire till TV-serie och vad det är som har gjort att TV-serien har kunnat nå ut till så många 

tittare och fans över hela världen.  

     Det är syftet i min uppsats. Som en ytterligare frågeställning till syftet kan jag specificera 

mig med att försöka ta reda på vad, i adaptionen och till viss del i receptionen, är det som har 

gjort serien till ett sådant globalt kulturellt fenomen? 

 

Tidigare forskning 

TV-serien Game of Thrones och bokserien A Song of Ice and Fire har tillsammans resulterat i 

ett filosofiskt analysarbete i volymen Game of Thrones and Philosophy: Logic Cuts Deeper 

than Swords.4 Där diskuteras och analyseras olika ämnen utifrån serien. I första kapitlet 

refereras Thomas Hobbes Leviathan och hur Hobbes politiska teori kan appliceras på det 

maktcentra som finns i Kungshamn i Westeros, med de olika fantasykaraktärerna som strävar 

efter makt och kontroll i det politiska rummet. I tredje kapitlet används Niccoló Machiavelli 

och hans ledarskapsfilosofi som den uttrycks i Fursten. Vissa karaktärer i fantasyserien verkar 

ha förstått den listiga och grymma spelstil som Machiavelli förespråkar medan andra är totalt 

ovetande om hur man bör bete sig och agera i det politiska toppskiktet. Det senare gäller 

särskilt karaktären Eddard Stark, vars okunskap om det politiska spelet och sitt ärliga, 

hederliga sätt gör att han enkelt blir utspelad och lurad av sina mindre hederliga kollegor. 

Flera av de andra kapitlen i denna samlingsvolym går igenom de olika moraliska och etiska 

frågor som serien öppnar upp. Är Robb Starks hämndtåg verkligen moraliskt legitimt om 

resultatet är ett blodigt och dyrt inbördeskrig? Detta och mycket annat diskuteras 

genomgående i verket. 

     Game of Thrones är ett populärkulturellt fenomen, men dess komplexa sekundära fantasy-

värld med moraliskt gråa karaktärer som är ständig konflikt med sig själva och andra har gett 

upphov till sådana filosofiska diskurser.  

     Ett annat intressant forskningsämne är att se på serien ur ett genusperspektiv. Det finns inte 

lika många kvinnliga karaktärer i serien jämfört med alla de manliga karaktärerna, men de 

kvinnor som finns är placerade i maktpositioner. Cersei Lannister är drottning och sedermera 

drottningregent i Westeros. Som kvinna i maktposition i en mansdominerad värld får vi se hur 

hon hanterar den press som faller på drottningregenten. Daenerys Targaryen, som befinner sig 

                                                 
4 Henry Jacoby, Game of Thrones and Philosophy: Logic Cuts Deeper than Swords, John Wiley & Sons, 2012.  
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i Essos – på andra sidan havet i den fiktiva världen som George R.R. Martin har skapat – är en 

landsförvisad drottning som samtidigt försöker genomdriva en emancipatorisk revolution i 

Essos och friger slavar i takt med att hennes makt växer och blir större.  

     Rebecca Jones har skrivit en kortare vetenskapligt text där hon går igenom vilka 

förändringar de olika kvinnliga karaktärerna har genomgått i överföringen från böckerna till 

TV-serien. Till sin hjälp använder hon olika litterära arketyper för att kunna särskilja och 

diskutera de olika karaktärerna utifrån deras positioner i serien.5              

 

Tillvägagångssätt, disposition och material 

För att kunna besvara mina frågeställningar planerar jag att använda mig av Mary H. Snyders 

Analysing Literature-to-Film Adaptions och Kristin Thompsons The Frodo Franchise: The 

Lord of the Rings and Modern Hollywood för att kunna förstå mer i detalj hur en adaptering 

från roman till film (i mitt fall TV-serie) går till. Snyders teori blandad med den mer 

praktikorienterade studien hos Thompson ger den grund jag behöver för att kunna analysera 

adaptionen mellan George R.R. Martins bokserie och TV-serien Game of Thrones.  

     Jag ämnar även kort gå igenom fantasy som genre. Närmare bestämt vad man bör tänka på 

givet de ramar och regler som utgör genren. Till min hjälp har jag David Sandners Fantastic 

Literature: A Critical Reader. Min förhoppning är att genom att placera fantasyserien i en 

genrebestämd analys kan jag urskilja vad som gör att till exempel magin eller karaktärerna i 

bokserien uppfattas som något unikt och fascinerade jämfört med till exempel Tolkiens 

fantasyverk.  

     Jag kommer att analysera själva bokserien A Song of Ice and Fire6 som TV-serien är 

baserad på för att därigenom kunna urskilja vad som utmärker den jämfört med andra 

bokserier. Jag ämnar gå in djupare på vissa karaktärer och teman som finns i böckerna samt 

använda mig av citat och intervjuer av författaren George R.R. Martin. 

     Sedan kommer jag att analysera själva adaptionen från böckerna till TV-serien. Här är 

intervjuer från skaparna av TV-serien David Benioff och D.B. Weiss en viktig del i 

källmaterialet samt reportage, artiklar om TV-serien, intervjuer från skådespelarna och 

George R.R. Martin igen. Martin är nämligen dels ”co-executive” producent till TV-serien 

och skriver även manus till ett avsnitt för varje säsong i serien. Vad kan hans nära inblandning 

                                                 
5 Rebecca Jones, A Game of Genders: Comparing Depictions of Empowered Women between A Game of 

Thrones Novel and Television Series, Journal of Student Research, 2012. 

http://www.jofsr.com/index.php/path/article/view/100 2014-06-07 13:02 
6 Hädanefter i uppsatsen förkortad som A Song …  

http://www.jofsr.com/index.php/path/article/view/100
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i skapelseprocessen ha för betydelse sett till min adaptionsanalys? Det ämnar jag ta reda på.  

     En av farhågorna vad gäller adaptionen är att TV-serien i sinom tid kommer att hinna 

ikapp bokserien. Här kommer jag att göra en komparativ exkursion då jag väljer diskutera hur 

en annan liknande konstform har valt att lösa samma problem då adaptionen hinner ikapp 

källmaterialet. Jag kommer därför att ta upp animeserier7 och hur de var och för sig har valt 

att försöka lösa problemet då de hunnit ikapp den mangaserie8 som animen baseras på. Jag 

finner detta befogat då det på ett intressant sätt belyser hur man kan lösa ett liknande 

adaptionsproblem som Game of Thrones riskerar att hamna i. 

    Överlag kommer jag att ta upp och diskutera några av de utmärkande dragen hos TV-

serien. Till min hjälp har jag kommentatorspår på DVD- och Blu-Ray-avsnitten som jag 

kommer att använda mig av samt diverse extramaterial från första, andra och tredje säsongen 

av Game of Thrones. Flera internet-källor kommer jag dessutom att hänvisa och referera till. 

Oftast är det intervjuer och reportage som gjorts i samband med Game of Thrones.  

     Sedan kommer jag att försöka analysera karaktären hos den reception som serien har 

lyckats uppnå på internet. Jag kommer att fokusera på memes, diskussionsforum och teorier 

som fans har skapat utifrån sin fascination inför TV-serien. Jag kommer även att ta upp den 

illegala nedladdningen som kretsar kring serien och särskilt hur HBO ser på det. Detta är en 

viktig aspekt i min analys då jag anser att utan internet med dess olika användningsområden 

(primärt dock att sprida information och material lättillgängligt över världen) så hade inte TV-

serien kunnat bli ett sådant globalt populärkulturellt fenomen som den är idag.   

     I det sjunde kapitlet kommer jag att försöka sammanfatta resultatet i min analys. Det 

kommer att bli en återkoppling till det jag har kommit fram till under uppsatsen samt mina 

egna personliga åsikter om ämnet. Jag kommer slutligen att peka på vissa brister och problem 

i min undersökning som man kan tänkas lösa i en framtida forskning i samma ämne. 

     Sist av allt finner man en källförteckning där jag samlat informationen om alla hemsidor 

och webbadresser som jag har länkat till i mina fotnoter tillsammans med all litteratur jag 

använt mig av.          

 

 

                                                 
7 Rörliga tecknade TV-serier, producerade i Japan.  
8 Nästan uteslutande svart-vita serietidningar, skrivna på japanska.  
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II. Metod 

 

Att analysera adaptioner: Mary H. Snyder 

Att adaptera böcker till film är ingen ny företeelse. Det har sedan filmens begynnelse gjorts 

långfilmer vars handling är inspirerad av eller direkt tagen från en litterär källa. Walt Disney 

gjorde tecknade filmer av sagor. Trollkarlen från Oz, Borta med vinden och Nosferatu är alla 

tre exempel på filmer som har baserats på romaner. Det har alltså sedan tidigt i filmens 

historia varit vanligt att långfilmer adapterats från en litterär förlaga.  

     Snyder skriver sin bok om adaption med utgångspunkt från en romanförfattares position. 

Hon har själv skrivit en roman och fått följa adaptionsprocessen av sitt verk på nära håll. Hon 

väljer att beskriva denna process, då en roman adapteras till film, som ett slags äktenskap 

mellan media; ett förhållande där båda parterna ger och tar ifrån varandra jämlikt. I alla fall är 

det hon önskar att det skulle vara. Men så ser inte de flesta adaptionerna ut. Enligt henne är 

det vanligt att filmen bara tar det den vill ha utan att ge någonting ”tillbaka”. I andra fall kan 

man se hur en film formas och tar gestalt enbart utifrån romanen, utan någon egen 

självständig beståndsdel. Inget av detta är vad Snyder skulle kalla för ett hälsosamt äktenskap.  

I contended that literature is the inspiration for a film version of the material put forth 

by that literature. The literature is then the driving force behind the film. It inspires 

and guides the film. My next question became, what does the film do for literature? … 

A healthy marriage requires a give-and-take arrangement between both partners. And, 

relying on the metaphor of marriage to view film adaptation from a more just 

perspective then requires the film to give back as much as it takes. Only then would 

the combination be fair and equal. Only then would it be a healthy exchange of ideas 

and thought. Only then could it be a marriage that works. 9  

Genomgående försöker Snyder överbrygga de otaliga hinder och problem hon stöter på i 

adaptionsforskningen. Oftast är det att förespråkare för det ena mediet blir alltför 

beskyddande och försvarar filmen respektive litteraturens egenrätt. Förespråkarna för 

litteraturen är oftast skeptiska till filmens förmåga att göra det litterära verket rättvisa 

samtidigt som filmförespråkarna insisterar på att filmen som medium kan ta en välskriven 

berättelse och ge den liv på ett intressant och briljant sätt i en filmadaption.10 Detta är ett 

felaktigt synsätt när man ska analysera hur böcker har adapterats till filmer, anser Snyder. 

Istället för en tävlingsinriktad analys, competetive, anser hon att man istället kan använda sig 

                                                 
9 Maria H. Snyder, Analyzing Literature-to-Film Adaptations, s. 145. 
10 Ibid. s. 244 
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av en jämförande, comparative, analys mellan de två olika medierna.11 

     Snyder nämner flera olika slags sätt man kan analysera adaptioner. Ett av dem är 

”Adaptability analysis”, där man går igenom hur pass väl det litterära verket lämpar sig till att 

adapteras från bok till film. Oftast har det argumenterats för att linjära realistiska romaner 

lämpar sig bäst att adaptera jämfört med experimentella romaner. Snyder påstår att alla 

litterära texter är möjliga att adaptera, men att framgången i adaptionen beror på huruvida den 

som adapterar texten har insett materialets begränsningar respektive möjligheter. En analys av 

det här fallet skulle kunna undersöka om adapteringen tog till vara på alla de möjligheter som 

fanns att utforska i det litterära verket, och hur pass uppmärksam den som adapterat verket har 

varit angående dessa möjligheter. 12 

     En annan analysmodell för adaption är att analysera hur processen gick till när man 

adapterade verket. Snyder nämner att tack vare DVD så är tillgängligheten på extramaterial 

och ”bakom kulisserna” intervjuer och reportage mycket större än vad den var tidigare. Nu 

har man oftast tillgång till detta i sin DVD-film. Det gör att i denna analysmodell har det 

blivit betydligt lättare för forskare att genomföra resonemanget på grund av denna nya teknik. 

Man kan få ta del av borttagna scener och i vissa fall få skaparnas kommentarer om varför 

dessa scener togs bort ur den slutgiltiga produkten. Man kan också få lyssna på 

kommentatorspår där regissören och skådespelarna diskuterar hur filmprocessen gick till i de 

olika scenerna, vilket ger en oerhört nära inblick i hur adaptionen gick till praktiskt sett. 

Snyder anser att dessa DVD-filmer med deras extramaterial är oerhört värdefulla för 

adaptionsanalyser.13 

     Ett tredje sätt att analysera adaptioner är vad Snyder väljer att kalla för ”Fidelity/Infidelity 

Analysis”. Här ska man analysera vilka avvikelser som filmen har gjort från boken. Snyder är 

noga med att poängtera att det inte handlar om att bedöma värdet av dessa skillnader, 

huruvida det var bra eller dåligt att filmen avvek från boken i det och det fallet. Snarare går 

analysen ut på att försöka förstå vad dessa skillnader ger produkten som helhet. Varför har 

regissören eller manusförfattaren valt att ta bort eller ändra en viktig scen från boken? Vilka 

konsekvenser kan det ha och vad innebär dessa förändringar? I vissa fall kanske adapteringen 

följer källmaterialet väldigt troget och nästan inte gör några förändringar. Även här kan man 

då fråga sig varför skaparna av filmen har valt att inte avvika från ursprungstexten.14              

                                                 
11 Ibid. 
12 Ibid. S.248. 
13 Ibid. S. 249 
14 Ibid. S. 251 



12 

 

     I min adaptionsanalys av Game of Thrones kan jag försöka se ifall David Benioff och D.B. 

Weiss har närmat sig adaptionsprocessen av böckerna till TV-serie på något av de sätt som 

Snyder skriver. Hur kan detta äktenskap mellan medier som Snyder nämner användas i min 

undersökning över adaptionsprocessen i Game of Thrones? Finns det ett lyckligt äktenskap i 

adapteringen från böckerna till TV-serien? En intressant aspekt vad gäller adapteringen 

mellan bokserien och TV-serien är att författaren George R.R. Martin själv till en viss del är 

delaktig i adaptionsprocessen, vilket har bidragit till hur serien formats och slutligen blivit till. 

Detta kommer jag att diskutera mer ingående längre fram i uppsatsen.  

     I min adaptionsanalys kommer jag att använda mig av en mer processinriktad 

adaptionsanalys som Snyder nämner. Tack vare allt extramaterial och otaliga intervjuer och 

reportage som finns tillgängliga kan jag enkelt få en inblick i hur skapelseprocessen gick till 

och kommer troligen att få värdefull information om hur adapteringen som sådan har gått till. 

Jag kommer även att använda mig av ”Fidelity/Infidelity” analysen då jag poängterar vissa 

skillnader som kännetecknar TV-serien och böckerna och vad syftet med dessa kan ha varit.  

   

Ett adaptionsexempel: Kristin Thompson och Sagan om ringen-trilogin 

Som ett exempel på hur man kan analysera adaptionen mellan litterär förlaga och film har jag 

valt att ta med The Frodo Franchise av Kristin Thompson som behandlar det populär-

kulturella fenomen som Sagan om ringen-trilogin gav upphov till.  Hennes fokus har varit att 

försöka analysera den så kallade franchiseeffekten som filmerna födde fram och som fortsatte 

att växa även efter filmtrilogins visningsperiod. Hon har till skillnad från Snyder inte valt att 

gå igenom de litterära förlagorna i någon högre grad utan fokuserar mer på den reception 

filmerna fick samt ger en närgående inblick i skapelseprocessen av filmtrilogin.  

     Själva historien om hur J.R.R. Tolkiens fantasyklassiker filmatiserades av Peter Jackson, 

en okänd filmregissör från Nya Zeeland, är en slags saga i sig, menar Thompson. Hon visar 

hur smart promotning och distribuering från filmbolaget bara var några av de saker som 

gjorde att ringen-trilogin blev till en av de största kassasuccéerna genom tiderna.  

     Innan filmerna kom ut på bio hade produktionen redan fått en hel del gratisreklam i och 

med att det var just Sagan om ringen-böckerna som skulle bli filmatiserade. Trilogin hade haft 

en stadig läsarskara av trogna fans som läst om böckerna flera gånger sedan de för första 

gången publicerades. När dessa tre böcker sedan ryktades göras om till långfilmer blev 

intresset därmed stort.  

     Den höga budgeten för Ringen-projektet, att New Line Cinema vågade satsa på tre filmer i 
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ett svep, ansågs djärvt och sågs som ett stort risktagande i Hollywood. Ett sätt som New Line 

Cinema gjorde för att täcka kostnaderna i budgeten var att få alla de olika internationella 

distributörerna att gå med på och dela på utgifterna. I gengäld för att få kunna visa alla de tre 

filmerna på bio och sedan ha rättigheterna att distribuera VHS och DVD-filmerna när de 

släpptes på marknaden, var de tvungna att betala en hög summa för att få tillstånd av New 

Line Cinema. Thompson beskriver detta som att alla distributörerna tog en stor gemensam 

risk tillsammans med produktionsbolaget.  

