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Sammanfattning: 
Denna studie har undersökt hur den kvinnliga huvudkaraktären Carrie White framställs i två 

versioner av skräckfilmen Carrie (1976 och 2013). Med bakgrund i att skräckgenren har kritiserats 

för sin framställning av kvinnliga karaktärer, har syftet varit att ur ett genusperspektiv jämföra hur 

Carrie skildras i den äldre respektive nyare filmversionen. Studien har genomförts med hjälp av 

semiotisk analys och den teoretiska ramen har utgjorts av olika varianter av feministisk 

psykoanalys. Analysen har framför allt fokuserat på tre aspekter av karaktärens framställning; 

Carries utseende, hennes relation till sin mamma och hur hon relaterar till sin övernaturliga 

förmåga. När det gäller karaktärens utseende har analysen visat att hennes kropp skildras som mer 

objektifierad och sexualiserad i den äldre versionen, vilket har kopplats till Mulveys teori kring den 

kontrollerande, manliga blicken. Vidare har analysen visat att Carrie framställs som mer aktiv och 

självsäker i den nya versionen, vilket yttrar sig dels i att hon är mer bestämd gentemot sin 

kontrollerande mamma och dels i att hon använder sin övernaturliga förmåga på ett kraftfullare sätt 

jämfört med den äldre versionen. Detta har relaterats till Smeliks teori kring att det i dagens visuella 

kultur är betydligt vanligare än tidigare att kvinnor får spela aktiva roller. Analysen har även visat 

att Carries styrka i båda filmerna är direkt kopplad till hennes kvinnlighet samtidigt som just denna 

kvinnliga kraft framställs som något hotfullt. Dessutom blir hon i båda versionerna vid flera 

tillfällen straffad och förnedrad på grund av sin kvinnlighet, vilket bland annat har kopplats till 

Mulveys teori kring hur kvinnan signalerar ett kastrationshot som därigenom kan avvärjas. 

Nyckelord: 
Skräckfilm, nyinspelning, semiotik, psykoanalys, Carrie, populärkultur, Mulvey, Smelik, Clover, 
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1. Inledning 

Skräckfilm är en genre som funnits sedan filmmediets tidiga dagar och som bibehållit sin 

popularitet sedan dess. Genren är idag framgångsrik både när det gäller ren produktion och när det 

gäller inblandningen av skräck i andra typer av narrativ (Prince 2004:1). Samtidigt som den 

konsekvent varit en av de populäraste genrerna i Hollywood har skräckfilm även varit en av de 

genrer som haft lägst anseende (Wood 1979:29). Filmer inom skräckgenren har ibland kritiserats för 

att skildra kvinnor på förlegade och nedvärderande sätt. Kritiken har bland annat handlat om att 

kvinnliga karaktärer i skräckfilmer allt som oftast framställs som hjälplösa offer (Williams 

1991:271). Det har även förekommit kritik mot ett återkommande mönster i en viss typ av 

skräckfilm där sexuellt frigjorda kvinnor blir mördade medan oskuldsfulla kvinnor överlever 

(1991:274). Det har även hävdats att skräckfilmer innehåller särskilt mycket våld riktat mot kvinnor 

och att detta våld dessutom är starkt sexualiserat (Jancovich 1992 refererad till i Jancovich 

2002:57).   

De senaste åren har ett flertal nyinspelningar av äldre skräckfilmer såsom Poltergeist (1982 och 

2015), The Omen (1976 och 2006) och Texas Chainsaw Massacre (1974 och 2003) producerats. 

Med tanke på den kritik som riktats mot skräckfilm angående dess skildring av kvinnor skulle det 

vara intressant att jämföra hur kvinnliga karaktärer framställs i en äldre och en nutida version av 

samma film. Denna studie kommer därför att undersöka hur den kvinnliga huvudkaraktären i två 

versioner av skräckfilmen Carrie (1976 och 2013) skildras för att ta reda på om och hur 

framställningen skiljer sig åt mellan den äldre och den nyare filmatiseringen.  

