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Religion är inte ett fenomen som nyligen börjat gestaltas i film, detta har gjorts länge. 

Forskning gällande skärningspunkten mellan religion och film har också funnits i den 

akademiska världen länge. Det är dock inte lika vanligt att undersöka hur mytologi 

gestaltas i film. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur den grekiska 

mytologin gestaltas i filmerna Percy Jackson – Kampen om åskviggen, Percy Jackson – 

Monsterhavet, Clash of the Titans och Wrath of the Titans. Detta görs genom en kvalitativ 

innehållsanalys. Tidigare forskning på området visar att myterna som används i film ofta 

muteras eller modifieras för att passa film eller tv-serier. Man menar att myterna i 

filmerna kan förhålla sig indirekt eller direkt till de traditionella grekiska myterna. 

Resultatet av studien visar även detta. De traditionella grekiska myterna modifieras eller 

muteras för att passa i genren, och för att väcka spänning.  
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1. Inledning 

När uppsatsarbetet sattes igång funderade jag mycket över vad jag ska skriva om. Jag ville 

skriva om något som jag är intresserad av, och valde då att kombinera två av mina 

intressen, mytologi och film. Populärkulturen är betydelsefull för många människor. Den 

påverkar den kunskap vi har om oss själv och omvärlden (Lindgren, 2009). Att forska 

om populärkultur tycker många icke-akademiker är konstigt, och denna forskning tas 

sällan på allvar. Denna syn har dock förändrats allt eftersom fler som brukar 

populärkultur sökt sig till universiteten och högskolor. Forskningen om populärkultur är 

brett och kan kombineras med andra forskningsområden, exempelvis religionsvetenskap 

(Lindgren, 2009). Att gestalta religion i film är inget nytt fenomen, och att undersöka 

detta är inte ett nytt forskningsområde i den vetenskapliga världen. Det finns många olika 

antologier (Hammar & Zander, 2015, Lyden, 2011, Roos & Vesterlund, 2008) som 

behandlar hur religion gestaltas och representeras i film. Flera forskare har undersökt hur 

världsreligionerna gestaltats på den vita duken och i olika tv-serier. Att undersöka hur 

mytologi gestaltas i film har dock inte blivit lika beforskat.  

 

Ungdomarna i skolan är, generellt, stora mottagare och brukare av populärkultur, till 

exempel film. Genom att använda sig av film kan man konkretisera undervisningen 

(Löfstedt, 2011). Löfstedt (2011) skriver också att film kan vara ett sätt att drömma sig 

bort från verkligheten. Filmen erbjuder alternativa sätt att leva och tänka på. Genom att 

använda film i undervisningen i religionskunskap kan man konkretisera det innehåll som 

elever tycker är svårt samtidigt som man kopplar det till elevernas egen värld, då de är 

välbekanta med det medium som man undersöker religionen utifrån.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur den grekiska mytologin gestaltas i filmerna Percy 

Jackson – Kampen om åskviggen, Percy Jackson – Monsterhavet, Clash of the titans och Wrath of the 

titans, och hur denna gestaltning förhåller sig till den grekiska mytologin. 

 

Frågeställningarna som föreliggande studie utgår ifrån är: 

• Hur gestaltas grekisk mytologi i filmerna? 

• Hur förhåller sig filmernas gestaltning till den traditionella grekiska mytologin? 
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1.2 Tidigare forskning 

Området religion och film är väl undersökt av akademiker. Det finns mycket tidigare 

forskning att läsa. En rad olika analogier har använts i denna uppsats. Bland annat Bogart 

och Betel – Texter om film och religion (2008), Svärd, sandaler och skandaler – Antiken på film och i 

tv (2015) och The Routledge Companion to Religion and Film (2011). 

 

I The Routledge Companion to Religion and Film (Lyden, 2011) där John Lyden är redaktör har 

flera akademiker skrivit kapitel som redogör för religion i film. I kapitlet av Wright (2011) 

diskuteras hur judendomen används i film. Ofta är inte religionen huvudmotivet i filmen, 

utan ritualer eller kläder används för att icke-judar ska känna igen en jude i filmen. Man 

lägger ofta till religionen för att göra det mer exotiskt, eller för att göra skillnader mellan 

olika religioner och kulturer synliga. Dwyer (2011) diskuterar hinduism i film och menar 

att det finns en del religiösa filmer där hinduismen är central, och att denna genre 

blomstrar inom B-filmerna i Indien. Tomas Axelsson och Ola Sigurdson (2005) 

diskuterar huruvida filmerna om Jesus stämmer överens med evangelierna. De menar att 

trots att regissörer, skådespelare och filmproduktion vill gestalta Jesus så ”renlärig” som 

möjligt så kan det inte bli en fråga om reproduktion, utan om tolkning. De menar även 

att om flera kyrkor ställer sig bakom en film, som exempelvis The Passion of the Christ, så 

betyder inte detta att det är en renlärig version av Jesu liv. Det är också svårt att förhålla 

sig till de fyra evangelierna menar Axelsson och Sigurdsson (2005) då dessa inte kan ses 

som historieskrivningar i modern tid, eftersom man inte kan se dessa som källor till vad 

som verkligen hände under Jesu liv. Det som är intressant är hur man gör Jesus relevant i 

vår samtid, så som evangelierna gjorde Jesus relevant i deras samtid, menar författarna 

(Axelsson & Sigurdson, 2005).  

 

I Bogart och Betel – Texter om film och religion (Roos & Vesterlund, 2008) finns det artiklar 

skrivna av religionsvetare och filmvetare där man undersöker skärningspunkter mellan 

religion och film. En av dem är Karin Sarja (2008) som har undersökt filmen Afrikas 

drottning från 1951. Denna film handlar om kristna missionärer på 1910-talet. 

Huvudpersonerna är en kvinnlig missionär vid namn Rose och en manlig skeppare vid 

namn Charlie. Filmen bygger på en bok, med samma namn, av C. S Forester från 1935. 

Hollywoodproduktionen har dock valt modifiera handlingen för att locka publik. I filmen 

används den anglikanska kristendomen. Religionen illustreras med strikt moral och 
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dygdighet, och den framstår som tråkig. Den kvinnliga missionären Rose framställs som 

fängslad i religionen. Forskning har visat att det växte fram en feminin och moralisk 

överlägsenhet på 1800-talet och Rose kan representera detta. Religionen användes som 

en befrielse av kvinna, den behövde inte begränsa henne eller hållas i hemmet. Dock är 

det inte denna syn på religion som befriar Rose från sin instängdhet, utan andra faktorer i 

filmen, men den räddar Charlie från ett liv utan livsmål och yttre förfall. Ett exempel på 

hur man i filmen har modifierat handlingen är att Charlie och Rose gifter sig i filmen, 

medan bokens författare inte är lika övertygad om att äktenskap är vägen till lyckan i livet 

(Sarja, 2008).  

 

En annan studie i boken har utförts av Per-Olof Åkerdahl (2008) som undersökt filmen 

The blood of Hussain som utgavs 1981. Det är en hyllad film med slaget vid Kerbala som 

röd tråd. Det är detta slag som är en av grundpelarna till den shiamuslimska identiteten. 

Inom islam är legitim och illegitim makt ett viktigt tema, och så även i filmen. I 

sunniislam ligger den legitima makten hos Muhammed och efter honom hos kaliferna, 

medan i shiaislam ligger den legitima makten hos imamerna, som är släkt med 

Muhammed. Shiaislam är central inom filmen. I början av filmen finns scener från 

Ashura, då man sörjer imam Husseins lidande och död. Som sagt är slaget vid Kerbala 

ryggrad åt filmen, och filmen är tydligt präglad av den shiaislamska traditionen (Åkerdahl, 

2008). 

 

I Svärd, sandaler och skandaler – Antiken på film och i tv (2015) skriver redaktörerna Isak 

Hammar och Ulf Zander om hur antiken har använts i film och tv. De menar att 

formuleringar som ”baserat på verkliga händelser” har varit gångbara och lockat publik i 

filmvärlden, men detta har lett till att relationen mellan filmskapare och historiker (även 

religionshistoriker) har blivit ansträng. Film baseras snarare på poetiska sanningar än 

historiska sanningar. En poetisk sanning är när man utgår från allmänmänskliga och 

universella värden, snarare än fakta som de verkliga händelser som en historisk sanning 

bygger på. Diskussionerna om hur historia gestaltas på film har ansträngt förhållandet 

mellan filmskapare och historiker. Historiker har ofta känt sig tvingade att 

uppmärksamma fel i gestaltningar i film rörande antiken. Det kan vara allt ifrån 

klädesplagg eller faktafel. Många antologier har skrivits på området, och ofta resulterade 

analysen i att man förenklar eller använder sig av klichéer eller anakronism när man 
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gestaltar antiken på film. Att spela in en film handlar oftast inte om att återge historien 

utan att man vill skapa historia (Hammar & Zander, 2015).  

 

1.3 Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten i den här uppsatsen har skapats med hjälp av tidigare 

forskning om film och religion. På ett liknande sätt har Malin Alkenstrand (2016) gjort i 

sin avhandling Magiska möjligheter – Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans 

värdegrundsarbete. Hon presenterar forskares syn på begreppet didaktisk potential, och med 

hjälp av dessa baserar hon sin tillämpning av sina teoretiska utgångspunkter. 

 

 Karin Sarja (2008) visar i sin studie av filmen Afrikas drottning att religionen gestaltas som 

sträng och instängande, och att Rose, genom att hjälpa Charlie, blir mindre instängd i sin 

religion. Det är inte religionen som räddar Rose utan Charlie. Filmen Afrikas drottning 

baseras på en bok, vilken filmskaparna modifierar för att den ska passa det samhälle som 

filmen ska visas i (Sarja, 2008). Religion gestaltas sällan som huvudmotiv, detta visar 

samtliga av de studier som tas upp i tidigare forskning. Man fokuserar snarare på enskilda 

händelser eller personer för att förmedla religion i film. Detta identifieras bland annat av 

Åkerdahl (2008) Axelsson och Sigurdsson (2005) och Wright (2011).  

 

Hammar (2015) diskuterar hur myter och historia gestaltas i B-filmer från Italien. Dessa 

filmer var under en tid väldigt populära och fick betydande internationell spridning. Den 

antika världen förmedlades till världens befolkning genom B-filmens speciella prisma. 

Det var filmer med amerikanska bodybuilders i huvudrollen, och denna typ av filmer 

blev väldigt populära på 1960-talet. Det var med utgångspunkt i den grekiska mytologin 

som man skapade filmerna. I och med den publik som tittade på filmerna, den 

lågutbildade underklassen, och den kommersiella avsikten som fanns med filmerna kände 

man sig inte bunden till traditionell mytkanon, antik litteratur eller forskning. Hammar 

(2015) menar att myterna ofta modifieras för att spänning och exotism ska finns i 

filmerna. Man känner inte heller sig tvungen att förhålla sig ”renlärigt” till de grekiska 

myterna, då publiken var lågutbildad och troligtvis inte kommer att lägga märke till de 

historiska eller mytologiska felaktigheter som finns i filmerna. Han menar att filmerna 

kan förhålla sig indirekt eller direkt till de myter som de bygger på. Han tar upp exemplet 

från en film som har Herkules som huvudperson. I denna räddar han en prinsessa, och 

till följd av detta får han ge sig ut på ett uppdrag att hämta hem det gyllene skinnet, som 
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brukar förknippas med Jason. Med på sin resa får han Homeros Odysseus och hans 

pappa. Det är tydligt att spänning och exotism övertrumfar myterna, och vid första 

anblick på detta kan man uppleva att myterna blir felaktigt behandlade och gestaltade. 

Detta är inte poängen enligt Hammar (2015), för i den väv av antika myter så behåller 

ofta hjältarna de viktiga egenskaperna som de har i myterna. Filmerna kan också luta sig 

mot myterna explicit, men att i dessa fall blir kopplingarna förhållandevis svaga. Hammar 

(2015) diskuterar även filmer där historien, och inte mytologin, står i fokus, man baserade 

B-filmer på historiska händelser eller personer. Ofta var gladiatormotiv tacksamt att 

skildra, oavsett om detta gjordes med historisk autenticitet eller inte. B-filmerna 

balanserar ofta mellan myt och historia, precis som den historieskrivning som de är 

baserade på. Sammanfattningsvis menar Hammar (2015) att den nya ”mytväven” som 

uppstår i filmerna inte behöver vara ett problem. Myterna i denna väv hänger ihop på ett 

annat sätt, och i denna mytolog är det inte historien som sätter ramarna utan fantasin.  

 

Den teoretiska utgångspunkten i föreliggande studie är baserad på Isak Hammars (2015) 

kapitel i Svärd, sandaler och skandaler – Antiken i film och tv.  Han visar att när myter används 

i film så kan filmskaparna utgå indirekt eller direkt från myterna. Ofta behåller hjältarna 

egenskaper, men myten modifieras och muteras för att skapa spänning och exotism. 

Resultatet från undersökningen kommer att diskuteras utifrån dessa begrepp.  

 

1.4 Metod och material 

Arbetet med studien började genom att göra urvalet av de filmer som skulle undersökas i 

studien. Sedan skrevs det inledande kapitlet till uppsatsen. Efter detta tittade jag på 

filmerna och tog fram ett analysschema. För att inte missa någonting tittade jag på 

filmerna två gånger med analysschemat som stöd för analysen. Analysschemat användes 

för att få struktur i analysen. 

 

1.4.1 Kvalitativ innehållsanalys 

En kvalitativ innehållsanalys innebär att man söker efter teman i det material som man 

ska analysera. De teman som framtas kan illustreras på olika sätt, bland annat genom att 

göra ett schema vilket materialet ska analyseras utifrån. Det finns det ingen tydlig 

bakgrund eller beskrivning av hur analysen ska genomföras. Det finns dock en generell 

strategi som National Centre for Social Research tagit fram. Tillvägagångssättet är då att man 
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ska systematisera analysen av det material man samlat in. Detta görs genom att man tar 

fram olika teman och subteman. Metoden innehållsanalys brukar ofta tillämpas på texter 

(Bryman, 2011).  Alla populärkulturella yttringar, som exempelvis film, är olika typer av 

texter. Textbegreppet omfattas då inte enbart av den skrivna texten, utan det blir de 

yttringar som sker som på ett eller annat sätt kan ”läsas” (Lindgren, 2009).   

 

1.4.2 Analysschema 

Analysschemat är framtaget ur de teman som finns i filmerna. Analysschemat kommer 

att användas tillsammans med teorin och tidigare forskning för att undersöka hur grekisk 

mytologi gestaltas i filmerna. 

 

Tema Nyckelfrågor 

Världsbild Hur ser världsbilden ut i filmerna? Är den 

påverkad av den grekiska mytologin? Synen 

på människan? Förhållning till den grekiska 

mytologin? 

Gudar och halvgudar Hur gestaltas gudar och halvgudar i 

filmerna? Karaktärsdrag? Utseendemässigt? 

Förhållning till den grekiska mytologin? 

Mytologiska personer Hur gestaltas mytologiska personer i 

filmerna? Karaktärsdrag? Utseendemässigt? 

Förhållning till den grekiska mytologin? 

Mytologiska varelser Hur gestaltas mytologiska varelserna i 

filmerna? Utseendemässigt? Förhållning till 

den grekiska mytologin? 

Mytologiska artefakter och platser Gestaltas mytologiska platser eller 

artefakter? Hur? Förhållning till den 

grekiska mytologin? 

