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Abstrakt 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka under vilka premisser adaptioner och 

remakes under 2010-talet använder sig av digitala- och sociala medier inom den 

diegetiska världen i en historia ursprungligen skapad i en tidsperiod där dessa 

teknologier inte existerade. Uppsatsen kommer utgå ifrån två huvudsakliga teoretiker 

inom fälten adaptionsteori och remakestudier; Linda Hutcheon och Constantine 

Verevis. De teknologiska hjälpmedel som används frekvent i dagens moderna samhälle, 

i underhållningssyfte såväl som praktiska redskap, är i ständig utveckling. I en 

diskussion med Hutcheons och Verevis publicerade teorier kommer uppsatsen utöka 

och uppdatera vad som sägs om kulturella uppdateringar i remakes i dagens 

filmindustri. 

       Att en filmadaption betraktas som ett verk som bygger på en redan etablerad 

historia är sedan länge känt. En remake är en film vars historia har en föregångare inom 

samma konstform; rörlig media. Hutcheon definierar remakes som nära besläktat med 

adaptioner och därför kombinerar uppsatsen de två etablerade teoretiska perspektiven 

som är adaption- och remakestudier. Arbetet kommer utgå från redan utformade 

adaptionsformer och hur de ser på en remake med uppdaterat innehåll och ifall det, 

enligt dessa teorier, ses som något som är nödvändigt för att locka dagens filmpublik till 

biograferna. 

       För att styrka dessa teorier på ett så klart och tydligt sätt som möjligt så innehåller 

uppsatsen en fallstudie; Stephen Kings publicerade roman om Carrie från 1974 som har 

fått ett flertal filmadaptioner sedan dess. Uppsatsen studerar två av dessa filmer närmare 

nämligen historiens första filmadaption Carrie (Brian De Palma, 1976) samt den 

senaste remaken Carrie (Kimberly Peirce, 2013). Båda filmskaparna har lämnat 

grundhistorien näst intill orörd från Kings roman men vad som skiljer den första 

filmadaptionen från remaken är hur den senare har uppdaterat de kulturella byggstenar 

vårt digitala samhälle idag förlitar sig på. 
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1 Inledning 

 

I dagens digitala era som vi just nu befinner oss i tar sociala medier som Instagram och 

Facebook upp allt större del av vår vakna tid. Användandet av dessa sociala medier och 

nya teknologiska uppfinningar har även får allt större del i berättandet i rörlig media. 

Dessa kulturella uppdateringar i remakes har öppnat upp för ett flertal sätt att visa 

kommunikationsmöjligheter på; betydelsen i det en gång traditionella telefonsamtalet 

går nu att hitta i SMS-konversationer, videosamtal samt chattfunktioner över internet. 

Teknologiska apparater och hjälpmedel används nu inom ett flertal genrer och inte 

längre endast inom science fiction och kriminalfilmer; muntliga hot kommer numera 

även med fotograferade eller videoinspelade bevismaterial som förstärker hotet och 

internet har blivit ett hjälpmedel som ofta rådfrågas av villrådiga karaktärer. 

       Den omåttligt populära amerikanska tv-serien CSI: Crime Scene Investigation 

(2000-2015) fick efter sitt sista sända program ännu en spinoff; CSI: Cyber (2015-) där 

fokus ligger på internetrelaterad brottslighet. Och år 2013 togs mobbningen av Carrie, 

flickan med de telekinetiska krafterna, till en internetrelaterad nivå för maximal 

spridning i filmen med samma namn. Att kulturella uppdateringar sker i all form av 

rörlig media, och mer specifikt inom långfilmformatet, är ett konstaterat faktum av 

erkända filmteoretiker såsom Linda Hutcheon och Tomas Leitch. Den senare av de två  

har utvecklat termen updating som antyder att en films historia kvarstår men att den 

diegetiska världen har förflyttats till den rådande nutiden med alla de kulturella 

konventioner det innebär.1 Vad jag ämnar undersöka med arbetet är hur dagens 

kulturella uppdateringar ser ut i dagens remakes och hur de påverkar upplevelsen. 

       Bland de återkommande och därför mest tydliga exempel på inkorporerandet av 

dessa nya medium och teknologier ser jag i filmindustrin och i användandet av remakes. 

Jag vill undersöka vad som händer i filmens dieges när den diegetiska världen 

uppdateras till 2010-talets moderniteter då filmens föregångare inte hade tillgång till 

dessa. I en analys som tar hjälp av bland annat Linda Hutcheons adaptionsforskning och 

Constantine Verevis remakestudier vill jag försöka se vad dessa ändringar i den 

diegetiska världens tillgång till sociala medier och teknologiska uppfinningar tillför 

eller reducerar i originalets berättande. 

                                                 
1 Thomas Leitch, Film Adaptation and its Discontents: From Gone With the Wind to Passion of the 

Christ, Baltimore: John Hopkins University Press 2007, s.100. 
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       Då vi lever i vad som kan uppfattas som den digitala eran är just mitt ämnesval 

högst aktuellt och fortfarande tillräckligt outforskat för att kunna skapa en originell 

kandidatuppsats utan att citera tidigare forskningar kring mitt specifika ämne om 

användandet av digitala och sociala medier. Jag kommer att undersöka hur en films 

dieges ändras på grund av användandet av dessa digitala och sociala medier och vad de 

redan väl grundade filmteorierna säger om denna trend. 

 

 

1.1 Frågeställning och syfte 

 

Adaptionsstudier har sedan länge kretsat kring ett trohetsperspektiv mellan källa och ny 

produkt; det är ett ämne som är väl forskat om och är numera sedd som föråldrad och 

förgången. I och med det stora antalet remakes som produceras i dagens filmindustri 

och som får enorm kommersiell uppmärksamhet kommer jag istället att fokusera arbetet 

på en utgrening av adaptionsteorin; remakestudier. Med hjälp av dessa två 

forskningsfält kommer jag utföra en undersökning av två filmers relation till varandra 

utan att ge värderande åsikter i fråga om tycke och smak. 

       Syftet kring arbetet är att undersöka varför användandet har blivit mer och mer 

vanligt i dagens filmindustri samt vad dessa digitala tillägg med medföljande 

konventioner tillför våra kulturella erfarenheter i och med filmtittandet, vad de tillför 

berättandet men även se om det finns något mönster mellan adaptionsmönstret samt 

mängden digitala tillägg. 

       Bland de flera filmexempel som uppsatsen tar upp har jag valt Brian De Palmas 

adaption av Carrie (1976) samt Kimberly Peirce remake med samma namn från 2013 

som fallstudie. I min adaptionsanalys av de båda filmerna kommer begrepp och teorier 

som genomsyrat uppsatsen sedan tidigare diskuteras och ifrågasättas. 

 

Uppsatsens frågeställning är: 

- Hur förändras filmens plot och tema genom användandet av sociala medier och 

nya teknologier i dagens remakes av filmer vars föregångare producerades innan 

dessa teknologier existerade? 