Enligt Stephen Prince återspeglar skräckfilm, liksom som andra filmgenrer, sociala och kulturella 

värderingar som råder i samhället under olika historiska perioder. Exempelvis handlar flera 

skräckfilmer från 1970-talet, såsom Exorcisten och The Omen, om barn som är besatta av demoner, 

vilket kan tolkas som en indikation på sociologiska konflikter inom rådande könsroller och 

familjens institution. Prince menar att det som skiljer skräckfilm från andra genrer är att den 

utforskar fundamentala frågor kring människans existens som går bortom kulturella och 

samhälleliga strukturer (2004:2). Upplevelsen av skräck är enligt Prince kopplad till mötet med det 

ovissa och onaturliga samt till en överträdelse mot konventioner för varande och kultur (ibid). Han 

menar vidare att skräckgenrens popularitet kan förklaras med att publiken aldrig tröttnar på att bli 

skrämd eftersom den aldrig slutar känna rädsla inför sina medmänniskor och sin omvärld (2014:3). 

	 �1



Det skiljer nästan 40 år mellan de två versionerna av Carrie, och under denna tid har synen på 

kvinnan och hennes position i samhället förändrats. Den första filmen utkom under 1970-talet, 

vilket i västvärlden var en period starkt präglad av feministiska idéer och kampen för kvinnlig 

frigörelse ledd av den andra vågens kvinnorörelse (Hannam 2014:75). Under 1980- och 90-talen 

blev kvinnorörelsen alltmer splittrad och upplevde dessutom bakslag på grund av politiska 

förändringar. Medierna kallade ibland denna period för post-feministisk, vilket var menat som kritik 

mot den andra vågens kvinnorörelse och dess ”omoderna” idéer. Begreppet antyder att feminismen 

har blivit överflödig eftersom jämställdheten gjort framsteg på flera områden (2014:89-91). Den 

nya filmversionen utkom 2013, och det finns tecken som tyder på att feministisk politik fått nytt liv 

sedan millennieskiftet. Trots att förutsättningarna och kraven ser annorlunda ut idag, menar somliga 

att vi kan vara på väg mot en tredje vågens kvinnorörelse (2014:92). Rosalind Gill skriver i 

introduktionen till Gender and the Media (2007) att dagens medielandskap karaktäriseras av en 

stark motsägelsefullhet när det gäller genusfrågor. Hon menar att feministiska idéer idag har 

kommit att bli alltmer allmänt accepterade samtidigt som feminismen är mer ifrågasatt än någonsin 

tidigare (2007:1). Mot bakgrund av dessa kontextuella skiftningar är det särskilt intressant att 

jämföra framställningen av en kvinnlig karaktär i två versioner av samma film från just dessa två 

tidsperioder.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats att jämföra hur den kvinnliga huvudkaraktären framställs i två versioner 

av skräckfilmen Carrie, baserade på Stephen Kings roman från 1974 med samma titel. Den första 

filmatiseringen av Carrie gjordes 1976 och den senaste nyinspelningen utkom 2013 (imdb 2016). 

Filmerna har en kvinnlig huvudkaraktär och handlingen berör teman som kvinnlig sexualitet och 

frigörelse, vilket gör dem intressanta att studera ur ett genusperspektiv. Studien kommer att 

genomföras med hjälp av semiotisk analys och tar sin teoretiska utgångspunkt i feministisk, 

psykoanalytisk filmteori. Analysen kommer framför allt att fokusera på huvudpersonen Carrie 

White och har för avsikt att jämföra hur olika aspekter av hennes karaktär framställs i de båda 

filmerna. De frågeställningar som studien kommer att utgå ifrån är följande: 

- Hur framställs huvudkaraktären i de två versionerna av filmen Carrie ur ett genusperspektiv? 

- Vilka likheter och skillnader finns mellan de båda karaktärsskildringarna? 
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1.2 Avgränsning 

Studien kommer att utgöras av en semiotisk analys av en äldre och en nyare filmatisering av 

Stephen Kings roman Carrie. Den första filmen utkom 1976 och är regisserad av Brian de Palma 

medan den nyaste versionen utkom 2013 och är regisserad av Kimberly Pierce (imdb). Det finns 

ytterligare en filmatisering av Carrie från 2002 som denna studie kommer bortse ifrån, eftersom det 

skulle innebära en alltför stor mängd material. Trots att filmerna innehåller flera intressanta 

kvinnliga karaktärer kommer analysen framför allt fokusera på huvudkaraktären Carrie White. 