 

1.4.3 Material och avgränsningar 

Det material som studien undersöker är fyra filmer. Nedan presenteras sammanfattningar 

av dessa. De avgränsningar som gjorts är att filmerna ska vara producerade på 2010-talet, 
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samt ha grekisk mytologi som ett centralt motiv. De fyra filmerna tillhör olika genres, 

vilket är en fördel, eftersom det ger en större bredd till undersökningen.  

 

Percy Jackson – Kampen om åskviggen är första delen i filmserien om halvguden Percy 

Jackson. Percy har svårt i skolan, men när han en dag får reda på att han är son till 

havsguden Poseidon förändras hans liv. Percy blir huvudmisstänkt för stölden av Zeus 

åskvigg och blir attackerad av olika mytologiska varelser som vill lägga beslag på 

åskviggen. Detta leder till att Percy tas till ett läger för halvgudar, för att skyddas. När 

ryktet sprider sig till Percy om att han tagit åskviggen, och Hades, underjordsguden, tagit 

tillfånga Percys mamma så bestämmer han och hans vänner sig för att besöka 

underjorden. Detta för att de ska rädda Percys mamma från Hades. I och med detta 

börjar ett äventyr för de tre vännerna Percy, Anna-Beth, som också är halvgud och dotter 

till Atena, och satyren Grover. På sin resa möter de tre vännerna en rad olika prövningar 

och mytologiska varelser.  

 

Percy Jackson – Monsterhavet är andra filmen i serien om Percy Jackson. I denna film ger sig 

de tre vännerna, Percy, Anna-Beth och Grover, tillsammans med Percys nyfunna 

halvbror cyklopen Tyson, som också är son till Poseidon, ut på ett äventyr. Luke, son till 

Hermes, har attackerat lägret för halvgudar och förgiftat det träd som upprätthåller en 

skyddsbarriär runt lägret. Trädet var från början en flicka och halvgud, Tahlia, som blev 

dödad av cykloper. Men för att Tahlia skulle leva kvar och skydda de andra halvgudarna 

så att inget som detta skulle hända igen förvandlade hennes pappa, Zeus, henne till ett 

träd. För att rädda Tahlia så måste vännerna hämta det gyllene skinnet, som cyklopen 

Polyfemos har. Han befinner sig på en ö i Monsterhavet, eller havet i den så kallade 

Bermudatriangeln. Även Luke vill ha skinnet, men av en helt annan anledning. Så 

vännerna ger sig ut på ett nytt uppdrag för att rädda världen. 

 

Clash of the Titans är första filmen om halvguden Perseus. Denna film är en nyinspelning 

av filmen med samma namn från 1981. I denna film vill Perseus ta hämnd på Hades för 

att han dödade Perseus familj. Efter att Hades dödat Perseus familj tas Perseus till Argos, 

där kungen och drottning fått storhetsvansinne och jämför sig, och sin dotter 

Andromeda med gudarna. Människan har även slutat be till gudarna för hjälp, och detta 

kommer att straffas. Zeus låter Hades ta ut hans hämnd på människorna, och släpper lös 

Kraken. Kraken kommer antingen att förstöra hela staden Argos eller så offrar staden 
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prinsessan Andromeda. I och med besöket av Hades i staden Argos, får Perseus reda på 

att han är son till Zeus och halvgud. För att rädda prinsessan och staden Argos ger sig 

Perseus, tillsammans med en rad mannar och Io, en kvinna som vakat över Perseus hela 

hans liv, ut på ett uppdrag för att hämta Medusas huvud.  

 

Andra filmen i serien om Perseus heter Wrath of the titans. Perseus har lämnat 

halvgudalivet bakom sig helt. Perseus gifte sig med Io, och fick en son tillsammans med 

henne. Gudavärlden håller på att förstöras. Zeus blir tillfångatagen av Hades och Ares 

för att de ska befria Kronos från Tartaros. För att rädda världen från ödeläggelse så 

måste Perseus få tag i alla gudavapnen, Zeus åskvigg, Poseidon treudd och Hades tjuga, 

sätta ihop dessa till Triums spjut. Detta är det enda vapnet som kan besegra Kronos. Till 

sin hjälp har han drottning Andromeda, och Poseidons son, Agenor, som också är 

halvgud. Under filmens gång möter de tre en rad olika mytologiska personer och 

varelser.    

 

1.5 Disposition 

Dispositionen av uppsatsen är följande. I det inledande kapitlet ges ramarna för 

uppsatsen. Här presenteras syfte och frågeställningar, tidigare forskning, teoretisk 

utgångspunkt och metod och material. I kapitel två ges bakgrunden till uppsatsen. Efter 

detta kommer undersökningskapitlet. Detta delas upp i de teman som finns i 

analysschemat, och varje tema avslutas med en analys. Efter detta kommer en avslutande 

diskussion gällande resultatet av studien. Sedan följer referenslistan.   
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2. Bakgrund 

I bakgrundskapitlet kommer de centrala delarna i den grekiska mytologin presenteras, de 

tre huvudgudarna Zeus, Poseidon och Hades, mytologiska personer, platser och 

artefakter som är centrala för analysen av filmerna. De främsta källorna som finns till de 

antika grekiska myterna är Homeros och Hesiodos (Buxton, 2004) jag har dock valt att 

använda sekundärkällor. Sekundärkällorna är facklitteratur som behandlar den grekiska 

mytologin. Forskare tror att myter uppstår mellan de frågor som människan ställer om 

omvärlden, och de svar som världen kan ge människan. Man kan säga att myten är ett 

försök att förklara omvärlden och göra den mer begriplig. Field (1977) menar att för 

människor i ett primitivt samhälle är det mycket tryggare att tro på att det är Zeus som 

kastar sin åskvigg när det åskar och blixtrar än att åskovädret skulle vara oförklarligt och 

mystiskt. Man skapar myter för sådant man inte förstår eller kan förklara. Myten förklarar 

världens skapelse och handlar om olika mytologiska varelser, exempelvis gudar eller 

cykloper. Mytologiska varelser symboliserar olika färdigheter eller egenskaper som finns i 

världen (Field 1977).  

 

2.1 Skapelsen och gudavärldens födelse inom grekisk mytologi 

Gudarna i den grekiska mytologin är ovanligt mänskliga. Förutom att de hade en 

gudomlig makt, betedde de sig som en vanlig människa. Gudarna inom grekisk mytologi 

betraktades inte som världens skapare, som man gör inom många andra religioner. I 

grekisk mytologi tror man att världen uppstod ur Kaos, som då inte hade den betydelse 

som det har idag, Kaos var ett gapande tomrum. Ur Kaos kom Gaia, den minoiska 

jordgudinnan. Det står inte specificerat exakt hur jorden skapades inom grekisk mytologi. 

Denna tradition är Hesiodos. I en annan tradition ersätts Kaos med Okeanos, havet. 

Hesiodos menar dock att Okenaos är jordens avkomma. Ur Kaos föddes också Eros, 

kärleken, och Erebos, mörkret. Hittills i mytologin menar Field (1977) att det mer 

handlar om filosofiska idéer än om antropologiska föreställningar. Men i nästa generation 

förändras detta. Gaia födde på egen hand Uranos, himmeln, som blev hennes make. 

Tillsammans fick de en rad barn, dessa kallas titaner. Bland dessa barn fanns Kronos, 

som benämndes ”den värste av alla barn” och han hatade sin far. Uranos och Gaia födde 

inte bara titanerna, utan även en rad olika jättar och monster, bland annat cykloperna 

(Field, 1977). 
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Uranos var rädd för sina barn, och därför stängde han in dem i jordens innandöme. 

Detta tyckte Gaia inte om och använde då Kronos fadershat för att kastrera Uranos. 

Kronos utförde kastrationen och slängde de avskurna organen, men några droppar blod 

kom på jorden och gjorde henne återigen havande, denna gång med furierna och 

giganterna. Enligt Hesiodos så uppstod Afrodite av att Uranos testiklar hamnade i havet, 

men enligt Homeros är Afrodite dotter till Zeus. Historien om Kronos och hans far 

skiljer sig inte mycket från historien och Kronos och hans barn. Kronos var också rädd 

för sina barn, då det förutspåtts att ett av hans barn skulle störta honom. För att detta 

inte skulle hända så svalde Kronos barnen så fort de hade fötts av Rea (som också är 

barn till Uranos och Gaia). När Reas yngste son Zeus föddes gömde hon honom från 

Kronos, och istället gav hon honom en sten att svälja. När Zeus blev vuxen började dock 

striden med hans far, Kronos. Zeus hade många bundsförvanter. Rea hade övertalat 

Kronos att kräkas upp en del av barnen han hade svalt, men Zeus hade också öppnat 

upp Tartaros, som var ett djupt hål i jorden och släppt ut Uranos barn. Som tack för 

detta fick Zeus makt över åskan och blixten. Zeus hade stöd av Styx och hennes barn, 

medan Kronos hade stöd av de andra titanerna, med några undantag (Field, 1977).  

 

Zeus gick segrande ur striden och spärrade in alla titanerna i Tartaros, utom Atlas, som 

fick använda sin styrka för att hålla isär himmel och jord. Dock befäste inte detta Zeus 

makt, det är först efter att han besegrar Tyfon, en ormmänniska med vingar som 

skrämde de olympiska gudarna, som hans makt befästs och Zeus och hans två bröder 

Poseidon och Hades delar upp arvet mellan dem. Zeus fick himmelen, Poseidon havet 

och Hades underjorden (Field, 1977).  

 

2.2 Zeus, Poseidon och Hades 

Zeus förknippas med vädret, speciellt åskan, men också med markens fruktbarhet, och 

detta beror på tillgången till regn. Dock var han inte bara väderguden, utan han var den 

främste bland gudarna inom den grekiska mytologin. Han var den gud som hade med all 

mänsklig aktivitet att göra. Zeus avbildas ofta med ett ståtligt skägg, i sina bästa år. Han 

är inte för ung, men inte heller gammal. Ofta avbildas han med sin åskvigg i handen, eller 

sin sköld. Han är en storslagen och imponerande gestalt. Många av de historier och 

myter som Zeus är central i handlar om hans kärleksrelationer. Han hade en fru, Hera, 

som fick stå ut med mycket av Zeus. Hera var en viktig gudinna i Argos, och Kronos och 

Gaias dotter, vilket gör henne till Zeus syskon. Incesten verkade inte vara ett problem för 
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grekerna, då de troligtvis inte la någon större vikt vid detta släktskap, eller inte tolkade 

det bokstavligt. Det var dock inte passande att Zeus skulle ha mer än en fru, eftersom 

grekerna levde i monogama förhållanden. Men inom grekisk mytologi har Zeus ett antal 

tidigare eller alternativa gemåler, som han får barn med. Ett av dessa barn är Atena, som 

blir Zeus älsklingsdotter. Zeus är också far till Apollon, Artemis, de nio muserna och 

Persefone. Många av Zeus kärleksrelationer symboliserar en förening mellan himmel 

(Zeus) och jorden. Zeus hade också en rad olika affärer med vanliga dödliga, och detta 

resulterar i födelsen av ett antal halvgudar, bland annat Perseus och Herakles (Field, 

1977). 

 

Zeus hade, som sagt, två bröder, Poseidon och Hades. Poseidon var gud över allt vatten, 

sött som salt, även om man refererar till honom som havsguden. Poseidon uppträdde 

ofta kritiskt och fientligt mot Zeus, anledningen till detta är oklar, men kanske var det för 

att han var avundsjuk på Zeus för att han hade fått den bästa biten. Det sker dock aldrig 

en strid mellan Poseidon och Zeus. Poseidon dyrkades ofta och förekom i många myter, 

om än i mindre skala än Zeus. Han förknippades också med hästar, och han kallades då 

Hippios. Poseidons beteende liknar Zeus. Han hade ofta kärleksrelationer med andra än 

sin fru, och hans fru Amfitrite har likheter med Hera. Poseidon avbildas som Zeus, som 

en stark mansgestalt, dock med treudd istället för åskviggen. Poseidon är dock mer 

hårdhänt och våldsam än sin bror. Poseidon fick flera barn med sin fru Amfitrite, den 

mest kända är Triton. Han fick också en rad olika utomäktenskapliga barn, många av 

dem var omänskliga. Bland annat är den enögde jätten Polyfemos barn till honom. 

Poseidon gör anspråk på överhöghet över områden i flera myter, ett av dem är landet 

kring Attika, som är landet kring Aten. Denna strid förlorar han till Atena, liksom hans 

anspråk på överhöghet i andra områden ofta förloras. Poseidon handlade ofta i vrede 

och översvämmade bland annat Argos när han förlorar överhögheten mot Hera 

där(Field, 1977).  

 

Hades var en mer otillgänglig figur inom den grekiska mytologin. Han hade en mer 

dyster framställning än sina bröder, men eftersom grekerna inte hade 

skräckföreställningar kring döden var han ingen ond gestalt. Han har väldigt lite 

gemensamt med den kristna mytologins satan. Hades var en rättrådig och lugn gestalt. 

Hades boning och rike var lokaliserat till underjorden, eller så långt västerut man kan 

komma, bortom den plats där Atlas står och håller isär himmel och jord. Underjorden 
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var delad i två delar. Tartaros, där människor som förargat gudarna hamnade och 

Elysion, som är de saligas land, där allt är lycka och ljus. Hades agerade dock sällan som 

domare av de döda, utan det var tre före detta kungar som gjorde detta. I underjorden 

bodde även furierna. För att kunna ta sig till underjorden behöver man korsa floden Styx, 

och färjkarlen Karon, som tar de döda över floden kräver en betalning för sin tjänst. 

Därför la man alltid en peng i munnen på de döda i antikens Grekland. Det fanns också 

andra monster som vaktade underjorden. Hades är inte huvudperson i många myter. De 

myter som han är det är dock ganska dystra, förutom myten kring hur han fick sin 

drottning, Persefone (Field, 1977).  

 

2.3 Människan och gudarna i grekisk mytologi 

Inom den grekiska mytologin finns en rad olika historier om hur människan skapades. I 

en del av dessa är det Zeus som skapar människan, detta för att hålla hans son Aiakos 

sällskap. Zeus förvandlar då myrorna som fanns på ön som Aiakos bodde på till 

människor. En annan version om hur människan skapades är att Zeus lät människorna 

växa ur jorden. Det finns versioner av hur människan skapades där titanerna Prometeus 

och hans bror Epimeteus är skapare, eller att titanerna avslutade det verk som gudarna 

påbörjat i underjorden. Uppdraget att utrusta människan med egenskaper gavs till 

Epimeteus, men detta uppdrag trasslade han till. Han gav alla de bästa egenskaperna som 

ex. snabbhet och styrka till djuren. Så när det blev människans tur fanns det inga 

egenskaper kvar att ge dem. Detta rättade Prometeus till genom att ta eld från Zeus 

boning och ge till människan. Zeus, som redan ogillade Prometeus, blev retad av detta. 

Prometeus gjorde mycket för att gynna sina älskade människor, bland annat så lurade han 

Zeus när en offeroxe skulle delas upp mellan gudarna och människorna. Prometeus 

slaktade oxen och la allt det fina köttet i magen på djuret, sen tog han benen och klädde 

dessa med det vita fettet. Zeus tog det som såg trevligast ut, och när han öppnade knytet 

var det bara ben i detta. De som återberättar historien menar dock att Zeus hela tiden 

visste att det bara fanns ben i knytet, men att han ändå valde detta knyte. Zeus ville 

hämnas på Prometeus och människorna, detta gjorde han genom att skapa kvinnan 

(Field, 1977).  

 

Följderna, enligt Hesiodos, blev katastrofala, men Hesiodos var inte så förtjust i kvinnor, 

därav kan han ha överdrivit följderna. Det finns flera versioner av hur kvinnan skapades. 