- Hur förändrar dessa tillagda element publikens kulturella erfarenhet enligt 

teorier av bland andra Linda Hutcheon och Constantine Verevis? 
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- Finns det något samband med de ändringar som gjorts och de adaptionsmönster 

som finns definierande av Dudley Andrew och Michael B Druxman? 

 

 

1.2 Metod 

 

Med min frågeställning som grund kommer jag utgå ifrån adaptionsteorier och 

remakestudier och undersöka mina teorier i ett antal filmer och tv-serier. Jag har valt att 

begränsat mina film- och tv-serieval till nordamerikanska produktioner då jag anser mig 

ha betydligt mer inblick, erfarenhet och personligt intresse av de amerikanska 

filmtraditionerna än bland annat de europeiska filmtraditionerna. Fallstudien behandlar 

och analyserar två filmadaptioner av samma historia medan resterande filmexempel 

kommer användas som exempel i den inledande genomgången av adaptionsteorier och 

remakestudier. 

       Metod och tillvägagångssätt består av en inledande teoretisk del med utgångspunkt 

i adaption och remakestudier där tidigare forskningar ställs mot varandra och appliceras 

på dagens filmindustri och uppsatsens syfte och frågeställning. Dessa teorier 

introducerar min fallstudie som består av jämförandet av den visuella adaptionen av 

Stephen Kings roman Carrie (1976) med den senaste och mer  moderna remaken Carrie 

från 2013 som båda behandlar samma historia men skiljer sig rent kulturellt och hur de 

portätterar den diegetiska nutiden. 

       Under arbetes gång kommer begreppet digitala och sociala medier användas.2 Inom 

den samlingskategorin räknar jag teknologiska uppfinningar som till exempel 

smartphones, kameror till för att fotografera och filma samt surfplattor men även sociala 

medier som Facebook, Instagram, YouTube och liknande internettjänster. Fallstudiens 

två primära filmexempel valdes på grund av deras olika syn på samma historia och hur 

digitala- och sociala medier har tagit en sådan stor plats i diegesen fast utan att nya 

scener har lagts till i handlingen. Remaken från 2013 visar på hur den diegetiska världen 

har fått en modifierad realism vilket vi som publik känner igen oss i och accepterar. 

       Genom att undersöka vad filmkritiker och journalister har publicerat om ämnet eller 

filmerna som nämns under uppsatsens gång undersöker arbetet om detta fenomen är 

något som har uppmärksammats utöver filmteoretiker och filmvetare och om det isåfall 

påverkar filmen positivt eller negativt. 

                                                 
2 Arbetets bruk av dessa begrepp syftar på deras roll för filmens dieges. 
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1.3 Forskningsöversikt och teori 

 

Jag har valt att inte anpassa mitt arbete till trohetsperspektivet och hur det adapterade 

verket förhåller sig till originalet, källan, då det redan finns oändligt med texter om detta 

och det numera anses vara en orelevant frågeställning att ha. Istället kommer jag att 

utifrån adaptions- och remakestudier anamma ett perspektiv som fokuserar på filmernas 

innehåll. Målet är att granska hur två versioner av samma historia använder sig av olika 

kulturella markörer för att förstärka intrycket av den rådande tidsperioden. 

       Adaption- och remakestudier är nära sammankopplade i och med att båda handlar 

om repetition av ett annat verk, litterärt som visuellt. Därför kommer jag att anpassa 

Linda Hutcheons adaptionsteorier3 samt ett flertal av Constantine Verevis remakestudier 

på min frågeställning. 

       Hutcheon är känd för sina postmoderna teorier inom adaptionsforskning och där 

ibland hennes publicerade teorier om vad som faktiskt definierar en adaption och där 

inräknat även remakes.4 Mitt arbete kretsar till stor del kring hennes relativt nyligen 

publicerade och reviderade verk A Theory of Adaptation från 2013; jag har funnit 

hennes teorier anpassningsbara på just mitt ämne eftersom det handlar om teknologier 

som blev högst aktuella under 2010-talet. Hennes teorier om hur en films historia, om 

skriven under tidslösa föreställningar, kan anpassas till olika tidsperioder genom att 

alternera de kulturella konventionerna, har bidragit till mycket av arbetets inledande 

teoretiska del.5 

       Verevis är en universitetslektor i engelska, kommunikation och performance 

studies vid Monash University i Australien och har publicerat ett flertal böcker och 

artiklar om ämnet remakestudier. Boken Film Remakes6 tillsammans med artiklarna 

”Blockbuster Remakes”7 och ”Re-Viewing Remakes”8 kommer ligga till grund för 

mina remakestudier i fråga om hur publiken reagerar på en remake i diskussionen om 

essentialism9 och om hur filmindustrin ser remakes som en  pre-sold product för 

konsumenterna och vad den stämpeln tillför.10 

                                                 
3
 Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation (2006, andra reviderade upplagan) London, New York: 

Routledge 2013 
4 Hutcheon, s.170. 
5 Hutcheon, s176. 
6 Constantine Verevis, Film Remakes, Edinburgh: Edinburgh University Press Ldt. 2006. 
7 Constantine Verevis, “Blockbuster Remakes”, Akademisk Kvarter 7/2013 
8 Constantine Verevis, “Re-Viewing Remakes” Film Critisism 3/1997 
9 Verevis, Film Remakes, s.2. 
10 Verevis Film Remakes s.3. 
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       Inför min fallstudie kommer de teorier som arbetets inledande del kretsar kring att 

anpassas och utvecklas i samband med bland annat Thomas Leitch teori om hur 

remakes är en reinterpretation11 och hur det är kopplat till den paradox som kretsar 

kring publikens påstådda krav på remakes. 

 

 

1.4 Disposition 

 

Arbetet är uppdelat i två huvudsakliga delar; en teoretisk del som går igenom teorier 

inom adaption- och remakestudier samt den efterföljande fallstudien som innehåller en 

analys av två valda filmer Carrie (1976) samt Carrie (2013). I första avsnittet, om 

adaption- och remakestudier, kommer jag gå igenom de teorier som rör mitt ämnesval; 

uppdateringar inom remakes, och försöker knyta samman de två nära besläktade 

teorifälten genom att analysera samband och olikheter. 

       Min fallstudie tar upp dessa teorier med konkreta argument som finns att hitta i 

filmernas olika scener. Jag tar upp en diskussion om för- och nackdelarna med att göra 

dessa kulturella uppdateringar i remakes, dels för en publik som är obekant med 

historien samt de som känner till dess föregångare. Jag vill även visa på vilka 

underliggande problem dessa uppdateringar kan föra med sig samt vad kända teoretiker 

och kritiker säger om detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Thomas Leitch, “Twice-Told Tales: The Rhetoric of the Remake”, Literature/Film Quarterly 18/1990 

s.142. 
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2 Adaption- och remakestudier 

 

En adaption, inklusive remakes, har blivit definierat av John Bryant som en ”act of 

interpretation”.12 Linda Hutcheon anser att en adaption behöver nödvändigtvis inte vara 

en remediation vilket betyder att adaptionen behöver inte transformeras till ett annat 

medium.13 En stor del av adaptionsteorin går därför att applicera på remakes inom 

samma media i och med att en remake och dess föregångare är två produkter inom 

samma visuella medium.  