Analysmaterialet kommer att utgöras av specifika scener som har valts ut eftersom de förekommer i 

båda filmerna och för att de fokuserar på Carrie White, vilket utgör en bra förutsättning för en 

jämförande analys av hur karaktären framställs. Dessutom innehåller scenerna intressanta aspekter 

att analysera ur ett genusperspektiv.  

1.3 Filmernas handling 

Eftersom filmerna är baserade på samma roman är handlingen i princip densamma i båda 

versionerna. Filmernas huvudkaraktär är sjuttonåriga Carrie White som bor i en amerikansk 

småstad med sin strikt religiösa mamma. Carrie är blyg och bortkommen och blir mobbad i skolan. 

Efter att ha blivit utsatt för en förnedrande händelse i omklädningsrummet efter en idrottslektion 

upptäcker Carrie att hon har övernaturliga krafter i form av telekinesi, vilket innebär att hon kan 

flytta föremål med hjälp av tankekraft. Sue, en av flickorna som var med vid händelsen, får dåligt 

samvete och övertalar sin pojkvän Tommy att bjuda Carrie på skolbalen. När Carries värsta 

plågoande Chris blir bestraffad av idrottsläraren efter incidenten i omklädningsrummet bestämmer 

hon sig för att hämnas på Carrie. Då Chris iscensätter sitt elaka skämt på skolbalen, använder Carrie 

sin övernaturliga förmåga med full kraft för att hämnas, vilket resulterar i ett blodbad.  

2. Tidigare forskning   
Det finns en hel del forskning kring skräckfilm som fokuserar på frågor rörande genus och 

sexualitet. Enligt Barry Keith Grant brukar könsskillnader och genus tillskrivas särskilt stor 

betydelse i filmer inom  skräckgenren (2015:1), vilket kan vara en förklaring till detta. Ett exempel 

på en sådan studie är Barbara Creeds “Horror and the Monstrous Feminine: An Imaginary 

Abjection” (1986), som undersöker kopplingen mellan skräck och kvinnlighet. Hon menar att 
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skräckfilm tenderar att associera kvinnan med monstruositet genom hennes avvikande från den 

manliga normen (Creed 1986). Ett annat exempel är Linda Williams artikel “When the Woman 

Looks” (1984), som undersöker hur Laura Mulveys teori krig den manliga blicken kan appliceras på 

skräckfilm. Enligt Williams är skräckfilm en av få genrer där kvinnliga karaktärer tillåts att uppvisa 

sexuellt begär genom en aktiv, kvinnlig blick. Dock blir kvinnorna straffade på grund av detta, 

vilket antyder att kvinnligt begär associeras med monstruositet (Williams 1984:34-35).  

Det har även gjorts studier som jämför originalversioner och nyinspelningar av skräckfilmer ur ett 

genusperspektiv. I artikeln ”’Re-Imagining’ Hegemony and Misogyny in the Contemporary Slasher 

Remake” (2010) diskuterar Ryan Lizardi den kulturella betydelsen av raden av nyinspelningar av 

slasher-skräckfilmer från 70- och 80-talen som kommit under 2000-talet. Förutom att jämföra hur 

nyinspelningarna relaterar till originalversionerna vill han även studera hur filmerna relaterar till 

nutida kulturella problem. Lizardi vill även undersöka om de nya versionerna har samma 

ideologiska betydelse som sina förlagor som spelades in under en annan tidsperiod. Analysen 

fokuserar framför allt på originalversionerna och nyinspelningarna av The Texas Chainsaw 

Massacre (1974 och 2003) och The Last House on the Left (1972 och 2009). Lizardi kommer fram 

till att nyinspelningarna uppvisar en påfallande ideologisk kontinuitet, men på ett mer överbetonat 

och stiliserat sätt jämfört med originalfilmerna (2010:114). Enligt Lizardi innehåller 

originalversionerna av filmerna destruktiva teman som brutalt våld mot kvinnor och misogyni, vilka 

har förstärkts i de nya versionerna. Lizardi menar att nyinspelningarna därmed undergräver en 

progressiv utveckling av maktstrukturer, framför allt vad gäller könsroller (2010:121).   

