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Abstract 

Anna Pettersson (2017). Divergent: bok vs. film – Likheter och skillnader mellan de två 

verken. Självständigt arbete, Svenska, inriktning 4-6, avancerad nivå, 15 högskolepoäng. 

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 

Den här uppsatsen är en komparativ studie, vilken behandlar ungdomsromanen Divergent 

skriven av Veronica Roth 2011 och dess filmatisering. Syftet med uppsatsen är att belysa 

skillnader och likheter mellan boken och filmen, med fokus på framställningen av två 

huvudkaraktärer. Utöver den komparativa analysen av karaktärerna förs en diskussion kring 

vikten av att belysa likheter och skillnader mellan karaktärer i två medier och dess relevans 

för den pedagogiska verksamheten. Detta för att barn ska bli medvetna om förändringar som 

kan ske då en berättelse byter medium. Uppsatsens resultat visar att karaktärernas 

framställning till stor del liknar varandra. De ändringar som gjorts anses vara till förmån för 

det nya mediet adaptionen anpassas till.  

Nyckelord: Divergent, ungdomsroman, Veronica Roth, komparativ analys, undervisning. 
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Inledning 

Dagens barn och ungdomar blir mer och mer insatta i en värld där andra medier än skrivna 

texter dominerar deras vardag. Film och andra medier är lättare att ta in då de inte kräver lika 

mycket koncentration som att läsa en hel bok, vilket inte gör det lättare för böckerna att 

konkurrera på marknaden. Det försvåras ytterligare då stora verk, som till exempel Divergent, 

görs till långfilm kort efter att boken haft succé. Däremot är det mycket som skiljer dessa 

medier åt, vilket kan bidra till skillnader i berättelsen. Det är till exempel svårt för en regissör 

att förmedla känslor och egenskapsbeskrivningar hos karaktärer i en film. I texten får läsaren 

möjlighet att följa karaktärers tankegångar, göra egna tolkningar av beskrivningar, dra egna 

slutsatser och läsa mellan raderna. Detta blir inte möjligt i filmen, då det är regissörens 

tolkningar av berättelsen som förmedlas till åskådaren. I och med detta anses det viktigt att 

undersöka skillnader i verk som bok och film, för att kunna skapa en medvetenhet kring hur 

en berättelse och/eller karaktärer kan förändras vid skapandet av en filmatisering. I 

medvetenheten som skapas kan en dessutom få kunskaper i litteraturens mångsidighet och 

rikedom, vilket kan medföra att läsandet av böcker ökar. På grund av detta känner jag som 

blivande pedagog, att det är viktigt att belysa skillnader, såväl som likheter, i böcker och dess 

filmatiseringar. Detta dels för att som tidigare nämnts, eleverna ska få en förståelse i 

skillnader som uppstår, men även för att möjliggöra ett ökat läsintresse då eleverna blir 

medvetna om litteraturens mångsidighet. 

Denna uppsats är en narrativ, och framförallt en komparativ analys, av två karaktärer i boken 

Divergent och dess adapterade filmatisering. Divergent är en dystopisk science fiction 

berättelse där läsaren och åskådaren får följa med in i en dramatisk framtida värld som bidrar 

med såväl spänning som kärlek och sorg. Boken Divergent (2011) är skriven av den 

amerikanska författaren Veronica Roth på engelska. Jag har valt att analysera översättningen 

Divergent (2012), gjord av Katarina Falk och utgiven året efter originalet. Denna kommer 

sedan att analyseras och kompareras, gentemot filmen Divergent (2014) vilken är tillverkad 

av filmbolaget Summit Entertainment och producerad av Red Wagon Entertainment. 

Avslutningsvis kommer jag att föra en diskussion kring hur arbetet med likheter och 

skillnader i karaktärers framställning i bok och film är relevant för klassrummet. Då både 

boken och dess adapterade filmatisering har samma namn vill jag förtydliga och underlätta för 

vidare läsning. När jag endast syftar på boken eller filmen kommer det tydliggöras genom att 
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enklast möjliga skriva bok/film. Om det däremot syftar till både boken och filmen kommer 

endast benämningen Divergent göras. 

Bakgrund 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011), under det 

centrala innehållet i kursplanen för svenska står det att elever ska ges möjlighet att förstå och 

tolka texter utifrån olika medier, och dels lära sig urskilja sådant som står skrivet, men även 

det som står mellan raderna (s. 249). Med detta tolkas att barn ska lära sig analysera såväl 

böcker som andra medier, till exempel film. Skolverket framhäver ytterligare att barn ska ges 

kunskap och möjlighet till att förstå och se typiska drag och uppbyggnad gällande bland 

annat, personbeskrivningar. Det står även skrivet att elever ska ges kunskap i ord och begrepp 

som kan användas för att uttrycka känslor och åsikter (2011, s. 250). 

Läroplanen framhäver i ”Skolans värdegrund och uppdrag”, att undervisningen ska utformas 

och anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Skolverket 2011, s. 8). I och med att 

alla elever i skolan är egna individer och inte inhämtar kunskaper på samma sätt bör skolan 

också arbeta efter detta. I fallet med den här uppsatsen handlar det om att ta in andra medier i 

klassrummet än endast den traditionella skönlitterära boken. På så sätt kan fler elever ges 

möjlighet att utvecklas inom ramen för undervisningen. I läroplanen under ”Övergripande mål 

och riktlinjer” nämns att skolan ska använda sig av verktyg som modern teknik för 

kunskapssökande och lärande (Skolverket 2011, s. 14).  

Med detta som bakgrund kommer jag därför att analysera karaktärer med fokus på skillnader 

och likheter mellan Divergent som bok kontra film. Vidare kommer jag därefter att föra en 

diskussion kring hur karaktärers skillnader och likheter är relevant för lärares yrkesutövande 

och klassrumssituationer. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka likheter och skillnader i gestaltningen av två av 

Divergents karaktärer i boken och filmen. De karaktärer som kommer att analyseras i denna 

uppsats är de två huvudkaraktärerna, Beatrice ”Tris” Prior och Tobias ”Four” Eaton. 

Resultatet av uppsatsens analys kommer sedan att diskuteras vidare i ett diskussionsavsnitt 

som slutligen utmynnar i hur detta kan vara relevant för skolan och arbetet i klassrummet.  
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Följande frågeställning kommer att besvaras under kommande uppsats: 

- Hur gestaltas karaktärerna i utvald roman och den filmatiserade versionen med 

avseende på både deras inre och yttre egenskaper och vilka skillnader och likheter ses 

mellan karaktärerna i de båda verken? 

Disposition 

Den första delen av denna uppsats är ett metodavsnitt som förklarar hur jag gått tillväga för att 

få fram ett relevant resultat. I det avsnittet beskriver jag även mitt urval, begränsningar som 

gjorts samt urvalets kritiska aspekter. Vidare följer ett avsnitt som kallas tidigare forskning, 

vilket behandlar tidigare forskning om Divergent i form av tidigare uppsatser. Det innehåller 

även en teoretisk genomgång av typiska genredrag hos dystopiska science fiction berättelser, 

karaktärers generella uppbyggnad och framställning. Den tidigare forskning som presenteras 

kommer att ligga till grund för min analys och komparation, men ligger under ett eget avsnitt 

för att skapa tydlighet i läsningen. Därefter kommer ett avsnitt som presenterar Divergent mer 

ingående gällande författare, handling samt genre. Avsnittet därpå innehåller uppsatsens 

analys med tillhörande komparation. Slutligen kommer diskussionen där resultatet diskuteras 

tillsammans med hur detta kan vara relevant för den pedagogiska verksamheten samt åförslag 

till vidare forskning.  

Metod 

Till min analys och komparation valde jag att läsa boken Divergent med fokus på dess 

karaktärer samt berättelsens helhetsbild då denna ger en djupare förståelse av hur karaktärerna 

passar in i helheten. Jag valde att göra anteckningar medan jag läste med avseende på tidigare 

nämnda fokus. Därefter valde jag att titta på den adapterade filmatiseringen av Divergent, och 

liknande läsningen av boken antecknade jag karaktärernas egenskaper, med en tidsreferering 

för att senare återkomma till utvalda sekvenser. Dessutom genomförde jag en segmentering av 

filmen med avseende på dess helhet, men även på de karaktärer analysen kommer att 

behandla. Segmenteringen av helheten genomfördes på grund av att få en djupare förståelse 

för hur karaktärerna agerar i ett större sammanhang och hur de passar in i helhetsbilden. Även 

om verkets helhetsbild inte är relevant i analysen av karaktärerna så skapar det en större 

förståelse för dem. 
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Begreppet adaption förklarar professorn Phyllis Frus och pedagogen Christy Williams i 

Beyond Adaptation (2010) som att ett verk har blivit förändrat för att passa in i sin samtid, till 

exempel ett äldre verk som skrivs om för att passa in i vår tid och med våra värderingar. 