     Samtidigt som detta pågick, i slutet av 90-talet och början på 2000-talet, växte internet och 

dess användningsområden enormt. Folk kunde få tillgång till information om filmerna och 

trailers via datorn, vilket lockade fler och fler att tänka sig se dem när de väl kom ut på bio. 

Internet fungerade på två plan inför promotningen av filmerna. Man höll uppe intresset för de 

inbitna Tolkien-fantasterna med mer bokinriktad information som krävde att man hade läst sin 

Tolkien. För alla de som inte hade läst eller kände till böckerna av Tolkien kunde man istället 

ge en mer introducerande och grundläggande information om de olika karaktärerna och 

platserna i Midgård.  

     Ian McKellen som spelar Gandalf hade exempelvis en egen blogg där han skrev lite kort 

om vad filmteamet hade gjort under dagen, vad man hade åstadkommit eller vilka strapatser 

skådespelarna hade utsatt sig för under filmandet. 

     Denna lättillgänglighet som internet gav gjorde att intresset för filmerna växte till sig 

storartat inför biopremiären.  

     En annan anledning till Ringen-trilogins framgång var att dess inspelningsplats var i just 

Nya Zeeland. Det var kulturellt hemma för Peter Jackson, född och uppvuxen där, men som 

dessutom också hade gjort filmer tidigare i Nya Zeeland och han kunde därför använda sig av 

sin lokalkännedom och de personliga kontakter han hade inom den lilla filmindustrin som var 

då. Han var exempelvis väl förtrogen med specialeffektsbolagen Weta Digital och Weta 

Workshop som gjorde specialeffekterna till filmtrilogin. Detta var något som gjorde själva 

produktionen av filmerna billigare, då tekniken inte behövde göras i Hollywood. Utgifterna 

där hade skjutit i höjden. Det långa avståndet till just Hollywood var alltså inte bara 

ekonomiskt välbehövligt utan gav också Peter Jackson en mer fri och kreativ arbetsmiljö, utan 

någon större inblandning av filmbolagschefer från Hollywood. På grund av det långa 

avståndet kunde de inte lika lätt blanda sig i själva filmskapandet, vilket underlättade 

Jacksons arbete som regissör och manusförfattare.  

     Nya Zeeland i sig själv som ett exotiskt land gav dessutom filmteamet fantastiska miljöer 

och landskap att spela i vilket passade utmärkt med den ”medeltida” fantasymiljö som 
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Tolkien beskrev i böckerna. 

     En av de stora anledningarna till filmernas framgång var dock hur pass välgjorda de var. 

Det var Peter Jacksons, Fran Walshs och Philippa Boyens (de två övriga manusförfattarna till 

Sagan om ringen-trilogin) ambition att försöka vara så trogna Tolkiens verk som möjligt. Som 

ett led i den strävan kontaktades två av de främsta Tolkienillustratörerna i världen för att 

arbeta med designen och scenografin i de olika Midgårdsmiljöerna. Detta för att ge en trogen 

bild av hur Tolkien beskriver de olika platserna i sina verk. Resultatet blev en detaljrik och 

realistisk kreation som slår tittaren med häpnad. Även om Jackson tar sig vissa friheter med 

storyn för att få de tre filmerna att gå ihop tidsmässigt och kronologiskt så är de flesta 

tolkienfans överens om att världsbygget de lyckas få till, att göra de alla olika miljöerna i 

Midgård med Fylke, Edoras, Isengård och flera andra platser, se levande och trovärdigt ut var 

en storartad bedrift.  

     Filmteamet säger också att de hade en slags historisk approach till materialet och förhöll 

sig till det hela som om de försökte återskapa någonting som hade hänt i verkligheten, 

historiskt sett. ”A good point is, if you start from the fantastical, the actor is always demanded 

to wink at the audience – ’Just buy into this, just go along with it’ – where if you start off with 

the total reality, the audience can begin to accept the fantastical as it builds around them.”15  

     Fantasy som filmgenre var “notoriously box-office poision” skriver Thompson.16 Genom 

att försöka adaptera trilogin med samma känsla av historisk verklighet som Tolkien själv hade 

till sina romaner, kunde filmteamet vinna över den annars skeptiska biopubliken som vanligen 

inte ser på fantasy. Resultatet skulle ge ”the fantasy genre its first prestige film, doing what 

2001[- A Space Odyssey] had done for science fiction and The Godfather had done for 

gangster pictures”.17 Att Jackson och alla runtomkring honom, från specialeffektsteamet och 

skådespelarna och Howard Shore som gjorde musiken, lyckades uppnå det målet är en av de 

stora anledningarna till Ringen-trilogins popularitet och dess framgångsrika franchise.  

      Ett exempel på dess fortsatta framgång var DVD-marknaden som gjorde att filmbolagen 

verkligen satsade på att få folk att köpa utgåvorna istället för att hyra dem, när de sedan 

släpptes på VHS och DVD. Exklusiva förlängda utgåvor gavs ut några månader senare efter 

att bioversionerna av respektive del i trilogin redan hade släppts ut. Dessa specialutgåvor 

såldes till ett högre pris och innehöll aldrig tidigare visade scener, vilket tilltalade de redan 

inbitna Sagan om ringen-fantasterna. Detta genererade såklart en ytterligare vinst för 

                                                 
15 Kristin Thompson, The Frodo Franchise, s. 85-86  
16 Ibid, s. 55. 
17 Ibid, s.56. 
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filmbolagen och distributörerna efter att filmerna hade slutat visas på bio.   

     Efter Sagan om ringen-trilogin har Peter Jackson tagit sig an och filmatiserat The Hobbit, 

en tidigare roman av Tolkien som utspelar sig i Midgård. Den innehåller några av de 

karaktärer som även finns med i Sagan om ringen, som Bilbo, Gandalf och Gollum. Där har 

adaptionen dock resulterat i tre filmer, en egen trilogi, baserad på blott en roman jämfört med 

Sagan om ringen där varje film baserades på respektive del i boktrilogin.      

    I min analys kan jag jämföra hur adapteringen och produktionen av Game of Thrones 

skiljer sig från Peter Jacksons Sagan om ringen-trilogi. Dessa två olika adapteringar har stora 

likheter, främst i det faktum de båda är stora högbudgetproduktioner baserade på 

fantasyböcker. Det är i och för sig två olika medier, långfilm och TV-serie, men jag skulle 

vilja argumentera för att en jämförande analys eller diskussion av relationen mellan dessa två 

adaptioner skulle vara givande och kunna hjälpa min undersökning.   

 

III. Fantasy som genre 

Att skriva magi 

När man skriver fantasy är det oundvikligt att inte snudda vid det som man ur realistisk 

synvinkel skulle kalla för det omöjliga. Det magiska och det övernaturliga är en väsentlig del i 

fantasygenren. Hur gör man då när man introducerar det magiska och hur behåller man 

spänningen och fascinationen för de övernaturliga elementen om de återupprepas flera gånger 

i en längre fantasysserie? Gary Wolfe, en amerikansk kritiker, belyser detta dilemma:  

Once a dragon takes a flight in a work of fantasy, or a unicorn talks, or a wardrobe 

becomes a forest, we are not apt to be much impressed to witness the same thing for a 

second or a third time. But in an effective fantasy work, we do not lose our sense of 

the wondrous or impossible even long after all the marvels have been introduced and 

the magic has become commonplace.18  

Hur löser man detta, som endast välskrivna fantasyverk lyckas uppnå? Tolkien kan man säga 

löste detta genom att – medvetet eller omedvetet – helt enkelt inte använda mycket magi i sin 

Sagan om ringen-trilogi. Det är också ett alternativ. Ju mindre vanligt all magi och 

övernaturlighet är desto mer trovärdigt kan man få karaktärerna att reagera på magin. Är det 

nytt och ovanligt för dem så delar de samma reaktioner som vi skulle ha gjort i liknande 

                                                 
18 Gary Wolfe ”The Encounter with Fantasy”, Fantastic Literature: A Critical Reader, David Sandner. S. 227.  
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situationer. George R.R. Martin vet om detta och berättar i en intervju sina tankar om magins 

vara i fantasylitteratur: 

Magic is central to fantasy. You want to get that sense of wonder and mystery, and 

give the reader things that they don’t get in ordinary, mundane fiction, but at the same 

time, it can ruin a fantasy. Too much magic, or magic that’s thrown in, can take over a 

book and suddenly it becomes all magic and you lose a lot of the inherent human 

drama, when people are solving their problems with a spell or waving a wand. It’s 

something that can be done, and I’ve tried to do it as best I could, but it requires a lot 

of care.19 

Även om magi är en väsentlig del av fantasy så får man vara försiktig att den inte tar upp 

alltför mycket i berättelsen och till slut kväver sönder handlingen. Sker det för mycket magi 

tappar man fokus på det mest väsentliga i en berättande text, nämligen karaktärerna och deras 

”mänskliga drama”. Kan hjältarna eller huvudkaraktärerna lösa alla sina problem med hjälp 

av magi tappar man intresset.  

     Lite magi kan finnas i handlingen – det är ju trots allt fantasy – men den ska användas väl 

och i lagom mängder. Annars riskerar man att när enhörningen börjar prata för tionde gången 

så gäspar man istället för att förundras.      

 

Fantasy under lupp 

Vad är fantasy egentligen? I korta ordalag är det en genre som behandlar det omöjliga, det 

fantastiska. Oftast kan fantasyberättelser utspela sig i en slags medeltida miljö, men de är inte 

är begränsade till det. Till skillnad från den medeltid som vi känner till kan fantasyförfattare 

oftast hitta på egna världar och landskap som är helt fiktiva. Vi talar om påhittade 

sekundärvärldar. I dessa världar är det inte heller ovanligt att just magi och andra 

övernaturliga saker kan inträffa. Fast betyder detta att alla berättelser med övernaturliga inslag 

och magi per automatik kan tillhöra fantasygenren?  På ett sätt, ja, men för att kunna avgränsa 

genren till att fokusera på det som är primärt för vår undersöknings skull så kan vi med 

fantasy mena den moderna fantasylitteraturen, med startpunkt omkring mitten av det förra 

seklet.  

     Den moderna fantasylitteraturen fick sitt stora genombrott med J.R.R. Tolkiens Sagan om 

ringen-trilogi, publicerad 1954-55. Samtidigt skrev och publicerade en nära vän och kollega 

till Tolkien, C.S. Lewis, böckerna om Narnia mellan åren 1950-56. Dessa verk anses av 

                                                 
19 http://collider.com/george-r-r-martin-interview-game-of-thrones/ 2014-05-31 12:49  

http://collider.com/george-r-r-martin-interview-game-of-thrones/


17 

 

många vara startpunkten för den moderna fantasylitteraturen. Dessa två herrar, framför allt 

Tolkien, skapar och definierar fantasygenren med dess sekundära världsbygge och skildring 

av goda makter och värderingar mot de respektive onda krafterna och karaktärerna. Tolkiens 

skönlitterära böcker om Midgård skulle visa sig ha en närmast förlösande effekt på 

fantasygenren: fler och fler fantasyböcker började publiceras efter Tolkiens framgångar. Det 

intressanta är att om man ser till fantasy som filmgenre så har Jacksons filmatisering av 

Tolkiens Sagan om ringen-trilogi även den haft en slags utlösande effekt av fantasy inom 

filmbranschen.  Kristin Thompson tar upp detta i The Frodo Franchise. Hon skriver där att 

Jackson försökte göra med Sagan om ringen-trilogin ungefär vad Gudfadern hade gjort med 

maffia/gangster-genren och vad 2001 – Ett rymdäventyr hade gjort med sci-fi genren; 

nämligen att visa att det går att göra prestigefulla välgjorda genrefilmer, i det här fallet 

fantasyfilmer inom fantasygenren.20 

     Sagan om ringen-trilogins delar blev stora kommersiella framgångar, men även 

kritikermässigt var de en succé. Sagan om konungens återkomst, den tredje och sista delen i 

trilogin, vann hela 11 oscars, däribland för bästa film. Tillsammans med Harry Potter-filmerna 

som släpptes samtidigt som Ringen-filmerna öppnades marknaden upp för fler fantasy-

filmatiseringar. Detta var på både gott och ont, då en del fantasyfilmer som kom ut efteråt inte 

nådde upp till kvalitéerna som Sagan om ringen-filmerna eller Harry Potter-filmerna hade.  

Fantasy-författaren Brandon Sanderson säger i en intervju angående Sagan om ringen 

filmatiseringarna och hur efterföljden blev av deras framgång:  

Those [The Lord of the Rings] came out, and everyone said, ‘Oh, fantasy is hot’. And 

fantasy, well, it’s been opened up, but it’s more that really great stories told really well 

are hot and always will be. It was really disappointing to me to see them snatch up a 

bunch of fantasy rights and make films out of them that didn’t really work, because 

fantasy was hot.21     

Vad Sanderson säger här är att bara för att en berättelse skulle vara fantasy betyder det inte att 

den per automatik är en given kassasuccé. Vad det hela till slut handlar om är att en bra 

historia som är berättad på ett bra sätt, vare sig det är fantasy eller inte, kommer alltid att vara 

det som säljer bra. Visst har fantasy fått ett uppsving efter Peter Jacksons trilogi och som 

genre är marknaden för fantasy kanske större än någonsin. George R.R. Martin har själv sagt 

att han och andra fantasyförfattare började få alltmer förfrågningar att göra filmatiseringar på 

                                                 
20 Thompson, s. 56. 
21 http://www.empireonline.com/interviews/interview.asp?IID=1289 2014-05-20 11:10 

http://www.empireonline.com/interviews/interview.asp?IID=1289
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böcker som man skrivit.22 Men adaptionen och själva utförandet måste vara bra gjort. Det 

räcker inte med att det utspelar sig i ett magiskt land eller att det finns drakar i berättelsen. 

Man måste kunna berätta historien på ett bra sätt, för det är det som i slutändan säljer bäst.    

 

Vikten av ta sitt material på allvar 

Ursula Le Guin är en författare av både fantasy och science fiction och hon har skrivit flera 

essäer inom ämnet. Vad anser hon är väsentligt inom fantasy? Vad bör man tänka på, som 

fantasyförfattare, när man skriver sin berättelse? Le Guin skriver att språket och den litterära 

stilen i fantasyberättelser är av större vikt än någonting annat. Hon argumenterar för att i en 

fiktiv värld, där allt är påhittat och skapat för första gången, är orden och meningarna som 

yttras i den världen de absolut första som nämns där. Därför kan inte fantasyförfattaren kosta 

på sig att göra språkliga misstag eller stilbrytningar. Ursula Le Guin skriver:  

Fantasy is nearer to poetry, to mysticism and to insanity than naturalistic fiction is. It 

is a real wilderness, and those who go there should not feel too safe. And their guides, 

the writers of fantasy, should take their responsibilities seriously. 

To create what Tolkien calls ’a secondary universe’ is to make a new world. A world 

where no voice has ever spoken before; where the act of speech is the act of creation. 

The only voice that speaks there is the creator’s voice. And every word counts.23   

Därför, för att återkoppla till det som Sanderson också nämner i sin intervju, är det oerhört 

viktigt att en fantasyberättelse är välskriven. Bara för att fantasy har blivit mer populärt efter 

Peter Jacksons Tolkien-filmatiseringar kommer det oftast, om inte alltid, att vara de välgjorda 

filmerna och romanerna som säljer bäst, oavsett om de råkar tillhöra en populär genre eller 

inte. Och i fantasy speciellt, enligt Ursula Le Guin, måste författarna ta sina berättelser på 

största allvar. Här är de språkliga och de stilistiska kvalitéerna av största vikt, just för att det 

är första gången de (orden, meningarna) yttras i den världen.  

     Fantasyberättelser med sekundärvärldar utspelar sig inte i Göteborg eller i Västerås och då 

ska inte heller språket föra tankarna dit. Vi vill inte bli påminda om den verklighet som vi alla 

känner till. Fantasy ger genom sin språkliga metaforik och stil en möjlighet att besöka en plats 

som vi aldrig tidigare har haft tillgång till. För att bibehålla magin, den förtrollande känslan av 

                                                 
22 “They were looking at the success of The Lord of the Rings movies by Peter Jackson, and thinking, ‘Well, if it 

happened for one fantasy, perhaps it could happen to another.’ I know a lot of the other people who were writing 

epic fantasy, around that time, also had books that were optioned or purchased for feature film’s”, 

http://collider.com/george-r-r-martin-interview-game-of-thrones/ 2014-05-31 12:49  
23 Ursula Le Guin, ”From Elfland to Poughkeepsie”, Fantastic Literature, Sandner, David, 2004, s. 145 och 154. 

http://collider.com/george-r-r-martin-interview-game-of-thrones/
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att ha trätt in i en ny magisk värld, måste språket och stilen i det litterära verket som man läser 

motsvara den känslan. Att begå ett språkligt eller stilistiskt misstag är att bryta den 

förtrollningen och vi är med ens tillbaka i det rum där vi befinner oss medan vi läser verket.  