I “‘Look What You Did to Me!’: (Anti)Feminism and Extratextuality in the Remake of A Nightmare 

on Elm Street (2010)” diskuterar Kyle Christensen (2016) samspelet mellan anti-feminism och ny 

teknik i nyinspelningen av en skräckfilm från 80-talet. Han konstaterar inledningsvis att många 

forskare har hävdat att så kallade slasher-skräckfilmer från 1970- och 80-talen genomsyrades av 

misogyni och nedvärdering av kvinnor, vilket enligt dem var en reaktion mot den tidens 

feministiska våg (2016:29). Christensen noterar vidare att det har rått en trend under 2000-talet att 

spela in nya versioner av filmer inom denna genre, och menar att det är angeläget att undersöka hur 

publikens uppfattning av budskapen i dessa filmer påverkas av det nya millenniets förändrade 

former av mediedistribution (2016:29). Utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv jämför och analyserar 

han de två alternativa slut och det extramaterial i form av intervjuer och kommentarer till 

handlingen som finns tillgängliga på Blu-ray-versionen av A Nightmare on Elm Street från 2010 

(2016:32). I analysen kommer han fram till att det alternativa slut som endast finns att ta del av på 
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Blu-ray-versionen är betydligt mindre anti-feministiskt i sitt budskap än det slut som förekommer i 

DVD- och bioversionerna av filmen (2016:39). Dessutom anser Christensen att de olika typer av 

extramaterial som finns att tillgå på Blu-ray-versionen, såsom intervjuer, kommentarer och 

liknande, kan antas påverka publikens uppfattning av filmens budskap i olika riktningar eftersom de 

fokuserar på olika aspekter av filmen (2016:43-44).  

3. Teoretisk ram 
Den teoretiska ramen utgörs till en del av Laura Mulveys feministiska variant av poststrukturalistisk 

psykoanalys. Mulveys idéer kompletteras av Anneke Smeliks moderna omtolkning av klassisk 

feministisk filmteori. Dessutom relateras analysen till Carol J. Clovers resonemang kring den 

kvinnliga offer-hjälten i skräckfilm. Enligt Barry K. Grant har psykoanalys varit den vanligaste och 

mest effektiva utgångspunkten som använts inom forskningen kring skräckfilm (2015:3), och 

eftersom denna studie utgår från ett genusperspektiv är feministisk psykoanalys ett lämpligt val av 

teoretiskt ramverk. 

3.1 Feministisk poststrukturalistisk psykoanalys 

Laura Mulveys essä ”Visual Pleasure and Narrative Cinema” från 1975 är en av de mest 

inflytelserika texterna inom psykoanalytisk feministisk filmkritik (Rose 2007:113–114). Mulvey 

(1975) studerar klassiska Hollywoodfilmer med hjälp av psykoanalys med syftet att ta reda på hur 

vår fascination för film förstärks av redan existerande mönster för fascination som finns inom oss 

och de sociala konstruktioner som formar oss. Mulvey beskriver sitt synsätt som politisk 

psykoanalys, och har för avsikt att belysa hur det patriarkala samhällets undermedvetna har 

strukturerat filmens form (1975:58).  

Mulvey identifierar två former av visuell njutning inom populärfilm som hon menar bör 

ifrågasättas. Den första är skoptofili, en term lånad från Freud som innebär njutning av att titta på 

andra. Detta involverar att se andra som objekt och utsätta dem för en kontrollerande blick, men 

även att använda en annan person som ett visuellt objekt för sexuell stimulering (1975:60). Den 

andra formen är narcissistisk skoptofili, som utgår från den franske psykoanalytikern Jaques Lacans 

begrepp spegelstadiet. Mulvey menar att det går att dra en parallell mellan uppbyggnaden av ett 

barns ego och njutningen av filmisk identifikation. Under spegelstadiet upplever barnet att 
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spegelbilden är mer fulländad än den egna kroppen, vilket resulterar i uppfattningen att det finns ett 

ideal-jag. Detta leder i sin tur till att barnet senare i livet identifierar sig med andra. På samma sätt 

som ett barn både känner igen sig själv och inte i spegeln, känner åskådaren både igen sig själv och 

inte på filmduken (1975:61).  