       Användandet av digitala- och sociala medier i remakes där dessa element inte 

existerade under tidsperioden då originalet producerades går att argumentera för inom 

fältet för  adaptionsteori och remakestudier. Människan och världen vi lever i är i 

ständig utveckling, allt från teknologier till nuvarande samhällsstrukturer utvecklas och 

därför sätter vi som publik mer press på att underhållningen ska hålla samma 

utvecklingstakt. Hutcheon menar på att adaptioner är skapta för att utveckla och anpassa 

samma historia till nya tid och rum.14 Utöver fallstudiens subjekt Carrie (2013) finns 

det tydliga exempel på detta fenomen i filmer som The Secret Life of Walter Mitty (Ben 

Stiller, 2013), Knock Knock (Eli Roth, 2015) och Annie (Will Gluck, 2014); det finns ett 

tydligt mönster i att den diegetiska historiens nutid aldrig definieras utan publiken antar 

att det utspelar sig i den rådande nutiden tack vare användandet av moderniteter  som 

mobiltelefoner, sociala medier och liknande kulturella konventioner som har anpassats 

till historien. 

       Hutcheons teori om kulturell adaption utgår från vad hon kallar för biologisk 

adaption; att adaptionernas historia anpassas efter vilken tid och plats de produceras i. 

De är justerbara och lätta att transformera till en ny omgivning.15 Utöver fallstudiens två 

exempel som kommer diskuteras i nästa avsnitt, går det att se spår av Hutcheons teori i 

den transnationella adaptionen av Jane Austens publicerade roman Pride and Prejudice 

nämligen Bollywoodinspirerade Bride and Prejudice (Kärlek och Fördom, Gurinder 

Chadha, 2004). Vad som särskiljer Chadhas remake från till exempel Joe Wrights 

                                                 
12

 John Bryant, “Textual identity and adaptive revision: Editing adaptation as a fluid text” i Jørgen Bruhn, 

Anne Gjelsvik och Erik Frisvold Hanssen (red.) Adaptation Studies: New Challenges, New Directions, 

London, New York: Bloomsbury Academic 2013, s.49. 
13

 Hutcheon, s.170. 
14

 Hutcheon, s.176. 
15

 Hutcheon, s.31. 
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brittiska adaption Pride and Prejudice (Stolthet och Fördom, 2005) är platsen där 

historien utspelar sig geografiskt samt tidsperioden. 

       Skillnaden mellan en kulturell adaption och en biologisk är att kulturella adaptioner 

ständigt får en ny betydelse. Richard Dawkins myntade begreppet mem (översatt från 

engelskan ‘meme’) som en kulturell replikator, en idé, som är anpassad för att få 

spridning genom kulturella erfarenheter.16 Hutcheon anpassar denna idé, denna mem, 

och använder uttrycket för att beskriva samma historias spridning och alternering 

genom ett antal producerade adaptioner och remakes.17 

       Constantine Verevis definierar ordet remake på tre olika sätt; som “films based on 

an earlier screenplay”, “new versions of existing films” och “films that to one degree or 

another announce to us that they embrace one or more previous movies”.18 En av de 

industriella fördelarna med att producera remakes är den nostalgiska och igenkännande 

faktorn som publiken uppfattar i åskådandet vilket för oss tillbaka till 

adaptionsstudierna och diskussionen om varför adaptioner har blivit så populära bland 

mainstreampubliken. Verevis uttrycker: 

 

Part of the pleasure, I want to argue, comes simply from repetition with variation, from 

the comfort of ritual combined with the piquancy of surprise. Recognition and 

remembrance are part of the pleasure [...] of experiencing an adaptation; so too is 

change.19 

 

Målet med remakes är att de ska uppskattas av dels publiken som sett originalet men 

även dem som ser på remaken som en enskild produkt och inte är bekanta med  

föregångaren.20 Det är 37 år mellan fallstudiens första filmadaption och den senaste 

remaken. När det kommer till användandet av digitala- och sociala medier i den verkliga 

världen har 90- och 2000-talisterna generellt sett större erfarenhet av dessa tekniker så 

som de ser ut idag i och med att de är uppvuxna i en tid då just den teknologiska 

industrin växte som mest. Med det sagt blir diskussionen om remakes svår att 

argumentera i eftersom originalets publik på 1970-talet möjligtvis inte uppskattar de 

                                                 
16 Staffan Ulfstrander och Per Johansson. “Richard Dawkins”, Nationalencyklopedin. 2015. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/richard-dawkins (Hämtad 2015-12-02) 
17

 Hutcheon, s. 32. 
18

 Verevis, Film Remakes, s.1. 
19

 Hutcheon, s.4. 
20

 Leitch, “Twice-Told Tales”, s.140. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/richard-dawkins
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moderniseringar som adderats i remaken i och med att de inte har samma syn på 

teknikernas betydelse och användning i den nutida existerande världen. 

       Mellan de två filmversionerna av The Secret Life of Walter Mitty (1947 och 2013) 

skiljer det 66 år och flera generationsskiften har skett mellan originalets publik och 

remakens. Det är inte bara verklighetens medier som har utvecklats och fått en förnyelse 

i den senare versionen men allting kring produktionen som filmspråk och redigering har 

också utvecklats. Filmens tema, precis som historien om Carrie, är tidlös så vad som är i 

behov av en uppdatering med tanke på det långa avståndet mellan de två 

filmversionerna, är en atmosfär och omgivning som dagens publik känner igen sig i.21  

Med tanke på moderniseringen som skett i just denna film är det inte heller säkert att en 

publik med statusen knowing, en publik som har kunskap om och är medvetna om att 

vad de ser är i själva verket en remake,22 skulle känna igen historien bortsett från titeln 

eller att nutidens publik känner ett behov av att vilja se föregångaren. 

       Inom remake studier talas det om två primära funktioner som rättfärdigar 

producerande av dessa filmer. Den första är uppbyggandet av mnemotekniska 

egenskaper; det vill säga att lära sig genom repetition, en slags minnesteknik. Den andra 

egenskapen remakes har är att de fungerar som ett arkiv och direktlänk mellan tidigare 

versioner av samma film.23 Vad dessa teorier inte behandlar och täcker upp i sina 

argument är filmer som döljer att de är remakes; så pass många alterneringar har skett 

att det inte längre är tydligt för publiken att vad de ser är en omarbetad historia. Dessa 

två funktioner är endast funktionella om filmen tydligen framstår som en remake samt 

att publiken har tidigare erfarenheter av originalversionen. 