     Tolkien nämner detta i sitt teoretiska verk Träd och blad där han går igenom sina tankar 

kring vad man skulle kunna kalla för fantasygenren. Tolkien menar att när man har gjort sig 

mödan att skapa en sekundärvärld är det av största vikt att man tar sin skapelse på allvar.       

Inom den världen är det han berättar ’sant’: det står i överrensstämmelse med de lagar 

som härskar i denna värld. Därför tror man på dem så länge man befinner sig därinne. 

I det ögonblick misstron väcks är förtrollningen bruten – magin, eller rättare sagt 

konsten, har slagit slint. Då är man ute i den primära världen igen och ser på den lilla 

sekundärvärlden utifrån. 24    

För att undvika detta måste man ta sitt litterära verk på allvar, och det viktigaste fundamentet i 

denna konstruktion är språket. Det är en viktig del för att läsaren ska kunna acceptera den nya 

okända magiska värld man ger sig in i. Ursula Le Guin vet om detta och kan inte understryka 

det tillräckligt i sin text.  

 

IV. A Song of Ice and Fire: George R.R. Martins bokserie 

 

Inspiration 

Det började omkring år 1991. En bild dök upp i Martins huvud medan han höll på att skriva 

en roman. Det var en pojke som bevittnade en avrättning; det var skräckvargsvalpar som 

hittades i snön. Det utvecklades sedan till ett kapitel. Efter att han hade skrivit klart första 

kapitlet visste han även hur det andra kapitlet skulle vara. Till slut hade han skrivit över 

hundra sidor.25 Martin hade under den här tiden arbetat som manusförfattare i Hollywood och 

skrivit manus till TV-serier som Twilight Zone och Beauty and the Beast.26 Detta gav honom 

ett arbete att försörja sig på men samtidigt fick han en negativ erfarenhet vad gäller det 

konstnärliga, kreativa arbetet som han la ner i sina manus:  

I had worked in Hollywood myself for about 10 years, from the late ’80s to the ’90s. 

I’d been on the staff of The Twilight Zone and Beauty and the Beast. All of my first 

                                                 
24 J.R.R. Tolkien, Träd och blad, s. 18. 
25 http://www.rollingstone.com/movies/news/george-r-r-martin-the-rolling-stone-interview-20140423?page=2 

2014-06-09 14:59 
26  http://www.georgerrmartin.com/about-george/life-and-times/ 2014-05-03 13:02  

http://www.rollingstone.com/movies/news/george-r-r-martin-the-rolling-stone-interview-20140423?page=2
http://www.georgerrmartin.com/about-george/life-and-times/
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drafts tended to be too big or too expensive. I always hated the process of having to 

cut. … I said, ‘I’m sick of this, I’m going to write something that’s as big as I want it 

to be, and it’s going to have a cast of characters that go into the thousands, and I’m 

going to have huge castles, and battles, and dragons.’ 27 

Utifrån detta skapades A Song… en serie som först var tänkt att vara en trilogi men som växte 

sig större och större, mycket mer än vad Martin först hade trott.  Fem romaner är i nuläget 

skrivna: Kampen om järntronen, Kungarnas krig, Svärdets makt, Kråkornas fest och 

Drakarnas dans.28 Ytterligare två romaner är tänkt att fortsätta och slutligen avsluta serien. A 

Song … är alltså när detta skrivs inte avslutad. 

Handling och utgångsläge 

Utgångsläget i första boken, Kampen om järntronen, tar plats cirka 16 år efter ett stort 

inbördeskrig i det fiktiva landet Westeros. Robert Baratheon lyckades tillsammans med 

Eddard Stark slå ner och besegra kungaätten Targaryen, en familj som invaderade Westeros 

300 år tidigare och erövrade landet med hjälp av drakar. Den familjen är nu, till synes, 

krossad och besegrad. Robert Baratheon har tagit makten och blivit självutnämnd konung 

över de sju kungadömena i Westeros. Eddard Stark reser hemåt till sitt säte, Vinterhed, och 

fortsätter att vara Lord i norden.  

     Detta är i stora drag bakgrunden inför första romanen. 16 år har passerat och Robert 

Baratheon och Eddard Stark har båda på varsitt håll gift sig och skaffat barn. Robert 

Baratheon gifter sig med Cersei Lannister och Eddard Stark gifter sig med Catelyn Tully. Allt 

detta får läsaren veta i efterhand då allting redan har skett.  

     Precis innan romanen börjar får man veta att Jon Arryn, kungens hand, har dött. Detta 

sätter igång händelseförloppet som får resten av berättelsen att gå framåt. Robert Baratheon 

åker upp till norden för att be sin gamle vän Eddard Stark att bli den nya handen till kungen. 

Något motvilligt tackar Eddard Stark ja. Kort efteråt framgår det att Jon Arryn kanske inte 

dog en naturlig död utan att han möjligen blev mördad. Trots denna misstanke eller kanske på 

grund av detta följer Eddard Stark ändå med Robert Baratheon till huvudstaden för att hjälpa 

honom att styra riket som kungens (högra) hand. Under tiden som hela följet är i Vinterhed 

upptäcker Brandon Stark, en av de mellersta ungarna i Starkfamiljen, att drottningen Cersei 

Lannister och hennes tvillingbror Jaime Lannister har sex med varandra högt uppe i ett torn. 

När han blir upptäckt av tvillingarna kastar Jaime Lannister ut honom genom fönstret i tornet 

                                                 
27 http://insidetv.ew.com/2011/04/04/game-of-thrones-hbo-george-r-r-martin/ 2014-05-03 23:38  
28 A Game of Thrones, 1996, A Clash of Kings, 1998, A Storm of Swords, 2000, A Feast for Crows, 2005,  A 

Dance with Dragons, 2011.    

http://insidetv.ew.com/2011/04/04/game-of-thrones-hbo-george-r-r-martin/
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för att på så vis tysta honom från att berätta för någon om vad han såg.  

     Under sin tid i huvudstaden inser Eddard Stark efter ett tag vad den förre handen till 

kungen, Jon Arryn, upptäckte. Det var samma upptäckt som Brandon Stark blev varse i 

Vinterhed, nämligen att drottningen, Cersei Lannister, och hennes tvillingbror, Jaime 

Lannister, har begått incest. De barn som kungen och drottningen har är inte av Baratheons 

blod utan är i själva verket oäktingar, ett resultat av den incest som Cersei och Jaime 

Lannister har begått. Detta skulle betyda att kronprinsen Joffrey Baratheon inte har något 

legitimt anspråk på järntronen efter att hans officiella fader Robert Baratheon dör. Tyvärr 

hinner dock kung Robert Baratheon dö innan detta uppdagas för honom och drottningen 

agerar snabbt för att få hennes äldsta incestfödda son, Joffrey Baratheon, krönt som den nya 

kungen.  

     Drottningen och hennes tvillingbror tillhör som sagt den mäktiga familjen Lannisters. Det 

finns en yngre bror i den syskonskaran, nämligen Tyrion, som också – för handlingens skull 

är viktigt att poängtera – är en dvärg. Strax innan kungens död blir Tyrion falskt anklagad för 

att ha försökt mörda en av familjen Starks barn, Brandon Stark, och blir kidnappad av modern 

i familjen, Catelyn Stark, som agerar på eget bevåg. Samtidigt blir Eddard Stark fängslad av 

drottningen när han försöker bevisa Joffrey Baratheons incestuösa ursprung och få bort 

honom från järntronen. Inför en stor folksamling tvingas Eddard Stark ljuga offentligt och 

utropar Joffrey Baratheon som den rättmätiga kungen i Westeros, allt för att hans två döttrar 

inte ska fara illa i händerna på Lannisters. Som tack beordrar Kung Joffrey att man hugger av 

Eddard Starks huvud.  

     Ett fullskaligt krig bryter därmed ut mellan de två familjerna Lannisters och Stark, 

samtidigt som de två andra yngre bröderna till den framlidne kungen, Lord Stannis Baratheon 

och Lord Renly Baratheon, var för sig utropar sig som den rättmätige kungen i Westeros. Den 

primära handlingen i de följande romanerna behandlar det inbördeskrig som utspelar sig 

mellan de olika familjeätterna.  

     På andra sidan havet, i ett land som kallas för Essos, har två kvarlevande ättlingar till den 

från makten undanskuffade Targaryenfamiljen lyckats överleva och växa upp; Viserys 

Targaryen och Daenerys Targaryen. Tillsammans med en enorm arme av dothrakis, 

hästridandekrigare, ledda av en formidabel härförare vid namn Khal Drogo, är det tänkt att de 

ska återerövra makten i Westeros. Daenerys gifts bort till Khal Drogo för att bli hans 

drottning. I utbyte tror då Viserys att han ska få en armé av Drogo. Viserys Targaryen vet 

dock inte sin plats och överskrider sina gränser när han är tillsammans med dothrakikrigarna 

och Khal Drogo. När han överskrider dessa gränser en gång för mycket får han betala priset 
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med sitt liv.  

     En trehövdad drake är symbolen för Targaryens familjeätt och Daenerys har tre drakägg 

som hon fått i bröllopsgåva när hon gifte sig med Khal Drogo. Mot slutet i första boken 

lyckas hon i en stor eldbrasa kläcka dem. Detta är samtidigt en begravningsbrasa åt Khal 

Drogo då han dött efter att först blivit blodförgiftad och sedan sinnessvag. När han dog eldade 

Daenerys upp honom och gick in i elden tillsammans med drakäggen. När elden hade brunnit 

ut stod hon kvar, obränd, och med tre levande drakungar. För första gången på över hundra år 

finns det återigen drakar i världen. Drakarnas moder är född. 

     Utanför all kamp om makt och tronanspråk så finns det ett annat övergripande hot allra 

längst uppe i norr. En ofantlig ismur står upprest, byggd för över tusen år sedan, med syfte att 

skydda riket från rövare. Muren är bemannad av ett edsvuret brödraskap kallat Nattens 

väktare. Det är en tjänstgöring på livstid där de skyddar och försvarar muren från anfall av 

rövare som försöker klättra över muren. Men bortom muren samlar Mance Raydar, kungen 

bortom muren, en väldig armé av rövare med ett enda syfte: att storma muren och ta sig in i 

Westeros. Samtidigt upptäcker nattens väktare någonting fasansfullt. Vita vålnader, en 

zombieliknande farsot som drabbar alla döda kroppar i det snötäckta landskapet, är inte längre 

en gammal spökberättelse utan en reell verklighet som hotar att ödelägga hela landet om 

farsoten sprider sig utanför muren.  

      Handlingen är komplex, kort sagt. Det finns flera olika livsöden och berättelser som är 

invävda i serien som man måste ta med i beräkningen. Det är inbördeskriget med dubbelt stort 

antal ”spelare” som öppet eller i det tysta gör anspråk på järntronen i Westeros, dels det yttre 

hotet längst upp i norr som på längre sikt hotar att ödelägga hela landet och dels slutligen 

Daenerys Targaryen som i takt med att hennes makt och militära styrka växer blir en allt 

starkare kandidat till att erövra makten i Westeros, på samma sätt som hennes förfäder gjorde. 

     Martin har sagt att han gillar oförväntade saker och vill överraska sina läsare. Han har 

under en intervju hos Conan O’Brien sagt att han är trött på hur romaner ofta urartar efter ett 

givet mönster. Han tar upp det faktum att när man läser en roman och hjälten är i fara så blir 

man som läsare sällan orolig, eftersom hjälten alltid klarar sig. Huvudkaraktären har oftast 

flera personer runtomkring sig som man istället skulle kunna offra och låta dö till förmån för 

hjälten som då kan fortsätta att leva berättelsen igenom. Han säger under intervjun att när han 

skriver sina romaner vill han att läsarna ska vara oroliga för sina hjältar. Varje gång någon av 

huvudkaraktärerna är i fara ska man bli orolig ifall de klarar sig eller inte.29  

                                                 
29 https://www.youtube.com/watch?v=ulUBDu_97z8 2014-05-28 10:47 

https://www.youtube.com/watch?v=ulUBDu_97z8
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     Eddard Stark är ett tydligt exempel på detta, tillsammans med Khal Drogo, Viserys 

Targaryen och kung Robert Baratheon, då de alla är fyra stora karaktärer som dör redan i 

första boken i serien. Särskilt Eddard Starks död kom som en chock för flera läsare, vilket 

omvittnats på nätet.  

     Flera karaktärer dör under berättelsens gång och detta har mer eller mindre blivit ett slags 

signum för George R.R. Martin och hans fantasyserie i synnerhet. (Se figur nummer två i 

kapitel 6, under memes.) Detta är vad man i fantasysammanhang kan kalla för grym realism, 

vilket jag kommer att gå in närmare på i kapitel 5.         

    

Familjeätter och familjehus 

I  A Song…  så finns det flera stora familjer: Starks, Lannisters, Baratheons och Targaryens är 

redan nämnda. De är de största familjerna som det mesta kretsar kring i den första romanen. 

Andra familjeätter introduceras och spelar en större roll i de senare böcker, varav Greyjoys, 

Tyrells, Martells och Freys kan nämnas. Varje familjehus har ett banér, en vapensköld med ett 

tillhörande motto som ska representera familjen. Stark har en grå skräckvarg mot en vit 

bakgrund med orden ”Vintern närmar sig”; Lannisters har ett gyllene lejon mot en röd 

bakgrund med orden ”Hör mig ryta”; Baratheons har en svart kronhjort mot en gyllene 

bakgrund med orden ”Raseriet är vårt”; Targaryens har en trehövdad röd drake mot en svart 

bakgrund med orden ”Blod och eld”. Dessa vapensköldar framträder ofta i motiv på 

rustningar och kläder som karaktärerna bär.   

     I A Song… fungerar dessa banér och sigill som ett sätt att dels särskilja de olika 

karaktärerna från varandra men dels hjälper de (banéren) också till att beskriva dem 

(karaktärerna). Lannisters har ofta gyllene hår likt lejon och går med majestätiska, regala steg. 

Baratheons har ofta tjockt svart hår, samma färg som kronhjorten i deras sigill, och är byggda 

med rejäla starka kroppar.  

     Starkfamiljen får tidigt i serien syn på en död skräckvarg, symbolen för deras vapensköld, 

med sex stycken nyfödda skräckvargsvalpar. Detta tolkas som ett tecken då Ned Stark har fem 

äkta barn och en oäkting. Varje barn får varsin skräckvargsvalp att ta hand om och namnge. 

Jon Snö, Eddard Starks oäkting, får syn på en helvit albino skräckvargsvalp som låg en bit 

bort ifrån de andra vargarna. Han, liksom de andra Starkbarnen, tar hand om den övergivna 

skräckvargsvalpen och fostrar upp honom. Dessa skräckvargar fungerar som en daglig och 

fysiskt levande påminnelse om huset Starks vapensköld.   

     För Daenerys Targaryen fungerar de tre drakarna på samma sätt om inte än mer tydligt och 
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ödesbestämt som skräckvargarna för Starkfamiljen. Drakarna förändrar hennes position som 

spelare om järntronen. Med drakarna får hon en trogen skara följare och ur ett längre 

perspektiv kan de användas som viktiga verktyg att erövra Westeros, på samma sätt som 

hennes förfader gjorde 300 år tidigare. 

     Man kan läsa in dessa banér och vapensköldar – i de fall det finns djur avbildade på dem – 

som kraftdjur. De olika djuren har olika egenskaper och krafter som de symboliserar och som 

familjeätten i sin tur försöker leva efter. I Lannisters är det tydligt att lejonet spelar en stor roll 

för familjen med dess kungliga symbolvärde. Lejonet är mäktigt och stolt och de olika 

familjemedlemmarna i Lannisterätten går som nämnts ofta med en dominerande och 

respektingivande hållning. (Undantaget är Tyrion som på grund av sin korta växt oftast går 

med korta och krumma ben.) 

     När det gäller Starkfamiljen så har skräckvargarna som barnen fått ta hand om blivit deras 

personliga livvakter och följeslagare. Senare i serien framgår det att vissa av barnen kan ta sig 

in i medvetandet hos sina skräckvargar och uppleva världen genom deras ögon. Här uppstår 

en otroligt stark identifikation med familjehusets symbol då barnen mentalt blir ett med sina 

skräckvargar.        

 

Att skriva karaktärer 

Karaktärerna i en roman spelar en väsentlig del i handlingen och i läsupplevelsen. A Song… är 

inget undantag. Karaktärerna är det som gör serien, som får händelserna att rulla och gå 

framåt. Varje kapitel är skrivet i tredje person men alltid utifrån en särskild karaktärs 

synvinkel. Saker och ting beskrivs i tredje person men vi får följa de inre tankarna och 

monologerna hos karaktären vars namn kapitlet är namngivet efter. Resultatet blir en nära 

relation till just de karaktärer som man får följa under romanens gång.  