Enligt Mulvey skapar populärfilm två motsägelsefulla former av visuell njutning genom att 

uppmuntra både skoptofili och narcissism. Detta är motsägelsefullt eftersom den ena innebär en 

separation mellan subjektets erotiska identitet och objektet på skärmen och den andra kräver 

identifikation mellan jaget och objektet på skärmen genom åskådarens fascination av och 

igenkänning med sin like (1975:62). I en värld strukturerad av ojämlikhet mellan könen, har den 

visuella njutningen delats upp i aktiv/manlig och passiv/kvinnlig. Den manliga blicken fokuserar på 

kvinnan som formas utifrån manliga fantasier, medan kvinnan blir betraktad och visas upp. Mannen 

är därmed bäraren av blicken medan kvinnan uppvisar ”to-be-looked-at-ness”. Mulvey menar att 

kvinnor på film traditionellt haft två funktioner i det att de fungerar som åtråvärda objekt både för 

filmens karaktärer och för åskådaren (1975:62-63). Vidare menar hon att populärfilm är 

strukturerad kring narrativa moment associerade med den aktiva mannen och spektakulära moment 

associerade med den passiva kvinnan. Den manliga åskådaren fixerar först blicken på hjälten för att 

tillfredsställa sin självbild för att därefter fästa blicken på hjältinnan för att tillfredsställa sitt 

sexuella begär (1975:63-64).  

Begreppet kastrationskomplex är hämtat från Freuds utvecklingslära och har att göra med hur barn 

uppfattar könsskillnader (Rose 2009:114). Kvinnan på film signalerar enligt Mulvey könsskillnad, 

och hennes avsaknad av manligt könsorgan antyder ett hot om kastration. Ett sätt för det manliga 

undermedvetna att undvika detta hot är att nedvärdera, straffa eller rädda det skyldiga objektet. Ett 

annat sätt är att förneka kastrationen genom att byta ut kvinnan mot ett fetisch-objekt eller förvandla 

kvinnan till en fetisch så att hon verkar mindre hotfull. Detta kan göras genom att kvinnliga 

karaktärer framställs som extremt vackra och genom att kvinnans kropp skildras som ett objekt 

enbart för åskådaren istället för att hon visas ur den manliga filmkaraktärens perspektiv. Ofta 

fokuserar kameran i detta fall på specifika delar av kvinnans kropp (Mulvey 1975:65). Mulvey 

menar att kvinnor på grund av kastrationskomplexet inte kan skildras i filmer på sina egna villkor, 

utan enbart i patriarkala termer, som kastrerade icke-män (Rose 2009:115).      
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3.2 Feministisk filmteori för 2000-talet  

Anneke Smeliks uppdaterade tolkning av klassisk feministisk filmteori tar bland annat upp Laura 

Mulveys idéer kring hur den manliga blicken bidrar till att objektifiera kvinnor på film (2007:180). 

I ”Lara Croft, Kill Bill, and the battle for theory in feminist film studies” (2007) diskuterar Smelik 

hur actionhjältinnor framställs i nutida film genom att analysera de kvinnliga huvudkaraktärerna i 

filmerna Tomb Raider och Kill Bill. Smelik använder sig av denna analys för att utvärdera huruvida 

klassisk feministisk filmteori fortfarande är användbar eller behöver uppdateras för att kunna 

appliceras på dagens visuella kultur.   

Enligt Smelik är begrepp som kastrationskomplex och synen på kvinnan som underlägsen eller 

ofullständig på grund av sin avsaknad av ett manligt könsorgan i behov av omtolkning utifrån ett 

modernt feministiskt perspektiv. Hon föreslår därför att den anatomiska föreställningen om en 

kastrerad kvinnokropp kan bytas ut mot en mer symbolisk tolkning där den kvinnliga kroppen 

signalerar en olikhet (”otherness”) i en kultur dominerad av män. Denna neutraliserade tolkning 

innebär att kvinnan ständigt påminner män om hennes olikhet, snarare än att hon signalerar ett hot 

om kastration. Smelik menar att feministisk filmkritik har influerat filmskapare under de senaste 

årtiondena, vilket har lett till att bilden av kvinnan som passiv har dekonstruerats. Detta har 

resulterat i att kvinnliga skådespelare oftare får mer aktiva roller och att kvinnor får spela fler 

huvudroller, inklusive sådana som är aktiva och våldsamma (2007:181).  