       I ett försök att styra bort adaptionsteorier från ett hierarkisk förhållningssätt, att 

originalet automatiskt anses hålla en högre standard i kvalité grundat i att det är den 

första versionen, har Hutcheon valt att anpassa sina teorier efter synsättet att “Multiple 

versions exist laterally, not vertically.”24 Detta synsätt går emot den utdaterade synen på 

remakes som ett sätt att uppnå en säker kommersiell och vinstdrivande framgångssaga 

på enklast sätt och uppmuntrar istället en syn på remakes som ett kulturellt växande 

                                                 
21

 Anat Zanger, Film Remake as Ritual and Disguise: From Carmen to Ripley. Amsterdam: Amsterdam 

UP, 2006, s.17. 
22

  Hutcheon, s.120. 
23

 Anna Westerståhl-Stenport och Garrett Traylor, “The Eradiction of Memory: Film Adaptations and 

Algorithms of the Digital”, Cinema Journal 55:1/2015, s.78. 
24

 Hutcheon, s.XV. 
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utövande.25 Filmskapare bakom remakes blir ofta stämplade som lata av kritiker i och 

med att remaken ses som en pre-sold product.26 

       Remakes sker i nuläget inom de flesta kommersiellt framgångsrika genrer samt så 

används dessa digitala- och sociala medier på olika sätt; de kan hindra protagonisten 

från att nå sina mål lika väl som de kan användas som dens hjälpmedel. Utvecklingen 

av dessa medier i en films diegetiska värld har tidigare utvecklas naturligt med tiden 

inom specifika genrer. Användandet av utvecklade varianter av kommunikationsteknik 

och teknologier som smartphones, portabla datorer samt innovativa uppfinningar 

accepteras lättare om de ses inom kriminal-, action eller science fictionfilmen; 

teknologiernas närvaro hjälper protagonisten genom historien.27 

       I tv-serien 21 Jump Street (1987-1991) är en polisradio inbyggd i en bil bland de 

mer tekniska hjälpmedel som fanns för den tidens poliser. Medan de moderna 

motsvarigheterna till polisen i filmremaken 21 Jump Street (Phil Lord, Christopher 

Miller 2012) använder nutida teknologiska uppfinningar och tekniker som smartphones 

för kommunikation som dels kan utföras i tystnad genom SMS samt användandet av en 

bugg som placeras intill minneskortet på antagonistens telefon för digital avlyssning.    

Genom dessa egenskaper anser jag att filmen 21 Jump Street (2012) klassificerar sig 

under vad Thomas Leitch kallar för en updating av historien. Filmens setting, tema och 

stil anpassas från det i originalet till nutid för att den tilltänkta publiken ska se historien 

som relevant.28 

       I fallet med de två 21 Jump Street-versionerna kvarstår den övergripande 

handlingen; polisen går under täckmantel som tonåring på en skola för att avslöja en 

pågående droghandel. Vad som har uppdaterats mellan de två versionerna är nutida 

konventioner för hur ungdomar i dagens läge beter sig och kommunicerar. Att 

ungdomar år 2012 på en helt vanlig gymnasieskola inte kommunicerar via smartphones 

är mer eller mindre otänkbart. Enligt Leitch teori innebär det att en modern tappning av 

en föråldrad film inte skulle uppskattas av dagens publik utan att filmskaparna visa upp 

de självklara teknologier och hårdvaror som är en vardag för många. 

       Den ständiga utvecklingen av social medier och digitala utvecklingar, som har 

blivit en allt mer integrerad del av människors vardag, öppnar upp för en rad nya 

                                                 
25

 Westerståhl-Stenport, Traylor, s.76. 
26

 Verevis, Film Remakes, s.4. 
27
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28
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10 

strukturer, i berättandet av en historia, som inte tidigare var möjlig.29 Att den röststyrda 

lägenheten i remaken av Annie (Will Gluck, 2014) inte ses som någonting hämtat ur en 

science fictionfilm för dagens publik är på grund av att dessa teknologier har kommit 

ifatt den verkliga världen och är inte längre otänkbara. 

       Dudley Andrew, amerikansk filmteoretiker, har samma ställningstagande i frågan 

som Hutcheon och har därför anpassat sin taxonomi av adaptionsformer genom att se 

originalkällan och adaptionen såväl remaken som produktionsmässigt likvärdiga istället 

för som en hierarki. Han talar om borrowing, transforming och intersecting.30 

       Andrews term borrowing anspelar på ett verk vars filmskapare har precis som 

namnet antyder; lånat mer eller mindre omfattande delar material i form av till exempel 

en idé, innehåll eller tema från ett tidigare framgångsrikt verk.31 Återigen finner jag att 

de två versionerna av 21 Jump Street är ett tydligt exempel på vilken typ av remake det 

är enligt hans adaptionsteori.  Endast historiens grundpremiser är det som har lånats från 

originalet, resterande element som karaktärer, specifik handling och tidsperiod har 

ändrats. 

       Hutcheon uttrycker tydligt i sin bok från 2006 att remakes bör klassas som en form 

av  adaption.32 Andrews kategori transforming anser jag inte vara applicerbar på just 

remakes då  han har format indelningarna på ett adaptionsförhållande från ett litterärt 

verk transformerat till en visuell konstform. Hans förklaring av termen “whose 

[adaptionens] quest for fidelity of one kind or another inevitably ‘raises questions about 

the specificity of these two signifying systems’ of literatur and cinema,”33 går in på 

teorin om mediespecificitet där en adaption från film till film inte är applicerbar 

eftersom de båda verken tillhör samma medium. Andrew publicerade sin teori år 1984 

vilket kan förklara uteslutandet av remakes då Hutcheons text, som inkluderar remakes i 

adaptionsteorin, inte publicerades förrän 22 år senare, år 2006. 

       Arbetets fallstudie med två versioner av Carrie är vad Andrew skulle kategoriserat 

som en del av taxonomins intersecting; där adaptionen får minimalt med ändringar och 

originalet framställs tydligt i den nya versionen.34 Jag kommer gå in ytterligare på 

fallstudiens förhållningssätt med Andrews adaptionsmönster i arbetets nästa avsnitt som 

behandlar just fallstudien. 

                                                 
29

 Hutcheon, s.4. 
30

 Leitch, Film Adaptation and its Discontents s.93. 
31

 Leitch, Film Adaptation and its Discontents s.93. 
32

 Hutcheon, s.170. 
33

 Leitch, Film Adaptation and its Discontents s.93. 
34

 Leitch, Film Adaptation and its Discontents s.93. 
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Michael B Druxman har bildat en egen taxonomi av remakemönster; the disguised 

remake, the direct remake och the non-remake. Filmer inom kategorin disguised remake 

är som namnet avslöjar dolda remakes; originalets historia får ytterst få uppdateringar 

och kan få en ny titel men faktumet att det är en remake döljs för tittaren bakom en ny 

omgivning och ändringar i listan över karaktärer. En sådan remake menar Druxman 

väljer medvetet att inte uppmärksamma publiken på att vad de ser har en föregångare.35 

Den tidigare versionen nämns alltså inte i för- eller eftertexterna över 

produktionsinformation. 