Bland annat att hon skapades, liksom mannen, ur jorden, eller att Prometeus skapade 
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henne. I myten om Zeus skapande av kvinnan görs grundstommen av Hefaistos i hans 

smedja. Kvinnan fick sin skönhet av Atena och sin charm av Afrodite. Hermes la den 

sista handen på kvinnan genom att ge henne trolöshet. Hon fick namnet Pandora, den 

allbegåvade. Hon levererades av Hermes till Epimeteus, Prometeus bror. Prometeus hade 

sagt till Epimeteus att inte ta emot några gåvor från Zeus, men detta hade han glömt, och 

han såg ingen fara i något så vackert som Pandora. Pandora hade med sig, eller hittade en 

ask, som innehöll världens alla olyckor. Innan detta hade världen varit fri från sjukdomar 

och plågor. Av nyfikenhet så öppnade Pandora asken som hon hittat och ut flög all 

världens olycka. Bara hoppet stannade kvar i asken, för detta hade Zeus sett till. 

Prometeus fick också ett straff. Hefaistos och två av Styx barn tog med honom till 

Kaukasus, till en bergstopp, där de smidde fast honom i berget. Prometeus får senare sin 

odödlighet av Keiron. Prometeus är människornas välgörare (Field, 1977). 

 

2.4 Myten om Perseus 

Danaë, Perseus mor, förfördes av Zeus. Danaë blev havande och Perseus föddes. 

Akrisios, Danaës far hade fått höra av ett orakel att han skulle dödas av Danaës barn och 

i sin ilska stängde han in Danaë och Perseus i en kista och tillsammans kastades de i 

vattnet. Väl i havet fördes de båda med strömmarna till ön Serifos, där nätmannen 

Diktys fiskade upp dem. Diktys var bror till kungen över ön, Polydektes. Polydektes 

förälskade sig i Perseus mor, och för att bli av med den vuxne Perseus lurade han honom 

att åka och hämta huvudet på en av gorgomerna, Medusa. Gorgonerna bodde vid 

världens ytterkant. De hade ormar kring sina huvud, vildsvinsbetar, vingar av guld och 

bronshänder och kunde förstelna alla som såg på dem. Perseus fick hjälp av Atena, 

Hermes och graierna att samla ihop de material som han behövde för att genomföra 

uppdraget: en skära som inte gick att bryta av, en jaktväska, bevingade sandaler och en 

osynlighetshuva. När Perseus bekämpade Medusa tittade han på henne genom sin skölds 

spegelbild, sedan skar han huvudet av henne med skäran. Efter detta tog han och la ner 

hennes huvud i väskan och tog på sig huvan för att inte vara synlig för de andra 

gorgonerna (Buxton, 2004).  

 

På väg hem från sitt uppdrag stannade Perseus i Etiopien och räddade prinsessan 

Andromeda, som var dotter till kung Kefus. Andromeda hade kedjats fast vid en klippa 

för att offras till ett havsodjur. Perseus dödade odjuret och tog med sig Andromeda hem 

till Grekland och gjorde henne till sin fru. Väl hemma använde Perseus Medusas huvud 
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till att döda Polydektes som fortfarande förtryckte hans mamma. Sedan gav han de 

maktredskap han fått av gudarna tillbaka till dem. Han gav väskan, sandalerna och huvan 

till Hermes och Medusas huvud till Atena. Akrisios dödades av Perseus, dock inte 

avsiktligt, utan under en idrottstävling kastade Perseus en diskus på honom och han föll 

till marken och dog. Andromeda och Perseus fick en rad heroiska ättlingar, en av dem 

var Herakles (Buxton, 2004).  
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3. Undersökning 

Undersökningen kommer att presenteras tematiskt efter de teman som finns i 

analysschemat. Eventuella citat kommer att behållas på engelska. Varje tema kommer att 

avslutas med en analys över hur gestaltningen i filmen förhåller sig till den traditionella 

grekiska mytologin.  

  

3.1 Världsbild 

I Percy Jackson – Kampen om åskviggen (2011) nämns hur gudavärlden skapades. Keiron 

berättar kortfattat att det finns tolv olympiska gudar, och att Zeus, Poseidon och Hades 

är de viktigaste. Dessa tre besegrade sin far, Kronos, och tog makten över världen. De tre 

stora gudarna har sedan dess varit rivaler och alltid bråkat och hotat med krig. Keiron 

nämner också att gudarna brukade komma ner till jorden och ”ragga” på dödliga. Dessa 

relationer kunde ibland leda till en avkomma, vilket blir en halvgud. När Keiron och 

Percy diskuterar åskviggen, och hur de ska komma till underfund med problemet att 

Percy har blivit misstänkt för stölden på denna, så menar Percy att det inte är hans 

problem. Keiron rättar honom och säger att om det blir ett krig kommer Percy att 

påverkas i allra högsta grad, eftersom jorden då kommer att bli ett slagfält (Columbus, 

2010).  

 

I den andra filmen om Percy Jackson utspelar sig handlingen kring en profetia som 

oraklet i Delfi förmedlat. Oraklet förmedlar både det förflutna och framtiden till Percy. 

Hon berättar om hur titanerna regerade över världen långt innan Olympen fanns, och 

över titanerna styrde Kronos. Kronos var en kraft så ond att han åt upp sina barn, dock 

så undkom tre av hans söner, dessa var Zeus, Poseidon och Hades. De tre dödade 

Kronos och skickade ner resterna av hans kropp i Tartaros. Hon fortsätter att berätta att 

Kronos ska återuppstå och utkräva sin hämnd på Olympen och världen. Enbart ett 

halvblodsbarn till de äldsta gudarna kan besegra honom. Detta barn kan bli Olympen 

och världens räddning eller fall. Därefter fortsätter profetian, oraklet säger att det hela 

ska börja när två kusiner tampas om det gyllene skinnet. Dessa två är havssonen och 

åskviggstjuven. Barnet som ska rädda eller förstöra vår värld kommer mot alla odds att 

nå tjugo år, och skåda världen i en ändlös dvala. Det onda ska falla till ett förhäxat blad, 

och det kommer att sluta med att halvblodsbarnet har ett enda val, rasera eller bevara 

Olympen (Freudenthal, 2013).  
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Filmen Clash of the Titans (Leterrier, 2010) börjar med att man beskriver hur olympierna 

avsatte titanerna. De avsattes av sina söner, Zeus, Poseidon och Hades. Zeus övertalade 

Hades att skapa en best som kunde besegra titanerna, då skapade Hades Kraken. Efter 

att titanerna var besegrade tog gudarna områden att härska över, Zeus fick himmeln, 

Poseidon havet och Hades, lurad av Zeus, fick underjorden. I filmen återges också myten 

om hur människan skapades, i denna är det Zeus som skapar människan. Människan 

skapades för att deras böner närde olympierna med odödlighet. Dock blev människan 

med tiden otålig och var trött på att vara tacksam för ”småsmulor”. De började då att 

ifrågasätta gudarna, och till sist reste de sig mot dem. I Clash of the Titans (Leterrier, 2010) 

retar människan upp gudarna, man fäller bland annat en Zeus-staty i kung Kefeus och 

drottning Kassiopeia av Argos namn. Genom att fälla statyn förklarar man krig mot 

gudarna. På Olympen diskuterar gudarna vad de ska göra med revolten som uppstått, 

och Zeus är väldigt arg på människorna. Zeus menar att han skapade människorna, och 

de besvarar hans kärlek med trots och olydnad. Zeus bestämmer sig efter en diskussion 

med de andra gudarna att följa Hades förslag, och bestraffa människorna genom att låta 

Hades hantera människorna och dess storhetsvansinne (Leterrier, 2010).  

 

I den andra filmen om Perseus går gudarnas tid mot sitt slut, människorna har slutat be, 

och utan bönerna förlarar gudarna sina krafter och blir tillslut dödliga. Samtidigt som 

detta sker börjar Tartaros (ett fängelse i underjorden/underjorden) murar att falla, och 

flera mytologiska monster lämnar Tartaros och börjar hemsöka världen. Kronos sitter 

fängslad i Tartaros, och om dess murar faller helt så kan han komma och släppas lös över 

världen. Då kommer ett kaos bryta ut som slutar med att jorden går under (Liebesman, 

2012).  

 

3.1.1 Analys 

Båda filmserierna som analyserats berör skapelsen av gudavärlden och jordens 

undergång. I första filmen om Percy Jackson (Columbus, 2010) skapas gudavärlden när 

Poseidon, Zeus och Hades besegrar Kronos och styckar honom. I första filmen om 

Perseus (Leterrier, 2010) besegrar de tre stora gudarna Kronos med hjälp av besten 

Kraken. I filmerna går man inte närmare in på hur gudavärlden skapades än att den 

skapades genom att man dödade titanerna, mer specifikt Kronos, för att den skulle 

skapas. Detta stämmer överens med den traditionella grekiska mytologin, att Kronos 

avsattes innan olympierna kunde bli gudar, och att innan Olympen skapades var det 
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titanerna som regerade över jorden (Field, 1977). I första filmen om Perseus (Leterrier, 

2010) har Hades skapat Kraken för att besegra Kronos. Detta finns inte i den 

traditionella grekiska mytologin.  

 

I Clash of the Titans (Leterrier, 2010) beskrivs hur det var Zeus som skapade människan. 

Motivet till detta beskrivs inte, men det kan vara för att de böner som människan bad till 

gudarna gjorde dem kraftigare och underhöll gudarnas odödlighet. Det finns myter i den 

traditionella grekiska mytologin där Zeus är skapare till människan, dock är motivet till 

skapelsen olika mellan film och traditionell myt. Som nämndes i bakgrunden skiljer sig 

motiven mellan de olika traditionella myterna också, men det är ingen som är baserad på 

att det är gudarna som behöver människan för att uppehålla och underhålla sin makt. 

Det finns även myter i den traditionella mytologin där inte Zeus är skapare av 

människan, utan i dessa är det titanen Prometeus som är skapare (Field, 1977). I filmerna 

om Perseus framstår människan som ett barn som tröttnat på att göra som sina föräldrar 

(gudarna) säger och gör istället revolt mot dem. Synen på människan är att den inte 

förstår de krafter som finns runt omkring dem, och för det blir de bestraffade. Att 

bestraffa människan har de grekiska gudarna gjort i de traditionella myterna också. Bland 

annat så var Zeus arg på Prometeus och människorna och straffade dem med kvinnan. 

Precis som det knyte som Prometeus lurat Zeus att ta det dåliga paketet av offeroxen 

som skulle delas mellan gudar och människor, lurade Zeus människan med Pandora 

(kvinnan), som hade ett vackert yttre och ett otrevligt inre. Pandora hade med sig en ask 

som innehöll all världens olyckor, och dessa släppte Pandora ut i världen (Buxton, 2004). 

Det finns även många fler myter där grunden är att det är oklokt att tävla med gudarna 

eller att trotsa dem. Bland annat så finns det en myt där guden Demeter straffar en 

människa med en hunger som enbart stillas om han äter upp sig själv, detta efter att han 

hade hädat Demeter (Buxton, 2004).  

 

Båda filmserierna har i den andra filmen (Liebesman, 2012, Freudenthal, 2013) en 

apokalyptisk ingångsvinkel där Kronos ska återvända och förstöra världen. Filmerna 

gestaltar Kronos återkomst som världens undergång, och det är enbart Percy eller 

Perseus som kan stoppa detta. Detta är en gestaltning som inte finns representerad i den 

traditionella grekiska mytologin. Det var Zeus och hans bröder dödade Kronos, och 

fängslade honom i Tartaros (Buxton, 2004). Den historien i profetian som oraklet 

berättar för Percy om Kronos, att Kronos åt upp sina barn och liknande, stämmer dock 
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överens, men det finns vissa modifieringar i filmen. I den traditionella myten, enligt 

Buxton (2004), är det enbart Zeus som inte blir svald, men att han senare tvingar Kronos 

att kräkas upp de barn som han tidigare svalt.  

 

3.2 Gudar och halvgudar 

I Percy Jackson – Kampen om åskviggen (Columbus, 2010) förekommer en rad olika gudar 

och halvgudar. Gudarna är större än vanliga människor, men kan förvandla sig och bli 

lika små som människorna. I öppningsscenen av filmen reser sig Poseidon ur havet. Han 

har på sig en antik rustning med fjäll-liknande struktur.  Poseidon gestaltas med skägg 

och kort brunt hår och han har en treudds-tatuering. När han förvandlas till mänsklig 

storlek blir de ”överflödiga” till vatten som återvänder till havet. Under denna 

förvandling byter han också kläder till moderna kläder, från rustning till huvtröja, jacka 

och jeans. I filmen uppträder Poseidon beskyddande över sin son, Percy, och många 

gånger talar han till Percy, när Percy har det svårt. Poseidon uppträder också ångerfullt 

över att han var tvungen att lämna Percy och hans mamma när Percy var liten.  Det var 

ett förbud som gjorde att Poseidon var tvungen att lämna. Zeus tyckte att Poseidon 

började bete sig för mänskligt, och detta var inte ett beteende som var önskvärt hos en 

gud. Därför förbjöd han alla gudar att ha kontakt med sina barn. I Clash of the Titans 

(Leterrier, 2010) är Poseidon enbart med när gudarna diskuterar vad de ska göra med 

revolten som människorna gör mot gudarna. Poseidon gestaltas med en silvrig rustning, 

långt lockigt hår, långt skägg och en treudd. I den andra filmen om Perseus besöker 

Poseidon, Ares och Zeus Hades i underjorden för att stärka Tartaros murar. Detta 

resulterar dock i att Zeus blir tillfångatagen och Poseidon blir skadad. Poseidon flyr från 

underjorden och möter Perseus på Gudaberget. Där informerar han Perseus om att Zeus 

blivit tillfångatagen och skickar ut Perseus på uppdraget att rädda Zeus från underjorden. 

Poseidon lämnar sin treudd till Perseus och förvandlas sedan till en guldglittrande aska. 

Poseidon gestaltas likt från första filmen med långt hår och skägg, samt en silvrig 

rustning (Liebesman, 2012).  

 

Zeus gestaltas i den första filmen om Percy Jackson med axellångt hår och skägg, han bär 

kostym och ser proper ut. Zeus beskyller Percy för att ha stulit åskviggen och hotar med 

krig om han inte får tillbaka denna. I slutet av filmen, när Zeus har fått tillbaka åskviggen, 

visar han barmhärtighet mot Percy och tar tillbaka Grover från underjorden. Grover och 

Sally nämner att det lyser om gudarna (Columbus, 2010). I Clash of the Titans (Leterrier, 
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2010) är Zeus skapare till människan. Han älskar människan, men inte så mycket att han 

står ut med allt som de utsätter honom och gudarna för. Zeus gestaltas med en silvrig 

rustning, långt hår och långt skägg. I denna film har gudarna en lyster när de är på 

Olympen, och de glittrar när man ser på dem, alla gudar utom Hades. I filmen förvandlas 

Zeus flera gånger till en örn. Han gestaltas som en rättvis gud, som är arg på människan. 

Trots detta vill han rädda sitt eget kött och blod. Han gestaltas som en god gud, trots att 

han ger order om att Kraken ska släppas lös (Leterrier, 2010). I andra filmen fortsätter 

Zeus att gestaltas som en god gud. Han vill rädda människorna från de monster som 

finns instängda i Tartaros. När Zeus blir tillfångatagen av Hades och Ares blir han 

fastkedjad, så att Kronos kan ta hans kraft. Perseus räddar dock Zeus från Tartaros i sista 

sekund. När Zeus står inför döden ber han om förlåtelse för att han förvisade Hades ner 

till underjorden, och han förlåter även Hades för att han tillfångatog honom. Hades 

bestämmer sig för att rädda Zeus, så att de kan hålla Kronos tillbaka. Efter striden mot 

Kronos har Zeus förbrukat all sin kraft och förvandlas likt Poseidon till guldglittrande 

aska. Innan Zeus dör säger han att det var Perseus som gav honom styrka i den sista 

striden och att det inte längre kommer att finnas några gudar (Liebesman, 2012). 