     För att kunna skriva så realistiska och trovärdiga karaktärer som möjligt brukar Martin 

följa ett citat ur William Faulkners nobeltal, att det enda som är värt att skriva är ”the human 

heart in conflict with itself”:  

I’ve always agreed with William Faulkner when he said that the human heart in 

conflict with itself is the only thing worth writing about. I’ve always taken that as my 

guiding principle and the rest is just set dressing. You can have dragons in it, or aliens 
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and starships, or a western about a gunslinger, or even literary fiction, and ultimately 

you’re still writing about the human heart in conflict with itself.30 

Ett tydligt sätt att se hur Martin använder sig av detta är att analysera hur han skriver sina 

karaktärer. Genomgående i romanerna nämns det händelser som skett tidigare i historien, 

innan handlingen i den första romanen utspelar sig. Oftast är det händelser som hör samman 

med det tidigare inbördeskriget då Robert Baratheon gjorde uppror mot Targaryens. Alla de 

här händelserna berör och påverkar de olika karaktärerna på olika sätt som de alla tvingas 

hantera och bearbeta individuellt. Vad detta gör är att när man som läsare får följa en viss 

karaktärs tankegång så har man dess historia från 15, 20 år tillbaka som fortfarande påverkar 

karaktären i den nuvarande tidpunkten då man läser kapitlet, samtidigt som alla händelsedigra 

saker sker i första romanen.   

     Som exempel kan de två Lannisterbröderna Jaime och Tyrion nämnas. Jaime Lannister är 

kungsvakten som mer eller mindre räddade Kungshamn när han stack svärdet i den galne 

kungens rygg – samma kung han hade i uppdrag att beskydda – då denna i sin desperation 

befallde att bränna ner hela huvudstaden och döda tusentals oskyldiga människor. Han har 

som ett resultat av detta fått leva med ett rykte om sig att vara edsbrytare. Vad alla kommer 

ihåg honom för är kungamordet, förräderiet vilket gav honom öknamnet kungadråparen, 

Kingslayer. Denna otacksamhet besvärar Jaime samtidigt som han inte får något erkännande 

för sina egna bedrifter. Han anses ofta vara en ”pappas pojke” som fått det mesta serverat 

gratis i sitt liv. Jaime visar inte sina sårade känslor, inte förrän han berättar sanningen under 

privata förhållanden med en annan karaktär i serien, vilket öppnar upp en ny tolkning och 

förståelse för karaktären som dittills fått spela fantasyseriens bad-boy. 

     Tyrion Lannister, den glada supande dvärgen som mer än gärna besöker horhus och 

bordeller, har oftast varit en slags comic-relief i serien då han med snärta formuleringar och 

en vass tunga på något sätt lyckas klarar sig ur knepiga situationer lika snabbt som han till 

synes åter hamnar i dem. Men bakom det glada ansiktet och de snabba replikerna döljer sig en 

sorglig uppväxt där man får veta hur hänsynslös hans far har behandlat och sett ner på honom 

genom åren. Dels på grund av hans (Tyrions) leverne som inte är upp till Lannisterstandard 

enligt fadern Tywin, men också av det enkla faktum att Tyrion är en dvärg och att hans mor, 

Tywins fru, dog i barnsäng när hon födde honom. Förutom hans dryckenskap och personliga 

affektion till prostituerade kan Tyrion inte klandras för sin storlek eller att hans mor dog när 

han föddes. Detta har dock förhindrat en möjligen varm och nära relation mellan fader och 

                                                 
30 http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/george-r-r-martin-tolkien-for-the-21st-century-

2319083.html 2014-05-21 19:24 

http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/george-r-r-martin-tolkien-for-the-21st-century-2319083.html
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son som kommer till sin spets senare i serien.   

     A Song … består till större delen av komplexa, gråa karaktärer. I jämförelse med till 

exempel Tolkiens trilogi där det är väldigt lätt att urskilja goda och onda karaktärer från 

varandra. I Sagan om ringen-trilogin är det brödraskapet, människor, hobbitar, alver och 

dvärgar, som tillsammans slåss mot stora arméer av orcher och ringvålnader. Sauron och 

Saruman är antagonisterna som vill ta över och förgöra Midgård. I A Song … är alla 

karaktärerna mer mänskliga, mer nyanserade i sin etik och moral. Det finns egentligen inga 

onda karaktärer i fatasyserien, där man i Tolkiens trilogi däremot kan peka på Sauron och 

orcherna i Sagan om ringen och säga att de representerar det onda. Martin själv säger: “When 

I look around at the real world, it’s a world full of grays. Even the greatest heroes have 

weaknesses and even the blackest villains are capable of acts of compassion and humanity. 

People are complicated and I want my characters to be complicated too”.31  

     Martin skriver som han lär och har som resultat blivit hyllad för sina välskrivna karaktärer. 

Att de är nyanserade och mångbottnade är något som skådespelarna i TV-serien är noga med 

att poängtera (se nästa kapitel, under rubriken ”Att gestalta karaktärer”) och är troligtvis en av 

anledningarna till att bokserien blivit en sådan framgång redan innan TV-serien gjordes.     

      

Att avsluta en serie 

De tre första romanerna i A Song… kom ut med två års mellanrum. Efter den tredje romanen, 

Svärdets makt, fick läsarna vänta dock i fem år på nästa del i serien, Kråkornas fest. Det var 

den längsta perioden mellan två delar i Martins bokserie hittills. När sedan Kråkornas fest 

äntligen släpptes kom ytterligare en kalldusch för läsarna: vissa av karaktärerna som fanns i 

den tredje boken hade försvunnit och fanns inte med i den fjärde boken. I slutet av Kråkornas 

fest skriver Martin i sitt efterord att han har blivit tvungen att dela den följande berättelsen 

från tredje boken i två delar, där man i ena boken, Kråkornas fest, får följa vissa karaktärer, 

varav en hel del nya ansikten introducerades för första gången, och att man i nästa bok, 

Drakarnas dans, får följa de karaktärer som inte fick plats i fjärde boken. Martin förklarade 

att detta var en av anledningarna till den långa väntan. Han trodde att han kunde få med allt i 

en bok men blev tvungen att dela upp alla de olika karaktärerna i två böcker. Tidsmässigt i 

fiktionens kronologi, ska både Kråkornas fest och Drakarnas dans utspela sig direkt efter 

slutet i Svärdets makt. Detta gjorde att karaktärer som Jon Snö, Tyrion Lannister och Brandon 

                                                 
31 “From Book to Screen”, första säsongen av Game of Thrones, Blu-ray, skiva 5. 
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Stark som var vid liv i slutet av tredje boken inte fick något kapitel i fjärde boken. De dyker 

inte upp förrän i nästa del i serien, den femte boken. Fans och läsare trodde att Drakarnas 

dans skulle ta kortare tid att göra klart än Kråkornas fest, eftersom en del av materialet redan 

var skrivet innan han blev tvungen att dela allt i två volymer. Martin själv skrev i slutet av 

Kråkornas fest att nästa bok skulle bli klar om ett år. Det skulle dröja sex år innan Drakarnas 

dans publicerades. Detta är den längsta perioden som man har fått vänta på nästföljande del i 

A Song… . Resultatet blev en tusen sidor lång tegelsten som lämnar flera karaktärer med 

öppna cliffhanger-liknande slut. Nu väntar alla fans och bokläsare på nästa del i serien, den 

sjätte boken som ska heta Winds of Winter, på svenska blir det möjligen Vinterns vindar. 

     På grund av det långsamma tempot i författandet av de två senaste romanerna är det många 

som oroar sig över det faktum att adaptionen, TV-serien Game of Thrones, kan komma att gå 

om och förbi bokserien. Detta då givet den långa tid som det tagit att skriva de två senaste 

romanerna. Om inte Martin börjar skriva i samma takt som han gjorde i början av serien, med 

två år mellan varje roman, så är bokläsare världen över rädda att få händelser och handlingar 

från nästa bok ”avslöjade” via TV-serien. 

     Inget utgivningsdatum är ännu fastställt för den sjätte boken. Tre kapitel har dock släppts 

och går att läsa online. Ett av dem, kallat Mercy, går att läsa på Martins hemsida.32     

 

V. Att adaptera fantasy: HBOs TV-serie Game of Thrones 

 

Från bok till TV-serie, hur det började  

David Benioff och D.B. Weiss är som nämnts duon som har tagit sig an uppgiften att adaptera 

Martins böcker och är Showrunners, skaparna av TV-serien Game of Thrones. Martin hade 

tidigare fått erbjudanden om att göra filmatiseringar på böckerna, med avseende på att då göra 

om böckerna till långfilmer. Men detta var uteslutet. Martin sa till sina litterära agenter när 

han började få sådana förfrågningar: ”It can’t be done. It’s too much. The books are too big. 

They would have to cut so much there would be nothing left”.33 En hel del erbjudanden kom 

som en följd av de stora framgångarna på Peter Jacksons Ringen-trilogi. Men Martins A 

Song… är inte bara mer än tre gånger så lång som Tolkiens trilogi – den är som framgått för 

tillfället inte ens avslutad. Två böcker till väntas bli färdigskrivna och publiceras. Att göra om 

                                                 
32 http://www.georgerrmartin.com/excerpt-from-the-winds-of-winter/ 2014-06-09 19:01  
33 Game of Thrones, “From Book to Screen”. 

http://www.georgerrmartin.com/excerpt-from-the-winds-of-winter/
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Martins bokserie till film som med Tolkiens böcker är därför inte möjligt: “They tried for 50 

years to make ‘Lord of the Rings’ as one movie before Peter Jackson found success making 

three … My books are bigger and more complicated, and would require 18 movies. 

Otherwise, you’d have to choose one or two characters”.34 

     Det enda sättet man kunde göra Martins saga rättvisa var genom att visa den som en serie 

på HBO, där varje säsong baseras på respektive bok i serien. När Martin, Benioff och Weiss 

träffades för att under ett lunchmöte diskutera de eventuella möjligheterna att adaptera 

böckerna så var det just till en TV-serie som både Weiss och Benioff var fokuserade på att 

göra. De hade liksom Martin kommit fram till att man inte kunde göra bokserien rättvisa i ett 

långfilmsformat. Detta var precis vad Martin ville höra. Samtidigt framgick det att både Weiss 

och Benioff var förtjusta i böckerna och läst dem med stor entusiasm. För att verkligen se om 

de hade läst böckerna noggrant ställde Martin några kontrollfrågor, varav en tydligen ska ha 

varit vilka som är Jon Snös föräldrar. Weiss och Benioff hade diskuterat det ämnet tidigare 

och gav ett svar som verkade glädja Martin. Efter det långa lunchmötet fick Benioff och 

Weiss klartecken från Martin att de hade hans godkännande att göra en TV-serie på hans 

romaner.35 

     Ganska snart efteråt vände sig Benioff och Weiss till HBO och lade fram förslaget att göra 

A Song… till en TV-serie. HBO gick med på förslaget och köpte upp rättigheterna till 

bokserien 2007.36 

     Fyra år senare, efter en lång process av casting och inspelningar på olika platser i Europa, 

visades premiäravsnittet på första säsongen av Game of Thrones. 

 

Skillnader mellan bok och TV-serie 

Upplägget i adapteringen är att säsongerna ska följa respektive bok i serien. Första säsongen 

baseras på den första romanen i serien, Kampen om järntronen. Andra säsongen baseras på 

den andra romanen i serien, Kungarnas krig. När det gäller den tredje romanen dock, Svärdets 

makt, har de tvingats dela upp den i två säsonger på grund av dess omfattande längd. 

Dessutom har de använt sig av material som finns i fjärde romanen, Kråkornas fest, inför den 

tredje och fjärde säsongen då vissa karaktärer inte tas upp i tredje boken men återkommer 

senare i bokserien. Detta gäller i synnerhet karaktären Theon Greyjoy, spelad av Alfie Allen. 

                                                 
34 http://variety.com/2007/scene/news/hbo-turns-fire-into-fantasy-series-1117957532/ 2014-05-24 13:04  
35 http://www.vanityfair.com/vf-hollywood/game-of-thrones-benioff-weiss-interview 2014-05-30 01:15 
36 http://variety.com/2007/scene/news/hbo-turns-fire-into-fantasy-series-1117957532/ 2014-05-28 12:40  

http://variety.com/2007/scene/news/hbo-turns-fire-into-fantasy-series-1117957532/
http://www.vanityfair.com/vf-hollywood/game-of-thrones-benioff-weiss-interview
http://variety.com/2007/scene/news/hbo-turns-fire-into-fantasy-series-1117957532/
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Hans karaktär syns i stort sett inte till i Svärdets makt men omnämns då och då. Det är inte 

förrän i fjärde boken, Kråkornas fest, som läsarna får följa honom igen. I TV-serien har 

Benioff och Weiss däremot valt att tittarna ska få följa hans livsöde samtidigt som händelser i 

den tredje boken tas upp.  

     Här har alltså David Benioff och D.B. Weiss gjort ett aktivt val att inte låta en betydande 

karaktär få vara alltför dold eller stillastående som Martin gjort i sina böcker. På TV måste 

karaktärerna visas upp. Deras förändring från säsong till säsong kan alltså inte ske off screen 

har skaparna beslutat.  

     Detta är överlag ett berättartekniskt grepp som TV-serien utnyttjar i jämförelse med 

böckerna, att man får följa karaktärer som inte har ett eget kapitel: I A Song… är varje kapitel 

utformat att man får följa en enskild karaktär och dennes inre tankar och monologer. Detta gör 

då också att det finns karaktärer som man inte får följa i böckerna. Detta har TV-serien ändrat 

på. Tittarna kan numera se drottning Cersei och kung Robert samtala på tu man hand. Man får 

ta del av Lord Varys och Petyr Baelishs käbbel sinsemellan när de diskuterar makten över 

järntronen. I andra säsongen fick man även se Tywin Lannister ha scener och dialoger med 

den unga flickan Arya Stark. Detta skedde inte alls i böckerna utan är något som Benioff och 

Weiss själv har skapat och hittat på för TV-serien. Inget av detta får man alltså läsa om i 

böckerna.  

     Benioff säger: ”It’s one of the great things about working on this series […] that we have 

these characters that we inherited from George [R.R. Martin] that we love so much and 

having opportunity to write scenes for them that aren’t in the books”.37 

     Detta har gjort att man har kunnat visa olika karaktärer interagera med varandra som inte 

händer i böckerna. Att Tywin Lannister och Arya Stark pratar och har dialoger med varandra 

(Arya låtsas vara en tjänsteflicka och därmed vara någon annan än sig själv, då hon i vanliga 

fall skulle vara en värdefull gisslan för Lannisterfamiljen i inbördeskriget) ger tillfälle att ha 

två av seriens stora karaktärer och skådespelare agera mot varandra. Detta skapar en mer 

dynamisk och intressant händelseutveckling än om man hade följt exakt hur det går till i 

böckerna. Här väljer Benioff och Weiss att frångå urpsrungsmaterialet för att istället 

dramatisera det hela och skapa något nytt. Resultatet blir en intressant avvikelse då tittarna får 

se en möjligen mjukare, mer känslosam Tywin Lannister än den hårda och brutala 

maktutövaren som han har etablerat sig i serien. Charles Dance, som spelar Tywin, berömmer 

Maisie Williams, skådespelerskan som gestaltar Arya för just de scenerna de har 

                                                 
37 Game of Thrones, första säsongen, första avsnittet, skiva 1, kommentatorspår med David Benioff och D.B. 

Weiss, Blu-Ray.   
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tillsammans.38   

     Theon Greyjoys karaktärsskildring i tredje och fjärde säsongen är, tillsammans med Tywin 

och Aryas scener, de tydligaste exemplen på hur TV-serien har avvikit från böckerna. I fallet 

med Theon Greyjoy är det inte så mycket en avvikelse som det helt enkelt är intrigmässigt 

framåtflyttat. I Aryas och Tywins fall var deras gemensamma scener helt och hållet skapade 

för TV-serien utan någon direkt förankring i hur det står skrivet i böckerna. Det var kreativt 

beslut som Benioff och Weiss gjorde som en del av adapteringen från böckerna.     

     Ett annat exempel på vilka kreativa kompromisser och beslut som skaparna har gjort 

skedde tidigt i TV-serien. I samband med att serien introducerade de två Targaryen-

karaktärerna uppstod det viss kritik när Danny Lloyd och Emilia Clarke, som spelar de två 

Targaryensyskonen, inte hade lila ögon. Targaryens ska enligt hur de beskrivs i böckerna ha 

silverblont hår och lila ögon. För att göra beskrivningarna i böckerna rättvisa hade 

skådespelarna varit tvungna att använda sig av lila kontaktlinser, något som hade stört dem i 

deras skådespeleri. Här beslutade skaparna att strunta i ögonfärgen och låta skådespelarna 

bära silverblonda peruker istället. En kompromiss gjordes alltså där man så långt som möjligt 

försökte efterlikna beskrivningarna i böckerna men prioriterade att skådespelarna kunde 

prestera så bra som möjligt varpå den lila ögonfärgen slopades.39    

     Inför fjärde säsongen är merparten av händelserna som sker tagna från andra halvan av 

Svärdets makt. Men vissa saker, som sammanhängande med Theon Greyjoys karaktär, är 

taget ifrån så sent som femte boken, Drakarnas dans. 

      Merparten av säsongernas manus skrivs och adapterats av David Benioff och D.B. Weiss. 