       Thrillern Knock Knock (Eli Roth, 2015) är vad en skribent på IMDb kallar för en 

”official remake” av filmen Death Game (Peter S Traynor, 1977),36 vilket inte uttalas 

under den senare filmens introducerande- eller avslutande lista över upphovsmän och 

medverkande under produktionen. Titlarna överensstämmer inte; vilket var ett möjligt 

kriterium för Druxmans kategori disguised remake. Samt så fokuserar historien mer på 

digitala element; teknologier som smartphones med inbyggd kamera och sociala medier 

används som hjälpmedel i utpressningssyfte medan originalet använder fysiskt våld. 

Även detaljer som att taxibilar har bytts ut mot Uberbilar; privata chaufförer man hittar 

genom en applikation för smartphones, och att huvudkaraktären Evan tidigare jobbat 

som DJ visar upp vår tids realism. Remaken porträtterar dagens moderna man. 

       The direct remake går att hitta i remaken av den berömda Broadway musikalen med 

samma namn Annie (Will Gluck, 2015). Alterneringar har gjorts i och med att den 

utspelar sig i en modern nutid; den klassiska affärsmannen och hans herrgård som går 

att se i den tidigare filmadaptionen Annie (John Huston, 1982) har bytts ut mot en 

mobiltelefon-mogul vars moderna takvåning styrs med hjälp av röstkontroll och 

fingeravtryckavläsare. Sociala medier såsom Twitter har en stor del i filmens klimax 

vilket till slut leder till Annies lyckliga slut. En direct remake döljer inte vad dess 

historia baserar sig på,37 Gluck  har valt att inkorporera detta i filmens sluttexter. 

Karaktären Annie har funnits med sedan 1920-talet och har figurerat inom kulturella 

sammanhang sedan dess i och med musikalens succé. Tack vare att både Gluck och 

Huston har valt att använda de mer ikoniska sångerna från musikalen blir det ännu en 

påminnelse för publiken att detta är något som de sett och hört förut. 

                                                 
35

 Verevis, “Re-Viewing Remakes”, s4. 
36

 “Knock Knock Trivia”, IMDb. 2015. http://www.imdb.com/title/tt3605418/trivia?ref_=tt_trv_trv 

(Hämtad 2015-12-07) 
37

 Verevis, “Re-Viewing Remakes” s.4. 
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       Som nämnts tidigare anser Westerståhl-Stenport och Traylor att remakes har 

mnemotekniska egenskaper som fungerar till fördel för originalet som på så vis lever 

vidare tack vare remakes som håller dem aktuella då publiken blir påminda om 

originalet. Ett tydligt problem i deras teori är att dagens filmpublik som inte är bekant 

med remakens föregångare aktivt måste söka upp den informationen; för- och 

eftertexterna avslöjar konventionellt aldrig om det finns fler filmversioner av samma 

historia då det kan tolkas som marknadsföring för ett annat produktionsbolag. Vanligare 

är det att den publicerade förlagan nämns om historien härstammar från ett litterärt verk. 

Det är endast den vetande publiken, de som är knowing,  som är bekant med historien 

sedan tidigare som får ta del av dessa mnemotekniska egenskaper och blir påminda om 

filmens föregångare. 

       Den sista av Druxmans kategorier över remakes är en non-remake där det 

huvudsakliga argumentet inte fokuserar på om filmskaparen väljer att avslöja om 

historien är baserad på tidigare material eller inte utan en non-remake fokuserar på 

innehållet. Enligt Druxmans definition är en non-remake en produktion som innehar 

samma titel som föregångaren men har ändrat innehållet till oigenkännlighet från 

originalet.38 En produktion som kvalificerar sig in till non-remake kategorin och gör det 

med hjälp av digitala medier är The Secret Life of Walter Mitty (Ben Stiller, 2013). Ben 

Stillers remake har en föregångare från 1947 i filmen med samma engelska titel, Här 

kommer en annan är den svenska titeln och för regi står Norman Z McLeod. Remakens 

premiss är att protagonistens arbetsplats, en tidning, ska digitaliseras vilket gör att 

internet och allt förknippat med modernitet blir filmens antagonist. Utöver namn och 

vissa karaktärsdrag hos protagonisten är det ingenting som kopplar ihop filmerna. 

       Både inom adaptionsforskning och mer direkta remakestudier anser jag att 

adaptions- och remakemönster på de sätt som Andrew och Druxman lägger fram är 

otillräckliga och inte kan anpassas på dagens filmindustri. Jag förhåller mig till deras 

kategorisering på en ytlig nivå och ser deras teorier mer som riktlinjer än fasta 

kategoriseringar. Med kategorisering på det här viset hamnar alltid något film i 

“ingenmansland” på så vis att den inte passar in till hundra procent i någon av 

kategorierna. Jag har valt att ha med kategorierna som är nämnda ovan då jag har funnit 

dem användbara i argument då filmerna utan djupare analys passar in i kategorierna på 

en ytligare nivå och på så vis kan agera som hjälpmedel i mina egna forskningar kring 

ämnet om kulturella uppdateringar i remakes. 
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       Mina analyser av motiven bakom användandet av digitala- och sociala medier ledde 

mig till en rad filmer och dessas remakes producerade i 2010-talets USA. Bland de 

filmer jag har sett över, förutom de redan ovan nämnda, är The House on Sorority Row 

(Mark Rosman, 1983) och remaken Sorority Row (Stewart Hendler, 2009), Poltergeist 

(Tobe Hooper, 1982) och Poltergeist (Gil Kenan, 2015) samt And Soon the Darkness 

(Robert Fuest, 1970) och And Soon the Darkness (Marcos Efron, 2010). Deras 

adaptionsformer skiljer sig åt och användandet av digitala- och sociala medier 

distraherar, motiverar och inspirerar protagonisterna på olika sätt och till olika grad. 

Utvecklingen av teknologiska hjälpmedel som tidigare var mest representerade i 

kriminalfilmer kan nu ses som en överskridande trend för både genre och 

adaptionsteknik. 

       Stephen Silverman, kulturreporter på New York Post under delar av 1970-talet, 

hade redan då starka åsikter om Hollywoods återanvändande av tidigare producerade 

historier. Under 1970-talet var uppföljare, så kallade sequels, vad Hollywood 

anammade från tidigare blockbuster succéer. Silverman menar på att uppföljare har en 

tendens att förlora den uppbyggda stämning som originalet har; det som gör filmen 

minnesvärd och till en succé från början. Medan remakens största fälla, enligt 

Silverman, är tendensen att “overdressing to kill”.39 

       Med overdressing menar han ett överdrivet kliv till modernitet och allt vad det 

innebär i form av tekniska hjälpmedel bakom kameran till en förändrad historia i den 

diegetiska världen. Hans tidiga förutsägningar om vad som gör remakes till en svårsåld 

produkt är bevisad i Hutcheons teori om att adaptioner, där också remakes är inräknade, 

är en repetition men inte en upprepning.40 Silverman uttrycker att“[...] two hour plus of 

déjà vu does not play in the marketplace.”,41 det vill säga att historien måste ha 

genomgått en transformation på något sätt; uppdaterats, sedd från en annan synvinkel, 

eller liknande för att filmen inte bara ska få ett uppdaterat yttre med ett återupprepat 

innehåll. 