 

Hades uppenbarar sig i två olika former i första filmen om Percy Jackson. Första gången 

i filmen uppenbarar han sig är i sin monsterform i lägerelden på halvblodslägret. Han har 

då horn och vingar, och gestaltas i svart och rött. Det ser ut som om han är uppkommen 

ur aska och glöd. I filmen syns han också i sin vanliga gudaform. Då har han skägg och 

en ”rocker”-stil. Han har skinnbyxor, söndrig tröja och väst. Han är ganska otrevlig och 

sarkastisk och skyr inte att mata Percy och hans vänner samt Percys mamma Sally till 

själarna i underjorden, om han inte får det han vill ha. Hades hade sänt Minotauros för 

att hämta Sally, som Percy kunde få tillbaka om han kom med åskviggen. Hades menar 

att Zeus och Poseidon förvisade honom till underjorden, och att han nu behövde 

åskviggen för att ta över makten över Olympen. (Columbus, 2010). I Clash of the Titans 

(Leterrier, 2010) är Hades också gestaltad. I början av filmen är han hes och grå, men ju 

längre filmen går desto starkare blir han. Hades gestaltas med långt rakt hår och skägg.  

Han följs av mörker och kan förvandla sig till flera flygande monster som kan terrorisera 

och skapa död hos människorna. Hades dödar även Perseus familj när de är vid Zeus-

statyn. Hans plan är att hämnas på Zeus för att han lurade honom. Han har också lärt sig 

att klara sig utan människans böner och kärlek och istället leva på människans rädsla. I 

filmen gestaltas Hades som en ond och grym människa. När Hades besöker Argos skapar 
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han kaos. Han förvarnar Argos om vad som ska hända och att han ska släppa lös Kraken 

på staden, då kungen och drottningen jämför sig med krafter de inte förstår sig på. Hades 

ger staden tio dagar, och ger dem ultimatumet att offra prinsessan Andromeda eller låta 

Kraken förstöra hela staden (Leterrier, 2010). I andra filmen om Perseus fortsätter Hades 

med sin plan att göra sig av med Zeus. Hades har slutit ett avtal med Kronos om att han 

och Ares skulle få behålla sin odödlighet efter att Kronos fått ta över världen. Hades 

nämner att han är rädd för döden. Död hos gudar innebär att man försvinner, och inte 

som för människorna att man lever vidare i underjorden efteråt. Under filmens gång 

förändras dock Hades inställning till Kronos, och han beslutar sig för att hjälpa Zeus att 

fly. Han förlåter också Zeus för förvisningen och räddar honom från döden så att de kan 

utkämpa en sista strid tillsammans. Efter striden har Hades förlorat sina krafter, men han 

säger till Perseus att han kanske kommer att vara ännu starkare utan dem. Hades gestaltas 

likt som i första filmen, och hans huvudmotiv är hämnd, dock förändras detta under 

filmen och i slutet av filmen hjälper Hades till att hålla tillbaka Kronos så att Perseus kan 

döda Kronos med Triums spjut (Libesman, 2012).  

 

I Percy Jackson – Kampen om åskviggen (Columbus, 2010) är gudarna på Olympen mycket 

större än vad en vanlig människa eller halvgud är. Många gudar förekommer i scenen när 

Percy lämnar tillbaka åskviggen till Zeus, men det är bara Zeus, Poseidon och Atena som 

säger något. Atena menar också att krig inte är svaret, det är inte den vägen gudarna bör 

ta. Det uppstår en konflikt mellan Poseidon och Zeus i denna scen. När Percy berättar 

vad som hänt lyssnar alla uppmärksammat. Atena säger enbart att hon är stolt över sin 

dotter, sedan sker inte någon fördjupning i Atena och Anna-Beths relation, eller Atenas 

karaktär. Det nämns genomgående i filmen hur stormmoln täcker världen, och Anna-

Beth säger att Zeus och Poseidon förbereder sig för krig. Åskmolnen blir en symbol för 

att kriget är nära, eller för att gudarna är arga (Columbus, 2010). 

 

I Percy Jackson – Monsterhavet (Freudenthal, 2013) gestaltas ingen av de gudar som varit 

med i filmen innan. I denna film är guden Dionysos ”rektor” för halvblodslägret. 

Dionysos hade gjort ett övertramp med en najad som Zeus gillade, och Zeus bestraffade 

Dionysos genom att förvandla allt vin som Dionysos försökte dricka till vatten. Dionysos 

framstår som en gud som åker ”snålskjuts” på andra. Anna-Beth har hittat det gyllene 

skinnet i en databas och menar att det är det som de behöver, då avbryter Dionysos 

henne och säger att hon inte kommer att skickas ut på ett uppdrag. Sedan samlar 
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Dionysos hela lägret och meddelar att han har upptäckt det som kan rädda Thalia, 

nämligen det gyllene skinnet. Dionysos framstår också som en som en ignorant gud, 

sominte bryr sig om de halvgudar som finns på halvblodslägret, förutom Clarisse. I andra 

filmen om Percy Jackson gestaltas också Hermes. Hermes har i filmen grundat företaget 

OPS, Olympens paketservice, som ligger i UPS-lokaler i den verkliga världen. När Percy, 

Anna-Beth och Tyson träffar Hermes i butiken på OPS är han lite förolämpad att de inte 

känner igen honom. Han hjälper Percy och hans vänner genom ta reda på var Luke är. 

Hermes är ångerfull över hur han behandlat Luke, och han menar att föräldrar också gör 

misstag. Hermes gestaltas med brunt hår, han är lika stor som Percy, Anna-Beth och 

Tyson, och har en stav med två ormar på (Freudenthal, 2013).  I filmen Clash of the Titans 

(Letterrier, 2010) finns flera gudar med i gudarådet på Olympen, dock är det bara 

Apollon och Poseidon som säger något utöver Zeus och Hades. Apollon tycker inte att 

de ska följa Hades förslag och bestraffa människorna, då gudarna behöver deras kärlek. 

Han gestaltas som en ung gud, med en guldig rustning, kort hår och inget skägg.  

 

I andra filmen om Perseus är krigsguden Ares central. Han gestaltas med rustning och en 

päls hängande över ena axel, samt med en klubba som vapen. Ares är i filmen jättearg på 

sin far Zeus för att han ger så mycket uppmärksamhet till Perseus. Han lurar Zeus och 

Poseidon att han ska hjälpa dem att stärka Tartaros murar, men istället hjälper han Hades 

att tillfångata Zeus. Han är också med på överenskommelsen med Kronos, och ska förbi 

odödlig efter att Kronos tagit över världen. Ares hör de böner som bes till honom, och 

med hjälp av dessa kan han hitta den som ber. En i det sällskap som Perseus befinner sig 

i ber till Ares under resans gång, vilket gör så att Ares hittar dem. Han dödar alla i 

sällskapet, utom Perseus, Agenor och Andromeda som flyr in i labyrinten som senare tar 

dem till Tartaros. Ares kommer att gestaltas som aggressiv genom hela filmen, och 

Hades menar att han förblindats av sitt hat mot Zeus och Perseus att han inte vet när 

han ska sluta strida. Ares menar dock att Hades är vek och attackerar tillslut också 

honom. När Ares träffar Perseus på Gudaberget har han hämtat Perseus son Helius. 

Detta för att han vill att Helius ska veta hur det känns att få sin pappa tagen från sig. 

Ares förlorar dock striden och Perseus dödar honom med åskviggen. Ares, precis som de 

andra gudarna som dött, förvandlas till guldglittrande aska (Liebesman, 2012). I andra 

filmen om Perseus (Liebesman, 2012) refererar flera till ”Den fallne”. Detta är guden 

Hefaistos, som inte längre har gudakrafter, för Zeus har tagit dessa ifrån honom. 

Hefaistos har tillverkat alla tre gudavapen, Zeus åskvigg, Poseidons treudd och Hades 
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tjuga, med hjälp av cykloperna. I filmen är Hefaistos också skapare av Tartaros, och den 

labyrint som människor måste ta sig igenom för att kunna ta sig till Tartaros. Hefaistos 

gestaltas som en gammal galen man, som pratar med sig själv. Hefaistos verkar hopplös 

inför det uppdrag som Perseus, Andromeda och Agenor står inför, men Andromeda 

övertalar honom till att hjälpa till och det gör han. Ares dödar dock honom senare med 

åskviggen (Liebesman, 2012).   

 

Persefone är med i filmen Percy Jackson – Kampen om åskviggen (Columbus, 2010). I filmen 

säger de att Persefone blev bortrövad av Hades och hon hatar allt som har med 

underjorden att göra. Hon är en rakryggad kvinna. Persefone beskriver Hades som grym 

och rå, och blir det ett krig mellan gudarna kommer hon att vara fast med honom för 

alltid i underjorden. Pesefone har långt mörkt hår och bruna ögon, och är klädd i en svart 

klänning. Hon räddar Percy och hans vänner för att hon inte vill vara kvar i helvetet, som 

hon själv kallar underjorden, för alltid. Persefone var så missnöjd med sitt liv i 

underjorden och sin man att hon hade besökare från jorden ibland hos sig (Columbus, 

2010).  

 

Det förekommer flera olika halvgudar i de fyra filmerna. Percy Jackson som en modig 

och rättvis ung man som gör allt för sin familj och sina vänner. Han känner sig hemma i 

och under vatten. Han menar att under vattnet är den enda plats han kan tänka. Percy 

har speciella förmågor, detta menar Grover är på grund av att han är halvgud. Percys 

hjärna är inställd på antik grekiska och detta är anledningen till att bokstäverna flyter 

omkring och ändrar plats när han försöker läsa.  Han är också impulsiv, vilket är en av 

anledningarna till att han lyckas döda Minotauros utanför lägret. Eftersom Percy inte vet 

om att han är halvgud så skylls hans förmågor på dyslexi och ADHD. Ett exempel på när 

detta händer är under ett studiebesök till en grekisk utställning, då grekiska förvandlas till 

engelska. I första filmen om Percy Jackson så nämns det att halvgudar har en speciell 

doft, en halvblodsdoft. Denna kan dock döljas, vilket Sally, Percys mamma, gör genom 

att vara tillsammans med en man som stinker. Percy är son till Poseidon, vilket gör 

honom extra stark och farlig. Detta eftersom Poseidon är en av de tre stora. Keiron 

nämner också att Percy kan komma att hota Hades och Zeus makt.  Percy har ovanliga 

krafter, vatten ger honom kraft, och han kan styra det och läkas av och läka andra med 

det. I flera stridsscener använder Percy vattnet till sin fördel för att vinna (Columbus, 

2010). I den andra filmen om Percy förändras inte hur Percy gestaltas. Han behåller sina 
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hjälteegenskaper och han är fortfarande väldigt mäktig och kan styra vattnet, till exempel 

så surfar Percy på en våg han själv gör. Percy utvecklar dock någon slags 

prestationsångest och tanke om att han inte är tillräckligt duktig och att han inte förtjänar 

det han fått, då han inte uppnått något sedan han räddade Olympen i första filmen. I 

andra filmen får han också en ny kraft. Han kan se kartlinjer på havet, så han navigerar 

bättre än någon annan (Freudenthal, 2013).  

 

Filmerna Clash of the Titans (Leterrier, 2010) och Wrath of the Titans (Liebesman, 2012) 

handlar om halvguden Perseus. I första filmen är det Hades som berättar för Perseus att 

han är son till Zeus. Kung Akrisos slängde både Perseus mamma som också var Akrisos 

fru och Perseus i havet när Perseus fötts. Detta eftersom Perseus var son till Zeus, som 

Akrisos hatade. Perseus vill inte bli associerad med gudarna, då det var en gud som 

dödade hans familj och han vägrar att ta emot hjälp av gudarna. Kung Kefeus försöker 

övertala Perseus att han ska rädda prinsessan Andromeda och staden Argos, detta tycker 

Kefeus att Perseus borde kunna göra för att han är Zeus son. Till slut är det Io som 

övertalar Perseus att ge sig ut på uppdraget att rädda Argos och Andromeda, detta för att 

han, om han dödar Kraken, kan hämnas sin familj och skicka tillbaka Hades till 

underjorden. Perseus, som innan bara varit en simpel fiskare, lär sig snabbt att slåss. 

Detta för att det sitter i hans blod. En av anledningarna till att han inte vill använda de 

gåvor han får från gudarna är för att han envist vill genomföra uppdraget som människa 

och inte som gud. Zeus erbjuder både ett svärd och en fristad till Perseus, men han säger 

nej till båda. Under en strid med Kalibos biter Kalibos Perseus och han blir förgiftad av 

ett gift från Hades. Han blir dock botad från detta och resan fortsätter (Leterrier, 2010). 

 

 Perseus överlistar de stygiska häxorna och dödar Medusa. Perseus tar sedan Medusas 

huvud och beger sig till Argos för att döda Kraken och skicka tillbaka Hades till 

underjorden. När han kommer till Argos är Hades där och vill döda Perseus. Perseus 

överlistar dock Hades och gör Kraken till sten, sedan slår han ner Hades i underjorden 

igen. När Perseus strider med Hades och skickar tillbaka honom till underjorden ramlar 

Andromeda ner i havet, Perseus hoppar i och räddar henne. Efter detta lämnar Perseus 

Argos på en pegas (en bevingad häst). Han åker till där Zeus-statyn står och där träffar 

han Zeus som tackar honom för att han räddade Olympen. Eftersom Perseus inte vill ta 

en plats vid Zeus sida återupplivar Zeus Io, så att Perseus har någon att leva jordelivet 

med. Perseus har hjäteegenskaper, han försöker rädda sin familj från att drunkna och han 
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utför stordåd.  Familjen betyder mycket för honom (Leterrier, 2010).  I andra filmen 

förändras inte gestaltningen utav Perseus. Hans familj betyder allt för honom, och han 

vill fortfarande inte ha någonting med gudarna att göra. Han tycker att det är bra att 

gudarna förlorar sin makt. Han har även lovat Io, som är hans bortgångna fru och mor 

till hans barn Helius att han aldrig ska låta Helius smida ett svärd. Perseus känner i filmen 

inte sig värdig och det är detta som gör att han väljer att inte hänga med ner till Tartaros 

för att förstärka dess murar tillsammans med Zeus, Poseidon och Ares. Det är även detta 

som gör att han tvekar att gå ut på uppdraget för att rädda Zeus från Tartaros. Perseus 

fortsätter att vara en duktig krigare och besegrar en Chimaira och Minotaoros och han 

dödar även Ares i slutet av filmen. Detta för att rädda jorden från Kronos. Perseus 

gestaltas som en hjälte genom hela filmen, och han utför hjätedåd. Ett av dem är att han, 

med Triums spjut, dödar Kronos och räddar världen (Liebesman, 2012). 