Däremot ska det adapterade verket alltid gå att relatera till det tidigare verket, vilket medför 

att själva handlingen inte kan förändras (s. 3). Vidare klargörs att adaptioner är baserade på 

originalverket, och inte inspirerade av det (2010, s. 5). Litteraturprofessorn Kari Skjønsberg 

menar i Vem berättar?: Om adaptioner i barnlitteratur (1982) att adaption betyder att anpassa 

och lägga till rätta för. Vidare förklaras att adaptioner inom litteratur har använts på olika sätt, 

där det vanligaste varit att ett litterärt stoff bearbetats och omarbetats för att användas och 

passa in i ett annat medium än ursprunget. Detta kan till exempel vara att en roman adapterats 

till film eller att en berättelse dramatiseras för att sändas i radio. Skjønsberg framhåller att 

även omvända adaptioner sker, så som att en TV-serie eller film skrivs om till en bok, 

dessvärre ofta med svagt gehör (s. 9).  

Engelskprofessorn Linda Hutcheon beskriver i A theory of adaption (2006) att adaptioner är 

väldigt vanliga i dagens samhälle, på TV, bioduken, Internet och i böcker (s. 2). Vidare 

förklarar Hutcheon att trots adaptionens samhörighet med originalet, så sker vissa 

förändringar med en berättelse vid skifte av medium. När en roman blir till film händer något 

med berättelsen så att den blir något annorlunda från dess tryckta original (2006, s. 34-35). 

Hutcheon menar att en filmatisering av ett verk adderar delar och/eller plockar bort vissa delar 

från berättelsen. Kroppar, kläder, ljud och givna bilder som en text inte kan förmedla är ett 

måste för filmmediet att addera då det utgör själva filmen. Däremot kortas berättelsen ofta ned 

genom att händelser förkortas, och detaljer utelämnas eller får tolkas av åskådaren (2006, s. 

37).  

Med hjälp av de anteckningar jag fört under läsningen, och då jag sett filmen, utförde jag en 

narrativanalys av boken och filmen, samt en komparation mellan dessa. Forskarna Göran 

Bergström och Kristina Boréus förklarar i ”Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys” 

(2012) att en narrativanalys fokuserar på berättelser och vilka komponenter dessa består av, 

till exempel vilka roller som förekommer i berättelsen. Vidare förklaras att den narrativa 

analysen inte endast är inriktad på text, utan även kan appliceras på film (s. 25). Gällande 

filmanalyser belyser medielektorn Åsa Jernudd i ”Filmanalys i ett filmpoetiskt perspektiv” 

(2010) vikten av att göra en segmentering av filmen innan en analys kan genomföras. 

Författaren förklarar begreppet segmentering som att scen för scen skriva ned filmen för att 

förstå hur delarna passar in i helheten (s. 295). Hon påpekar dock att en utförlig segmentering 
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ofta blir väldigt lång, och kan göras mer översiktlig för att grovt reda ut berättelsens helhet. På 

detta sätt kan man lättare urskilja karaktärsdrag och olika händelser (2010, s. 296-297). 

Medieprofessorn Alexa Robertson hävdar i ”Narrativanalys” (2012) att det finns två sätt att 

tolka berättelser på, holistiskt eller kategoriskt. Den holistiska tolkningen utgår ifrån 

berättelsens helhet, där fokus ligger på hela kontexten. Kategoriskt tolkande däremot kan 

förstås genom att ett visst innehåll ur berättelsen väljs ut och analyseras därefter utan hänsyn 

till resterande delar av berättelsen (s. 236-237). Gällande den komparativa metoden jag valt 

att utföra förklarar professorn Thomas Denk i Komparativa analysmetoder (2012) att en 

komparativ analysmetod utgår ifrån att analysera minst två verk för att sedan jämföra dessa 

med varandra. Själva jämförelsen görs sedan för att undersöka vilka likheter och skillnader 

som finns mellan analyserade verk (s. 11-12). 

Utifrån de punkter min analys grundar sig i, kommer den vara av typen Robertson (2012, s. 

237) kallar kategoriskt tolkande. Detta på grund av att uppsatsen kommer att behandla analys 

och komparation av två karaktärer i berättelsen. Däremot är det relevant att ta hänsyn till vad 

Robertson (2012, s. 236) benämner som holistiskt tolkande, eftersom det krävs en förståelse 

av helheten för att kunna förstå och tolka karaktärer och deras sätt att vara, samt för att kunna 

urskilja skillnader och likheter mellan dem. 

Urval  

Anledningen till varför jag valde att göra denna komparativa studie på Divergent, bok och 

film, är baserat på att det är en bok och film som blivit populär bland dagens unga. Analysen 

kommer endast att grunda sig i den första boken ur divergenttrilogin, samt den första av fyra 

filmer, då denna studies omfattning är begränsad. Varför jag valt att läsa och analysera den 

svenska översättningen av boken är på grund av att jag anser att det är den versionen barn i 

åldrarna 10-12 år kommer att komma i kontakt med, snarare än den engelska 

originalversionen. Då filmatiseringen av Divergent inte dubbats till svenska har jag inget 

annat väl än att använda mig av den engelska versionen, dock med svensk undertext. Jag 

anser att i och med berättelsens framgångar och barns kunskaper i engelska idag, är det 

relevant att använda sig av filmen i analys och komparation. 

Då jag valt att enbart analysera den första delen i denna serie böcker och filmer kan resultatet 

av uppsatsen tänkas bli väl smalt och inte kännas generaliserbart med seriens helhet. Detta är 

något jag är medveten om, men på grund av att uppsatsens fokus kommer att ligga på 
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karaktärerna anser jag att det är i första boken/filmen man lär känna dem och får grepp om 

deras egenskaper, vilket gör avgränsningen relevant.  

Tidigare forskning 

Detta avsnitt kommer att behandla relevant litteratur för uppsatsens syfte, således kommer jag 

behandla tidigare forskning om Divergent. Vidare kommer även genren science fiction samt 

benämningen dystopier att behandlas samt olika karaktärers uppbyggnad i berättelser. 

Klargörandet av genren dystopisk science fiction skapar en förståelse för en diskussion av hur 

Divergent förhåller sig till genren, vilket kommer att behandlas under avsnittet "Presentation 

av Divergent". Karaktärerna som kommer att behandlas i denna uppsats presenteras utifrån en 

litterär aspekt, vilket betyder att de kommer att analyseras utifrån forskning om karaktärer i 

litteratur snarare än forskning om karaktärer i film. Detta för att underlätta analysen då 

karaktärerna kommer att analyseras utifrån samma utgångspunkter. Fortsättningsvis kommer 

behandlat material inom detta avsnitt att ligga till grund för kommande analys och 

komparation. 

Studentuppsatser om Divergent 

Dessvärre finns det inte så mycket tidigare forskning som behandlar Divergent som bok i 

jämförelse med film. Den tidigare forskning jag hittat om Divergent är två tidigare uppsatser 

där den första är en genusanalys vilken behandlar karaktärerna Beatrice Prior och Tobias 

Eaton. Den andra uppsatsen är en jämförande analys mellan Divergent och The Hunger 

Games, vilket är en annan modern ungdomsroman som är skriven av Suzanne Collins 2008. 

Elin Nordqvist beskriver Beatrice och Tobias egenskaper i sin kandidatuppsats Sex, romantik 

och könsroller – Genus i ungdomslitteratur och läsfrämjande verksamhet (2014) ur ett 

genusperspektiv. Hon menar att Beatrice genomgår en fysisk förvandling då hon byter falang 

genom att hon börjar använda smink, har nya kläder och tatuerar sig. De inre egenskaperna 

beskriver Nordqvist som modig, vänlig, stolt och envis. Hon förklarar även Beatrice som 

kaxig och orädd då hon har problem med att behärska sin ilska vid ett antal tillfällen. Tobias i 

sin tur beskriver Nordqvist som modig, smart och beskyddande gentemot Beatrice (s. 22).  

Litteraturvetarna Charlotte Hjärtinge och Johanna Hoffman beskriver Beatrice i 

studentuppsatsen “I might be in love with you” – En jämförande analys av tonårsromanserna 

i The Hunger Games och Divergent (2015) som lydig, snäll och starkt beroende av sin familj. 

Dessa är egenskaper de beskriver som stereotypiskt kvinnliga. I och med Beatrices byte till 
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De tappras falang menar de att hon ges möjlighet att utvecklas och visa egenskaper som 

tillhör de traditionella manliga egenskaperna som mod, självständighet och styrka. Vidare 

förklarar de att trots Beatrices utveckling mot de traditionella manliga egenskaperna så 

förlorar hon inte de kvinnliga egenskaperna hon visat från början, vilket gör henne till en stark 

kvinnlig protagonist (s. 19-20). Hjärtinge och Hoffman beskriver Tobias/Four som stark, 

självsäker och berättelsens typiske hjälte. De förklarar även att han är en känslokall, hård 

ledare till en början, vilket författarna tolkar vara en fasad. Fasaden anses brytas då Tobias 

inleder ett förhållande med Beatrice och hans dolda egenskaper visas (2015, s. 24).  