 

 

 

                                                 
39

 Stephen M Silverman, “Hollywood Cloning: Sequels, Prequels, Remakes, and Spin-Offs”, American 

Film 1978, s.25. 
40

 Hutcheon, s.7. 
41

 Silverman, s.25. 
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3 Fallstudie - Carrie (Brian De Palma, 1976) och Carrie 

(Kimberly Peirce, 2013) 

 

Historien som fallstudien utgår ifrån handlar om en flicka i yngre tonåren, Carrie, som 

efter en lång tid avskärmad från samhället nu har blivit placerad i en allmän skola. 

Carrie framstår som annorlunda och hon förstår inte de stereotypiska konventioner som 

innefattar en tonårsflickas liv. Genom mobbning och utfrysning av sina klasskamrater 

utvecklar hon en telekinetisk kraft som släpps lös vid starka känsloyttringar. Känslorna 

och krafterna blir i historiens avslutande scen så pass starka att Carrie inte längre kan 

kontrollera dem och de styr istället henne. Romanen Carrie, originalkällan, publicerades 

1974 i USA.42 

       Carrie (2013) är ett klart exempel på Hutcheon går igenom som en biologisk 

adaption; filmen är anpassad efter den omgivning och tidsperiod den är producerad i 

vilket är 2010-talets USA. Karaktärerna använder digitala- och sociala medier, som 

mobiltelefoner för kommunikation, internet som läromedel och videokameror kopplat 

till underhållningssyfte, med stor visad vana till skillnad från hur den första 

filmadaptionen ser ut i samma scener i och med att dessa teknologier inte existerade 

under produktionstiden år 1976. 

       För den publiken som redan är bekant med historien, vad Hutcheon kallar för 

knowing audience, kan de digitala- och sociala medietilläggen som används i filmen ses 

som en förstärkning av  mobbningen och attacken mot karaktären Carrie. Som redan 

bekant med historien påminns publiken av föregångaren till filmen de ser på, vare sig 

det är den litterära förlagan eller en tidigare filmadaption och de mnemotekniska 

egenskaper som Westerståhl-Stenport och Traylor tidigare diskuterat sätter in. För den 

del av publiken som är knowing förändras deras förväntningar mot de som ser på 

remaken som enskilt verk; en vetande publik letar efter de attribut som blivit 

uppdaterade och vad som har formaterats om. Det vill säga de letar efter vad som gör att 

filmen inte är en exakt kopia av föregångaren; här kommer de digitala- och sociala 

medierna in och ger filmen en ny prägel. 

       I remaken från 2013 finns det två primära scener där sociala medier och digitala 

hjälpmedel har fått en mer betydande roll; den introducerande duschscenen där 

övergreppet på en skräckslagen Carrie äger rum och filmas med hjälp av kameran i en 
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mobiltelefon samt uppbyggandet av filmens klimax som är balscenen där det filmade 

övergreppet återkommer och visas på storbildsskärmar runt om lokalen. De två scenerna 

blir sammankopplade då publiken återigen blir påmind som vad Carrie utsattes för i 

filmens början. De digitala hjälpmedlen används för att bibehålla informationen, det 

visuella, för att sedan upprepa och förstärka sina motiv i den senare scenen med hjälp av 

dem. 

       Westerståhl-Stenport och Traylor argumenterar för att användandet av symboler för 

den digitala informationskulturen som råder i dagens moderna samhällen runt om i 

världen går att se i dagens filmindustri och specifikt då i remakes där en tydlig ändring i 

historiens utspelade tid har skett. Adaption- och remakeprocessen visualiserar och 

förutspår hur digital kommunikation ser ut i nuläget och vad det kan komma att 

åstadkomma i framtiden.43 

       Klimaxen som utspelar sig på balen i Carrie (2013) initieras av just ett sådant 

exempel på digital kommunikation; ett SMS skickas från filmens antagonist till Sue, en 

av tjejerna som numera står på Carries sida. SMS:et antyder att något kommer att hända 

Carrie under balen. I den första filmadaptionen, Carrie (1976), ter sig samma scen på ett 

annorlunda sätt som varken stödjer bevisningen för den rådande tidsperioden filmen 

utspelar sig i eller direkt förklarar scenen för publiken. I filmen från 1976 ser man bara 

hur karaktären Sue reser sig från matbordet och lämnar huset. Det ges ingen förklaring 

till varför eller vart hon ska. I jämförelsen mellan de två scenerna finns bevisligen 

uppenbara element som stödjer Westerståhl-Stenport och Traylors teori att remakes är 

influerade av rådande digitala samhällskonventioner och normer.44 

       John Bryant har utvecklat termen fluid text inom adaptionsteori. Vad han menar 

med uttrycket är att ett verk existerar i multipla versioner av en reviderad text. Dessa 

revideringar kan göras av originalförfattaren, manusskribenten, läsaren eller publiken 

som anpassar verket efter de rådande kulturella kontexterna.45 Såväl bok- som 

filmversionerna av Carrie argumenterar för Bryants teori i och med att kulturen och 

standarden för sociala medier och dess användning tydligt speglar det nuvarande 

samhället, om än outtalat, och inte 1970-talet som originalet skrevs och antas utspelar 

sig i.  

       Bryant använder även termen cultural revision inom fältet för adaptionsstudier och 

menar på att adaptören, inom film ses det som filmskaparen, transformerar originalet 
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och anpassar innehållet till en annan publik samt tar upp den nuvarande standarden och 

eventuella problem i vårt kulturella samhälle.46 Peirce, som är regissören till den senare 

remaken av Kings historia om den mobbade flickan med telekinetiska krafter, har med 

hjälp av sina manusförfattare Lawrence D Cohen och Roberto Aguirre-Sacasa fört fram 

Carries historia till 2010-talet och den digitala eran. Mobbningen sköts numera till viss 

del anonymt bakom skyddande digitala skärmar vilket är ett stort samhällsproblem inom 

dagens mobbning och utanförskap. Carrie själv blir introducerad till det oändliga 

digitala biblioteket som kallas YouTube, något som hennes jämnåriga klasskamrater 

redan är bekant med sedan tidigare vilket bevisas för publiken genom en jämförelse av  

Carrie och hennes klasskamrat som hanterar fingerfärdigheten vid ett tangentbord i ett 

mycket snabbare tempo än vad hon kan prestera. 

       Mobbningen blir även förstärkt genom dessa nya teknologiska utvecklingar i och 

med att den ökända duschscenen filmas med en mobiltelefon och sedan spelas upp på 

ett flertal storbildsskrämar. Medan i Brian De Palmas adaption från 1976 är 

mobbningen mer fysisk och muntlig; Carries klasskamrater skvallrar och skrattar bakom 

hennes rygg på skönhetssalongen och till och med lärarna talar ner till henne med 

förödmjukande tonfall. 