 

En halvgud som inte gestaltas som en hjälte från början är Agenor, Poseidons son. I 

andra filmen om Perseus har han satts i ett fängelse av drottning Andromeda för att han 

försökt stjäla kronjuvelerna. Likt Perseus vill han inte ha med gudarna att göra. Perseus 

behöver honom dock, för att visa vägen till ”den fallne” som ska hjälpa Perseus, Agenor 

och Andromeda att rädda Zeus från Tartaros. Agenor utvecklas under filmens gång och 

han får hjälteegenskaper. Han navigerar till ”den fallne” och i labyrinten som ska ta de tre 

till Tartaros. Han hjälper också till i striden mot Kronos. När han träffar Helius, Perseus 

son, skryter han om sina bedrifter, medan Helius säger att han läst att Agenor var en 

besvikelse. Detta verkar inte påverka Agenor (Liebesman, 2012). 

 

I första filmen om Percy Jackson (Columbus, 2010) nämns det att det finns hundratals 

andra halvgudar, dock ingen som är barn till en av de tre stora. Anna-Beth är en av dem 

Hon är dotter till Atena. Anna-Beth har staka känslor gentemot Percy, i början har hon 

inte bestämt sig om de är bra eller dåliga, men de utvecklas till positiva känslor. I filmen 

berättas historien om hur Atena blev skyddsgud för Aten, och att atenarna fick välja 

mellan Poseidon och Atena. Folket valde den senare, och därför hatade de två gudarna 

varandra. Anna-Beth är vis och har mycket kunskap om grekisk mytologi. Hon är en 

duktig stridskämpe, och detta kan vara för att hon ärvt detta av sin mamma. Atena som 

är visheten och stridskonstens gudinna. I andra filmen om Percy Jackson är Anna-Beth 

också en viktig huvudperson. Hon gestaltas på samma sätt som i första men man får 

fördjupning i hur hennes hat mot cykloper föds. Hon är fördomsfull när det gäller 
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cykloper, och hon gör flera attacker på Tyson, Percys bror. Men i slutet av filmen tackar 

hon Tyson för att han räddade Percy, och menar att alla cykloper kanske inte är som de 

som dödade Thalia (Columbus, 2010, Freudentahl, 2013).  

 

En av de andra halvgudar som uppmärksammas i filmerna om Percy Jackson är Luke, 

son till Hermes. Luke gör revolt mot de traditionella gudarna och menar att det är dags 

för hans generation att ta över makten, och forma världen till sin avbild. Han uppfattas 

som charmig med glimten i ögat i början av filmserien. Han hjälper även Percy, Anna-

Beth och Grover med kartan över Persefones pärlor och ger dem saker som kan vara till 

hjälp på äventyret de ger sig ut på. Dock så är detta enbart för hans egen vinning, att få 

åskviggen till Hades. Luke har blå ögon och blont hår (Columbus, 2010). Även i andra 

filmen är Luke med. Hans plan att förstöra Olympen och ta över makten över världen 

fortsätter. Denna gång har han tänkt att han ska återuppliva Kronos med hjälp av det 

gyllene skinnet, och med hjälp av honom ta ner olympierna. I andra filmen om Percy 

tillkommer en halvgud i handlingen, detta är Clarisse, som är dotter till Ares, krigsguden. 

Clarisse är smart, smidig och stark, och inte det minsta ödmjuk. Hon har också en 

översittarattityd och hon kommenterar ständigt Percys prestationer, och påvisar att hon 

är bättre. Clarisse har också en beskyddare, likt Percy, vid namn Ignite. Thalia är dotter 

till Zeus, och även hon en halvgud. Thalia offrar sig för att hennes vänner ska kunna ta 

sig till lägret för halvblod helskinnade efter att de har blivit jagade av cykloper. Här visar 

Thalia hjälteegenskaper och för att Zeus inte ville att fler halvgudar skulle möta samma 

öde som Thalia, därför upprättas en skyddsbarriär med henne som grund. I slutet av 

filmen, när det gyllene skinnet räddat trädet, återupplivar det också Thalia (Freudenthal, 

2013).  

 

3.2.1 Analys 

Zeus, Poseidon och Hades är de tre främsta gudarna som finns i den grekiska mytologin. 

Detta gestalats också i filmerna. Zeus är den främsta av alla gudarna, och detta syns 

genom att det är han som bestämmer. Det är han som har mittenstolen i Gudarådet i de 

första filmerna om Percy och Perseus, och det är han som bestämmer vad som ska 

hända. Zeus förknippas med vädret i första filmen om Percy, ett stort åskoväder drar in 

över världen när han är arg och förbereder sig inför krig. Zeus avbildas i de filmer han är 

med i likt som han gör i den traditionella grekiska mytologin, som en ståtlig gestalt med 

långt skägg och i sina bästa år, inte för gammal och inte för ung, och med åskviggen som 
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vapen (Field, 1977) Zeus motsvarighet i djurvärlden var örnen, som var herre över 

fåglarna (Buxton, 2004), och det är härifrån man tagit inspiration när Zeus förvandlas till 

örn i Clash of the Titans (Leterrier, 2010). Poseidon gestaltas också likt de traditionella 

myterna. I Percy Jackson – Kampen om åskviggen (Columbus, 2010) uppträder Poseidon 

fientligt mot Zeus, dock är detta inte för att han är avundsjuk på honom, utan för att han 

vill döma Poseidons son till döden. Det sker i filmerna inte heller någon strid mellan 

Poseidon och Zeus, liksom i den grekiska mytologin. Poseidon gestaltas som i den 

traditionella mytologin som en ståtlig mansfigur, med skägg och med treudden som 

vapen. Även myten kring Atena och Poseidons strid om överhöghet i Aten har 

filmskaparna i Percy Jackson – Kampen om åskviggen (Columbus, 2010) använt som bakgrund 

till Anna-Beths och Percys relation, och likt myten i den traditionella mytologin förlorar 

Poseidon den striden, men i den traditionella myten står det inget om att Poseidon och 

Atena skulle hata varandra efter att Atens folk valt Atena som skyddsgud (Field, 1977, 

Buxton, 2004). Hades framställning i filmerna är att han är ond och ska hämnas sin för 

att han förvisat honom till underjorden. Denna gestaltning stämmer inte överens med 

den grekiska mytologin då Hades inte framställdes som en ond gud, hans framställning 

var mer dyster än de andra gudarna, men han gestaltades inte som ond. Hades var 

rättrådig och en lugn gestalt, vilken är tvärtemot gestaltningen i filmerna (Field, 1977). 

Hades får dock andra karaktärsdrag i slutet av Wrath of the Titans (Liebesman, 2012), dessa 

liknar mer gestaltningen i den traditionella mytologin.  

  

I Percy Jackson – Kampen om åskviggen (Columbus, 2010) gestaltas gudarna större än andra 

människor, detta är inget som finns i de grekiska myterna, men detta kan vara för att 

gestalta att gudarna har mer makt än dem som de möter. Att gudarna kan förvandlas och 

byta skepnad är ett tema som finns i de traditionella myterna. I en myt som rör Demeter 

och Poseidon är de både förvandlade till hästar. De andra gudarna som finns 

representerade i filmerna är Atena, Persefone, Dionysos, Hermes, Apollon, Hefaistos 

och Ares. Gestaltningen av Atena i Percy Jackson är liten, men hon framställs som någon 

som inte tycker att krig alltid är svaret. Hon framstår som en vis gud. Atena är i den 

traditionella grekiska mytologin vishetens gudinna, och gestaltningen av henne i Percy 

Jackson går hand i hand med detta, Hon gestaltas dock inte med hjälm, vilket brukade 

vara ett vanligt sätt att gestalta henne på. Gestaltningen stämmer inte överens när det 

gäller Atenas barn, då hon enligt den traditionella mytologin inte fick några barn (Field, 

1977 & Evslin, 2006) Persefone var Hades fru, och hon blev bortrövad av honom när 
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hon var ett barn, denna myt gestaltas i Percy Jackson – Kampen om åskviggen (Columbus, 

2010) när Percy och hans vänner är i underjorden. Persefone vill inte bo i underjorden 

men måste det (Field, 1977). Dionysos gestaltning i filmen Percy Jackson - Monstehavet  

(Freudenthal, 2013) är att han är vinets gud. Han gestaltas som en självupptagen gud och 

vill gärna ha ett glas vin, men att han inte kan det efter att han har gjort ett snedsteg som 

retat upp Zeus. I den traditionella mytologin är Dionysos vinets gud, men han har inte 

gjort något snedsteg med en najad som Zeus gillade (Evslin, 2006).  

 

Hermes är gudarnas budbärare, och han gestaltas som detta i Percy Jackson – Montserhavet.  

(Freudenthal, 2013). I filmen bedriver Hermes gudarnas UPS, så kallade OPS, och 

skickar alla paket inom den grekiska mytologin. I filmen möjliggör Hermes Percy och 

hans vänners handlingar, vilket är en sak som han också gjort i den grekiska mytologin 

för gudarna. Hermes var även gud över tjuveri. Denna egenskap har Luke fått, som 

bryter sig in och snor saker hos sin far, och även åskviggen. Gestaltningen av Hermes 

stämmer överens med den grekiska mytologin. Hermes brukade gestaltas som en ung 

gud med skor som har vingar, en skålformad hatt och en stav (Buxton, 2004 & Evslin, 

2006). Gestaltningen i filmen stämmer överens med den traditionella mytologin i 

huvudsak. De har tagit tillvara på hans stav och hans verksamhetsområden och 

moderniserat detta. Apollon gestaltas i Clash of the Titans som en vis ung man. Han är 

emot att släppa lös Kraken på människorna. I den grekiska mytologin var Apollon den 

idealiska greken. Han var ung och trevlig att titta på, och han förespråkade att man skulle 

göra saker med måtta. Kanske är det därför man i gestaltningen låter Apollon vara emot 

att släpp lös Kraken. Man bör straffa människorna med måtta, och inte för hårt (Evslin, 

2006 & Buxton, 2004).  

 

 Hefaistos gestaltas som smedguden och han var i filmer en tillverkare av många vapen 

och även Tartaros. Enligt den traditionella myten blev inte Hefaistos av med sina 

gudakrafter. När Hera födde honom var han så ful att hon kastade ned honom från 

olympen, och han blev lam. Han förlorade också med detta sin plats på Olympen, men 

denna fick han tillbaka när han lurade Hera. I mytologin smidde han Zeus åskviggar och 

många av de mytologiska hjältarnas vapen. Till sin hjälp hade han cykloperna (Evslin, 

2006). Hefaistos gestaltning i Wrath of the Titans (Liebesman, 2012) stämmer överens i 

huvudsak överens med den traditionella mytologin. Han var smedgud och tillverkare av 

åskviggen, men inte av Tartaros. Han hade också cykloper till sin hjälp. Men han 



 28 

förlorade inte sina gudakrafter genom ett gräl som gudarna hade, och han gestaltades inte 

som galen. Ares var gud över krigets obegränsade våld. Han sågs som en utomstående 

gud, och var inte speciell omtyckt av grekerna. Till och med Zeus, Ares far, sa till honom 

att han var förhatligast av Olympens gudar (Buxton, 2004 & Evslin, 2006). I filmen är 

Ares en populär gud bland soldater, vilket inte representeras i den traditionella 

mytologin. Ares är gestaltad som en aggressiv gud, som gärna startar krig och dödar för 

skojs skull. Detta var en av anledningarna till att man inte tyckte om Ares i Grekland 

under antiken. Gestaltningen av Ares i filmerna överensstämmer således huvudsakligen.  

 

Halvgudarna i den traditionella grekiska mytologin har ofta fått hjälteegenskaper och 

uträttat stordåd. Bland dessa finns bland annat Herakles och Perseus. Hjältarna i den 

grekiska mytologin var ofta starkare än den vanliga människan, och hade som sagt oftast 

en gud som förälder. Det fanns dock skillnader mellan de tidiga hjältarna och de senare 

(Field, 1977).  I filmerna har halvgudarna ofta hjälteegenskaper och uträttar stordåd. 

Halvgudarna i Percy Jackson-filmerna ärver egenskaper av sina föräldrar. Exempelvis kan 

Percy kontrollera vattnet, och finner kraft i det, medan Anna-Beth är duktig i strid och 

en vis halvgud. Det är svårt att jämföra de halvgudar som finns gestaltade i Percy Jackson 

då många inte finns med i den traditionella mytologin. Generellt finns det dock likheter 

mellan halvgudarna som är med i filmerna om Percy Jackson och halvgudarna från 

mytologin. Dock finns det inte i mytologin att de ärver egenskaper från sina föräldrar, 

mer än att man blir en övermänniska (Field, 1977). Agenor var i historien Feniciens 

kung, som ryktades vara son till Poseidon (Buxton, 2004). Förutom att Agenor är son till 

Poseidon, stämmer inte myten/historien med den myt som finns i filmen.  

 

Myten kring Perseus har modifierats mycket för att passa i filmens värld. Myten om 

Perseus presenterades i bakgrunden och jämför man med den så är det enbart Perseus 

namn, hans pappa och Andromeda som kommer att vara med i myten. Perseus räddar i 

den traditionella myten Andromeda från ett havsodjur, men detta var inte Kraken. Även 

motivet till att döda Medusa och hämta hennes huvud skiljer sig från den traditionella 

myten. Perseus inställning till gudarna är positiv och han får hjälp av bland annat Atena 

och Hermes för att överlista Medusa. Denna inställning finns inte med i filmerna om 

Perseus. I och med att det är mycket av den traditionella myten om Perseus som saknas 

eller har ersatts med annat i Clash of the Titans (Leterrier, 2010) och Wrath of the Titans 
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(Liebesman, 2012) kan man konstatera att myten muterats och modifierats för att passa 

filmduken.  

 

3.3 Mytologiska personer 

I Percy Jackson filmerna finns Keiron representerad. Keiron är en kentaur och lärare på 

lägret för halvblod. I första filmen om Percy Jackson(Columbus, 2010) så har han dolt 

sin mytologiska härkomst genom att byta namn och dölja sin hästrumpa. I denna världen 

jobbar han på ett museum och berättar om grekisk mytologi. Han berättar för Percys 

klass om bland annat hur Kronos störtades av sina barn och om olika halvgudar. I första 

filmen verkar det som om Keiron styr hela lägret för halvblod, i andra filmen är det 

Dionysos som styr, men han har Keiron som sin högra hand (Columbus, 2010,  

Freudethal, 2013).  

 

Medusa förekommer i filmen om Percy Jackson – Kampen om åskviggen (Columbus, 2010) 

och i Clash of the Titans (Leterrier, 2010). I Percy Jackson gestaltas Medusa med vanliga 

människoben, och ormar till hår, som hon döljer i en svart turban. Hon har solglasögon 

och svarta kläder. Hon är grym och rå. Hennes lya är en övergiven trädgårdsaffär fylld 

med statyer som hon tillverkat. Hon nämner för Anna-Beth att Atena var den som 

förhäxade henne. Innan Atenas förhäxning var Medusa en kvinna med många friare. När 

Medusa stöter på Percy säger hon ” Son of Poseidon, I used to date your daddy”. Percy 

besegrar dock Medusa med hjälp av baksidan av hans Iphone (som fungerade som 

spegel) och sedan hugger han huvudet av henne. Huvudet sparar de så att de kan 

använda det senare, då förstelningskraften finns kvar efter att man halshuggit Medusa. 