Genren dystopisk science fiction 

Litteraturvetaren och professorn Lena Kåreland skriver i Skönlitteratur för barn och unga: 

Historik, genrer, termer, analyser (2015) om svårigheten att med dagens litteratur 

genrebestämma verk av olika slag då de vanligtvis består av en blandning mellan olika genrer. 

Detta bidrar till en utveckling av litteraturen och skapar i sin tur nya genrer. Dessa benämns 

som hybridgenrer, vilka skapats genom att olika genrer kombinerats (s. 54). Kåreland 

förklarar att science fiction är en genre som utvecklats utifrån fantasy (2015, s. 78). 

Litteraturvetaren Maria Nilson framhäver i Från Gossip Girl till Harry Potter: 

Genusperspektiv på ungdomslitteratur (2010) att fantasy genren till stor del handlar om 

agerande pojkar som slåss mot ondska. Flickorna i sin tur framställs som moderliga, onda 

eller dumma och existerar för att stötta den manliga hjälten. Däremot menar författaren att det 

idag förekommer otraditionella och traditionella drag inom genren, där de manliga hjältarna 

kan ses som traditionella (s. 95-96). Kåreland förklarar att science fiction genren, som tidigare 

nämnts är en genre utvecklad från fantasy, fokuserar på en handling där tidsförflyttningen i 

berättelsen flyttas framåt istället för bakåt (2015, s. 78). Detta belyser även filmprofessorerna 

Lars Gustaf Andersson och Erik Hedling i Filmanalys: En introduktion (1999), vilka menar 

att det även skapats nya typer av filmer inom science fiction genren. Denna nya typ inriktar 

sig på vår nutid som utvecklas och tillämpas i en inte allt för avlägsen framtid, vilket är vad 

författarna benämner dystopi (s. 81-82).  

Kåreland beskriver dystopier som en genre vilken skildrar en mörk, undergångshotad framtida 

värld. Författaren framhåller även att det finns tendenser som tyder på att ungdomsromanerna 

under de senaste åren blivit allt mörkare i sin handling, och kännetecknas som dystopier. Hon 

menar även att böckernas dystopier ofta sammanfaller med vad som i filmens värld kallas 

teen noir. Teen noir förklaras som en mörk, skräckfylld värld som ofta innehåller 
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övernaturliga inslag, och har på senare år även kopplats ihop med ungdomsromaner. 

Skillnaden mellan en dystopi och en teen noir förklaras av Kåreland som svår att urskilja, 

däremot måste inte en teen noir nödvändigtvis skildra ett framtidssamhälle, vilket dystopier 

gör (2015, s. 81).  

Ordet dystopi kommer från grekiskan och översätts ”dålig plats” vilket diskuteras av 

litteraturvetarna Ann Boglind och Anna Nordenstam i Från fabler till manga 2: 

Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på ungdomslitteratur (2016). De menar att 

dystopier speglar ett inhumant framtida samhälle, ofta med en auktoritär regering som 

inkräktar på medborgarnas liv. Detta i sin tur skapar medborgare som går ihop till att på något 

vis skapa rättvisa. Vidare lyfter författarna fram att dystopier ofta belyser aktuella 

samhällsproblem och/eller politiska frågor, till exempel naturkatastrofer, krig eller valfrihet (s. 

113). Trots att det som tidigare förklarats varit fokuserat på mörkret och den negativa 

framställningen av samhället i dystopier förekommer det ljusglimtar även inom denna genre. 

Boglind och Nordenstam konstaterar att motstånd, revolter och starka protagonister tar bort 

fokus från det dystra och visar på att det finns utvägar. Protagonisten i en dystopi är, till 

skillnad från i traditionell fantasy, ofta en flicka eller en ung kvinna (2016, s. 113-115). Detta 

är något även Kåreland belyser, och menar att det är dessa hjältar som är drivande i 

motståndskampen mot berättelsens samhällssystem (2015, s. 83). Dystopier förklaras 

ytterligare av Boglind och Nordenstam som en genre där den unga hjälten ofta växer och 

mognar under berättelsens gång. Något som tydligt karaktäriserar dystopier menas dessutom 

vara, unga människors handlingskraft, mod och styrka (2016, s. 115).  

Karaktärer 

Litteraturvetaren Maria Nikolajeva presenterar i Barnbokens byggklossar (1998) karaktärerna 

som de som utför handlingarna i en berättelse. Dessa presenteras genom beteende, tankar, 

utseende och kommentarer från andra karaktärer i berättelsen. Genom detta kan läsaren sedan 

dra slutsatser om karaktärens helhet, även om författaren utelämnat information. Drag som 

författaren vill att läsaren ska uppfatta tenderar att återkomma ofta under berättelsens gång, 

eller genom att författaren drar jämförelser till andra karaktärer i berättelsen. Detta görs till 

exempel genom att klargöra att någon är ond, till skillnad från någon annan, vilket medför att 

läsaren förstår att den sist nämnda karaktären är god. Nikolajeva menar även att karaktärernas 

egenskaper kan framhävas genom så kallade stående attribut, till exempel ett svärd för hjältar 

(s. 55).  
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Vidare skriver litteraturvetarna Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson i Epikanalys: En 

introduktion (1999) att karaktärer i berättelser skildras på olika sätt. De beskriver att det finns 

karaktärer som är så oerhört komplexa och mångsidiga att de kan upplevas som verkliga i 

texten. Dessa karaktärer kallas enligt författarna för dynamiska karaktärer. Sådana karaktärer 

förändras och utvecklas under handlingens gång. En annan benämning för dessa karaktärer är 

att de är runda, vilket betyder att de är komplexa och sammansatta. Ytterligare karaktärer 

Holmberg och Ohlsson beskriver, är de statiska och platta karaktärerna. Dessa ses som 

stereotyper och anses utbytbara gentemot handlingen, de genomgår inte någon utveckling 

under handlingens gång (s. 61). Kåreland diskuterar att det är genom beskrivningar som 

karaktärer levandegörs, och författaren kan därför styra hur karaktärerna ska upplevas genom 

beskrivningar av deras yttre såväl som deras inre egenskaper. Hon menar även att vad 

karaktärer säger ger oss en bild av hur karaktären är, men att man även bör ta hänsyn till vad 

karaktären inte säger, då detta kan vara lika talande som att säga vad man tycker (2015, s. 

139). Kåreland påpekar, likt Holmberg och Ohlsson (1999, s. 61), att det finns olika slags 

karaktärer i berättelser, där en individuell huvudperson är vanligast. Denna kallas även 

protagonist och ger författaren möjlighet att fördjupa framställningen av karaktären (2015, s. 

136-137). Nikolajeva förklarar att huvudpersonen är den karaktär som finns med i flest delar 

av berättelsen och är den person som berättelsen kretsar kring (1998, s. 56-57). Vidare menar 

litteraturvetaren Maria Nikolajeva i ”Narratologisk teori och dess tillämpning i 

barnlitteraturforskningen” (2000) att modern barn- och ungdomslitteratur innehåller färre 

beskrivningar av karaktärer än äldre litteratur för unga, vilket medför att läsaren till stor del 

själv får göra en tolkning av vad karaktären har för egenskaper (s. 19).  

Presentation av Divergent 

Följande avsnitt kommer att behandla Divergent. Detta genom att inledningsvis presentera 

författaren som följs av en resumé av Divergents handling för att ge en bild av berättelsens 

händelseförlopp. Därefter synliggörs berättelsens genre utifrån olika texter som genrebestämt 

boken och filmen, vilket sedan tydliggörs genom att förklara hur Divergent förhåller sig till 

genren dystopisk science fiction. De hänvisningar som vidare kommer att göras till boken är 

tagna ur Divergent (2012) och kommer att refereras till genom att enklast möjliga skriva ut 

årtalet då boken utgavs samt relevant sidnumrering. Hänvisning till filmen Divergent (2014) 

kommer även den att göras genom dess utgivningsår samt tidsreferering med utskrivna 

timmar, minuter och sekunder. 
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Veronica Roth  

Enligt artikeln ”Biography of Veronica Roth” (u.å.) skriven av redaktörerna på 

gradesaver.com, är Divergent Roths debutroman och skrevs under hennes sista år på 

Northwestern University. Romanen är den första delen av divergenttrilogin, med efterföljarna 

Insurgent och Allegiant. Med denna serie vann Roth många priser, bland annat ”Best of 2012” 

i kategorin ”Young Adult Fantasy & Science Fiction”, och pris för bästa Goodreads författare 

2012. Enligt artikeln ”Veronica Roths Success Story” (u.å.) skriven av redaktörerna på 

successstory.com, hamnade divergenttrilogin på New Yorks lista över bästsäljande romaner. 