Men ett avsnitt i varje säsong är som nämnts öronmärkt för Martin själv att skriva. Han har 

hittills skrivit manus till fyra avsnitt i serien. Detta ger honom någorlunda kontroll över TV-

serien och dess adaption från böckerna, även om det främst är Benioff och Weiss som 

ansvarar för att adaptera TV-serien på det sätt som de tycker är bäst. Detta har Martin också 

poängterat när besvikna fans uttrycker sitt missnöje över att vissa saker ändras från böckerna 

till TV-serien: ”The novels are novels, the TV series is the TV series, they’re two different 

beasts… ultimately that [Tv-serien]’s their [David Benioff och D.B. Weiss] baby and the 

books are my baby”. 

                                                 
38 ”Especially the scenes I had with little Maisie [Williams, in season two], who’s phenomenally gifted. I think 

she was 13 at the time. Her understanding of the medium and what the character was about [was brilliant]. She’s 

just a joy to work with, really extraordinary.”, http://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/game-of-

thrones/9961779/Game-of-Thrones-Charles-Dance-interview-I-treat-Peter-Dinklage-appallingly.html 2014-09-

01 21:59 
39 Game of Thrones, första säsongen.  

http://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/game-of-thrones/9961779/Game-of-Thrones-Charles-Dance-interview-I-treat-Peter-Dinklage-appallingly.html
http://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/game-of-thrones/9961779/Game-of-Thrones-Charles-Dance-interview-I-treat-Peter-Dinklage-appallingly.html
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     Detta visar att Martin inser att TV-serien och böckerna är två olika mediala saker, och att 

han som författare har gjort det han har kunnat för att försöka styra adaptionen i den riktning 

som han vill men att det i slutändan är hos Benioff och Weiss som det kreativa 

beslutsfattandet görs. Martin förstår detta och har egentligen inte mycket att säga till om efter 

att han har sålt rättigheterna till HBO. Efter att han som vi sett pratat med Benioff och Weiss 

la han sitt förtroende hos dem att de skulle göra ett bra jobb med att adaptera hans böcker. 

    Som en försiktighetsåtgärd har Martin för Benioff och Weiss även förklarat hur serien i 

stort sett slutar, vilka karaktärer han ser stå kvar och var de är någonstans när allt är över. 

Detta var mest för att försäkra sig om utifall Martin skulle avlida innan han hann skriva klart 

bokserien skulle åtminstone TV-serien ändå kunna fortsätta och förhoppningsvis avslutas 

efter hans bortgång. Men allteftersom Martin tar längre och längre tid på sig med att skriva 

klart romanerna har de fått gå igenom ytterligare en gång hur det går med alla karaktärer 

utifall om nu TV-serien går om böckerna. Benioff berättar: 

We’ve talked to George. The lucky part is that George works with us and he’s a 

producer on the show. Last year we went out to Santa Fe for a week to sit down 

with him and just talk through where things are going, because we don’t know if 

we are going to catch up, and where exactly that would be. … If you know the 

ending, then you can lay the groundwork for it. And so we want to know how 

everything ends. We want to be able to set things up. So we sat just down with 

him and literally went through every character and said, ‘So what’s the 

destination for Daenerys? And Arya?’40 

 

Att lösa adaptionsproblem, jämförelse med anime och manga  

Bokläsare och fans till A Song… vill inte uppleva ett scenario där TV-serien hinner ikapp 

bokserien och får viktiga händelser avslöjade via TV-serien. Detta kan dock mycket väl vara 

exakt det som kommer att hända. Game of Thrones är unik i den bemärkelsen att 

källmaterialen som den är baserad på inte är avslutat ännu. Oftast brukar man ha ett färdigt 

material när man gör en adaption. I fallet med Peter Jackson och Tolkien hade Sagan om 

ringen-trilogin funnits i närapå femtio år. När man började filmatisera Harry Potter böckerna 

var dock inte den bokserien avslutad men J.K. Rowling hann skriva klart de sista böckerna i 

serien innan filmatiseringarna kom ikapp.   

     Det finns dock en genre eller konstform där det faktum att en TV-serie hinner ikapp sin 

litterära förlaga inte är ovanligt, nämligen anime. Anime, japanskt tecknade TV-serier, 

                                                 
40 Benioff, http://www.vanityfair.com/vf-hollywood/game-of-thrones-benioff-weiss-interview 2014-05-31 14:46 

http://www.vanityfair.com/vf-hollywood/game-of-thrones-benioff-weiss-interview
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baseras oftast på en slags litterär förlaga som heter manga, vilket kan enklast liknas vid en 

serietidning. Inom anime kan det hända och har faktiskt hänt att animeserien som visas på TV 

hinner ikapp sin mangaförlaga som den baseras på. När det sker att en anime hinner ikapp det 

material som finns att adaptera från mangan kan den tecknande seriens producenter lösa det 

på olika sätt. Man kan fylla serien med så kallade fillers, avsnitt som inte för handlingen 

framåt utan helt enkelt är utfyllnad i väntan på att mangan ska komma med nytt material. 

Detta är vad bolagen bakom animeserier som Naruto och OnePiece har valt att göra. De 

börjar producera fillersavsnitt som mest är exkursioner och onödiga avvikelser från 

originalstoryn medan mangaförfattaren under tiden hinner skriva nya kapitel till mangaserien.   

     Det andra är att man försöker hitta på ett eget slut som eventuellt inte kommer att stämma 

överens med hur serien slutar i mangan. Fullmetal Alchemist har valt det sättet då de 

tvingades avsluta serien när de kom ikapp mangan. När mangan sedan väl är avslutad har en 

remake gjorts på mangan som heter Fullmetal Alchemist: Brotherhood. Där följer man 

mangan mer troget och avslutar serien på samma sätt som den slutar i mangan.  

     Det tredje är att man helt enkelt avslutar där mangan avslutar det senaste berättelseavsnittet 

(”Story arc”, ”Storyline”) och påbörjar ett nytt, oavslutat berättelseavsnitt. Detta är vad som 

har hänt med Hunter x Hunter där mangan har getts ut i sporadiska omgångar med långa 

avbrott mellan de olika story arcs. Där har man fått avsluta serien i det skeende när man är 

klar med det senaste fullbordade story arcet. Man har inte valt att använda sig av fillers eller 

hitta på något eget slut. Efter att mangaförfattaren tagit upp skrivandet igen och börjat 

publicera nya kapitel gjordes det en remake i likhet med Fullmetal Alchemist: Brotherhood. 

Den nya remaken kallas Hunter x Hunter (2011).  

     Inget av detta behöver dock producenterna bakom Game of Thrones oroa sig över då de 

redan vet hur källmaterialet slutar. Vissa fans har desperat försökt lansera lösningar som 

liknar de inom anime. Ett förslag är att man kan visa material som händer innan serien börjar, 

som Robert Baratheons uppror mot Targaryens. Det skulle kunna fungera som en slags 

utfyllnad, liknande fillers inom anime, då det inte för handlingen framåt. Ett annat förslag är 

att man helt enkelt slutar visa serien tills Martin har hunnit skriva klart sina böcker. När 

böckerna är färdigskrivna kan man sedan återuppta inspelningen av serien.  

     Det mest realistiska är dock att Game of Thrones fortsätter sin kontinuitet oberoende av 

böckerna, till många bokläsares besvikelse. Produktionsvillkoren talar för det – det gäller ju 

kontraktsskrivning med skådespelare etc. Detta är kanske en av de största faktorerna i en 

sådan karaktärsrik TV-serie som Game of Thrones där flera skådespelare anlitas och flera nya 

tillkommer för varje säsong. Att ta ett avbrott på flera år för att Martin ska hinna skriva klart 
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bokserien är inte en realistisk möjlighet. Flera av barnskådespelarna skulle i sådana fall 

behöva bytas ut då de vuxit sig för stora under uppehållet och inte längre kan gestalta de 

åldersmässigt mycket yngre karaktärerna som de tidigare spelat.        

 

Att gestalta karaktärer: skådespelarna i Game of Thrones  

Ett av de mest utmärkande dragen för Martins A Song … är de nyanserade och komplexa 

karaktärerna som befolkar Westeros och Essos. För adaptionens skull var det av största vikt 

att karaktärerna behöll denna komplexitet även i TV-serien. 

One of the mottos that we have been trying to live by in writing this is ‘no bad guys’. 

Everybody is pursuing their own interests, and everybody is following their own code, 

and it’s about those interests and those ethics coming into conflict with each other. It 

just provides a much richer story than the guys in white beating the guys in black.41 

Att skriva karaktärerna så att de görs rättvisa i enlighet med böckerna är en sak, sedan måste 

de även gestaltas av skådespelare. Castingen till Game of Thrones har varit utmanande inte 

bara utifrån det faktum att det överlag är en stor mängd karaktärer. Varje skådespelare måste 

kännas rätt i rollen sett till utseende i förhållande till hur de beskrivs i böckerna och hur pass 

bra de är som skådespelare, men också att några av de viktigaste karaktärerna är barn och 

spelar en stor roll i handlingen i serien. Detta ställde stora krav på att hitta lämpliga 

barnskådespelare som kan dels göra rollerna rättvisa i fråga om ålder och utseende men dels 

att de också är bra på att skådespela. Detta var någonting som även författaren Martin fick ta 

del av och besluta kring. Han beskriver proceduren att hitta de rätta barnskådespelarna:  

It’s very hard to find a good child actor. There are a lot of child actors out there, 

especially in America, and they’re cute kids, but most child actors appear on sitcoms 

where their main role is to be cute and make funny little remarks, and some of them do 

that very well. But, the children in Game of Thrones are required to do a great deal 

more. This requires some really serious acting chops. They have to convey fear, grief, 

love and yearning, in parts that would be challenging for even an adult actor with 10 

or 20 years experience, and these are young kids who have done a few school plays. 

They were hard to find. We looked at hundreds of kids, for each of these roles, and I 

don’t know where our casting director found the kids that she did, but it’s amazing. 

All of them are great. The three principle kids – Isaac Hempstead-Wright (as Bran), 

Sophie Turner (as Sansa) and Maisie Williams (as Arya) – are all amazing.42 

                                                 
41 D.B. Weiss,”From Book to Screen”, Game of Thrones. 
42 http://collider.com/george-r-r-martin-interview-game-of-thrones/ 2014-05-24 20:42 

http://collider.com/george-r-r-martin-interview-game-of-thrones/
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Förutom barnskådespelarna var det också viktigt att man fick rätt skådespelare till de övriga 

karaktärerna. De flesta av skådespelarna har också inget annat än lovord att säga om 

materialet. Charles Dance som spelar Tywin Lannister har personligen sagt att manuset är 

riktigt bra och välskrivet. Det krävdes ingen övertalning att få med honom då kvalitén i det 

som Benioff och Weiss har skrivit var så pass bra att han var villig att vara delaktig i serien.43 

Lena Headey och Michelle Fairley, som spelar Cersei Lannister respektive Catelyn Stark, har 

berömt materialet för dess komplexa och nyanserade karaktärer, framförallt att det finns både 

goda och onda sidor i var och en av karaktärerna.44 

     Peter Dinklage är en av nyckelskådespelarna i serien då han gestaltar rollen Tyrion 

Lannister, dvärgen med den vassa tungan. Dinklage som själv är kortväxt har fått stor 

uppmärksamhet och beröm för sin roll. Han har vunnit en Emmy och en Golden Globe för sin 

insats som Tyrion.45 Han och Sean Bean, som spelar Eddard Stark, var de två 

förstahandsvalen när det gällde castingen inför serien. Både George R.R. Martin och Benioff 

och Weiss ansåg att dessa två skådespelare skulle vara utmärkta i sina respektive roller. Sean 

Beans karaktär levde tyvärr inte längre än till nionde avsnittet i första säsongen. Dinklages 

karaktär däremot har tagit en mer central roll i TV-serien än i bokserien och skulle möjligen 

kunna sägas vara en dess största huvudkaraktärer.  

     Jack Gleeson, som spelar Joffrey Baratheon, har i sin tappning av den maktmissbrukande 

pojkkungen lyckats väcka så pass starka reaktioner att han snabbt blev tittarnas hatobjekt. En 

karaktär man älskar att hata, som vissa skriver.46 Hans medskådespelare och skaparna av 

serien och Martin själv säger dock att Gleeson privat sett är helt olik karaktären han spelar 

och inte alls är lika grym och elak som person.47 Uppståndelsen med Game of Thrones har 

dock blivit för mycket för Gleeson som meddelat att han tänker sluta med skådespeleri efter 

att hans arbete i serien är avslutat.48   

     I extramaterialet till den andra säsongen av Game of Thrones, ”The Inner Circle”, uppstår 

en komisk scen där några av skådespelarna tillsammans med Benioff och Weiss är samlade 

kring ett bord och diskuterar serien i allmänhet och andra säsongen i synnerhet. Benioff 

berömmer skådespelarna: ”This is the best cast we’ve ever had. They never complain”, varpå 

                                                 
43 https://www.youtube.com/watch?v=qEzpu4H9gGg 2014-05-27 21:44 
44 https://www.youtube.com/watch?v=Je2Ws5PJ7QM 2014-05-28 16:14 
45 http://www.imdb.com/name/nm0227759/awards?ref_=nm_awd 2014-05-27 22:50 
46 http://www.tvovermind.com/game-of-thrones/tribute-jack-gleeson-amazing-work-game-thrones-232806 2014-

05-31 19:34 
47 https://www.youtube.com/watch?v=zuaqKdA7VjA 2014-05-31 19:49 
48 http://hollywoodlife.com/2014/04/14/game-of-thrones-joffrey-killed-jack-gleeson-interview/ 2014-05-31 

19:39  

https://www.youtube.com/watch?v=qEzpu4H9gGg
https://www.youtube.com/watch?v=Je2Ws5PJ7QM
http://www.imdb.com/name/nm0227759/awards?ref_=nm_awd
http://www.tvovermind.com/game-of-thrones/tribute-jack-gleeson-amazing-work-game-thrones-232806
https://www.youtube.com/watch?v=zuaqKdA7VjA
http://hollywoodlife.com/2014/04/14/game-of-thrones-joffrey-killed-jack-gleeson-interview/
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Liam Cunningham, som spelar Davos, svarar: “That’s because they are all afraid you will kill 

them off”. Den snabba repliken får skådespelarna och skaparna att skratta högt.  

     Få serier har som Game of Thrones gjort sig kända för att skoningslöst kunna döda 

huvudkaraktärer, något som etablerades i och med att Sean Beans karaktär blev offentlig 

avrättad i första säsongen. Därför var Cunninghams snabba replik på ett sätt högst befogad, 

vilket genererade en sådan kraftig reaktion hos de närvarande vid bordet. (Se gärna figur 2, 3 

och 4 under ”Memes och humorsajter” i nästa kapitel.)    

  

Grym realism 

En stor del av vad som gör Martins bokserie fantasymässigt unik och originell är inte bara det 

faktum att han skriver fram etiskt och moraliskt komplexa karaktärer – till skillnad från 

Tolkien – utan även det faktum att han tar förutbestämda mönster i en genre som fantasy och 

vänder på dem. I Kampen om järntronen är det mest väntade draget att Eddard Stark, den 

noble och ädle mannen från norr, röjer undan de moraliskt dekadenta och korrumperade 

personerna i huvudstaden Kungshamn. Istället är det just han som får sitt huvud avhugget, då 

han på grund av sin heder och ära blir en enkel måltavla för de andra maktspelarna i 

Kungshamn. Det mest väntade efter Eddard Starks död är att äldste sonen, Robb Stark, 

hämnas sin fader och får skipa rättvisa. Verkligheten är som bekant inte rättvis och vad 

bokläsare redan visste skulle komma intrigmässigt blev en chock för TV-tittare när nionde 

avsnittet i tredje säsongen visades, ”The Rains of Castamere”.  

     Lord Walder Frey, spelad av David Bradley, bjuder in Robb Stark, dennes mor Catelyn 

Stark och hennes bror Edmure Tully på ett bröllop. Syftet med bröllopet är att stärka 

relationerna mellan Robb Stark och Walder Frey. Efter mordet på Eddard Stark har Robb 

samlat nordens armé för att hämnas sin fader. Han tar sig titeln Kungen i norden och vinner 

fältslag efter fältslag mot Tywin Lannister. Han behöver dock stöd och militär support och 

vänder sig då till Walder Frey. Frey är viktig för Robb då han desperat behöver den militära 

styrka som endast Frey kan erbjuda. Relationen mellan dem båda är infekterad, efter att Robb 

Stark brutit sitt löfte att gifta sig med en av Walders Freys döttrar i gengäld för hans support 

tidigare i serien. För att lindra skadorna av det brutna löftet ingår Edmure Tully, Lord av 

flodvattnet och Robb Starks farbror, äktenskap med en annan av Freys döttrar.  