Smelik identifierar ett antal tendenser vad gäller voyeurism, det vill säga den sexuella aspekten av 

skoptofili, i nutida film. En av dessa är att voyeurismen i mindre grad är riktad genom den manliga 

blicken, vilket innebär att åskådaren inte ser genom den manliga karaktärens blick utan snarare 

genom en neutral kamera. Samtidigt menar hon att ”to-be-looked-at-ness” har ökat och att 

kvinnokroppen i dagens visuella kultur allt oftare skildras som naken och erotisk. En annan tendens 

Smelik tar upp är att de senaste årtiondenas fitness-kultur har förändrat vår syn på kroppen, vilket 

lett till att både kvinnliga och manliga skådespelare inte bara förväntas vara vackra utan även smala 

och vältränade (2007:182). Smelik menar att den voyeuristiska blicken därigenom har 

internaliserats i omöjliga ideal i form av en smal men samtidigt stark och välformad kropp. Dessa 

tendenser har enligt Smelik resulterat i en mer jämlik representation av kvinnor och män, eftersom 

blicken blivit neutral istället för enbart manlig och eftersom båda könen numera blir objektifierade 

(2007:183).  
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Smelik diskuterar liksom Mulvey även begreppet narcissistisk skoptofili och Lacans föreställning 

om spegelstadiet. Spegeln är enligt Smelik ett vanligt motiv i visuell kultur som används för att 

förmedla en karaktärs narcissistiska självreflektion. I klassiska Hollywoodfilmer är detta ofta ett 

tecken som visar på en kvinnlig karaktärs svaghet eller sjukdom. Smelik menar att dagens visuella 

kultur skildrar narcissism än mer än tidigare, men att det numera snarare används som ett tecken på 

styrka och självständighet. Enligt Smelik kan narcissismen leda till att en kvinnlig skådespelare får 

inta en mer aktiv roll i en film samt låta henne ta makten över sin to-be-looked-at-ness (2007:185).  

Vidare noterar Smelik att idén om spegelstadiet även gäller för åskådaren, eftersom denne genom 

att identifiera sig med den starka och attraktiva hjälten återupplever identifikationen med ett ideal-

jag. Hon påpekar att Mulvey var kritisk till att kvinnliga åskådare enbart kunde identifiera sig med 

den manliga hjälten som idealbild, eftersom identifikation med den objektifierade hjältinnan var 

underordnad eller masochistisk. Numera kan däremot kvinnliga åskådare identifiera sig med 

idealbilden av en kvinna som har styrka och makt samtidigt som hon är vacker och attraktiv. Enligt 

Smelik kan dock detta få negativa konsekvenser. Idealbilden som presenteras är i mångt och mycket 

ouppnåelig i en kultur som hyllar ungdom och fitness, samtidigt som bilderna vi ser ofta är digitalt 

manipulerade till perfektion. Eftersom mycket få människor kan känna igen sig själva i denna 

idealbild, kan många känna sig missnöjda med den egna självbilden (2007:185). 

3.3 Den kvinnliga offer-hjälten 

I ”Her Body, Himself: Gender in the Slasher Film” (1989) diskuterar Carol J. Clover genus i 

slasherfilmer. Slasherfilmen är en undergenre till skräckfilmen i vilken mördaren med få undantag 

är en man och offren mestadels är kvinnor som alltid är unga och vackra och ofta är sexuellt 

frigjorda (1989:234). När genrens framställning av kvinnor har diskuterats, har enligt Clover 

fenomenet ”the final girl”, eller den kvinnliga offer-hjälten, inte tagits med i beräkningen 

(1989:235). ”The final girl” syftar på den kvinnliga karaktär i slasher-filmer som introduceras i 

början av filmen och som överlever ända till slutet, vilket gör henne till hjälten i berättelsen 