Divergenttrilogin har totalt sålt i över 40 miljoner exemplar världen över. Roth benämns som 

en väldigt framgångsrik ung författare och efter framgångarna med serien sålde hon 

filmrättigheterna till trilogin till Summit Entertainment, vilket är ett stort amerikanskt 

filmbolag som i sin tur anlitade produktionsbolaget Red Wagon Entertainment till att 

producera filmen.  

Resumé 

I Divergent får vi möta en 16 årig Beatrice Prior som bor i en för läsaren namnlös stad, vilken 

däremot framställs som ett framtida Chicago i spillror efter år av krig. Staden ligger numera 

inom en hög mur för att hålla det okända utanför staden. För att behålla den upprättade freden 

är invånarna i samhället indelade efter egenskaper i fem olika klasser, så kallade falanger. 

Dessa falanger har var och en specifika styrkor och svagheter och har därför olika platser i 

samhället. Falangerna delas in enligt följande: De lärda, De tappra, De osjälviska, De fridfulla 

och De ärliga. Falangen du tillhör styr hur du bör agera vid olika situationer och alla falanger 

har åsikter om hur livet bör levas. Då medborgarna fyllt 16 år genomgår de ett lämplighetstest 

för att se vilken av de fem falangerna de bör tillhöra. Därefter får medborgarna själva välja 

vilken falang de vill tillhöra resten av livet, de behöver således inte välja den falang testet 

rekommenderar. Fram tills detta val lever alla efter den falang de föddes in i, samma som sina 

föräldrar. Valet av falang är avgörande på så sätt att din valda falang går före din familj, vilket 

betyder att om man väljer en annan falang än den föräldrarna har, kommer man inte kunna 

återvända till familjen igen.  

Beatrice Prior tillhör falangen De osjälviska, vars uppgift är att vara stadens makthavare, 

agera osjälviskt och måna om stadens hemlösa och fattiga falanglösa, vilka lämnat sin falang 

av olika orsaker. Beatrice känner dock ingen tillhörighet till denna falang och testerna visar att 
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hon har tillhörighet till flera av falangerna, vilket betyder att man är ”divergent”. Att vara 

divergent anses av regimen som farligt och ett hot mot falangsystemet, och Beatrice 

uppmanas att undanhålla denna information från andra medborgare. När Beatrice väl står vid 

valceremonin och ska välja falang chockar hon samhället, och sig själv, genom att välja 

falangen De tappra. Falangvalet inleds med en initieringsfas med olika tester för att se ifall 

man hör hemma i vald falang, misslyckas man med dessa tester blir man falanglös.  

Initieringsfasen hos De tappra innebär nya, spännande och svåra utmaningar för Beatrice, hon 

byter namn till Tris och träffar Four, en ung man som kommit till De tappra två år innan Tris 

och blir hennes tränare. Dessa två inleder en kärlekshistoria mellan de olika träningarna och 

testerna Tris måste ställas inför. Under tidens gång inser Tris faran med att vara divergent och 

hon lägger märke till hur det stillsamma lugn som länge infunnit sig mellan falangerna börjar 

försvinna. Tillslut uppkommer sanningen om att De lärdas planer, tillsammans med ledarna 

för De tappra, är att utrota de andra falangmedlemmarna i De osjälviska för att själva få 

makten. Tris uppgift i detta tumult blir att leda en grupp som ska stoppa De lärdas planer att 

utrota falangen som har makten, nämligen De osjälviska.  

Divergent och dess genre 

Vilket tidigare nämnts har Roth och Divergent tilldelats pris för bästa fantasy och science 

fiction år 2012 (gradesaver.com u.å.). I och med detta tolkas Divergent som en berättelse 

inom genren fantasy/science fiction. Boglind och Nordenstam framhåller att Divergent tillhör 

genren dystopier. Detta dels på grund av att personerna i berättelsen är indelade i olika 

grupperingar efter egenskaper, men även på grund av den regering som skapat det 

kontrollerade samhälle de lever i (2016, s. 119-120). Dessa är båda tillhörande drag i den 

dystopiska genren. Även litteraturvetaren Maria Nilson påstår i Teen Noir: Om mörkret i 

modern ungdomslitteratur (2013) att Divergent tillhör genren dystopier. Detta förklaras 

genom att dystopier består, till övervägande del, av kvinnliga huvudpersoner, vilket 

överensstämmer med Divergent (s. 59). Dessutom förklaras att dessa kvinnliga huvudpersoner 

ofta är unika och skiljer sig från mängden, och därför inte alltid passar in i dystopiernas givna 

grupperingar. Nilson menar att huvudpersonen Beatrice i Divergent inte passar in i någon av 

samhällets falanger, då hon är divergent (2013, s. 47). Detta stärker genretillhörigheten till 

dystopier ytterligare. Kåreland anser, förutom dystopi genren, att Divergent även har 

tillhörigheter till science fiction, och framhåller att genreindelningar kan göras på mer än ett 

sätt (2015, s. 83).   
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Hur förhåller sig Divergent till genren dystopisk science fiction? 

Inledande del i filmen förklarar att samhället är uppdelat i fem olika falanger för att 

upprätthålla den fred som skapats efter kriget, (2014, 00.02.45), och att stadens invånare är 

skyddade innanför den mur som sattes upp därefter (2014, 00.01.30). Detta symboliserar en 

makt som fråntagits invånarna, de är inte helt fria att leva sina liv som de själva vill, utan styrs 

av de fem gruppindelningarna samt är omringade av en mur. Boken förklarar inledningsvis att 

den falang Beatrice tillhör, tillåter dem att en specifik dag var tredje månad se sig själva i 

spegeln (2012, s. 7). Vidare förklarar boken att invånarna inte får bryta mot sina falangregler, 

vilket kan medföra att personen tvingas lämna falangen och leva som falanglös (2012, s. 13). 

Invånarnas styrda liv stärks ytterligare genom de husloggar varje hushåll har, som registrerar 

när, och vilken person som kommer hem (2012, s. 23). Dessa husloggar kan sedan 

kontrolleras av staten som i sin tur blir misstänksamma varför personen i fråga inte varit på 

platsen hen borde varit på. De olika falangerna är dessutom inte tillåtna att umgås med 

varandra (2012, s. 99), och vid midnatt ska stadens alla lampor vara släckta (2012, s. 241).  

Reglerna styr människorna att leva troget och förutsägbart, så att det inte ska uppstå konflikter 

eller uppror. Detta sammanfaller med dystopier på så sätt att en styrande grupp kontrollerar ett 

samhälle och dess invånare till en så pass stor del att de inte får utrymme att vara sig själva. 

Huvudkaraktären i berättelsen är av det kvinnliga könet, vilket inte sammanfaller med en 

klassisk science fiction berättelse, men som däremot är karaktäristiskt för dystopier. Beatrice 

gör slutligen revolt mot det rådande upproret genom att ta ansvaret för att få stopp på det 

(2012, s. 337).    

Vidare framställs det kontrollerade samhället ändå som ett någorlunda vanligt samhälle 

genom stinkande bussar (2012, s. 8), skyskrapor (2012, s. 9) och trafikljus. Trafikljusen 

förklarar däremot framskjutningen i tid genom att dessa inte behövs längre, men finns kvar 

från förr (2012, s. 23). Mörkret skildras i denna berättelse både genom invånarnas styrda liv, 

men även då Beatrice upptäcker att en av falangerna är på väg att försöka ta över makten över 

samhället genom att döda de som står i vägen för dem. En avancerad teknik visas genom 

lämplighetstestet, där ett serum kan få människan att träda in i ett fiktivt scenario, och andra 

kan ta del av hur individen agerar (2014, 00.08.55 och 2012, s. 15). Dessa simuleringar med 

serum av olika slag är återkommande i berättelsen, och kan framkalla både rädslor (2012, s. 

175, 242) och fungera som sändare vilka i sin tur kan styra människans agerande via datorer 

(2012, s. 316). Genom det vanliga samhället tolkas berättelsen tillhöra vår värld, dock i det 
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framtida på grund av dess avancerade teknik. Den avancerade tekniken och, med dagens ögon 

sett, den orimliga möjligheten till att framkalla dessa simuleringar och kontroll av andras 

hjärnor, är egenskaper tillhörande genren science fiction som ses i Divergent. Det faktum att 

berättelsen utspelas i ett framtida mörkt samhälle vars huvudkaraktär och hjälte är en kvinna 

tillhör genren dystopier. Ovan nämnda är tillhörigheter till genren dystopisk science fiction, 

och visar att Divergent förhåller sig till genren på många sätt. 