     I Westeros är det en helig sed att gäster som blivit inbjudna och fått del av mat och dryck i 

huset är fri från all form av vedersakelse som kan tänkas drabba dem. Under bröllopet går allt 

till synes smärtfritt till. Edmure Tully gifter sig med en vacker brud och de båda leds bort till 
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sängkammaren. Det är då portarna stängs och musikbandet börjar spela ”The Rains of 

Castamere”, en hyllningslåt till Tywin Lannisters erövring och utplåning av det upproriska 

huset Castamere. Varför huset Frey skulle spela en Lannisterlåt helt plötsligt gör att Catelyn 

börjar ana oråd. Ganska snart efteråt utvecklas bröllopet till en blodig massaker, där Freys 

soldater tillsammans med armborstmän från Lannisters dödar alla Starkmän som befinner sig 

på bröllopet. Catelyn Stark får se sin egen son bli mördad framför henne innan hon själv efter 

en misslyckad uppgörelse med Walder Frey blir dödad. När allt är över dricker Walder Frey 

sitt vin och skrattar åt sin egen list för att få hämnd på Stark-familjen. Detta var dock ingen 

impulsiv hämndaktion mot Robb Stark. Genom att ha begått en sådan grym och ohederlig 

synd som att mörda sina gäster på ett bröllop har Walder Frey förstärkt sina relationer med 

familjen Lannister. Han har å deras vägnar dödat Robb Stark och Catelyn Stark och större 

delen av deras banérmän.  

     Detta avsnitt visar än en gång att huvudkaraktärer i Game of Thrones inte går säkra. I 

likhet med Sean Beans karaktär Eddard Stark som dog under första säsongen, så har ett par 

ytterligare huvudmedlemmar i Stark-familjen blivit mördade på ett oväntade och spektakulära 

sätt. Detta är i linje med vad Martin har sagt hos Conan O’Brien: alla dessa dödsfall för 

viktiga karaktärer skapar en osäkerhet hos läsarna respektive tittarna. Martin vill göra det 

oväntade och få läsarna att bli nervösa varje gång hjälten eller huvudkaraktärerna i berättelsen 

hamnar i farliga situationer. TV-serien har lyckats förmedla samma känsla och uppnå ett 

liknande, om inte ännu effektivare, resultat än vad Martin har fått till i sina böcker. 

     The Rains of Castamere och blodsbröllopet kom som en chock för de flesta TV-tittare 

medan de som hade läst böckerna som sagt visste vad som skulle hända. Reaktionerna på det 

chockartade slutet har varit nästan traumatiska – åtminstone att döma av internetmaterialet. 

Avsnittet har gett upphov till flera videofilmer där fans (antagligen bokläsare som redan visste 

vad som skulle hända) spelat in videoklipp på hur människor reagerat på denna chockartade 

händelse. Flertalet kommenterande så kallade memes och giffar har skapats utifrån detta 

avsnitt allena. Skaparna av TV-serien, David Benioff och D.B. Weiss, har själva sagt att just 

den händelsen i böckerna var en nyckelscen som de insåg kunde ha en stor effekt om man 

lyckades göra den rättvisa i en filmatiserad form.49  

      

                                                 
49 Game of Thrones,“’The Rains of Castamere’ Unveiled”, säsong 3, skiva 4, Blu-ray.   
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Inspelningsplatser, miljöer och kostymer 

När Peter Jackson filmatiserade Tolkiens Sagan om ringen-trilogi valde han att filma i stort 

sett allting i sitt hemland Nya Zeeland. Det var ett i många avseenden klokt val då jackson 

dels kunde utnyttja sin lokalkännedom om vilka personer som passade bäst till de olika 

uppgifterna under filmprojektet, dels utnyttjade de fantastiskt exotiska miljöerna som gav 

filmerna en naturlig fantasykänsla och dels kunde han fokusera på det kreativa filmskapandet 

utan att behöva bekymra sig över att nyfikna hollywoodproducenter skulle lägga sig i och 

störa arbetet.  

     Game of Thrones spelas inte in i Nya Zeeland, men i likhet med Jacksons filmtrilogi har 

man valt att gå utanför USA för att kunna hitta de bästa inspelningsplatserna. Större delen av 

TV-serien spelas in i Nordirland, omkring Belfast, men också på Malta, i Kroatien och även 

på Island har man spelat in vissa scener. Men de två största inspelningsplatserna är Malta och 

Nordirland. (Det är i Nordirland som de för övrigt har själva järntronen.) När det gäller scener 

som utspelar sig i Kungshamn är alla utomhusscener filmade på Malta och de flesta 

inomhusscener inspelade i Belfast.  

     Anledningen till att de måste ha olika inspelningsplatser är att serien kretsar kring så 

många karaktärer som befinner sig på många olika platser. Daenerys Targaryen är i Essos, ett 

betydligt varmare och mer tropiskt klimat än i Westeros, som i sin tur har kuststaden 

Kungshamn, det nordliga slottet Vinterhed och en enorm ismur längre upp i norr där allt är 

täckt av snö. Nordirland som miljö har varit till stor hjälp då den i likhet med Nya Zeeland har 

kunnat erbjuda en stor variation på landskap och miljöer.      

     Skådespelarna har kollektivt uttryckt sin förtjusning över att få arbeta i vackra och 

storslagna miljöer. Det hjälper dem i deras arbete att alla möbler, kostymer, salar och slott 

som de använder ser autentiska ut och känns äkta.50 Peter Dinklage säger: “One of the many 

great things about working on this show is really working in those environments. That breath 

you see coming out of your mouth is real, it’s really that cold. … It really adds to being in the 

moment”.51  

     Den påkostade scenografin och att man filmade ute på plats och inte i en studio hjälpte 

skådespelarna att mycket lättare kunna acceptera miljöerna som just äkta och verkliga istället 

för att behöva låtsas att saker och ting i deras närhet ska existera, vilket är fallet om man 

använder sig av för mycket CGI52 och visuella effekter som skapas via datorer och green 

                                                 
50 “’The Rains of Castamere’ Unveiled”, Game of Thrones. 
51 https://www.youtube.com/watch?v=nAXgt39W6KY 2014-06-03 20:08 
52 Computer Generated Images 

https://www.youtube.com/watch?v=nAXgt39W6KY
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screen.53 

           

Visuella effekter; drakar och krigsscener 

Fantasy inom film har en tendens att vara beroende av specialeffekter. Detta stämmer med 

Harry Potter-filmerna, Sagan om ringen och Hobbit-trilogin och Berättelsen om Narnia-

filmerna. I Game of Thrones är också specialeffekter en nödvändig del för att få de mer 

magiska och övernaturliga elementen i serien att framstå som äkta och trovärdiga. Daenerys 

tre drakar, som inte gör debut förrän i tionde avsnittet i första säsongen, är de mest CGI-

krävande delarna i serien, då de är helt och hållet skapade genom visuella effekter. Detta är 

inte bara tekniskt krävande utan anstränger även budgeten för serien.54 Därför används 

drakarna sparsamt och visas bara upp vid lämpliga tillfällen. Resultatet är dock att drakarna 

ser levande och trovärdiga ut. Tack vare de välgjorda effekterna och ett återhållsamt 

uppvisande av kreationerna häpnar man som tittare varje gång drakarna syns i bild.  

     Detta är vad Wolfe skrev tidigare, att en välgjord fantasyberättelse har ett sätt att få läsare, 

i det här fallet tittare, att fortsätta bli förundrade och fascinerade av det magiska i handlingen 

även långt efter att dessa övernaturliga element introducerats. I fallet med Game of Thrones 

har de genom dels hur magi och övernaturlighet hanteras varsamt i den sekundära världen 

som handlingen utspelar sig i, men dels också genom att de få gångerna som magin tar sig 

uttryck görs detta på ett trovärdigt sätt. Vi blir intresserade av drakarna för att de behandlas 

som unika och magiska varelser av karaktärerna som interagerar med dem. Att de också ser 

realistiska ut tack vare de välgjorda specialeffekterna är en viktig del i den kontinuerliga 

uppskattningen och fascinationen inför det magiska.     

     Överlag brukar varje avsnitt i Game of Thrones kosta omkring 6 miljoner dollar.55 Inför 

det nionde avsnittet under andra säsongen, Blackwater, behövde man ytterligare två miljoner 

dollar eftersom avsnittet skulle visa sig vara mer tekniskt och produktionsmässigt krävande än 

något annat avsnitt som man hade gjort hittills i serien. Förutom en hel del CGI som användes 

till explosioner och eld skapades ett riktigt skepp med både övre och undre däck som 

skådespelare och statister kunde stå och gå på. Många stunttricks behövde förberedas för att 

                                                 
53 Fotnot 45, Youtube . 
54 Ibid och http://insidetv.ew.com/2014/06/09/game-of-thrones-neil-marhsall-interview/ 2014-06-10 14:42. Både 

David Benioff och Neil Marshall, regissör till avsnitt 9 i andra säsongen och avsnitt 9 i fjärde säsongen, 

framhäver att de CGI krävande delarna av serien är de svåraste att göra. Det som kräver visuella effekter är det 

som tar mest tid att göra.    
55 http://www.businessinsider.com/game-of-thrones-how-blackwater-help-make-the-series-one-of-the-most-

popular-on-tv-2014-4#!Gsgko 2014-05-28 19:36 

http://insidetv.ew.com/2014/06/09/game-of-thrones-neil-marhsall-interview/
http://www.businessinsider.com/game-of-thrones-how-blackwater-help-make-the-series-one-of-the-most-popular-on-tv-2014-4#!Gsgko
http://www.businessinsider.com/game-of-thrones-how-blackwater-help-make-the-series-one-of-the-most-popular-on-tv-2014-4#!Gsgko
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göra stridsscenerna än mer realistiska och actionfyllda. Resultatet är en produktionsmässig 

höjdpunkt i serien. En utomstående långfilmsregissör, Neil Marshall, fick kopplas in med kort 

varsel och ge välbehövlig kreativ ledning och riktning för avsnittet. Man valde att spela in 

avsnittet nattetid för att få all eld och alla explosioner som sker i avsnittet att se mer 

spektakulära ut då de förstås syns bättre när det är mörkt. Detta resulterade i att nästan alla 

tagningar gjordes på kvällar och nätter, vilket tröttade ut skådespelarna och statisterna ju 

längre arbetet fortskred. Peter Dinklage ska ha sagt att det inte krävdes något större 

skådespeleri att försöka se trött och sliten ut då han verkligen blev fysiskt sett utarbetad under 

inspelningen av avsnittet.56  

 

HBO och kabel-TV  

Tack vare att HBO är produktionsbolaget bakom Game of Thrones har producenterna haft 

möjlighet att kosta på den enorma summa pengar som serien kräver. Men förutom denna 

ekonomiska fördel har HBO genom att vara kabel-TV, någonting som man som TV-tittare 

och konsument måste betala extra för att kunna använda, gett skaparna möjligheten att visa 

upp våld och nakenhet i serien som man annars inte hade kunnat visa på en vanlig TV-kanal. 

Detta var en avgörande faktor för att kunna adaptera Martins böcker då våld och sex 

förekommer en hel del i bokserien. Martin förklarar fördelarna med att man har HBO som 

arbetsgivare:  

This show is what it is because of HBO. We don’t have to worry about the adult 

content being censored as if we were on one of the broadcast networks. We have a 

much larger budget than we’d have if we were on CBS or NBC or one of those 

networks. But also HBO does not seem to worship ratings to the extent as some other 

shows I’ve worked on.  … We’re not sitting there glued to the overnights and being 

worried that we might get cancelled after three episodes because we just went down [i 

antalet TV-tittare]. HBO commits on an entire season not three episodes.57  

Benioff och Weiss visste om detta och kom överens med Martin att HBO är bolaget att gå till 

för att kunna göra serien på bästa möjliga sätt. När de träffade HBO argumenterade de för att 

seriens potentiella genreöverskridande egenskaper var desamma som utmärker andra serier 

som HBO har producerat. Benioff berättar hur de gick tillväga för att övertala HBO att satsa 

på projektet:  

                                                 
56 “Creating The Battle of Blackwater Bay”, Game of Thrones, säsong 2, skiva 5, DVD. 
57 https://www.youtube.com/watch?v=Qsg7kKx-AGA 2014-05-30 14:59 

https://www.youtube.com/watch?v=Qsg7kKx-AGA
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We ended up writing them this letter, like a five-page letter … explaining why this 

would work, and it was … in terms of, ‘This is what you guys do. Whether it’s taking 

the cop show with The Wire or gangster shows with The Sopranos and making them 

dirty and reinventing them.’ But no one had really done fantasy in that way. When you 

think of fantasy on TV, it was like Hercules and Xena: Warrior Princess. 58 

Förutom seriens potentiella möjligheter att ge en väldigt definierad genre en slags ”Make-

over” med realistisk touch vilket varit HBO:s signum med serier som Deadwood, Sopranos 

och The Wire, fanns det ytterligare en fördel med att göra en fantasyserie, nämligen dess 

universella och globala tillgänglighet med en miljö som inte är placerad i USA. Benioff och 

Weiss förklarar detta i en intervju med Vanity Fair:  

David Benioff: Internationally the show might work in a way that a lot of American 

TV shows don’t, because it’s not about Americans. It’s not set in America, and so 

there was a sense that there was going to be more of an appetite for this overseas, 

which turned out to be true, because people from anywhere can relate to it. There are 

certain things about, say, The Sopranos where, if you happen to be from the states, 

you’re just going to pick up on some inside jokes that someone in Portugal might not 

get as readily. But there’s nothing about Westeros that’s got anything to do with U.S. 

politics. 

Dan Weiss: Fantasy is sort of a blank slate that everybody can project their own 

culture onto. Everybody can read it in their own way. 

David Benioff: When you look at fantasy movies, whether it’s the Lord of the 

Rings movies and The Hobbit or Harry Potter, and how well they did internationally, 

it’s far more money made overseas than here. Even though they were very successful 

here—but triple that overseas. So when we wrote this big pitch letter … explaining to 

[HBO] why they should make this amazingly expensive show, that was part of the 

pitch: the chance, at least, that this show could really work for an international 

audience.59 

Det här är intressant att just fantasy, en genre som enligt Thompson tidigare ansetts vara 

”notorious Box-office poision”60, nu användes som ett argument för att serien skulle kunna 

sälja bra utomlands. Det specifikt amerikanska som gör att en TV-serie som Sopranos når 

sådan kultstatus kan vara samma egenskap som gör att den inte alltid når ut till tittare lika lätt 

utanför USA. Här har en serie som Game of Thrones en fördel då den i egenskap av fantasy 

inte är bunden till en redan existerande del av världen och inte kulturellt knuten till just den 

platsen. Som Weiss säger är fantasy mer öppen för tittare att läsa in och projicera sin egen 

                                                 
58 http://www.vanityfair.com/vf-hollywood/game-of-thrones-benioff-weiss-interview  2014-05-30 14:25 
59 Ibid. 
60 Thompson, The Frodo Franchise, s. 55. 

http://www.vanityfair.com/vf-hollywood/game-of-thrones-benioff-weiss-interview
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kultur i. Dessutom är de ekonomiska framgångarna för fantasyfilmer betydligt större på den 

globala marknaden jämfört med den inhemska succén i USA för samma film.  

     Detta är en bidragande faktor för att HBO skulle våga satsa på projektet, då de oftast äger 

rättigheterna till sina serier. Jämfört med ett annat bolag, Showtime, som också är ett kabel-

TV bolag, äger de (Showtime) bara omkring hälften av sina serier. När dessa serier sedan 

sänds utomlands är det inte Showtime som tjänar på de framgångar som dessa serier gör utan 

det är de som har producerat och äger rättigheterna till serien som får inkomsterna som 

serierna har internationellt.61 HBO kan därför tjäna på att ha serier som säljer bra utomlands 

då de till skillnad från Showtime har rättigheterna till sina serier och får in det som Game of 

Thrones, True Detective, True Blood, Boardwalk Empire med flera andra serier drar in 

internationellt utanför USA. Detta gäller inte bara TV-sändningarna utan även att alla vinster 

som görs genom DVD och Blu-Ray försäljningen på ovan nämnda serier går direkt till HBO. 

Om en serie inte får höga tittarsiffror i USA men blir populär utomlands kan HBO till skillnad 

från andra TV-bolag fortsätta att producera ytterligare en säsong då intäkterna från den 

globala marknaden teoretiskt sett skulle kunna täcka upp kostnaderna för att göra serien. 

     Därför var förslaget att göra en fantasyserie med potential att bli väl mottagen 

internationellt ett väldigt lockande förslag för HBO. Detta kräver dock att serien blir populär 

på en global nivå och kan lyckas nå ut till många tittare runt om i världen. Här skulle internet 

visa sig vara en bidragande faktor till Game of Thrones internationella popularitet.          

 

VI. Internet och dess användningsområden 

 

Få saker har hjälpt till att öka Game of Thrones popularitet och tillgänglighet som internet. 

Utan internet hade inte Game of Thrones som TV-serie lyckats bli ett sådant globalt fenomen 

som den är idag. I detta kapitel ämnar jag visa på vilka sätt internet har kunnat sprida dels 

populariteten hos serien i form av memes och egenskapade material utifrån serien, och dels 

vilka konsekvenser som den illegala nedladdningen av serien medför. Detta kapitel fokuserar 

mer på receptionen av serien till skillnad från adaptionsperspektivet som har varit det primära 

i det föregående kapitlet.    