Medusa är även gestaltad i Clash of the Titans (Leterrier, 2010), Io redogör för myten om 

henne. Medusa var en gång en vacker kvinna, till och med så vacker att Posidon blev 

intresserad av henne. När han kom för att ta henne sprang Medusa till Atenas tempel och 

bad till henne om skydd. Atena besvarade inte hennes böner och Poseidon våldtog 

henne på golvet i templet. Medusa bad efteråt till Atena om tröst, men Atena kände bara 

avsky mot Medusa, och hon såg till att ingen någonsin skulle vilja ha Medusa igen. En 

blick från Medusa och allt levande blir till sten. Atenas tröst till Medusa var dock att lägga 

en förbannelse på Medusas lya så att ingen kvinna skulle kunna komma in i den, så 

Medusa aldrig skulle skada en kvinna. Enbart män kan gå in i hennes lya, och ingen har 

någonsin kommit ut. I denna film gestaltas Medusa som en orm med kvinnlig överkropp, 

samt ormhår. Hon har en båge och skjuter med pilar. Perseus besegrar Medusa med hjälp 



 30 

av sina mannar, som dör i lyan och reflektionen i hans sköld som gjorde det möjligt för 

Perseus att se indirekt på Medusa. Medusa bor i filmen på andra sidan Styx, vid utkanten 

av underjorden (Leterrier, 2010).  

 

Karon gestaltas i både Percy Jackson – Kampen om åskviggen (Columbus, 2010) och Clash of 

the Titans (Leterrier, 2010). I Percy Jackson är han med när Percy och hans vänner ska ta 

sig till Hades boning. Karon är en smal och benig man i en svart kappa med en huva. 

Han kräver en muta för att köra Percy och hans vänner till Hades. Karon är även 

färjemannen i Clash of the Titans (Leterrier, 2010). Han säger inget, men kommer bara 

fram då de slänger ett guldmynt i floden Styx. Perseus, Io och Perseus mannar måste ta 

färjan för att ta sig till Medusas lya. Karon gestaltas med mörka kläder och som ett 

skelett. Under däck i Karons båt finns mängder med guldmynt.  

 

Minotauros är en jättestor tjur. Han är aggressiv och i första filmen om Percy Jackson är 

han sänd av Hades för att ta Sally tillfånga. Minotauros har svart päls och står upp på två 

ben hela tiden (Columbus, 2010). I andra filmen om Perseus finns Minotauros också 

gestaltad, dock på ett annorlunda sätt än i Percy Jackson-filmen. I Wrath of the Titans lurar 

Minotauros i den labyrint som Perseus, Andomeda och Agenor ska ta sig igeom. Han är 

gestaltad som en människa med monsterliknande ansikte och horn. Han vilseleder 

Perseus sinnen. Perseus dödar Minotauros och när han gör det öppnas vägen till Tartaros 

upp (Liebesman, 2012).   

 

I Percy Jackson – Monsterhavet (Freudenthal, 2013) är oraklet i Delfi med. Oraklet beskriver 

sig som förmedlare av Apollons profetior och dräpare av den mäktiga Python. Oraklet 

vaknar när Percy kommer upp på vinden där hon befinner sig. Hon är spöklik, med blåa 

lysande ögon och har grå hud. Hon förmedlar profetian om Percys öde till honom.  

 

I Clash of the Titans (Leterrier, 2010) finns kung Kefeus och drottning Kassiopeia 

gestaltade. Dessa två leder upproret mot gudarna. Kassiopeia menar att det är de som är 

gudarna nu. Gudarna behöver människorna, människorna behöver inte gudarna. Kefeus 

vill ta en mer nedtonad ställning och dedikerar vinsten över gudarna till soldaterna, men 

menar också att det är människans tid nu. Kassiopeia säger att hennes dotter Andromeda 

är vackrare än Afrodite, och att olympierna bör vara avundsjuka på Andromedas 

skönhet. Detta får hon ångra att hon sa när Hades dyker upp och tar hennes liv. Kung 
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Kefeus vill att Perseus ska rädda Argos och hans dotter Andromeda från att bli ett 

blodsoffer och sänder ut honom tillsammans med en bataljon soldater.  

 

Andromeda finns gestaltad i både Clash of the Titans (Leterrier, 2010) och Wrath of the 

Titans (Liebesman, 2012). I första filmen om Perseus är Andromeda prinsessa. Hon är 

godhjärtat och vill sitt folk väl. Hon är även villig att offra sig själv till Kraken för att 

rädda resten av staden Argos. Hon går ut och ger mat till de fattiga i staden, och tycker 

inte det är rätt att hon skulle vara mer värd än någon annan för att hon är prinsessa. Hon 

håller inte med sina föräldrar om att de är de nya gudarna. I första filmen har hon långt 

mörkt hår och är ofta klädd i vitt. Hon offrar sig frivilligt till Kraken för att rädda staden. 

I första filmen finns det inget kärleksintresse mellan Andromeda och Perseus (Leterrier, 

2010). I den andra filmen om Perseus har Andromeda blivit drottning av Grekland och 

är en skicklig befälhavare på slagfältet. Hon har inte samma godhjärtade egenskaper som 

hon har i första filmen. Hon strider tillsammans med sin armé. Andromeda har ingen 

make, och under filmen utvecklas ett kärleksintresse mellan Andromeda och Perseus 

(Liebesman, 2012). I andra filmen av Percy Jackson används Andromedas namn på 

Lukes båt (Freudenthal, 2013).   

 

I första filmen om Perseus (Leterrier, 2010) är kung Akrisos en central gestalt. Kung 

Akrisos ledde det första upproret mot gudarna. Människan hade tröttnat på gudarnas 

försummelse och gjorde revolt mot dem. Det sägs att de andra gudarna ville förinta 

Akrisos, men Zeus älskade människan för mycket för att göra detta. Istället valde han att 

statuera ett exempel av Kung Akrisos. Zeus besökte Akrisos fru när hon sov och låg med 

henne. När Akrisos fick reda på detta blev han arg och valde att avrätta sin fru och det 

nyfödda barnet som kommit av mötet mellan Akrisos fru och Zeus. Detta barn var 

Perseus. Kung Akrisos blir senare i filmen Kalibos, ett monster som Hades väljer att göra 

starkare för att döda Perseus. Kalibos dödar flera av de mannar som är med Perseus på 

uppdraget men inte Perseus. Han biter dock Perseus och hans bett är fyllt av gift från 

Hades. När Draco, en av de mannar som är med på uppdraget, hugger handen av 

Kalibos kommer svart frätande blod ut. Det är också detta blod som skapar ett par 

jätteskorpioner som attackerar Perseus och hans mannar. När Perseus dödar Kalibos 

säger Kalibos till honom att han inte ska bli som gudarna (Leterrier, 2010).  
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Io finns gestaltad i första filmen om Perseus. Io har vakat över Perseus hela hans liv, och 

det var hon som såg till att Perseus adoptivpappa fiskade upp honom. Io var en vanlig 

människa, men hon avvisade en guds uppvaktning och för det fick hon som straff att 

inte åldras. Det är Io som motiverar Perseus att ge sig ut och försöka besegra Kraken. I 

Clash of the Titans uppstår det ett kärleksintresse mellan Io och Perseus. Io fungerar som 

en guide på Perseus uppdrag att döda Medusa och besegra Kraken. Kalibos dödar dock 

Io, men hon tas upp till Olympen, och efter att Perseus besegrat Hades återupplivar Zeus 

Io så att Perseus har sällskap i jordelivet (Leterrier, 2010). I andra filmen har Io precis 

dött och Perseus begraver henne. På hennes gravsten står det att hon var en älskad fru 

och mamma, och Perseus refererar flera gånger till henne som mor till hans son och som 

hans fru (Liebesman, 2012).  

 

Kronos gestaltas i andra filmen om Percy Jackson som en väldigt ond kraft som skapar 

kaos och förstörelse. Han gestaltas med mycket svart och rött, samt med horn. Kronos 

förstör och äter upp alla som kommer i hans väg, till och med Luke som återupplivade 

honom. Han är också medveten om Percys öde, och den profetia som finns kring 

honom, och han säger att Percys öde blev förseglat för länge sedan. Percy besegrar dock 

Kronos med Poseidons svärd, som de kallar de förhäxade bladet (Freudenthal, 2013). I 

andra filmen om Perseus är Kronos den stora fienden som Perseus måste dräpa för att 

rädda universum. Kronos är en gigantisk ”människa” som är gjord av magma, lava och 

sten, som skapar förstörelse var han är går. Hans svaghet är dock att han kan dödas av 

Triums spjut. I början av filmen sitter Kronos fast i Tartaros, men när Zeus kedjas fast 

vid honom så börjar han att ta Zeus kraft, och tillslut har han tillräckligt med kraft för att 

bryta sig loss från Tartaros och börja sin ödeläggelse av världen. Perseus dödar dock 

Kronos med Triums spjut (Liebesman, 2012).  

 

 

I andra filmen om Percy Jackson (Freudenthal, 2013) visslar Anna-Beth på en taxi i 

skogen. Då kommer fördömelsens vagn. Chaufförerna till denna vagn är tre gamla 

systrar som delar på ett öga och kan spå och förutsäga framtiden. De är giriga och tycker 

om långa resor, då dessa ger dem mer drakmer (grekisk valuta). De bråkar ofta och 

avslutar varandras meningar. I Clash of the Titans (Leterrier, 2010) ska Perseus besöka de 

stygiska häxorna som vet hur man dödar Kraken. De stygiska häxorna bor i en grotta. De 

är tre gamla kvinnor med ett öga som de delar på, och utan ögat kan de inte se svaren på 
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de frågor som ställs till dem. De är synska. Man ska dock inte underskatta dem, då de 

nästan dödar hela bataljonen som är med Perseus. De stygiska häxorna spår att Perseus 

resa inte kommer att sluta bra, och att han kommer att dö.  

 

3.3.1 Analys 

I de fyra filmerna finns en rad olika mytologiska personer gestaltade. Vissa av dessa har 

modifierats i filmerna, medan andra är mindre modifierade. Keiron var i den grekiska 

mytologin Akilles lärare och en vis kentaur. Keiron var odödlig, men efter att Herakles 

träffat honom med en pil doppad i en hydras gift kunde inte såret läka, och han överlät 

tillslut sin odödlighet till Prometeus (Field, 1977). I Evslin (2006) var Keiron lärare till 

flera olika hjältar. Det är då passande att Keiron i filmerna om Percy är lärare på 

halvblodslägret där halvgudarna tränas och lär sig om sin kraft. Keiron gestaltas som en 

vis kentaur, vilket stämmer överens med den mytologiska Keiron. Medusa var en av 

gorgonerna, och hade av Atena blivit förvandlad till ett hemskt och fult monster med 

ormhår, hud av fjäll, klor och vingar av mässing. I den traditionella mytologin finns det 

flera olika motiv för Atena att förvandla Medusa till en best. Ett motiv som finns i Evslin 

(2006) är att Atena var avundsjuk på Medusa för att hon blev uppvaktad av Poseidon. 

Ett annat som finns i Leeming (2005) är att Atena var arg för att Poseidon och Medusa 

hade hädat Atenas tempel. Dessa motiv skiljer sig från dem som finns i Wrath of the Titans 

(Leterrier, 2010), medan det i huvudsak är lika med det motiv som Medusa ger för 

Atenas förvandling i Percy Jackson – Kampen om åskviggen (Columbus, 2010).  Gestaltningen 

av Medusa skiljer sig mycket mellan de båda filmerna, dock är inte någon helt mytologisk 

korrekt. Medusa har inga vingar i någon av filmerna, vilket är den största skillnaden 

mellan den traditionella mytologin och den mytologi som speglas i filmerna. Medusas hår 

har dock gestaltas på ett mytologiska korrekt sätt, och det som händer när man ser henne 

i ögonen. 

 

När huvudpersonerna i filmerna Percy Jackson – Kampen om åskviggen (Columbus, 2010) och 

Clash of the Titans (Leterrier, 2010) besöker underjorden stöter de båda på Karon, som är 

färjekarlen som tar de döda över floden Styx i den traditionella mytologin. För att Karon 

skulle åka över med de döda till underjorden krävde Karon ett silvermynt i betalning, och 

det var också därför grekerna begravde de döda med ett mynt i munnen. Han vägrade 

dock att låta de levande passera, då de levande inte var tillåtna i Hades rike. Det är bara 

tre mytologiska personer som lyckats ta sig över floden, och ingen av dessa mutade 
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Karon för att göra det. Karons gestaltning som en girig färjkarl kan dock överstämma 

med den mytologiska Karon, då han som sagt, alltid krävde betalning för sina tjänster. 

Karons utseende nämns inte i de traditionella myterna (Evslin, 2006). Minotauros är i 

den grekiska mytologin ett monster som bor i en labyrint på Kreta. Han är hälften man, 

hälften tjur och gestaltas ofta som en muskulös man med horn, och päls, och han 

gestaltades ofta som mycket större än en vanlig människa. Gestaltningarna i filmerna 

(Columbus, 2010 & Liebesman, 2012) skiljer sig mycket åt, men är också lika. De 

gestaltar en man som är större än en människa, som har horn. Dock skiljer sig 

utformningen på utseendet. I Columbus (2010) så är det en ”tjurmännniska” som liknar 

mer än tjur än en människa, medan man i Liebesman (2012) gjort Minotauros mer lik ett 

monster. I denna film har man även placerat Minotauros i en labyrint, vilket man inte har 

i Columbus (2010). Gestaltningarna av Minotauros i filmerna är modifierade, men man 

känner fortfarande igen myten i gestaltningen.  

 

Oraklet i Delfi var nära kopplat till Apollon, och ett centralt drag i många grekiska myter 

var att rådfråga ett orakel. Oraklet i Delfi är det orakel som förekommer i flest myter. 

Orkalet har en klar röst som förstorar och överdriver det som varit svar som gavs i 

myterna. Oraklets svar var ofta dubbeltydig (Buxton, 2004). I andra filmen om Percy 

Jackson (Freudenthal, 2013) är oraklets profetia tydlig och otydlig på samma gång. Hon 

syftar på Percy i kampen om det gyllene skinnet, men är det han som kommer att 

förstöra eller rädda Olympen? När Thalia återuppstår blir profetian dubbeltydig. Det kan 

vara antingen Percy eller Thalia som det syftar på. I filmen har man även fått med en 

tydlig koppling till Apollon, då oraklet, när hon presenterar sig, nämner att hon är 

förmedlare av Apollons profetior. Oraklets gestaltning kan sägas överensstämma med det 

mytologiska oraklet i Delfi. Kung Kefeus och drottning Kassiopeia var föräldrar till 

Andromeda i den traditionella grekiska mytologin. Dessa två är enbart med i myten om 

Andromeda. Kassiopeia hade sagt att Andromeda var vackrare än havsnymferna, vilket 

hade upprört Poseidon, som delvis var havsnymf. Poseidon sände då ett havsmonster 

som skulle ödelägga kusten där kung Kefeus och drottning Kassiopeia bodde, ett orakel 

informerade kungen och drottningen om att enbart Andromedas blod skulle stoppa 

monstret, och därav bands Andromeda fast vid en klippa för att offras. Perseus flög dock 

förbi på en pegas i rätt stund och räddade Andromeda. Efter detta tog han med sig 

Andromeda och gjorde henne till sin fru. Andromeda hade dock blivit bortlovad till en 

annan kung, och denne fick Perseus besegra med hjälp av Medusas huvud, innan han 
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kunde gifta sig med Andromeda. Andromedas karaktärsdrag beskrivs inte i den 

traditionella myten (Evslin, 2006 & Leeming, 2005). Vissa delar av den traditionella 

myten kring Andromeda, kung Kefeus och drottning Kassiopeia har använts. 

Andromeda offrades i filmen Clash of the Titans (Leterrier, 2010) till ett sjöodjur. Därefter 

har filmskaparna utvecklat Andromeda till en huvudperson i två filmer, med myten som 

grund. Även Kung Kefeus och drottning Kassiopeia har utvecklats från myten, dock så 

jämförs Andromeda med Afrodite i filmen, och de jämförde sig själv med gudarna, vilket 

inte hände i myten. Kefeus offrar inte som i myten Andromeda, utan han vill rädda 

henne (Leterrier, 2010). 