Analys och komparation 

Följande avsnitt kommer att presentera min analys och komparation av Divergent, med fokus 

på de två karaktärerna Beatrice Prior och Tobias Eaton för att besvara uppsatsens 

frågeställning. Detta kommer att göras genom att en karaktär i taget analyseras utifrån bok 

respektive film och sedan kompareras karaktärerna var för sig. De hänvisningar som vidare 

kommer att göras till boken är, likt avsnittet ”Presentation av Divergent” tagna ur Divergent 

(2012) och kommer att refereras till genom att enklast möjliga skriva ut årtalet då boken 

utgavs samt relevant sidnumrering. Hänvisning till filmen Divergent (2014) kommer även den 

att göras genom dess utgivningsår samt tidsreferering med utskrivna timmar, minuter och 

sekunder.  

Beatrice Prior ”Tris” 

Boken 

Beatrice Prior är bokens huvudkaraktär och är en dynamisk, rund och komplex karaktär som 

beskrivs som liten, kort (2012, s. 44), osmidig (2012, s. 9) och inte särskilt söt (2012, s. 253). 

Hon blir retad över sitt utseende på grund av att hon är liten till storleken och snarare framstår 

som ett barn än en ung kvinna (2012, s. 211). Beatrice är född in i De osjälviskas falang men 

har svårt att anpassa sig efter de regler och levnadssätt som förväntas av henne (2012, s. 7, 

24). Hon framställs som en nervös, rädd och osäker tonåring vars svåraste beslut ligger 

framför henne i valet av falang (2012, s. 10, 20). Trots rädslan väljer hon att lämna sin falang 

till förmån för De tappra. I och med detta val försöker hon intala sig själv att hon är modig 

och självisk (2012, s. 41). När Beatrice väljer att byta falang till De tappra väljer hon 

dessutom att lämna sin familj, vilket är en tydlig regel falangerna har. En ungdom som vågar 

byta riktning i livet och lämna sin familj bakom sig tyder på stort mod och självständighet. 

Dock har Beatrice svårt med att släppa taget om familjen och sin gamla falang, vilket visar på 

att hon är omtänksam men ändå väljer att gå sin egen väg. Hon kämpar med att glömma sin 
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gamla falang och dess regler och har svårt att göra saker som ansetts som ytligt och själviskt 

hos De osjälviska (2012, s. 75). Detta får henne att tvivla på om hon valt rätt falang då hon 

ofta agerar likt normen i hennes gamla falang, ageranden som inte alls hör hemma hos De 

tappra (2012, s. 283). 

Eftersom Beatrice är divergent har hon många olika egenskaper vilket gör att hon inte passar 

in i någon av falangerna till hundra procent. Till slut väljer hon De tappra eftersom hon 

fascinerats av dem och smygtittat på dem och deras mod från fönstret i skolan (2012, s. 11). 

Trots sitt val får hon kämpa för att bevisa sitt mod, inte minst när hon bestämmer sig för att 

klättra upp i ett högt pariserhjul, trots att hon är livrädd (2012, s. 111). Hon börjar sin tid hos 

De tappra genom att försöka verka självsäker trots hennes rädsla för att misslyckas och hamna 

hos de falanglösa. Hon hoppar först av alla ned för ett hustak utan att veta vad som finns där 

nedanför för att bevisa att hon är modig, även om hon vill kräkas av rädsla innan hon hoppar 

(2012, s. 48-49). Behovet av att hela tiden bevisa sitt mod anser jag komma från hennes 

rädslor, rädslan att inte passa in i falangen då hon är divergent, att bli upptäckt som divergent 

och för att visa sig svag. Beatrice är en känslomässig person som gång på gång visar 

tendenser till att börja gråta, men trycker bort känslorna på grund av att inte låta andra se när 

hon gråter och är svag (2012, s. 47, 60, 300). Behovet av att visa sig stark ligger ofta till grund 

för hennes ageranden, inte minst när hon bland annat ljuger för att inte verka svag (2012, s. 

218). Beatrice tenderar att likställa svaghet med underläge, och då hon redan anser sig själv 

vara mindre till storleken än alla andra (2012, s. 44), måste hon verka stark och bevisa att hon 

kan klara av att vara modig och bli medlem hos De tappra (2012, s. 59).  

Beatrice omtänksamhet och vördnad om andra kommer igen flertalet gånger då hon väljer att 

göra vad hon kan för att skydda andras liv (2012, s. 125-126, 213, 317). Specifikt för detta är 

vid slutet av boken då Beatrice är den som axlar rollen för att få stopp på De lärdas uppror, 

allt för att skydda oskyldiga människor från att dö (2012, s. 337). Detta symboliserar det mod 

som Beatrice inte trodde hon hade i sig, modet som hon tidigare övertalat sig själv att hon 

hade. Modet att gå sin egen väg trots tvivel tyder på att hon är en stark individ som sätter 

andra före sig själv. Hon är rädd och osäker men kämpar för att lyckas och till slut förändras 

hon till den modiga orädda person hon från början övertalade sig själv att vara. Då hon 

egentligen haft modet inom sig hela berättelsen utan att förstå det själv, utvecklar hon ett 

självförtroende och självkänsla under berättelsens gång. Detta gör att hon utan problem klarar 

av de svåra saker hon tidigare tvingat sig själv att göra, till exempel att hoppa ned från ett 

hustak (2012, s. 343). 
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Filmen 

Utseendet filmen ger Beatrice är en normalbyggd ung kvinna som varken framstår som 

svagare eller starkare än sina jämnåriga. I och med sin ankomst till De tappra får hon nya tajta 

kläder som gör hennes utseende uppseendeväckande och framställer henne som mer kvinnlig 

än tidigare. Beatrice är en nervös och osäker ung kvinna som inte anser sig passa in i den 

falang hon föddes i, för att hon inte är osjälvisk (2014, 00.04.32). Hon agerar dock osjälviskt 

flertalet gånger filmen igenom när hon bland annat kastar sig efter en hund för att stoppa den 

från att skada en flicka (2014, 00.11.20), eller när hon försöker stoppa Fours pappa att slå 

honom i simuleringen (2014, 01.33.05). Beatrice rädsla framställs genom att hon vid sin första 

fight hela tiden backar undan ifrån motståndaren så att hon till sist kliver utanför mattan 

(2014, 00.37.13), samt då hon ser skräckslagen ut när Four kastar knivar mot henne efter att 

ha tagit en annan pojkes plats vid måltavlan (2014, 00.48.07). Trots sin rädsla för att 

misslyckas med att klara testerna till De tappra (2014, 00.35.21) sätter hon ned sin fot för att 

säga ifrån då någon oskyldig blir illa behandlad. Detta både när knivarna ska kastas mot en 

pojke (2014, 00.47.06), och då berättelsen närmar sig sitt slut och Beatrice hotar De lärdas 

ledare att avsluta simuleringen som gör att De tappra skjuter oskyldiga från De osjälviska 

(2014, 02.06.26).  

Beatrice skildras som en känslomässig person och gråter ofta i filmen. Hon blir förkrossad 

och gråter då tränaren Eric utesluter henne från träningen (2014, 00.54.26), när hennes 

mamma skjuts till döds (2014, 01.54.54) och när hon talar om för Four att hon älskar honom 

innan hon sätter en pistol i hans händer och riktar den mot sig själv (2014, 02.04.36). 

Samtidigt visar hon hårda sidor som när hon tatuerar sig (2014, 00.39.51) eller väljer att bara 

gå undan då en pojke trakasserar henne genom att smutskasta hennes gamla falang och 

föräldrar (2014, 00.50.00). Hon visar en enorm styrka då hon väljer att ignorera pojken och gå 

undan istället för att skrika och bryta ihop.  

Beatrice har en beslutsamhet som tar henne igenom träningen och testerna hos De tappra som 

visar sig väl då hon blir bortplockad av ena tränaren, och inte får vara med längre. Istället för 

att acceptera läget väljer Beatrice att lämna sjukstugan där hon befinner sig, och skynda ikapp 

gruppen som påbörjat ett nytt moment. När hon väl kommit ifatt gruppen ifrågasätter tränaren 

som uteslutit henne vad hon gör där, och hon svarar självsäkert att hon skrev ut sig själv från 

sjukstugan för att vara med igen (2014, 00.55.48). Det är även hennes mod som gör henne 

framgångsrik under testerna, hon klättrar upp för pariserhjul och möter sina värsta rädslor och 
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bekämpar dem. Beatrice tar gärna över rollen som den ledande personen i en grupp och gör 

detta både vid en träningssituation (2014, 00.59.53), men även under berättelsens slutskede då 

hon leder en grupp för att få stopp på De lärdas försök att ta över samhället (2014, 01.57.48). 