 

                                                 
61http://www.slate.com/articles/arts/culturebox/2012/03/game_of_thrones_how_hbo_and_showtime_make_mon

ey_despite_low_ratings_.2.html 2014-05-30 15:33 

http://www.slate.com/articles/arts/culturebox/2012/03/game_of_thrones_how_hbo_and_showtime_make_money_despite_low_ratings_.2.html
http://www.slate.com/articles/arts/culturebox/2012/03/game_of_thrones_how_hbo_and_showtime_make_money_despite_low_ratings_.2.html
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Memes och humorsajter 

Internetmemes kan förklaras som en kulturell symbol som sprids snabbt över internet. Oftast 

är det en humoristiskt laddad symbol eftersom humor är mer populärt att sprida på nätet än 

andra känslor. Men även memes som främst förmedlar chockvärde är vanligt förekommande 

och dessa sprids de med över internet.62 Oftast brukar dock de flesta memes vara kortlivade 

då nya bilder överträffar de gamla memes. Fast memes som baseras på TV-serier har en 

tendens att leva längre än vanligt63 då folk antagligen har sett serien och kommer ihåg vad 

som gör memet träffande. Detta gör att gamla memes från populära serier kan leva vidare.  

     Game of Thrones är inget undantag. Det är lätt att hitta memes från serien som skapats 

nyligen och är baserade efter det senaste avsnittet som visats.64 Oftast är det en bild, eller en 

gif, med en tillhörande rubrik eller bildtext vilket gör att det humoristiska i scenen framträder 

extra tydligt. Detta är ett modernt fenomen som inte hade varit möjligt utan internet. Tack 

vare hemsidor som 9gag, Hugelol, Memecenter, Tikcld, bara för att nämna några, kan 

människor världen över ta del av egenskapade memes, bilder och gifs som andra människor 

har gjort. Blir en TV-serie populär och får en stor skara fans som följer serien är det vanligt att 

flera memes skapas, publiceras och slutligen sprids över internet.  

     Nedan är några memes som gjorts utifrån Game of Thrones. Det är bilder med en rubrik 

och bildtext som poängterar det humoristiska i iakttagelsen, om man väljer att se det roliga i 

situationen.   

     Figur 1 fokuserar på ett uppenbart misstag som en logisk person inte skulle ha gjort men 

som Sean Beans karaktär Eddard Stark begår. Detta blir väldigt tydligt i efterhand, eftersom 

karaktärens öde kunde ha undvikits om man insett detta lika tydligt som bilden förmedlar.  

     Figur 2 är mer inriktad på den allmänna uppfattningen att George R.R. Martin dödar sina 

karaktärer med en nästan morbid fascination. Detta ger upphov till en lyckad ordvits på 

engelska, eftersom man inom Twitter bara får använda sig av max 140 tecken (på engelska 

character, samma ord som för karaktär) per meddelande. Martin, som är känd för att döda sina 

fiktiva karaktärer, har alltså redan använt upp det maximala antalet tecken/characters i och 

med att han har dödat så många characters.  

     Figur 3 fortsätter med temat att Martin dödar karaktärer. Kit Harington som spelar Jon 

Snow säger att det första som alla i serien gör när de får manuset är att bläddra igenom det 

och se ifall skådespelarens egen karaktär lever eller dör. 

                                                 
62 http://netforbeginners.about.com/od/weirdwebculture/f/What-Is-an-Internet-Meme.htm 2014-05-26 23:26 
63 http://uproxx.com/tv/2012/05/10-memes-that-originated-from-tv-shows/#page/1 2014-05-26 23:32 
64 http://geek.cheezburger.com/GameofThrones?ref=navbar 2014-05-26 23:40 

http://netforbeginners.about.com/od/weirdwebculture/f/What-Is-an-Internet-Meme.htm
http://uproxx.com/tv/2012/05/10-memes-that-originated-from-tv-shows/#page/1
http://geek.cheezburger.com/GameofThrones?ref=navbar


43 

 

     Figur 4 tar också den upp det faktum att karaktärer dör i Game of Thrones. Här vill Gilly, 

spelad av Hannah Murray, att Samwell Tarly, spelad av John Bradley-West, ska vara 

försiktigt och inte dö. Sam svarar att han inte kan lova det då det är Game of Thrones, en TV-

serie känd för att döda sina karaktärer.   

      Vad alla dessa memes gör förutom att sprida humor är att de kan ses som en form av 

gratisreklam för serien som hjälper till att sprida dess popularitet även till dem som inte har 

sett Game of Thrones, vilket är precis vad HBO vill. Ju mer ”positiv uppmärksamhet” och 

populärkulturellt ”buzz” serien lyckas skapa desto mer pengar kan de tjäna på serien.65 Det 

intressanta är också att det är folk som har sett serien och kanske läst böckerna som tar sig tid 

att göra dessa memes. Det är inte några betalda människor som sitter i HBO:s kontor och gör 

dessa memes utan det är kommunicerande fans som följer serien som vill sprida humor och 

iakttagelser till andra som ser på serien. Detta skulle jag vilja påstå är ett av de tydligaste 

tecknen på att TV-serien har blivit ett populärkulturellt fenomen.     

   

Figur 2.66   

 

 Figur 1.67 

 

                                                 
65http://www.slate.com/articles/arts/culturebox/2012/03/game_of_thrones_how_hbo_and_showtime_make_mon

ey_despite_low_ratings_.html  2014-06-03 20:34 
66 http://www.quickmeme.com/meme/3upw3b 2014-05-27 00:05 
67 http://uproxx.com/tv/2012/05/10-memes-that-originated-from-tv-shows/#page/2 2014-05-27 00:05 

http://www.slate.com/articles/arts/culturebox/2012/03/game_of_thrones_how_hbo_and_showtime_make_money_despite_low_ratings_.html
http://www.slate.com/articles/arts/culturebox/2012/03/game_of_thrones_how_hbo_and_showtime_make_money_despite_low_ratings_.html
http://www.quickmeme.com/meme/3upw3b
http://uproxx.com/tv/2012/05/10-memes-that-originated-from-tv-shows/#page/2
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Diskussionsforum, teorier och åsikter på nätet 

För inbitna fans som inte kan få nog av att se serien och se om gamla säsonger och avsnitt 

finns det forum där man kan diskutera och utbyta åsikter om serien. Även bokläsare kan 

använda sig av forum för att diskutera vad som kan tänkas hända i nästa del i serien, hur 

allting kommer att sluta och vilka som är Jon Snös föräldrar, med mera.  

     Den internationellt sett största hemsidan för allt som rör TV-serien Game of Thrones och 

Martins bokserie A Song… är Westeros.org.  Den drivs av två svenskar bosatta i Göteborg, 

Elio Garcia och Linda Antonsson. Tillsammans startade de hemsidan redan 1999 och 

fungerade som en slags samlingsplats för alla fakta och all information om Martins påhittade 

värld Westeros och Essos. Parets kunskap överstiger i vissa fall Martin själv när det gäller 

saker som hårfärg eller ögonfärg hos en viss karaktär. De hjälper Martin med sådana 

typexempel och faktakontrollerar hans utkast samtidigt som de fungerar som rådgivare till 

TV-serien.70 På deras hemsida finns det förutom flera informationsrika underkategorier även 

                                                 
68 http://9gag.com/gag/a1AOeVG 2014-06-11 15:27 
69 https://i.chzbgr.com/maxW500/8216237312/hFF788A47/ 2014-06-11 15:28  
70 http://www.svd.se/kultur/westeros-bibliotekarier-bor-i-sverige_3428580.svd 2014-05-27 00:45 

http://9gag.com/gag/a1AOeVG
https://i.chzbgr.com/maxW500/8216237312/hFF788A47/
http://www.svd.se/kultur/westeros-bibliotekarier-bor-i-sverige_3428580.svd
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ett forum där medlemmar kan diskutera böckerna och TV-serien. Här har fans kunnat skriva 

av sig alla möjliga olika slags teorier som man kan tänkas komma på. Även fiktiva berättelser 

Det fungerar som ett utlopp för alla tankar och funderingar man kan ha efter att ha sett serien 

och läst böckerna och tillsammans kan man sedan diskutera de olika teorierna med andra 

medlemmar.     

     Flashback forum har undertiteln Yttrandefrihet på riktigt och har gjort sig (ö)kända för att 

vara en av de få platser där man kan diskutera tabubelagda ämnen och yttra sig i frågor som 

rör rasism och invandring. Forumet har gjort det möjligt för medlemmar att dela med sig av 

åsikter som inte är politiskt korrekta. Förutom de mer politiskt laddade ämnena finns det på 

Flashback flera olika underforum för kultur, sport, data, fordon, mat, resor och en massa andra 

underforum inom dessa. När det gäller TV-serier finns det mer än en tråd gällande Game of 

Thrones. Det finns en tråd som tar upp bara TV-serien (moderatorerna är strikta med att 

diskussionerna endast får gälla TV-serien i den tråden), en tråd som behandlar skillnader 

mellan böckerna och TV-serien (där står det skrivet i titeln att OBS! spoilers förekommer), 

dels så finns det en boktråd i litteraturforumet där man främst diskuterar böckerna A Song….  

     Game of Thrones TV-serietråden är den största tråden som startades redan 2007 och har 

från början diskuterat seriens potentiella möjligheter att göra böckerna rättvisa och sedan i 

takt med att HBO börjat sända TV-serien blivit en alltmer renodlad diskussionstråd för TV-

serien, där medlemmar diskuterar det senaste avsnittet som visats. Trycket på tråden är enormt 

under säsongstid. Inför fjärde säsongen gick diskussionerna vilda bara av trailers som hade 

släppts och visat kortfattade händelserika och spektakulära klipp ur den kommande säsongen. 

För varje nytt avsnitt som visats blir det ett starkt tryck i tråden där flera skriver av sig sina 

tankar och åsikter om serien i allmänhet och det senaste avsnittet i synnerhet. Vad detta visar 

är att förutom att det finns en stor entusiasm och skara fans som följer Game of Thrones 

enbart i Sverige fungerar Flashback forum på ett liknande sätt som Westeros.org. På båda 

hemsidorna kan medlemmarna skriva av sig sina tankar och funderingar kring serien och 

uttrycka sina teorier om vad som kan tänkas hända på en nationell nivå, på sitt eget 

modersmål.  

     Vad alla dessa diskussionsforum gör är att de hjälper till att skapa en större och levande 

fandom till serien. Man kan numera uttrycka sin fascination för serien även om inte ens nära 

bekantskapskrets ser eller följer serien. Dessa diskussionsforum skapar en gemenskap som 

gör att fans som är åtskilda geografiskt ändå kan diskutera och dela med sig av sina åsikter, 

lika tillgängligt som om de skulle sitta prata alldeles bredvid varandra. Detta stärker seriens 
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popularitet och gör den mer tillgänglig – nätet ger förutsättningar att nå ut och influera den 

globala populärkulturen.         

Tillgänglighet, illegal nedladdning  

Vi lever i en tid då internet är en av de mest primära källorna för underhållning och nöje. 

Tidningsbolagen vet om detta och har egna hemsidor där folk kan läsa den senaste upplagan 

online. TV-kanaler erbjuder ofta en play-funktion på sina hemsidor där man kan se om 

program som man missat eller helt enkelt vill se om igen. Ibland krävs det att man har tecknat 

ett abonnemang för att ha tillgång till dessa play-funktioner, något som man måste betala 

månadsvis för. Det är här som illegal nedladdning kommer in i bilden. Ett gratis men olagligt 

sätt att kunna se på TV-program, serier och filmer är via streams eller torrents. Det ena låter 

en se avsnittet som ett videoklipp där avsnittet streamas (visas, sänds), medan det andra är en 

fil som innehåller avsnittet ifråga och som man laddar ner och senare kan titta på när tillfälle 

behagas.71   

     Game of Thrones är inget undantag från den illegala nedladdningen. Faktum är att serien är 

en av de mest nedladdade TV-serien som visas.72 HBO-bolaget är medvetet om detta men tar 

det hela med ro. De ser detta som ett tecken på att deras serie är populär och trendig, att det 

skapar en positiv uppmärksamhet för serien i det långa loppet. Detta ökar marknadsvärdet för 

Game of Thrones då all den illegala nedladdningen visar vilken oerhörd efterfrågan folk har 

när det gäller serien.73 Eftersom Game of Thrones inte finns tillgänglig på Netflix, en av de 

största konkurrerande play-tjänsterna för att se på serier och film online, är det enda lagliga 

sättet att se serien på via någon av HBO:s egna play-tjänster som HBO Go eller HBO Nordic 

som då också kräver en abonnemangskostnad. (C More Play erbjuder också onlinetillgång till 

Game of Thrones men bara för den senaste säsongen och har också en begränsad tid som den 

finns tillgänglig.) 

     För HBO:s del är det bara bra ju mer uppmärksamhet deras serie lyckas skapa, vilket gör 

att den illegala nedladdningen inte berör dem mycket, enligt dem själva. De är givetvis emot 

illegal nedladdning men de går inte så långt att de ”[are] sending out the Game of 

Thrones police” för att stoppa piratkopieringen.74 De hoppas istället att så många som möjligt 

                                                 
71 För mer information gällande nedladdning av torrents hänvisar uppsatsförfattaren till denna artikel: 

http://www.wikihow.com/Use-Torrents 2014-09-02 23:17 
72 http://www.telegraph.co.uk/technology/news/10751891/Game-of-Thrones-still-most-pirated-TV-show.html 

2014-05-28 13:15 
73 http://motherboard.vice.com/blog/why-hbo-doesnt-care-that-game-of-thrones-is-the-most-pirated-show-ever 

2014-05-28 18:39 
74 Ibid. 

http://www.wikihow.com/Use-Torrents
http://www.telegraph.co.uk/technology/news/10751891/Game-of-Thrones-still-most-pirated-TV-show.html
http://motherboard.vice.com/blog/why-hbo-doesnt-care-that-game-of-thrones-is-the-most-pirated-show-ever
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hör talas om serien och slutligen börjar titta och följa den. Kan man få flera att sedan teckna 

ett abonnemang hos HBO för att på smidigaste och enklaste sätt kunna se serien har HBO 

lyckats nå sitt mål. Och det bästa sättet att få så många som möjligt att se serien är att den blir 

mer och mer populär, vilket den illegala nedladdningen hjälper till med. Men för att öka de 

lagliga möjligheterna att se på serien har man gjort att tillgängligheten för det senaste avsnittet 

bör gå att se i stort sett överallt i världen inom en vecka efter att det sänts i USA, alltså att det 

senaste avsnittet ska kunna visas på lagligt sätt via någon av HBOs kanaler inom en vecka: 

”According to Jeff Cusson, HBO’s senior vice president of corporate affairs, ’We think the 

key to combating piracy is to make content like Game of Thrones available worldwide within 

the smallest window possible…to 176 territories within the week of the U.S. premiere’”.75 

     Den illegala nedladdningen av Game of Thrones är bra för HBO då de ser det som ett 

tecken på att serien är populär. Deras mål är dock att få fler och fler att se på serien på ett 

lagligt sätt, vilket gör att de tjänar mer pengar eftersom det enda sättet att se serien lagligt är 

via någon av tjänsterna som HBO tillhandahåller. Tills vidare låter de den illegala 

nedladdningen vara eftersom de hoppas att den positiva uppmärksamheten som serien kan 

generera fortsätter in i framtida säsonger.  

 

VII. Från förlaga till mediaäventyr – Resultat, sammanfattning 

och vidare insikter 

 

Trygghet hos skaparna, ett lyckat äktenskap?  

För författaren George R.R. Martin var det en enorm trygghet att David Benioff och Dan 

Weiss båda två var fascinerade och förtjusta i de litterära verken. De uttryckte en stor respekt 

och en genuin vilja att försöka göra berättelsen om de olika familjerna och karaktärerna i 

böckerna rättvisa. Martin insåg att de skulle följa hans böcker troget och inte ändra på allting. 

(Något som Hollywood annars har gjort sig kända för, enligt honom själv.76) 

     Förutom denna trygghet i att de som kommer att adaptera serien är kunniga och lojala i 

förhållande till originalverken fick Martin även vara med i beslutsfattandet när det gällde 

castingen. I och med att författaren till böckerna fick vara med och säga till vilka skådespelare 

                                                 
75 http://www.forbes.com/sites/carolpinchefsky/2013/03/04/how-hbo-is-protecting-game-of-thrones-from-online-

piracy-in-2013/ 2014-05-30 19:48  
76George R.R.Martin,”From Book to Screen”, Game of Thrones, första säsongen, skiva 5, Blu-Ray. 

http://www.forbes.com/sites/carolpinchefsky/2013/03/04/how-hbo-is-protecting-game-of-thrones-from-online-piracy-in-2013/
http://www.forbes.com/sites/carolpinchefsky/2013/03/04/how-hbo-is-protecting-game-of-thrones-from-online-piracy-in-2013/
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som passade bättre till de olika rollerna säkerställde man att karaktärerna gjordes rättvisa i 

form av yttre beskrivningar och utseenden. Och även när så inte var fallet kunde man 

åtminstone säkerställa att man hade Martins godkännande för kompromisserna och 

förändringarna från hur det står skrivet i böckerna.   