       Remakens manusförfattares användande av digitala- och sociala medier har inte 

undgått kritiker och recensenter världen över; The Guardians Peter Bradshaw skriver    

“ [...] only tentatively updated to the digital age of cyberbullying and social media, and 

it is strangely pointless”,47 Richard Corliss, skribent för Time skriver “The only 

additions are [...] and that the bad girl Christina [...] now posts Carrie’s school-shower 

freakout as a viral video”48 och Betsy Sharkey för LA Times anmärker “Screenwriters 

Lawrence D. Cohen and Roberto Aguirre-Sacasa have added a prominent spot for those 

modern-day cyber-bully buddies — cellphones and social networks — with the 

widespread public humiliation they afford never more relevant.”49 

       Vad ovanstående tre recensioner har gemensamt i sin helhet är att alla nämner 

filmoriginalet till remaken, De Palmas film från 1976, och ställer de två filmerna mot 
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varandra i en jämförelse. Skribenterna har åberopat essentialism i sina texter; att 

privilegiera originalet framför remaken och att se hur remakens eventuella succén kan 

kopplas till hur den har använt sig av originalets essentiella egenskaper.50 Genom denna 

essentialism ses inte verket som självständigt utan hela tiden som en del av ett större 

nätverk. En remake förväntas generellt sätt alltid av publiken att vara bättre än 

originalet, vilket är anledningen till att den konsumeras. Paradoxalt vill publiken 

fortfarande se likheten med originalversionen samtidigt som de vill se filmen som en 

reinterpretation, att den levererar något nytänkande som föregående filmversion inte 

gjort.51 

       Receptionerna kring Carrie (2013) och värderandet av de moderna teknikerna som 

används inom historien har uppskattats av vissa medan just den aspekten har dragit ner 

ett eventuellt betyg hos andra skribenter. Genom intervjuer med regissören bakom 

remaken framgår det att användandet av dagens teknologi, som främst ungdomar 

använder frekvent för att kommunicerar på, har varit ett aktivt beslut från hennes sida.52    

     Studier visar att utvecklingarna inom teknologi, såväl bakom kameran som framför 

tolkar jag det som, har sedan en lång tid tillbaka varit bland de främsta anledningarna 

till producerandet av adaptioner och remakes, vilket öppnar upp för flera sätt att berätta 

samma historia.53 Verevis citerar filmkritiker Jim Hoberman som antyder att remakes 

började bli en trend i post-Jaws Hollywood kring 1975.54 Genom den bevisningen ser 

jag Silverman som väldigt nytänkande för sin tid under 1970-talet då han uttryckte sig 

om remakes genom att publicera “[...] a filmmaker can be his own worst enemy when it 

comes to modernization.”55 

       I en pressintervju inför premiären av Carrie (2013) talar Peirce om hur hon i sin re-

imagine process gjorde ett aktivt val att föra fram Kings historia till en modern nutid 

och anpassa den kulturella livsstilen ungdomar i skolåldern har idag. Hon menar att 

historien i sig, om utanförskap och viljan att bli accepterad av sina medmänniskor, är 

tidlös.56 Jag kan se ett tydligt mönster med hennes vilja att uppdatera historien för att 

överensstämma med 2010-talets kulturella normer med Hutcheons teori om en historias 
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cultural specifics; det vill säga att ändringar har gjorts för att filmen ska passa in på den 

nutida internationella marknaden och på den tilltänkta publiken.57 

       Peirce remake av De Palmas filmatisering av Carrie är vad som, enligt Verevis, kan 

klassas som en blockbuster remake. Det vill säga en produktion vars titel redan har en 

framgångsrik innebörd för publiken innan premiären på biografer. De är en pre-sold 

product.58 Att en viss del av publiken kan antas ha tidigare erfarenheter av karaktären 

Carrie och hennes historia bygger på två huvudsakliga argument; minst två tidigare 

filmadaptioner har gjorts innan Peirce; de större produktionerna har varit Brian De 

Palma år 1976 samt David Carson år 2002 med en hel generation av publik mellan sig. 

För det andra har författaren till den publicerade originalromanen Stephen King genom 

sina andra romaner med dess succéförknippade filmadaptioner blivit ett namn som 

symboliserar populära skräckhistorier vilket publiken blir påmind om i förtexterna. 

Remaken från 2013 döljer inte att historien baseras på Kings roman. 

       Framstående adaptionsstudier visar på att en publik har svårare att acceptera 

adaptioner och remakes av klassiska historier, ofta på grund av att den enskilda 

individen har genom egen fantasi ett bestående intryck av vad de personligen anser hur 

en historia eller karaktär ska se ut, alternativt så har deras första intryck av en film blivit 

det enda rätta i deras ögon.59 Umberto Eco har analyserat remakes ur ett ekonomiskt 

perspektiv och menar att alla remakes är, enligt honom, en återberättelse av en tidigare 

framgångsrik historia60 vilket styrker Verevis teorier om att remakes är pre-sold 

produkter.61 

       De digitala- och sociala medietillägg som adderats i Carrie (2013) ger filmen en 

mer modern känsla än vad De Palmas original kan kännas för remakens tilltänkta publik 

som är tonåringar och unga vuxna.62 De två filmerna har ingen uttalad tid de utspelar sig 

i; studerar man modet och hur karaktärerna ser ut går det att se likheter med 1970-talet 

då första filmadaptionen producerades medan remakens moderna teknologier och 

användande av dem styrker känslan av 2010-talet. Återigen har historiens cultural 

specifics alternerats till fördel för remaken. 
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       I den senaste remaken visar Peirce igen prov på hur hon använder kulturell 

utveckling i form av mediala hjälpmedel; efter att grisblodet faller visas en 

filminspelning av duschincidenten på flera storbildsskärmar runt om i balsalen vilket får 

publiken att brista ut i skratt riktat mot Carrie. Samma storbildsskärmar som publiken 

inne i balsalen minuter tidigare applåderat till då balens kung och drottning visades 

spatsera upp på scen. “Repetition with variation” skriver Hutcheon är en av 

egenskaperna samt njutningarna hos remakes.63 Hon påpekar också att definitionen på 

engelskans ord to adapt beskrivs som något man justerar och gör mer relevant,64 vilket 

Peirce gör genom att addera element som anses i dagens kulturella samhälle som 

relevanta på en skolbal. 

       Som jag nämnde i arbetets föregående avsnitt passar min fallstudie med de två 

versionerna av Carrie in i kategorin Andrew kallar för intersecting. Han förklarar det 

som “[...] the uniqueness of the original text is preserved to such an extent that it is 

deliberately left unassimilated in adaptation.”65 vilket det är tydligt att Peirce har 

förhållit sig till som filmskapare för remaken. I en intervju med “Dread Central”, en 

filmgenrenischad webbsida vars innehåll riktar sig till skräckfilmsentusiaster, talar 

Peirce om hur hennes kreativa process med filmen startade med ett möte med De Palma. 