Sammanfattningsvis framställs Beatrice som en något osäker men ändå modig person med 

ledaregenskaper, som är känslig och har nära till gråt. Hon är även rättvis och mån om 

människorna runt omkring henne, speciellt oskyldiga, att de inte ska råka illa ut. Hennes mod 

gör henne beslutsam vilket leder till att hon uppfattas som självsäker.   

Komparation 

Det finns många likheter i framställningen av Beatrice/Tris i boken och filmen, vilket inte är 

helt konstigt med tanke på att filmen är en adapterad version av boken och bör därför inte 

ändrats nämnvärt från ursprunget. Beatrice framställs i båda medierna som en väldigt modig 

flicka som både vågar att byta falang och ta sig an de utmaningar som den nya falangen 

kräver. Däremot ges boken en förmån i att delge Beatrices tankar kring allt hon upplever, då 

boken är berättad ut hennes perspektiv. Detta gör att hon framställs som mer osäker, då 

läsaren får ta del av de tillfällen hon tvivlar på sin egen förmåga att genomföra olika moment 

eller i situationer med andra människor. I boken intalar hon sig själv att hon är modig och 

kommer att klara av testerna hos De tappra, vilket inte är märkbart i filmen. De delar som 

avslöjar hennes mod i filmen är då man ser ett tveksamt, nervöst ansiktsuttryck eller hennes 

hårt slutna händer i ett försök att lugna sig själv. Detta gör att hennes mod till stor del ändå 

framstår som självklart, då hon vågar ta sig an uppgifterna. Den rädslan som finns för att 

misslyckas inom falangen och inte klara testerna till De tappra speglas i båda medierna vilket 

även rädslan att inte passa in gör.  

I boken tänker Beatrice mycket på sin familj och har svårt att släppa taget om dem trots att 

hon bytt falang och därmed lämnat sin familj bakom sig. Hon funderar över hur de har det, 

drömmer om dem på nätterna och är orolig för dem då upproret bryter ut. Filmen framhäver 

inte dessa tankar kring familjen lika mycket som boken. Beatrice verkar mer accepterande i 

filmen över att ha lämnat familjen, bortsett från de tillfällen hon träffar dem och verkar lättad 

och glad att få krama om dem igen.  

Beatrice har en stark rädsla för att verka svag i boken, och tillåter inte sig själv att gråta 

framför andra eller låta andra se att hon tvekar att genomföra otäcka saker. Filmen däremot 

framställer Beatrice tvärtom, hon går bakåt i en fight av rädsla och hamnar därmed utanför 

fightingmattan, gruppen som tittar på ser tveksamt på henne vilket inte får henne att verka 
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stark och orädd. Hennes motvilja att gråta inför andra i boken har ändrats helt i filmen. 

Beatrice gråter ofta och mycket, detta är ett sätt för filmskaparna att få fram känslor i filmen. 

Eftersom att boken ger oss mycket av Beatrices känslor via hennes tankar kan ändringen vara 

nödvändig på grund av filmens svårigheter i att förmedla så pass många tankar.  

Utseendemässigt beskrivs Beatrice inte nämnvärt i boken, med undantag från att hon är liten 

och svagare än andra i hennes ålder. Hon beskrivs heller inte som söt och blir retad för att hon 

inte är kvinnlig trots sin ålder. Svårigheten med film är att karaktären måste förkroppsligas i 

form av en skådespelare, vilket kan göra det svårt att tillgodose alla karaktärsdrag boken 

beskriver. Filmen skildrar Beatrice som en normalbyggd ung kvinna som varken verkar 

svagare eller mindre utvecklad än sina kamrater.  

Det finns många likheter i framställningen av Beatrice i jämförelsen mellan boken och filmen, 

inte minst det enastående mod hon visar samt att hon är en godhjärtad och utstickande ung 

kvinna. Den största skillnaden mellan verken är att Beatrice i boken inte alls vill verka svag, 

utan gör i princip allt för att framstå som motsatsen till svag, medans Beatrice i filmen inte har 

några problem med att andra uppfattar henne som svag eller gråtmild.  

Tobias Eaton ”Four” 

Boken 

Tobias Eaton, eller Four som han kallas i stora delar av boken, är berättelsens andra 

huvudkaraktär som även han är en rund och dynamisk karaktär. Han framställs som 

drömmande vacker med sina djupt liggande mörkblå ögon (2012, s. 50). Trots detta är han De 

tappras hårda tränare som sätter sig i respekt bland de nya inom falangen, bland annat genom 

att rikta en pistol mot en pojkes huvud då han frågar något spydigt (2012 s. 63). Han framstår 

som kall och okänslig i sitt agerande mot andra personer (2012, s. 320), något som de som 

känner honom inte håller med om, utan beskriver honom som snäll och omtänksam (2012, 

s.162). Detta visar sig genom att han kommer närmre Beatrice under tiden han tränar henne 

och de andra, han bryr sig om henne och ger henne tips på hur hon kan bli en bättre fighter 

(2012, s. 101). När Beatrice blir slagen till marken under en fight väljer Four att gå ut ur 

rummet för att han inte vill se henne bli nedslagen (2012, s. 87), vilket han inte gör med 

någon annan under matcherna. Dessa glimtar av hans känsliga sida speglas vid enstaka 

tillfällen, och plötsligt visar han sig hård och obrydd även mot Beatrice igen, till exempel när 

han ser Beatrice arm runt en annan pojke och hans blick ger Beatrice rysningar (2012, s. 222).  
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Four visar sina känslor och medlidande på ett annorlunda sätt, han stöttar Beatrice när hon är 

ledsen, dock undan medlidande (2012, s. 214) och visar att han bryr sig om henne genom att 

varna henne för De tappras ledning (2012, s. 233). Four blev misshandlad av sin pappa under 

sin uppväxt och med detta skapar författaren funktionen att Four har svårt att anförtro sig till 

och visa känslor mot andra människor. Trots detta visar han på ömhet och vänlighet, om än på 

ett annorlunda sätt, vilket tyder på att han är en stark karaktär. 

Vi får även följa Fours svaga sidor, inte minst när han klättrar upp i pariserhjulet efter 

Beatrice, och försöker ignorera sin höjdrädsla (2012, s. 112-113). Då Beatrice får följa med in 

i Fours skräcklandskap, en utav simuleringarna, framhävs Fours svaga sidor och han verkar 

mer mänsklig än tidigare (2012, s. 243). Utifrån detta ses Four som en stark karaktär, vilken 

har ett hårt skal och som inte riktigt vet hur han ska släppa in människor han bryr sig om. Han 

är modig som försöker tänka bort sina rädslor och visar att han är omtänksam mot Beatrice, 

även om han har svårt för att släppa in henne helt.  

Filmen 

Filmen gestaltar Fours yttre egenskaper som en lång, vältränad vuxen man med kortklippt hår 

och en rygg full med tatueringar. Han framställs som tuff, hård och kort i tonen när deltagarna 

först anländer till De tappras förläggning och han presenteras som deras tränare (2014, 

00.34.13). Detta tolkas som ett sätt att sätta sig i respekt för de nya medlemmarna. Genom att 

verka överlägsen och få de andra att bli något rädda för honom sätter honom i en maktposition 

och filmskaparna ger åskådaren en bild av Four som känslokall och farlig. Hans hårda attityd 

tydliggörs vid flertalet tillfällen under filmens gång, bland annat då han knuffar till Tris med 

axeln när han går förbi henne (2014, 00.29.47), eller när han spydigt frågar Tris varför hon 

tror att hon får prata med honom (2014, 00.32.01). 

Under berättelsens gång förändras Four och det hårda skalet han tidigare visat, mjuknar något. 

Han hjälper Tris för att hon ska klara av tävlingarna bättre när han ser hennes slit och vilja att 

bli bättre (2014, 00.42.06, 00.52.10). Ett tydligt tecken på humana känslor visar han då Eric, 

en annan av tränarna, vill att Four ska kasta knivar mot en pojke. Hans ansiktsuttryck och 

tvekan att fullfölja uppgiften tydliggör att även han anser att det finns gränser för vad som är 

rätt och fel, vilket gör att hans hårda fasad fallerar något (2014, 00.46.34). Trots att han tvekar 

kastar han knivarna, med Tris som måltavla istället för pojken, vilket tyder på att Four är 

underlägsen den andra tränaren som beordrade honom att kasta. Medkänslan för andra 

människor visar sig ytterligare genom att Four väljer att lämna fightinglokalen när Tris blir 
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nedslagen av en större pojke (2014, 00.53.10), detta på grund av att han inte ville se på när 

hon blev svårt skadad. Efter detta tillfälle utvecklas Fours och Tris relation vilket medför att 

hans känsliga sidor framkommer tydligare. Han hjälper henne att hoppa på tåget (2014, 

00.55.27), berömmer henne då hon tänkt rätt (2014, 00.57.54) och månar om henne när hon är 

skadad (2014, 01.24.50). Den känsliga sidan hos Four fördjupas då han visar omtänksamhet 

för Tris genom att ta hand om hennes sår (2014, 01.23.50) och ömsint stryker undan en 

hårslinga från Tris hals (2014, 01.10.16). Genom dessa ageranden visar Four en sida som 

tydligt bryr sig om andra människor, när han vågar och vill släppa sin hårda fasad. Eftersom 

att han vågar göra det med Tris, som han inte alls känt länge, uppvisar han egenskaper som 

mod och styrkan i att utelämna sig själv. 