     Utöver detta hade Martin även rätten att skriva manuset till ett avsnitt för varje säsong av 

serien. Denna konstanta interaktion mellan författaren till bokserien och skaparna av TV-

serien gör att båda känner trygghet i att det finns ett samförstånd mellan parterna. Dels för 

författaren som vet att hans verk tas om hand på ett respektfullt sätt och dels för skaparna av 

TV-serien som vet att de har författarens förtroende att göra adaptionen på hans verk. Det är 

ett ömsesidigt och respektfullt förhållande mellan dem som gynnar adaptionen som helhet.  

     Detta skulle kunna liknas vid det som Snyder kallar för äktenskap mellan medier, ett 

förhållande som bygger på ett ömsesidigt givande och tagande från båda parterna. Litteraturen 

har inte företräde hos TV-serien, vilket syns i de förändringar och avvikelser som har gjorts i 

adaptionen. TV-serien å sin tur har inte företräde hos böckerna då skaparnas stora önskan är 

just att följa böckerna så troget som möjligt samtidigt som TV-serien måste få tillräckligt stor 

frihet och självständighet att den kan stå på egna ben.  

     Det som kan förändra detta äktenskap är om TV-serien tar sig förbi böckerna och visar upp 

händelser som ännu inte är skrivna i bokserien. Om det skulle hända visar det ju att TV-serien 

är oberoende av böckerna och kan fortsätta framåt i handlingen. Den har fått all den 

vägledning och inspiration den behöver. Tack vare att Benioff och Weiss vet vad som 

kommer att hända med de flesta karaktärerna, då Martin har avslöjat hur han har planerat att 

avsluta serien, kan de göra sig oberoende från böckernas sena utgivning. Konsekvenserna av 

detta skulle främst påverka bokläsare av A Song… som riskerar att få händelser som ännu inte 

skrivits fram i bokserien avslöjade via TV-serien.  

     Än en gång vill jag dock återkomma till ordet trygghet. Hade inte Martin haft förtroende 

på att Benioff och Weiss skulle göra hans fantasyserie rättvisa hade han inte heller gett dem 

sitt godkännande, ännu mindre avslöjat hur allting slutar. Nu har han gjort det och han 

fortsätter att lovorda serien och dess skapare. Detta visar vilken tillit och respekt de båda 

parterna har för varandra.   

 

Fantasy, en populär genre 

Fantasy har aldrig varit mer populär än vad det är nu. Förutom böcker, filmer och TV-serier 

görs det även datorspel inom genren. Det är under de senaste 14 åren som fantasy på riktigt 
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gått och blivit en genre att ta på allvar. Mycket är tack vare Sagan om ringen-trilogin vars 

litterära källmaterial hade en liknande förlösande effekt på den moderna fantasylitteraturen.  

     Fantasy som utspelar sig i en sekundärvärld som Game of Thrones har fördelen att 

människor över hela världen kan närma sig serien utan att behöva riskera att gå miste om 

referenser som en inhemsk publik skulle förstå i en serie som utspelar sig i till exempel USA 

som Sopranos. Detta medför ju risken att samtidigt alienera folk som hellre uppskattar 

realistiska och verklighetsbaserade berättelser. Det är en balansgång där man inom fantasy allt 

som oftast går över till ett helt och hållet påhittat, fiktivt universum som den enskilde 

författaren lyckats skapa. Beroende på hur pass välskriven och flerbottnad världen och 

karaktärerna är desto större är chansen att berättelsen blir väl mottagen. George R.R. Martin 

har lagt ner en stor mängd arbete på att få karaktärerna komplexa och mångsidiga. Tolkien i 

all ära, men det svart-vita synsättet på gott och ont är i många avseenden en förlegad modell. 

Martin vill inte skriva karaktärer som är rakt igenom goda respektive onda. Han använder sig 

av Faulkners citat, att det enda som är värt att skriva är ”de problem som har sitt upphov i 

människohjärtats inre strider, det enda som kan skapa verklig dikt, därför att det är det enda 

som är värt att skriva om, värt plågan och mödan”.77  

     Resultatet är ett hisnande galleri över tjogtals karaktärer, alla med sina unika 

bakgrundshistorier och etiska rättesnören som man får följa genom serien. Som Weiss har 

sagt i extramaterialet till första säsongen av Game of Thrones är just konflikterna mellan 

dessa olika karaktärers etik en mycket mer givande och i slutändan en rikare upplevelse än att 

se goda karaktärer vinna över de onda karaktärerna. 

     Det minimala och samtidigt välgjorda användandet av magi gör att serien känns trovärdig 

och upplevs som fascinerande. Det är inte för mycket övernaturlighet i serien för att skrämma 

bort tittare som inte är fans av fantasy och när omöjliga saker väl inträffar är de gjorda på ett 

realistiskt sätt. Detta är tack vare Martins egen uppfattning om riskerna med för mycket magi 

i en fantasyberättelse och som Benioff och Weiss har tagit efter när de adapterat serien. 

Välgjorda specialeffekter hjälper också till att göra det magiska och övernaturliga att se 

realistiskt och verkligt ut.         

 

                                                 
77 Faulkner, William, 10 december 1950 i Stockholm, översatt av Bengt Chambert i Världens bästa tal i urval, 

redigerad av Staffan Björck, Natur och Kultur, Stockholm, s. 608.  
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Skådespelare som levererar 

Givet den enorma mängd karaktärer som redan finns i böckerna var det en stor uppgift att 

hitta rätt skådespelare till det stora antalet olika karaktärer. Peter Dinklage har tack vare sin 

insats i serien blivit en stjärna och detsamma kan gälla för flera av skådespelarna i serien. 

Dels på grund av seriens popularitet såklart men dels också just för de hyllade 

skådespelarprestationerna som Charles Dance, Maisie Williams, Michelle Fairley, Sean Bean 

och alla de andra i serien står för.  

     Skådespelarna berömmer de välskrivna och nyansrika karaktärerna samtidigt som Martin 

och skaparna av TV-serien i sin tur lovordar och hyllar sina skådespelare. Jack Gleeson 

lyckades spela sin roll så väl att han eventuellt nödgades sluta med skådespeleri som ett 

resultat av allt hat som riktats mot karaktären han spelar. Paradoxen är ännu större då man får 

reda på att skådespelaren ifråga inte är ett dugg lik den person som han spelar i serien. 

     Lyckade karaktärsgestaltningar är en av de stora anledningarna till att TV-serien på samma 

sätt som bokserien har fått tittare som i vanliga fall inte är intresserade av fantasy att ändå ge 

serien en chans och börja följa den. Karaktärerna är mer mänskliga och spelas av fenomenala 

skådespelare som tillsammans utgör en väsentlig del av serien och utökar dess redan ökande 

popularitet.          

 

Internet som ett tredje media i äktenskapet 

Snyder nämner att ett lyckat äktenskap mellan två medier är den teoretiska drömbilden för hur 

en lyckad adaption från litteratur till film bör se ut. Ett förhållande med ömsesidig respekt och 

tillit där båda parterna ger och tar jämbördigt mellan varandra. För att fortsätta med 

äktenskapstermen så kan man säga att all fanorienterad aktivitet som gjorts på internet är 

resultatet av ett lyckligt äktenskap. Om inte adaptionen hade varit så pass trogen och nära 

böckerna och lyckats göra Martins saga rättvisa så hade de inte genererat den mängd av 

memes, teorier och diskussioner som tar plats på nätet.    

     Efterfrågan på serien globalt sett är oslagbar, givet det höga antalet illegala nedladdningar 

som görs av avsnitten. Istället för att skicka ut ”Game of Thrones polisen”78 efter dem som 

laddar ned så har HBO försökt göra serien än mer lättillgänglig för de som vill se på serien på 

ett lagligt sätt. TV-serien hade inte kunnat vara så pass populär som den är – definitivt inte 

                                                 
78 http://motherboard.vice.com/blog/why-hbo-doesnt-care-that-game-of-thrones-is-the-most-pirated-show-ever 

2014-05-28 18:39 
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haft en lika stor kulturell genomslagskraft – om det inte hade varit för internet. 

Tillgängligheten via diverse torrents och streams som läggs upp efter att ett avsnitt sänts är en 

bidragande faktor till seriens globala popularitet. 

     Allt det här hade inte kunnat vara möjligt om inte adaptionen hade varit, med Snyders ord, 

ett lyckligt äktenskap. Jag skulle vilja påstå att internet som ett tredje media med all dess 

Game of Thrones-relaterade material, skapad av och för fans, är barnet i det äktenskapet. Det 

hade inte funnits några diskussionsforum, några fanvideos eller memes eller giffar om inte 

böckerna hade skrivits och sedermera om inte TV-serien hade skapats utifrån böckerna. Allt 

detta är ett resultat av ett gemensamt lyckad arbete, ett lyckligt äktenskap.          

HBO, garanti för ekonomiskt kapital och kvalité 

Tack vare HBO har Game of Thrones kunnat kombinera det bästa med TV-serieformatet och 

en produktion som i mångt och mycket påminner om en högbudgetfilm.  Både Martin och 

Benioff och Weiss visste att det enda sättet att adaptera bokserien med dess omfattande längd 

och alla dess karaktärer var genom att göra det i TV. Där kan man på en säsong med flera 

avsnitt filma det enorma materialet som finns i en roman i bokserien. Istället för tre timmar 

som man maximalt skulle kunna trycka in i en långfilm (som Peter Jackson gjorde med 

Tolkiens böcker) hade man närapå tio timmar som man kan använda för att adaptera 

innehållet i första romanen. Detta ger en avsevärd fördel att adaptera verken som TV-serie än 

som långfilm.  

     Dessutom var HBO det enda bolaget som ekonomiskt sett kunde finansiera projektet. 

Fantasy är en dyr genre att filmatisera på ett sätt så att det blir trovärdigt. Det är mycket 

effektkrävande för att få all magi och övernaturlighet att se äkta ut, plus att den kräver lika 

mycket som andra serier som utspelar sig i en historisk miljö i form av kostymer och 

scenografi. 

     Allt våld och allt sex hade varit omöjligt att visa om serien hade gått via några av de 

vanliga bolagen som CBS, NBC och ABC. Endast HBO och Showtime hade kunnat visa upp 

sådant vuxet material utan att behöva censurera det.   

 

Sammanfattning, ett projektarbete når sitt slut 

Jag har medvetet valt att närma mig det här projektet med utgångspunkt från någon som kan 

se det här globala fenomenet med ett utifrånperspektiv jämfört med någon som fullkomligt 

älskar serien (både böckerna och TV-serien) och som besitter närapå lexikala kunskaper om 
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de olika familjernas ättelinjer och alla titlar de olika karaktärerna har och vart alla de olika 

geografiska platserna som finns namngivna i Martins värld står i förhållande till varandra.   

     Missförstå mig inte: jag gillar serien, väldigt mycket, men det finns en gräns där man å ena 

sidan kan gilla något och ändå ha en slags distans till det hela – en för uppsatsprojektets skull 

nödvändig distans – och  å andra sidan bli en verklighetsfrånvänd fanboy som inte kan se 

utanför sin egen bubbla. 

     Det jag har fascinerats av när det gäller det här ämnet är hur pass mycket utav ett 

populärkulturellt fenomen TV-serien har lyckats bli. Hur kan det ha kommit sig? Har vi blivit 

så hungriga på välgjorda fantasyadaptioner sedan Peter Jacksons trilogi och Harry Potter att vi 

kastar oss över nästa bästa fantasyproduktion som kommer vår väg?  

     Jag tror inte att man ska överskatta fantasygenrens popularitet för mycket. 2000-talet var 

visserligen det årtionde då vi för första gången såg välgjorda och påkostade fantasyfilmer ta 

plats och dominera nöjesbranschen. Detta hade aldrig hänt förut, inte med fantasy. När sedan 

Game of Thrones kom såg jag detta som en trend, måhända en nygammal trend. Det var 

Sagan om ringen och Harry Potter som hade plogat vägen för alla de andra fantasyfilmerna 

som kom i dess följd, såsom Berättelsen om Narnia-filmerna och till viss del Twilight-

filmerna. Men för att en fantasyproduktion ska kunna bära sig själv så måste den vara ett 

välgjort och högkvalitativt arbete. Hollywood blev kanske förblindad av framgångarna med 

Sagan om ringen och Harry Potter och började producera flera andra fantasyfilmer av den 

enkla anledningen att fantasy var populärt. Det vi ser med Game of Thrones är kanske början 

på en ny trend: istället för att blint adaptera en bokserie på det sätt som man har gjort tidigare 

så har skaparna av TV-serien haft en väl fungerande dialog med författaren och även fått 

denne att bli aktivt involverad i adaptionen av det litterära verket. Detta är – om samarbetet 

blir lyckat – vad Snyder kallar för att lyckligt äktenskap.  

     Den andra trenden jag kan tänka mig är att man kanske slutar filmatisera fantasyserier som 

man har gjort med J.R.R. Tolkien och J.K. Rowlings böcker och istället väljer att adaptera 

dem till en TV-serie, så att kan man göra berättelserna mer rättvisa. Formatet skulle troligen 

passa bättre då man i likhet med Game of Thrones kan använda en hel säsong för att adaptera 

innehållet i en bok. Det ger ett större utrymme att kunna följa händelserna i de litterära 

förlagorna mycket närmare och mer troget, vilket är vad åtminstone alla författare önskar när 

deras verk adapteras till en filmatiserad form.  

     Det var den tanken, den möjligheten som drog mig till det här ämnet. Att få studera 

upptakten till en ny trend vad gäller adaptioner från fantasyserier. När jag nu ser tillbaka på 

min undersökning så slår det mig hur storskalig produktionen har varit av just den här TV-
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serien. På samma sätt som Martin slog ner i fantasygenren med sin storslagna berättelse med 

hundratals karaktärer och de många olika kungadömena och världarna, med sin hemska men 

ändock välbehövliga grymma realism, på samma sätt har TV-serien slagit ner som en bomb 

bland alla de andra hyllade TV-serier som Mad Men, Breaking Bad, The Walking Dead och 

True Blood, när den (Game of Thrones) tvingats adaptera alla de olika miljöerna och 

karaktärerna som nämns i böckerna. Storskaligheten är ovanlig inom TV-serier överlag och 

dess position som fantasyserie gör den än mer unik i TV-historien då ingenting liknande har 

gjorts tidigare inom samma genre. 

     När detta skrivs så har den fjärde säsongen av Game of Thrones nått sitt slut. Den har 

redan slagit alla tidigare rekord ifråga om TV-tittare och budgetkostnader, dels givet dess 

egen historia och inom HBO, men dels även historiskt sett är Game of Thrones ett unikum 

bland TV-serier. 

    Jag hoppas att min uppsats har visat hur adaptionsprocessen gått till, från Martins böcker 

till HBO:s TV-serie. Förhoppningsvis har jag varit tydlig i min argumentation för vad som 

gjort TV-serien unik och på vilket sätt den har lyckats sprida sig till så många tittare globalt 

sett. Givet de resultat jag har kommit fram till så ska det inte vara något tvivel om vad det är 

som har gjort Game of Thrones till ett sådant populärkulturellt fenomen.  

      

 

Inför framtida forskning 

En mer förnuftig forskare hade kanske valt att vänta tills åtminstone TV-serien eller bokserien 

blivit avslutad innan hen beslutat sig för att skriva ett längre arbete om adaptionen. Jag anser 

dock att man kan få fram en givande adaptionsanalys bara genom att undersöka hur processen 

har gått till från lunchmötet med Martin och Weiss och Benioff som de hade 2006 till att den 

fjärde säsongen av serien som visats nu 2014. Men för att få till bästa möjliga 

forskningsresultat så underlättar det nog om man kan ta färdiga serier och jämföra dem med 

varandra. Möjligheten till klargörande resultat var dock begränsad till de fyra första 

säsongerna när analysen gjordes. Förhoppningsvis kan mina resultat ändå vara vägledande.  

     Jag vet att TV-serien i framtiden kan börja skilja sig i allt högre grad från böckerna än vad 

den har gjort hittills vilket såklart ger sina konsekvenser som jag bara kan spekulera i. Inför 

femte säsongen blir det än mer intressant att se hur TV-serien löser adaptionsproblemen som 

uppstår. Kommer man att följa den fjärde boken och endast vissa upp några av karaktärerna 

och spara de andra till sjätte säsongen, eller kommer man att blanda material från både fjärde 
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och femte boken för att få med alla karaktärerna som man har gjort hittills i serien? Det 

återstår att se. 

     Mitt fokus har varit adaptionen men en renodlad receptionsforskning om Game of Thrones 

vore ett intressant ämne att skriva om. Det får dock bli ett annat projekt en annan gång, 

kanske som jag nämnt tidigare att det görs efter att serien är slut och man kan se säsong för 

säsong hur receptionen, från båda kritiker och tittare samt på nätet, har förändrats sedan serien 

hade sitt premiäravsnitt. 

     En mer närgången undersökning över varför fantasy är populärt just nu skulle med fördel 

kunna göras med ett sociologisk tillvägagångssätt, där kanske den själva teknologiska 

utvecklingen i vårt samhälle gör att de medeltida, övernaturliga miljöerna med drakar och 

magi erbjuder en större eskapism än vad all annan realistiskt litteratur och underhållning kan 

erbjuda. Det är i alla fall min teori. 
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