(1989:236). Clover menar att den diskussion som förs kring dessa filmer oftast utgår från 

föreställningen att manliga karaktärer representerar män och kvinnliga karaktärer representerar 

kvinnor, vilket i förlängningen rättfärdigar impulser av sexuellt våld hos män och uppmuntrar 

impulser att träda in i en offerroll hos kvinnor. Enligt Clover är det sällan som könsöverskridande 

identifikation diskuteras, och då det görs handlar det oftast om att kvinnor kan identifiera sig med 

manliga karaktärer och inte tvärtom.  
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Clover tar även upp resonemanget kring ”den manliga blicken”, som förutsätter att vi som åskådare 

sätts i en position där vi identifierar oss med män och mot kvinnor. Med detta i åtanke frågar sig 

Clover hur det då går att förklara intresset hos en till största delen manlig publik för en genre som 

innehåller en kvinnlig offer-hjälte (1989:235). Clover förklarar detta med att manliga åskådare 

under filmens gång växlar mellan att identifiera sig med mördaren och den kvinnliga offer-hjälten 

allteftersom kameran växlar mellan deras respektive synvinklar (1989:237). Hon påpekar även att 

mördaren i slasher-filmer ofta är en feminiserad man samtidigt som ”the final girl” är en 

maskuliniserad kvinna (1989:238). Den kvinnliga offer-hjälten är tillräckligt manlig för att männen 

i publiken ska kunna identifiera sig med henne samtidigt som hon är tillräckligt kvinnlig för att de 

ska kunna betrakta henne som ett erotiskt objekt (1989:241).    

4. Metod och material 
Analysen har genomförts utifrån de riktlinjer för kritisk, visuell analys som rekommenderas i A 

companion to qualitative research (2004). Dock har metoden anpassats en aning för att passa 

studiens material och syfte. Författarna föreslår att analysen delas in i fyra faser, där den första 

innebär att forskaren skaffar sig en övergripande bild av och känsla för materialet som ska studeras, 

skriver ner eventuella frågor och noterar meningsmönster (2004:241). För min studie innebar detta 

att jag började med att se igenom båda filmerna för att få en övergripande uppfattning om filmerna 

och noterade vilka tydliga skillnader och likheter som gick att urskilja dem emellan och vilka teman 

som verkade relevanta att studera.  

I fas två föreslås bland annat att en forskningsfråga formuleras och att nyckelscener som 

förekommer i materialet noteras (2004:241). För min del innebar detta att mina preliminära 

frågeställningar formulerades om och att ett antal nyckelscener som är relevanta för framställningen 

av karaktären valdes ut för närmare analys. Scenerna valdes ut eftersom de skildrar olika aspekter 

av karaktären och tillsammans bidrar till en helhetsbild av Carrie White. Scenerna förekommer 

dessutom i båda filmerna, vilket gör dem lämpliga att använda för en jämförande analys av vilka 

skillnader och likheter som finns mellan skildringarna. 

I fas tre rekommenderas bland annat att en strukturerad mikroanalys genomförs, där varje utvald 

scen studeras i detalj, citat väljs ut och detaljerade beskrivningar noteras (2004:242). För min studie 

innebar detta att jag studerade de utvalda nyckelscenerna i respektive film flera gånger samt 

analyserade dem i detalj med hjälp av relevanta semiotiska verktyg samt valde ut passande citat.  
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I den fjärde och sista fasen föreslår författarna att forskaren ser om materialet i sin helhet, funderar 

på hur forskningsfrågan kan besvaras utifrån det valda materialet och skriver en tolkning (ibid). För 

denna studie innebar detta att jag såg om båda filmerna och utifrån mina frågeställningar lade till 

respektive tog bort några nyckelscener och därefter formulerade min analys. Såsom påpekas i boken 

har inget visuellt material samma betydelse för samtliga åskådare, utan det är var och ens egen 

unika tolkning som växer fram genom interaktion med materialet (2004:240). Därmed vill jag även 

betona att de tolkningar som presenteras i denna studie är mina egna och högst personliga sådana. 

Min förståelse av materialet är givetvis präglad av mina egna referensramar och av de normer och 

värderingar som råder i en viss kultur och under en viss tidsperiod. Med hjälp av relevanta teorier 

och en metod som underlättar i tolkningsprocessen hoppas jag dock kunna motivera mitt 

resonemang och bidra med en kvalificerad tolkning.  