Under den hårda fasaden Four till en början uppvisat, döljer sig även rädslor. Dessa framställs 

först och främst då han klättrar upp i pariserhjulet och utstrålar osäkerhet och skräck (2014, 

00.58.46, 00.59.42). Vi får även följa med in i Fours skräcklandskap där hans fasor i livet 

gestaltas via en simulering, detta bidrar till att göra Four mänsklig och allt annat än tuff och 

hård. En utav hans värsta fasor är sin pappa som han blivit slagen av under sin uppväxt. Vid 

slutet av filmen möts dessa åter och Four uppvisar en sammanbiten, stel och hård fasad (2014, 

02.09.12). När de sedan ska hoppa ombord på ett tåg i farten halkar pappan efter och Four 

tittar tillbaka på honom och verkar obrydd, och tänker inte hjälpa till (2014, 02.09.40). 

Sekunden efter ångrar han sig däremot och hjälper pappan ombord på tåget (2014, 02.09.44). 

Denna handling bevisar Fours storhet, styrkan i att vara en bättre människa och kunna 

glömma det gångna, åtminstone för stunden. 

Komparation 

Framställningen av karaktären Tobias/Four visar även den många likheter mellan de båda 

medierna. Four uppvisar tecken på någon som vill sätta sig i respekt hos de nya deltagarna 

och agerar därför okänsligt och nonchalant i berättelsens början. Detta framkommer däremot 

tydligare i filmen då hans roll som tränare görs mer central än i boken. Där finns det inslag då 

han knuffar till Beatrice, och ger spydiga kommentarer om att hon inte får prata med honom. 

Även om boken till en början framställer honom som kall och okänslig är det inte lika 

påtagligt som i filmen. En möjlighet till varför detta gjorts kan vara att filmen vill skapa 

tydligare skillnader mellan hans hårda och mjuka sidor. Boken ger oss en beskrivning av 

honom genom en annan karaktär som känner honom, vilken beskriver honom som snäll och 

omtänksam. Det gör att läsaren kan tolka det som att Four är snäll, men hård i sin roll som 
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tränare. Detta uteblir i filmen då inslaget är bortplockat, och åskådaren endast ser Fours hårda 

sidor tills han skapar en närmre relation till Beatrice.  

Båda medierna har tagit fasta på att Four ändå har en mjuk insida, under sitt hårda skal. Detta 

bevisas i både filmen och boken då han och Beatrice kommer närmre varandra och han 

verkligen visar att han bryr sig om henne. Däremot görs denna omtänksamhet komplicerad då 

han tenderar att växla mellan att bry sig till att verka hård och kall, vilket tyder på att han är 

något obekväm med att låta andra människor komma in under hans skal och lära känna 

honom på riktigt.  

Sitt hårda skal gentemot andra karaktärer behåller Four boken igenom, vilket modifierats 

något i filmen. Under slutsekvensen möter Four sin pappa för första gången på länge, i både 

boken och filmen. Boken lämnar det därhän medan filmen skapar en dramatisering genom att 

Fours pappa behöver hjälp upp på ett tåg, varpå Four först inte avser hjälpa honom, men 

sedan ändrar sig trots sitt hat mot pappan. Filmen framställer därför Four som mer formbar 

och att han är godhjärtad även mot dem som skadat honom.  

Four har även rädslor vilka skiljer sig en aning från bok till film. Boken framhäver i 

skräcklandskapet att Four är livrädd och blir hjälpt av Beatrice att ta sig ut och tänka klart. 

Filmens modifieringar har gjort att Four är mer lugn i sitt skräcklandskap, men ändå något 

påverkad av sina rädslor, och den som klarar av att lösa uppgifterna/problemen är Beatrice. I 

och med detta framställs Fours rädslor och hans egenskaper att även kunna vara rädd trots att 

man är tuff och hård, mer påtagliga i boken. Filmskaparnas ändring av denna framställning 

gör honom mer åtråvärd och tuff, och skapar funktionen av en hjältefigur. Rädslor kan tolkas 

som svagheter och för att inte framställa honom som en svag karaktär ändras scenen om för 

att passa mediet och publiken bättre.  

De yttre egenskaper Four är försedd med beskrivs vagt i boken där läsaren får en bild av 

honom som vacker och med blå ögon, samt några tatueringar. Fours yttre i filmen speglar en 

vältränad lång man som upplevs lite farlig med en stor tatuering som sticker upp vid nacken 

på hans t-shirt. Sammanfattningsvis framställs Four i stort sett enhetligt mellan boken och 

filmen, med förändringar som att han vid tillfällen verkar mer känslig i filmen, men andra 

gånger mindre känslig i filmen.    
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Diskussion 

Diskussionens inledande del summerar kort resultatet utifrån ovanliggande analys. Vidare 

kommer ett avsnitt som diskuterar relevansen av skillnader och likheter i framställningen av 

karaktärerna och hur detta är relevant för den pedagogiska verksamheten. Detta inkluderar 

förslag till möjliga arbetssätt i arbetet med karaktärers likheter och skillnader mellan två verk 

i klassrummet. Slutligen följer ett avsnitt om vidare forskning för att ge förslag till framtida 

forskning inom detta ämne. 

Resultatsummering  

Komparationerna i analysen ovan visar att framställningen av karaktärerna Beatrice/Tris och 

Tobias/Four görs på ett liknande sätt i jämförelsen mellan bok och film. De båda karaktärerna 

har samma funktion i de båda verken och framställs, till stor del, utifrån liknande egenskaper 

och som dynamiska och runda karaktärer. Dock återfinns vissa skillnader där Beatrice 

framställs som svagare i filmen, i och med att hon ofta gråter, vilket hon vägrar göra inför 

andra i boken. På detta sätt framställs Beatrice mer mänsklig i filmen, vilket kan göra att 

igenkänningsfaktorn från dem som tittar blir större. Eftersom berättelsen är fiktiv är det 

viktigt att skapa situationer där åskådaren kan sätta sig in i Beatrices situation och känna igen 

sig i henne. Four skildas i både boken och filmen som en hård och tuff person som till slut 

visar en mjuk insida mot personer han tycker om. Däremot skiljer sig skildringen av 

karaktären Four mellan verken på så sätt att boken tydliggör hans svagare sidor så som hans 

olika rädslor på ett tydligt och mer ingående sätt. Detta gör att han i boken framstår som en än 

mer dynamisk och verklig karaktär och vilket gör att läsaren får det lättare att relatera till 

karaktären.  

Relevansen av likheter och skillnader  

Trots att filmen Divergent är en adaption av boken och därför bör berätta innehållet utan 

större förändringar, är det klart att det förekommer skillnader i filmen jämfört med boken då 

de är två olika medier. Att framställa en film helt utifrån boken skulle kunna bli långtråkig att 

titta på, plus att en bok som består av drygt 350 sidor skulle betyda en oerhört lång film, om 

alla detaljer och scener inkluderas. Uppsatsens syfte samt ovanstående analys synliggör 

skillnader och likheter i framställningen av två karaktärer i bok jämfört med film, likheterna 

tas som självklara då filmen är en adapterad version av boken. Ifall det funnits fler skillnader 

än likheter hade man kunnat ställa sig frågande till huruvida filmen är en adapterad version 
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eller bara skapad utifrån inspiration från boken. Det hade även skapat förvirring kring titeln, 

då dessa är identiska i boken och filmen, som i sin tur skapar en förväntning om att man 

kommer att mötas av samma handling. För det är just förväntningarna det handlar om, en 

förväntar sig att möta samma händelser och karaktärer i ett verk som har samma titel och 

påstår sig ha samma handling, oavsett om man läst boken först eller sett filmen först. Lever 

inte det andra verket upp till förväntningarna och levererar samma handling, blir läsaren eller 

åskådaren missnöjd, vilket i sin tur minskar antalet läsare och åskådare till eventuell 

efterföljare. Däremot är det självklart att vissa skillnader finns då det, som tidigare nämnts, är 

svårt att göra en film utifrån allt som händer i en bok då det skulle resultera i en väldigt lång 

och tidvis långtråkig film. Skillnaden där Beatrice ofta gråter i filmen men håller tillbaka 

tårarna i boken kan vara en avgörande förändring för att åskådaren ändå ska förstå att hon är 

en relativt känslig karaktär, då det är svårare att förmedla tankar i film. Denna egenskap 

förtydligas i boken då vi får följa hennes tankar om att inte visa sig svag för andra fast hon 

egentligen bara vill brista ut i gråt. Ifall ändringen i filmen inte skett är det möjligt att hon 

istället framställts som en väldigt okänslig karaktär, vilket hade ändrat hennes personlighet 

ännu mer. På så sätt kan förändringar ändå ge liknande uppfattningar om karaktärsdrag, men 

visas ur olika perspektiv beroende på vad som är fördelaktigt för det aktuella mediet.  