 

Kung Akrisos var i den traditionella mytologin inte upprorsmakare mot gudarna, utan 

Perseus morfar. Anledningen till att Akrisos ville döda Perseus och Danaë var för att han 

hört av ett orakel att Perseus skulle döda honom. Detta skedde också, dock oavsiktligt 

under en idrottstävling (Buxton, 2004). Akrisos förvandlas aldrig till monstret Kalibos. I 

filmerna har man enbart använt Akrisos namn, och struntat i hur den traditionella myten 

var uppbyggd.  Även myten om Io är modifierad. Io var prinsessa av Argos i den 

traditionella myten. Hon var även uppvaktad av Zeus och detta gjorde Hera väldigt 

avundsjuk, vilket leder till att hon vidtar flera försiktighetsåtgärder gällande Zeus och Io, 

bland annat att hon förvandlar Io till en ko och låter den hundraögade Argus vakta 

henne så att Zeus inte kan komma i kontakt med henne. Dock så kommer Io i slutet att 

träffa Zeus och tillsammans får de en son (Evslin, 2006). Detta stämmer inte överens 

med den Io som gestaltas i filmerna om Perseus. 

 

I den traditionella mytologin, liksom i filmerna där Kronos gestaltas (Freudenthal, 2013 

& Liebesman, 2012), är Kronos pappa till Zeus, Poseidon och Hades. Kronos dödade sin 

egen far Uranos, men levde i skräck efter att Uranos sagt att även Kronos skulle bli 

avsatt av sin son. Därför började Kronos svälja sina barn. Kronos fru Rhea gjorde dock 

uppror mot detta och for iväg när hans sjätte barn skulle födas, Zeus. Zeus dödade sin 

far Kronos och räddade sina syskon. Efter detta utbröt det ett krig mellan titanerna med 

Kronos i spetsen och de olympiska gudarna. Efter denna strid, som olympierna vinner, 

flyr Kronos. Det finns två olika avslut på hans liv. Det ena är att han och de andra 

titanerna sökte skydd i bergen, och det andra är att Kronos dödades som sin far Uranos 

(Evslin, 2006) Det finns även i Leeming (2005) ett slut där Kronos slängs i ett fängelse 

under Tartaros när olympierna besegrar titanerna. I filmerna där Kronos finns gestaltad 
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är han inte död, utan inspärrad i Tartaros, med möjlighet att komma tillbaka och förstöra 

världen. Han gestaltas som en ond figur, som ska förstöra världen om han kommer 

tillbaka. Eftersom han i den traditionella myten inte har någon möjlighet att återvända så 

faller denna idé. Kronos utseende finns inte heller med i den traditionella myten, enbart 

att han åt sina barn och att han senare avsattes av sin son Zeus (Evslin 2006, Leeming, 

2005). 

 

I filmerna Percy Jackson – Monsterhavet (Freudenthal, 2013) och Clash of the Titans (Leterrier, 

2010) finns det en gestaltning av tre gamla kvinnor som delar på ett öga och kan förutspå 

vad som ska hända. Denna gestaltning kan man anta är baserad på graierna. Graierna var 

tre systrar som föddes gamla, och som delade ett öga och en tand. De var aktiva i den 

traditionella myten om Perseus, där Perseus, genom att ta ögat och tanden ifrån dem, 

kunde tvinga graierna att berätta var gorgonerna bodde (Evslin, 2006). Dessa kallas dock 

inte graierna i någon av filmerna, utan här kallas de de stygiska häxorna eller så är de 

chaufförer för fördömelsens vagn. I den traditionella myten har systrarna inte några 

synska egenskaper, de är dock centrala i den traditionella myten om Perseus (Buxton, 

2004).   

  

3.4 Mytologiska varelser 

I första filmen om Percy Jackson (Columbus, 2010) finns enbart en satyr, detta är 

Grover, Percys beskyddar. En satyr är en varelse som är hälften människa, hälften get. I 

Percy Jackson är storleken på satyrens horn beroende av vilken rang den har som 

beskyddare. I början av filmen är Grover juniorbeskyddare, och därför har han inga 

horn, men han blir seniorbeskyddare i slutet av filmen och då får han horn. Grovers 

karaktär är smårädd och osäker, men han vill vara lika modig som halvgudarna. Han har 

genomgått träning och hanterar stressiga situationer på ett bra sätt. Grover lockas av 

Afrodites döttrar och nymfer. När Grover är ute i den vanliga världen går han på 

kryckor, detta för att dölja sina getben. Han har moderna kläder när de är utanför lägret, 

men i lägret har han en rustning av läder. I andra filmen fortsätter Grover att vara Percys 

beskyddare, han vill visa sig som en hjälte, men är på samma gång rädd för att åka till 

Polyfemos och hämta det gyllene skinnet. Annars är gestaltningen av Grover lik den från 

första filmen. I andra filmen (Freudenthal, 2013) tillkommer också en satyr, Ignite, som 

är Clarisses beskyddare. Han har större horn än vad Grover har, vilket visar att han har 

en högre rang än Grover. Ignite säger inte mycket i filmen, han hejar på Clarisse i ett av 
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spelen som hålls i lägret, och han kommer att väljas ut av Dionysos som satyren som ska 

guida Clarisse till skinnet. Clarisse säger senare i filmen att Ignite försökte bekämpa 

Scylla, och dog på det sättet. I första filmen om Percy Jackson (Columbus, 2010) stöter 

man på kentauren Keiron, som också finns representerad i andra filmen (Freudenthal, 

2013). En kentaur har en mänsklig överkropp och en hästs underkropp. I filmen om 

Percy syns de i en flock.  

 

I Percy Jackson – Kampen på åskviggen (Columbus, 2010) stöter Percy och hans vänner på en 

hydra. I Filmen gestaltas hydran som en drake med fjäll och fem huvuden. 

Mittenhuvudet blåser eld ur munnen. Om man hugger av ett huvud så växer två nya ut. 

Percy Jackson påträffar även en furie i första filmen. Furien är ute efter åskviggen, och 

vill att Percy ska överlämna den till henne. Hon har förklätt sig som en vikarie i engelska, 

vid namn Mrs Dodds. I filmen gestaltas en furie med sex vingar, och en typ av 

insektsliknande kropp. Hon har spetsiga öron och tänder, samt fågelben med klor. Hon 

har inga armar förutom de sex vingarna.  

 

På Monsterhavet möter Percy och hans vänner Karybdis. Karybdis är ett havsmonster 

som gestaltas som en stor mun, med stora tänder, som sväljer allt som kommer i dennes 

väg. I filmen säger de att allt som försvinner i Bermudatriangeln hamnar här. Scylla 

nämns också som ett av hindren som Clarisse och hennes besättning stöter på under 

uppdraget att hämta det gyllene skinnet. Hon dödar Ignite. Scylla nämns bara i 

förbifarten som ett monster med flera huvuden (Freudenthal, 2013). I första filmen 

stöter Percy och hans vänner på lotusätarna. Lotusätarna bjuder Percy, Anna-Beth och 

Grover på lotusblommor, som dövar sinnena och håller en fången. Det krävs mycket för 

att Percy och hans vänner ska kunna slita sig loss från lotusätarnas lya (Columbus, 2010).  

 

I Percy Jackson – Monsterhavet (Freudenthal, 2013) finns cykloper gestaltade. I denna film är 

cykloperna våldsamma och hänsynslösa. De är också de som dödar Thalia, Zeus dotter, 

när de är på väg till halvblodslägret som små. Cyklopen beskrivs i filmen av Anna-Beth 

som kallblodiga monster. Cyklopen gestaltas med ett öga. Cykloper har också ett väldigt 

bra luktsinne i filmen. I filmen kommer dock Anna-Beths fördomar om cyklop att 

förändras då Percys halvbror Tyson kommer till lägret, och han är en cyklop. Tyson kan 

inte räknas som en halvgud, då detta kräver att man är hälften människa, hälften gud, 

enligt Keiron. Cyklop föds genom att en gud har en relation med en nymf. Tyson är inget 
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som andra cykloper beskrivs vara. Han är godhjärtat och naiv. Tyson är också ganska 

klumpig och vissa saker han gör är inte särskilt genomtänkta. Detta visas genom att 

Tyson inte grillas av en bronstjurs eldkastare, när han räddar halvguden Clarisse. Detta 

ger Tyson hjälteegenskaper också, precis som Percy. Tysons relation till Poseidon visas 

genom att han också läks av vatten, samt att Poseidon guidade Tyson till halvblodslägret 

genom att visa en treudd över hans huvud, som pekade åt vilket håll han skulle gå. Alla 

andra halvgudar i lägret är väldigt skeptiska till Tyson, även Dionysos och Keiron som tar 

emot honom när han kommer till lägret. En annan cyklop som är central i Percy Jackson – 

Monterhavet (Freudenthal, 2013) är Polyfemos. Han bor på en ö i Monsterhavet, och är 

ägare till det gyllene skinnet. Polyfemos är grym och våldsam. Han är så hungrig så att 

hans syn till och med försämras i filmen. Anledningen till att han har det gyllene skinnet 

är att detta lockar satyrer, som han sedan kan äta. Polyfemos beskrivs av Tyson som de 

närmsta cykloperna har en kändis (Freudenthal, 2013). I andra filmen (Liebesman, 2012) 

om Perseus finns också cykloper gestaltade. De framställs som mordiska varelser som vill 

döda Perseus och hans sällskap, men när de ser att Perseus har Poseidons treudd bugar 

de inför honom. De leder sedan dem till Hefaistos. Hefaistos berättar att de hjälpte till att 

smida gudavapnen.  De gestaltas likt de cykloper som fanns med i Percy Jackson – 

Monsterhavet (Freudenthal, 2013) som jättestora människor med ett öga och bra luktsinne 

(Liebesman, 2012).  

 

I båda filmerna om Percy Jackson nämns nymfer, och att dessa bor i halvblodslägret. 

Den gång de gestaltas bjuder de in Percy och Grover till en fest hemma hos dem. Grover 

är väldigt intresserad, medan Percy enbart säger att han gärna kommer. De gestaltas inte 

mer efter detta, utan nämns bara i dialogen i filmerna (Columbus 2010, Freudenthal, 

2013). Washington på ett café beställer Grover kaffe till allihop. På cafét jobbar 

människoliknande varelser med många armar, och en av dem heter Hekatonkir 

(Freudenthal, 2013).  

 

Kraken är den best som Hades skapar från sitt kött och blod som vapen så att 

olympierna kan besegra titanerna och ta över makten. Kraken är ett jättestort sjömonster 

som är instängt i underjorden, men som Hades släpper lös över Argos. Kraken har 

tentakler och är skräckinjagande. För att Kraken inte ska förstöra hela staden Argos så 

måste befolkningen i staden offra prinsessan Andromeda. Enbart hennes blod kan stilla 

Krakens attack på staden (Leterrier, 2010).  
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Till sin hjälp har Perseus i filmerna Clash of the Titans och Wrath of the Titans en svart pegas 

som han får från gudarna i första filmen. En pegas är en häst med vingar, och i filmen 

finns det både svarta och vita pegaser. Io säger i filmen att ingen människa någonsin ridit 

en pegas, hon säger också att de sändes av gudarna som ett meddelande att de håller koll 

på oss (Leterrier, 2010, Liebesman, 2012).  

 

I andra filmen om Perseus rymmer Chimairas från Tartaros när dess murar försvagas. 

Chimaira är i filmen ett monster med två huvuden, vingar och en orm som svans. Ett av 

huvuden spottar ett gift som är lättantändligt medan det andra sprutar eld. I andra filmen 

om Perseus kastar Kronos eldklot. Av dessa eldklot kom den mytologiska varelsen 

Makhai ut. Dessa gestaltas som människor med två överkroppar och de är bra på att 

strida (Liebesman, 2012).  

 

3.4.1 Analys 

I de fyra filmerna finns många mytologiska varelser gestaltade. Bland annat satyrer, 

chimairas och cykloper. Satyrer är i den traditionella grekiska mytologin en varelse som är 

häften get och hälften människa, med gethorn och är ättlingar till Pan. Satyrerna var 

Dionysos följeslagare och tokiga i nymfer, men de avisades oftast i sin jakt på kvinnor. 

De var beroende av de dionysiska njutningarna (Buxton, 2004 & Evslin, 2006). I filmerna 

om Percy Jackson (Columbus, 2010 & Fredenthal, 2013) är satyerna beskyddare av 

halvgudarna och har inte mycket gemensamt med Dionysos. Satyerna har dock fått 

behålla sin lust efter kvinnor. Gestaltningen av satyrerna med getunderkropp och horn är 

också mytologiskt korrekt, om än det flesta satyrer ifrån myterna var flintskalliga 

(Buxton, 2004). Även kentaurer finns med i förbifarten i filmerna om Percy Jackson. 

Keiron är en kentaur, men han behandlas enskilt i förra temat. Precis som i filmerna om 

Percy Jackson är kentauren en varelse som är hälften människa hälften häst i den 

grekiska mytologin (Evslin, 2006). 

 

Hydran är i den grekiska mytologin ett monster med hundra huvuden, som jagas av 

Herakles i ett av hans stordåd. Om man skär av ett av de hundra huvuden på hydran så 

växer ett nytt ut. Hydran hade en ormliknande kropp. Att döda hydran var ett av 

Herakles svåraste uppdrag (Evslin, 2006). Hydran i första filmen om Percy Jackson har 

enbart fem huvuden, men principen att om man skär av ett huvud så växer två nya ut 
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kvarstår. I myten kan inte hydran spruta eld, den också blivit mer drakliknande än 

ormliknande (Columbus, 2010). Furierna var i den grekiska mytologin tre obehagliga 

kvinnor från underjorden. Furierna hemsökte de som förolämpade gudarna och men de 

dödade inte dem, utan de plågade dem. De var så fruktade att man inte ens använde 

deras riktiga namn (Evslin, 2006). De hade enligt en del i myten hundhuvuden, ormar till 

hår och fladdermusvingar (Field, 1977). I gestaltningen i Percy Jackson – Kampen om 

åskviggen är det enbart en av furierna som finns med, men den gestaltas inte som i den 

traditionella myten.  

 

I Homeros Illiaden möter vi lotusätarna. De bodde på en ö där lotusen växte. 

Lotusblomman kunde försätta människan i sömn, och det var allt man gjorde på ön: sov 

och åt lotusblommor (Evslin, 2006). I Percy Jackson – Kampen om åskviggen är lotusätarna de 

som delar ut lotusblommorna, och lotusblommorna försätter inte ätaren i sömn utan i 

trans. Myten har i filmen modifierats till att det är lotusätarnas mål att sätta människor i 

trans. Karybdis är i den traditionella grekiska mytologin en virvel som suger in sig allt och 

spyr upp skepp, Karybdis är omöjlig att undvika. Karybdis vaktar ena sidan av ett sund, 

medan andra sidan vaktas av Skylla. Skylla är en best med tolv ben, sex halsar och var 

och en av dem är försett med ett fruktansvärt huvud. Ifrån sin grotta slukar hon sjöman 

(Buxton, 2004). Karybdis gestaltas som en jätte virvel som slukar allt som den kan 

komma åt, dock så spyr inte Karybdis upp skeppen igen i filmen, utan dessa fortsätter 

ner i Karybdis matspjälkningssystem. Scylla nämns enbart i filmen, men nämns som ett 

monster med flera huvuden, vilket det är enligt mytologin (Freudanthal, 2013). 