Hon förklarar hur hon respekterar De Palma som regissör och verket han skapade 

1976.66 Utöver den introducerande scenen som etablerar mor-och-dotter förhållandet så 

är filmen nästintill identisk scenmässigt med sin föregångare. Peirces egna signum på 

den redan kända historien blev att inkorporera dessa digitala- och sociala medierna. 

       Carrie (2013) följer den paradox som kretsar kring remakes; att filmen strävar efter 

att efterlikna originalversionen så mycket som möjligt men vill tillföa något nytänkande 

som skiljer den åt från originalet och som skapar en känsla av originalitet. Jag finner att 

Carries historia är en klassisk, tidlös berättelse som med hjälp av rådande kulturella 

konventioner går att anpassa efter olika tidsperioder; vår digitala era symboliseras av 

teknologiska kommunikationsmedel samt social medier. Leitch var tidig med att 

argumentera för att remakes, vars mål är att överträffa sin föregångare, alternerar det 

ursprungliga materialet, som lämpar sig bäst vara en tidlös klassisk historia, och raderar 

alla referenser kopplade till en specifik tidsperiod för att sedan effektivt uppdatera 
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historien till en modern succé.67 Dock så är det inget garanterat sätt för att nå omedelbar 

framgång vilket jag har påvisat tidigare i arbetet. 

 

 

Slutsats 

 

Uppsatsen har gått igenom ett antal diskussioner om kulturella uppdateringar i tidslösa 

historier, vilket fallstudien påvisar, som förflyttas och därmed anpassas till en ny 

tidsperiod och användander nu en stor del digitala- och sociala medier inom diegesen. 

Med det transformerandet har jag kommit fram till att Hutcheons terori om cultural 

specifics har visat sig vara mest användbar. Jag anser att teorin går att applicera på alla 

olika tidsperioder; varje årtionde har något specifikt över sig som är kulturellt accepterat 

och som har blivit en symbol för den tidsperioden genom historien. 

      När en historia transformeras inom samma medium till den rådande tidsperioden 

följer därmed en rad kulturella konventioner med som filmskaparen till remakes måste 

förhålla sig till för att filmen ska uppfattas som trovärdig. De remakes som har 

diskuterats genom arbetets gång har alla tagit del av 2010-talets kulturella konventioner 

i form av digiala- och sociala medier; smartphones, olika digitala plattformar för 

kommunikation, röststyrda lägenheter och tidningsindustrins kanske värsta fiende i och 

med den digitala eran vi lever i; internet. 

      Dessa är alltså kulturella konventioner för vår nutid men hade en tidslös historia 

som Carries producerats under till exempel 1990-talet istället hade publiken sett hur 

skolans ungdomar använde freestyles lika frekvent som de idag använder smartphones 

och hur disketter användes som lagring av data till skillnad från dagens internetbaserade 

databas som är YouTube. Dessa principer gäller alla tidsperioder; det som historiskt sett 

anses vara stereotypiskt används och förstärks inom den diegetiska världen. 

       Under arbetes gång har jag med hjälp av redan etablerade adaption- och 

remakestudier kommit fram till att användandet av digitala- och sociala medier inom 

remakes under 2010-talet är en del av kulturella uppdateringar. Teoretiker som Leitch 

forskar inom adaptionsstudier om tekniken som kallas updating där historiens yttre 

anpassas till rådande samhällskonventioner. Även Hutcheons begrepp kulturell- och 

biologisk adaption kan anpassas till detta fenomen; ingen av de två nämner användandet 
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av dessa nya medier så som jag har analyserat dem men jag anser att deras teorier om 

vad som uppdateras i en historia är väl applicerbara på ämnet. 

       Uppsatsen har i den inledande teoridelen undersökt genom ett antal filmexempel 

hur en films handling ändras genom användandet av digitala- och sociala medier i 

remaken. I The Secret Life of Walter Mitty (2013) är detta fenomen något som ger 

filmen en helt ny handling från originalfilmen medan i Poltergeist (2015) och And Soon 

the Darkness (2010) är handlingen mer lik originalet men med en modern känsla i och 

med användandet av dessa medier. De tillhör alla olika adaptionsmönster, 

kategoriserade av Andrew och Druxman, men precis som arbetet påvisat så finns det 

inget samband mellan mönstret och de digitala- och sociala medierna samt deras roll i 

filmens dieges. 

       Dessa digitala- och sociala medier blir särskilt uppenbara när originalet har en viss 

klassisk standard, näst intill kanoniserat, och känt hos en bredare publik. Detta finner 

jag är fallet med Carrie (2013) i och med den publicerade originalromanen skriven av 

Stephen King under mitten av 1970-talets samt filmadaptionen av erkända filmskaparen 

Brian De Palma 1976. Jag anser även att uppdateringarna blir betydligt tydligare för en 

publik som är bekant med den tidigare versionen; publiken som såg De Palmas Carrie  

under 1970-talet har inte vuxit upp med digitala skärmar och deras innehåll som en del i 

vardagen på samma sätt som majoriteten av remakens tilltänkta målgrupp har gjort. På 

så vis blir diskussionen om essentialism relevant; hur eventuella tidigare erfarenheter 

och kunskaper påverkar publikens reaktioner och uppfattningar av remaken. 

       Diskussionen om ifall dessa kulturella uppdateringar anses nödvändiga för dagens 

filmpublik ses paradoxalt och är därför väldigt osäkert. Den publik som är bekant med 

den tidigare filmversionen ser remaken för de mnemotekniska egenskaper filmen 

framkallar men samtidigt begär publiken att filmskaparen till remaken ska ha bidragit 

med något nytänkande och att den ska sticka ut från sin föregångare på något sätt, 

varesig visuellt eller tematiskt. Som fallet med Carrie (2013) var recensionerna inte 

överrens; en del hyllande Peirces val att ta in Carrie till 2010-talet medan andra 

kritiserade försöket till moderniseringen. 

       Med de kunskaper jag införskaffat genom de analyser arbetet har krävt kan jag inte 

undgå att se till de remakes som är planerade att produceras inom de kommande åren; 

Dirty Dancing (Emile Ardolino, 1987) ryktas få en remake inom de närmaste åren 

regisserad av Kenny Ortega och samma gäller även klassiker som American Psyko 

(Mary Harron, 2000), The Birds (Alfred Hitchcock, 1963) och Scarface (Brian De 
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Palma, 1983). Dessa eventuella produktioner kommer i framtiden frambringa de 

mnemotekniska egenskaperna hos dem som är bekant med originalen och på så vis 

riskeras även de essentialistiska värderandet att förhindra åskådaren att se remaken som 

ett enskilt verk. Samtidigt så riskerar den nya generationen som inte är bekanta med 

originalen att gå miste om vad som är en del av klassisk amerikansk filmhistoria genom 

att endast se filmernas moderna modifieringar. 
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