Det är dessutom relevant att nämna att filmens framställning av karaktärerna är producentens 

tolkning av dem i boken, och kan vara orsaken till att skillnader som hur en hård och tuff 

person bör agera uppstår, eller hur karaktärer framställs som svaga. Däremot är de likheter 

mellan karaktärerna som både framkommer i boken och filmen sådant som anses extra viktigt 

och avgörande för karaktärens egenskaper, då detta är sådant som producenten valt att 

framhäva i filmatiseringen. Genom att undersöka vilka förändringar som sker med karaktärer, 

skapas även förståelse för vilka förändringar som sker då ett verk övergår i ett annat, som i 

detta fall, från bok till film. Även om det kan handla om tolkningar från producentens sida, 

som är nämnt ovan, kan det även vara relevant för det nya mediet att förändringarna sker, till 

exempel genom att vi inte får möjlighet att följa Beatrices tankar på samma utförliga sätt som 

i boken.  

Konsekvenserna av skillnader och likheter i klassrummet 

Filmens roll i många elevers vardag är betydligt större än bokens. Många barn och unga har 

lättare att följa berättelser om de får stöd i bilder, vilket filmen är ett gott exempel på. 

Eftersom att filmerna tar allt större plats i vardagen ses det heller inte som konstigt att 
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filmatiseringar av populära ungdomsböcker ofta når en ännu större popularitet. Det gör det 

därför lätt för barn att de ser en bok med ett namn, till exempel Divergent, och därefter hör 

talas om filmen med samma namn varpå de väljer att inte ge boken en chans utan ser filmen 

istället eftersom det dels går fortare, men även kräver mindre energi. Som lärare bör man 

därför vara medveten om påverkan olika medier har på barn och att det förekommer 

skillnader och likheter mellan en bok och dess adapterade filmatisering, även om adaptionen i 

sig innebär att endast förändringar genom anpassningen till det nya mediet sker. Det kan 

således skapa problem om en lärare låter någon enskild elev med lässvårigheter titta på 

filmatiseringen istället för att läsa boken, trots att handlingen är densamma. Eleverna kan då 

få olika uppfattningar om karaktärers egenskaper och olika sekvensers innebörd och syfte 

vilket kan skapa problem vid klassrumsdiskussioner och fortsatt arbete med berättelsen.  

Skillnaderna vid framställningen av Beatrice/Tris där hon i boken inte vill gråta framför 

andra, men i filmen gör det ofta kan göra att eleverna får olika bilder av karaktärens 

egenskaper, vilket i sin tur gör det svårt för eleverna att arbeta vidare och fördjupa sig i 

karaktärerna tillsammans. Det kan även bidra till att eleverna blir förvirrade och osäkra på 

vilken uppfattning som är korrekt, och vilka egenskaper karaktären egentligen har. De olika 

uppfattningarna kan självklart bidra med en djupare förståelse och analys av verken genom att 

undersöka vilka skillnader som finns och varför de uppstår. Eleverna bör även bli medvetna 

om att filmens framställning av karaktärerna är gjord utifrån en viss tolkning av innehållet i 

boken, vilket medför att elevernas tolkning av karaktärerna nödvändigtvis inte behöver vara 

fel, utan deras sätt att se på saken. En möjlighet för lärare att skapa förutsättningar för 

eleverna att upptäcka olika skillnader och likheter mellan verk kan vara att, likt denna 

uppsats, arbeta med en komparativ analys. Boglind och Nordenstam framhåller att 

komparativa metoder är utmärkta redskap för att analysera och jämföra olika verk i skolan, 

vilket både kan göras som helhet eller där kortare avsnitt kompareras (2016, s. 192-193). På 

detta sätt kan komparativa analyser lätt anpassas till klassen och enskilda elever för att skapa 

möjlighet för alla att delta i arbetet på något sätt. Genom att jämföra bok med film får 

eleverna utveckla läsförmågan och samtidigt sätta det lästa i jämförelse med berättelsen från 

en film, en framställningsform de möjligtvis är mer positivt inställda till. Jämförelsen mellan 

bok och film kan i sin tur göra att eleverna blir mer positivt inställda till böcker då de 

upptäcker att böckerna ofta är mer detaljerade än filmerna. Boglind och Nordenstam 

tydliggör, att trots filmens framfart anser många ungdomar att boken ofta är bättre än filmen 

då den ger en mer utvidgad berättelse (2016, s. 192-193).  
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För att skapa djupare diskussioner kring skillnader och likheter mellan karaktärerna är en 

möjlighet att använda sig av samtal i klassen, liknande boksamtal. Dessa kan utveckla 

elevernas förståelse av både berättelsen som helhet, men även mindre enheter som olika 

karaktärer. Samtalen kan både göras i mindre grupper och i helklass, på så sätt får eleverna ta 

del av olika tolkningar av händelser och karaktärers ageranden. I och med att den komparativa 

analysen både kan göras från berättelsens helhet och mindre sekvenser kan även samtalen 

styras utifrån kunskaper och självständighet i klassen. För att låta varje enskild elev få 

chansen att delta i samtalet är det möjligt att utföra dessa utifrån EPA-metoden, vilket betyder 

att eleverna först arbetar med analys och komparation enskilt, för att sedan diskutera i par och 

därefter lyfta sina åsikter och tankar i helklass. Detta arbetssätt ger eleverna möjlighet till 

många olika synsätt och ger alla en chans att göra sin röst hörd. Skolinspektionen påpekar i 

Läs- och skrivundervisningen inom ämnena svenska/svenska som andra språk i årskurserna 

4-6 (2016) att boksamtal och andra diskussioner kring texter dock sker i en relativt liten 

utsträckning i skolan. De hävdar att genom att öka dessa gynnar man dessutom läsförståelsen 

och skrivförmågan (s. 5). Lärarens roll i dessa samtal bör vara neutral men ändå tillgänglig för 

att styra samtalet framåt. Boglind och Nordenstam menar även att trots neutraliteten är det 

viktigt att läraren är väl förberedd och inläst på berättelsen för att kunna se till att samtalet är 

givande och utvecklas. På detta sätt blir läraren en samtalsledare som kopplar ihop elevernas 

tankar med varandra (2016, s. 199-201).  

Av resultatet av analysen i denna uppsats att döma kan Divergent som bok och film tänkas 

svår för barn att komparera i och med de få skillnader som finns. Dock finns möjligheten att 

använda sig av Divergent då eleverna använt sig av komparativa metoder vid tidigare tillfällen 

och fått mer kunskap kring metoden. Möjligheten att använda sig utav kortare sekvenser anses 

däremot vara rimlig vid ett tidigare skede, läraren kan då styra vilken sekvens som ska 

analyseras och kompareras. Till exempel skulle analys, komparation och samtal kunna föras 

kring en händelse i boken och filmen, hur någon agerar vid en speciell situation och varför.  

Vidare forskning 

Utöver Divergent ses möjligheten att jämföra bok med film stor. Det är viktigt att barn lär sig 

att vara kritiska till det de utsätts för, inte minst inom media. Filmen utsätter barn för ett 

färdigt koncept, oavsett om berättelsen är adapterad på en bok eller ej. Därför är det viktigt att 

lära sig att förhålla sig till den färdiga bilden, speciellt gällande karaktärer och samhällets 

uppbyggnad. Det är de vuxna i samhället som måste lära barnen att inte köpa allt de utsätts 
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för, det är på grund av detta som skeva kroppsbilder, egenskaper kopplade till en viss typ av 

människor och samhällsuppdelningar skapas. Därför skulle denna uppsats kunna 

vidareutvecklas genom att analysera hur barn påverkas av karaktärer och miljö i olika filmer. 

För att fördjupa denna analys ytterligare är det dessutom möjligt att addera de andra böckerna 

ur divergenttrilogin samt de resterande tre filmerna. Detta skulle generera en bredare bild av 

karaktärerna samt berättelsens helhet. Vidare skulle Divergent kunna jämföras i förhållande 

till annan ungdomslitteratur utifrån likheter och skillnader, till exempel ifall kvinnliga 

hjältefigurer framställs på ett liknande eller annorlunda sätt i de analyserade verken.   
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