 

Cykloper finns med i både Percy Jackson – Monsterhavet (Freudenthal, 2013) och Wrath of the 

Titans (Liebesman, 2012). I mytologin är cykloperna metall-arbetare som blivit tränade av 

Hefaistos att tillverka åskviggar åt Zeus. Cykloperna har ett öga placerat i mitten av 

pannan. Den mest kända cyklopen är Polyfemos som fångade Odysseus och hans 

mannar. Odysseus gjorde dock Polyfemos blind, och flydde från honom. Enligt 

Homeros var Polyfemos son till Poseidon och när Odysseus lämnade Polyfemos ö bad 

Polyfemos till sin far som gjorde Odysseus resa svår (Buxton, 2004 & Evslin, 2006).  I 

filmerna gestaltas cykloperna som varelser med ett öga, och de var ofta aggressiva. De 

dödade exempelvis Thalia i andra filmen om Percy Jackson (Freudenthal, 2013). Det står 

ingenstans att cykloperna skulle vara speciellt våldsamma och farliga, men Polyfemos 

tyckte om rått människokött och det kan vara därifrån cykloperna fått en aggressiv och 
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mordisk sida. Gestaltningen utseendemässigt kan sägas vara enligt myten, men 

karaktärsdragen skiljer mellan den traditionella myten och den myt som gestaltas i 

filmerna. Nymfer var i den grekiska mytologin döttrar till gudarna och för evigt unga och 

vackra. De var uppvaktade av många, satyrer, halvgudar och gudar. Nymferna födde 

också många barn och var mödrar till halvgudar och liknande (Evslin, 2006). I Percy 

Jackson filmerna är nymferna inte med mycket, men de gestaltas som vackra kvinnor. 

Hekatoncheierna varelser med femtio huvuden och hundra armar (Buxton, 2004). Det är 

troligtvis härifrån som man fått sin inspiration till Hekatonkir  

 

Det finns flera sjöodjur inom den grekiska mytologin, dock ingen vid namn Kraken. 

Sjöodjuret som attackerade Andromeda var en typ av drake enligt myten (Leeming, 

2005). En pegas var i den grekiska mytologin en häst med vingar. I myten där Chimairans 

dödas har hjäten till sin hjälp en pegas. Pegasen i den myten var en vit häst, och det syns 

vita pegaser i första filmen om Perseus (Leterrier, 2010) också. Den traditionella 

mytologins pegas och den pegas som finns i filmerna skulle kunna ses som likvärdiga 

mytologiska varelser. Chimairan var i den grekiska mytologin en hemsk varelse. Den var 

en halv bagge, halv drake, flög med sina vingar och sprutade eld (Evslin, 2006) I filmen 

har man behållit vissa delar av Chimairan, som exempelvis att den sprutar eld, men 

modifierat den till en ny best.  

3.5 Mytologiska artefakter och platser 

Huset som Percy får i första filmen (Columbus, 2010), har hans pappa Poseidon byggt. 

Detta hus är tydligt inspirerat av havet, och har flera treuddssymboler i sig. Treudden blir 

en viktig symbol i filmen då det representerar Percys ursprung, och kommer i sista 

stridsscenen att bli Percys vapen. Även i andra filmen (Freudenthal, 2013) om Percy är 

treudden en viktig symbol. På det vapen han fått finns en treudd och Tyson, Percys 

halvbror, guidas av en treudd till halvblodslägret. Poseidons vapen treudden blir även ett 

viktigt vapen i Wrath of the Titans (Liebesman, 2012), denna tillsammans med de andra två 

gudavapnen bildar Triums spjut. Treudden guidar Perseus och hans skepp till ön Kail, 

där Hefaistos bor, och det är ett kraftfullt vapen. Det lyser om vapnet när en gud rör vid 

treudden (Liebesman, 2012). Åskviggen är ett viktigt vapen i första filmen om Percy 

Jackson. Åskviggen gestaltas som blixtar som satts ihop till ett spjut, och detta förändras i 

storlek beroende på vem som håller i den. Keiron menar att åskviggen är det kraftigaste 

vapnet att ha i krig. Vapnet är mycket åtråvärt bland de mytologiska varelserna och 

personerna som finns representerade i filmen (Columbus, 2010). I andra filmen om 
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Perseus är åskviggen också ett viktigt vapen, som tidigare nämnt så bildar den 

tillsammans med Hades och Poseidons vapen Triums spjut, som är det enda vapen som 

kan döda Kronos. Även åskviggen lyser upp när en gud rör vid den. Även Hades tjuga 

blir viktig då detta är en tredjedel till vapnet som kan döda Kronos. Alla tre gudavapen 

kan i filmen Wrath of the Titans fällas ihop (Liebesman, 2012).  

 

I första filmen om Percy Jackson är Olympen beläget i Empire State Building. Man kan 

ta sig till Olympen via hiss från Empire State Building. Hissen är lyxigt inredd med 

marmor och guld detaljer. Olympen gestaltas som ett berg med moln rumt omkring, och 

längst upp på berget ligger en stor byggnad som det finns ett ”gudaråd” (Columbus, 

2010). I Clash of the Titans (Leterrier, 2010)är Olympen beläget uppe i molnen över 

världen, och det gestaltas på ett liknande sätt som i Percy Jackson, bara att det är mer 

som ett slott och inte tempel. I salen där alla gudar sitter och diskuterar ser man världen 

nedanför gudarna.  

 

Underjorden gestaltas i Percy Jackson - Kampen om åskviggen (Columbus, 2010). Karon 

beskriver underjorden som skräphögen för mänskligt lidande. I underjorden hamnar alla 

försvunna och bortglömda drömmar och förhoppningar, samt där alla önskningar som 

inte uppfylls hamnar. Karon säger också att allt liv slutar i lidande och tragedi. Estetiskt 

sett är det mörkt i underjorden, och där finns mycket eld och lava. Mitt i underjorden 

ligger det en borg, och i denna bor Hades. I borgen finns det fontäner med eld och 

helveteshundar (Columbus, 2010). I andra filmen om Perseus (Liebesmn, 2012) finns 

Tartaros med, detta är ett fängelse där gudarna spärrat in Kronos och andra farliga 

mytologiska varelser. Tartaros ligger i underjorden. Den gestaltas som en stor mörk 

underjordisk grotta. Skapare till Tartaros var Hefaistos, och eftersom han byggde 

Tartaros från utsidan och inåt var han tvungen att skapa en bakväg som man kunde ta sig 

ut genom. Detta gestaltas som en labyrint, och det är denna som Perseus Agenor och 

Andromeda måste ta sig igenom för att komma till Tartaros. Labyrinten är uppbyggd för 

att lura sinnet, så väl inne i labyrinten måste man kontrollera sina sinnen så man inte 

vänds mot varandra eller mot sig själv. För att navigera genom Labyrinten har Perseus 

sällskap en kompass. Dock är problemet att labyrintens väggar och golv rör sig och 

förflyttas (Liebesman, 2012). När Anna-Beth dör i andra filmen lägger hon kommentaren 

att hon kommer att få vara tillsammans med Thalia i Elysion efter sin död. Elysion 
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definieras inte mer än detta, att det är en plats man kommer efter sin död (Freudenthal, 

2013).  

 

I första filmen om Percy Jackson (Columbus, 2010) ska Percy och hans vänner hitta tre 

av Persefones pärlor för att kunna ta sig ur underjorden. Eftersom det inte fanns någon 

utgång från underjorden så var Persefone tvungen att göra en till de besökare som hon 

hade. Därav uppkom Persefones pärlor. Dessa trampar du på och tänker var du vill 

förflytta dig, och så förflyttar pärlan dig (Columbus, 2010). Gyllene skinnet är i andra 

filmen om Percy Jackson (Freudenthal, 2013) en viktig artefakt. Denna ska kunna läka 

och återuppliva allt dött. Det gyllene skinnet har Polyfemos, cyklopen som fångade 

Odysseus. Han har denna för att den lockar satyrer till sig, och det är satyrer som han 

livnär sig på. Det är också en sak som Grover påpekar när de ska ge sig efter skinnet, att 

ingen satyr som gett sig iväg efter skinnet har kommit tillbaka. Satyrer kan nämligen lukta 

sig till skinnet. Detta gestaltas genom att Grover sniffar utanför lägret, och kan berätta att 

skinnet befinner sig utanför Floridas kust.  Skinnet är beigt med gulddetaljer 

(Freudenthal, 2013). Hermes skor är skor som gör att man kan flyga. I första filmen om 

Percy Jackson gestaltas dessa av ett par svarta Converse med vingar på. För att kunna 

flyga med skorna behöver man springa igång dem, ungefär som ett jetplan (Columbus, 

2010).  

 

3.5.1 Analys 

I filmerna finns många olika mytologiska artefakter och platser representerade, även om 

en del av dem endast nämns i dialogen mellan karaktärerna i filmerna. Symbolen treudd 

och vapnet treudd är viktiga i filmerna om Percy Jackson. Dessa symboliserar varifrån 

Percy kommer. Treudden var Poseidons vapen i den traditionella grekiska mytologin och 

den blir således också Percys vapen (Buxton, 2004, Columbus, 2010). I Wrath of the Titans 

(2012) spelar treudden en viktig roll. Den vägleder Perseus och hans mannar till ön där 

Hefaistos bor, och det är en del av Triums spjut. Dessa attribut till treudden finns inte i 

mytologin, och Triums spjut är inte en mytologisk artefakt. Tillverkaren av Poseidons 

treudd är i Wrath of the Titans (2012) Hefaistos, dock finns inte detta med i den 

traditionella mytologin, där är bara Hefaistos tillverkare av Zeus åskviggar bland de tre 

gudavapnen (Buxton, 2004). Zeus åskvigg gestaltas i första filmen om Percy Jackson 

(Columbus, 2010) som riktiga blixtar, och i Wrath of the Titans som en blixt gjord av metall 

(Liebesman, 2012). I den traditionella mytologin gestaltades Zeus ofta med en blixt i 
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handen. Åskviggen kan gestaltas på olika sätt och ändå vara korrekt enligt den 

traditionella mytologin. Detta visas i Columbus (2010) och Liebesman (2012) då 

åskviggen gestaltas på olika sätt, men stämmer överens med den mytologiska 

beskrivningen. Det enda attribut som inte stämmer överens är myten om Triums spjut. 

Hades tjuga i finns inte nämnd i den traditionella grekiska mytologin.  

 

Olympen låg i den traditionella mytologin på ett berg i Grekland, detta berg finns också 

på riktigt (Leeming, 2005). I både filmerna där Olympen finns gestaltad ligger det på en 

bergstopp, vilket skulle gå hand i hand med den grekiska mytologin.  Hermes var ofta 

porträtterad med bevingade sandaler i antikens Grekland. Dessa sandaler möjliggjorde att 

han kunde flyga (Evslin, 2006(). I Percy Jackson – Kampen om åskviggen finns Hermes skor 

gestaltade. Dessa har dock modifierats till ett par converse med vingar istället för 

sandaler.  

 

Föreställningarna kring underjorden är ganska motsägelsefulla och förvirrande, men 

gränsen till underjorden utgörs av floden Styx och de döda var tvungna att passera denna 

för att komma fram till underjorden genom att få åka med Karon (Field, 1977). Eftersom 

de föreställningar som finns om underjorden är förvirrande och motsägelsefulla är det 

svårt att jämföra gestaltningen i filmerna med den traditionella myten om underjorden.  I 

till exempel en myt om underjorden är den uppdelad i två delar, Elysion och Tartaros, 

dessa är avskildes av vatten. Tartaros är den plats dit de onda människorna kom och 

Elysion var de saligas land, där allt var ljus och lycka. Tartaros var den plats där de onda 

människorna fick sitt straff, och dessa straff var eviga (Field, 1977). Elysion nämns av 

Anna-Beth när hon dör, men gestaltas inte i filmen. Underjorden gestaltas i filmerna som 

en mörk plats som kan jämföras med helvetet.  

 

Labyrinten som tar Perseus, Andromeda och Agenor till Tartaros är troligtvis inspirerad 

av myten om Minotauros. I myten bor Minotauros i en labyrint, och jagar och dödar alla 

som kommer in i labyrinten, utom Theseus som dödade Minotaros och hittade ut från 

labyrinten (Evslin, 2006). Den traditionella myten om Minotauros nämner inget om att 

denna ska vara rörlig. Det finns inte i myten att labyrinten ska leda till Tartaros, utan 

detta är en modifiering av myten.  
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I den traditionella myten om Persfone nämns inget om att hon skulle ha haft besökare i 

underjorden och att dessa skulle behöva en väg ut från underjorden (Evlsin, 2006). I den 

traditionella grekiska mytologin är det Jason som sätts på uppdraget att hämta tillbaka det 

gyllene skinnet (Buxton, 2004). Skinnet är gjord av en gyllene bagge som Zeus sänt ner 

till jorden i en myt, och den hängde i Ares trädgård, vaktad av en drake. Skinnet har inte i 

den traditionella mytologin några återupplivningsegenskaper (Leeming, 2005). 
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4. Avslutande diskussion 

De olika filmerna förhåller sig olika till de myter som de är baserade på. Hammar (2015) 

menar att filmerna kan förhålla sig indirekt eller direkt till myterna, men att ofta behåller 

hjältarna sina egenskaper när myterna muteras eller modifieras för att passa film. I första 

filmen om Perseus (Leterrier, 2010) förhåller sig filmmyten om Perseus direkt till den 

traditionella myten. Många av elementen från den traditionella myten har behållits när 

man gestaltat den på film, exempelvis att Perseus räddar Andromeda från ett sjöodjur, att 

han besöker och överlistar grainerna och att han dödar Medusa. Samtidigt kan man säga 

att myten också förhåller sig indirekt till den traditionella myten om Perseus,då man har 

gjort Perseus fientligt inställd mot gudarna, samt att man lagt till och modifierat Io och 

muterat Kung Akrisos. I andra filmen (Liebesman, 2012) har man behållit de mytologiska 

personerna från första filmen och byggt på dessa. I denna film förhåller sig filmens myt 

indirekt till den traditionella grekiska mytologin. Både filmerna i Percy Jackson-serien 

förhåller sig indirekt till de traditionella grekiska myterna. I dessa filmer har man 

modifierat och muterat myterna för att passa i det moderna USA, samt att man tillverkat 

nya halvgudar. Generellt kan man säga att filmskapare tagit inspiration till filmerna ifrån 

myterna, men sedan modifierat och muterat dessa för att de ska passa filmduken, och 

den genre som filmen ska tillhöra. Precis som i de italienska b-filmerna som Hammar 

(2015) undersökt, finns det inget som tvingar filmskaparna att förhålla sig korrekt till de 

traditionella myterna. Man ser tydligt att filmskaparna inte vill återge det som den 

traditionella grekiska mytologin erbjuder, utan istället vill man skapa en historia. Precis 

som Hammar och Zander (2015) nämner i det inledande kapitlet i Svärd, sandaler och 

skandaler.  

 

Resultatet från studien visar också att film kan användas i undervisningen om religion. 

Religion är inget ovanligt tema i film, och utifrån studien kan filmen användas som 

utgångspunkt för diskussioner kring religion (eller mytologi). Exempelvis kan man 

diskutera på vilket sätt och varifrån filmskaparna fått sin inspiration. Eller hur filmer 

förhåller sig till den traditionella religionen. I Löfstedt (2011) skriver hon att film kan 

användas som en utgångspunkt för att diskutera livsfrågor, och eftersom film ofta är 

betydelsefullt för unga (Löfstedt, 2011) kan detta vara ett sätt att fånga upp deras 

intressen i undervisningen, och visa på att religionen kan fungera som inspirationskälla 

till film och tv-serier.  
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