4.1 Semiotik 

De utvalda scenerna ur de båda filmerna har studerats med hjälp av semiotisk analys. Semiotik är en 

vanlig metod för visuell analys som handlar om att undersöka hur bilder skapar mening. Metoden 

bidrar med en mängd analytiska redskap för att plocka isär en bild och studera hur den fungerar i 

relation till bredare meningssystem (Rose 2007:74). Semiotik kan översättas till läran om 

teckensystem, och utvecklades delvis av lingvisten Ferdinand de Saussure. Inom semiotiken sägs 

det att ett tecken består av två delar: det betecknande och det betecknade. Det betecknade innebär 

ett koncept eller objekt, medan det betecknande syftar på en bild eller ett ljud som sitter ihop med 

det betecknade. Exempelvis kan ordet ”spädbarn” vara det betecknande för det betecknade ”en 

mycket ung människa som varken kan prata eller gå”. Saussure betonade att relationen mellan det 

betecknade och det betecknande är godtycklig (2007:79). Inom litteratur finns det vanligtvis ingen 

likhet mellan de båda delarna. Inom film är däremot det betecknande och det betecknade nästan 

identiska, eftersom en bild till skillnad från ett ord har ett direkt förhållande till vad den 

representerar (Monaco 2009:176). 

Enligt filosofen Charles Sanders Pierce finns det tre olika typer av tecken som skiljer sig åt 

beroende på relationen mellan det betecknande och betecknade ser ut: ikon, index och symbol. I ett 

ikoniskt tecken representerar det betecknande det betecknade genom en tydlig likhet. Exempelvis är 

ett fotografi av en person ett ikoniskt tecken på den specifika personen. I ett indexikalt tecken finns 

det en inneboende relation mellan det betecknande och det betecknade. Exempelvis är rök ett 

indexikalt tecken på eld (Monaco 2009:186). I ett symboliskt tecken råder en konventionell men 
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godtycklig relation mellan det betecknande och det betecknade. Exempelvis är de flesta ord 

symboliska tecken eftersom det betecknande representerar det betecknade genom konvention 

snarare än likhet (Rose 2007:83).  

Inom semiotiken görs även en åtskillnad mellan syntagmatiska och paradigmatiska tecken. Inom 

film är syntagmatiska tecken de tecken vars mening är beroende av de tecken som kommer före 

eller efter dem i en sekvens. Eftersom filmer består av sekvenser av tecken är syntagmatiska tecken 

särskilt viktiga inom filmsemiotik. Exempelvis kan ett visst tecken i en film få speciellt stor 

betydelse eftersom det har förekommit i en tidigare scen. Paradigmatiska tecken är tecken vars 

mening är beroende av deras kontrast till alla andra tänkbara tecken (Rose 2007:84).  

Denotation och konnotation är två centrala begrepp inom semiotiken som har att göra med hur 

tecken förmedlar mening. Denotation syftar på den mest bokstavliga betydelsen eller den första 

betydelsenivån av det betecknande. Exempelvis denoterar en bild på en ros en viss typ av blomma. 

Konnotation handlar om kulturella associationer och hur det betecknade förmedlar mening på den 

andra betydelsenivån. En ros kan exempelvis konnotera kärlek och passion eller ett politiskt parti 

som blomman förknippas med (Gill 2007:48). Film har en unik konnotativ förmåga i det att 

filmskaparen kan påverka hur ett objekt uppfattas genom att använda olika vinklar, kontraster, 

färger och liknande (Monaco 2009:180). 

Semiotik är en lämplig metod för denna studie eftersom den tillhandahåller ett flertal begrepp som 

kan användas för att genomföra en detaljerad analys av de utvalda filmscenerna. Dessutom kan 

metoden användas för att avläsa bilders betydelser på flera nivåer, vilket bidrar till en djupare 

förståelse av filmernas innebörd.  

5. Analys och resultatredovisning 

Följande scener förekommer i båda filmversionerna alternativt kan betraktas som motsvarigheter till 

varandra, då en del scener i den nyare versionen gjorts om och ibland även flyttats framåt eller 

bakåt i handlingen eller delats upp i flera kortare scener. Redovisningen av var och en av scenerna 

inleds med en förklaring till varför den valts ut till analysen och vilken eller vilka aspekter som är i 

fokus. Därefter beskrivs och analyseras den äldre respektive nyare versionen av scenen för att 

kunna jämföra vilka skillnader och likheter som finns dem emellan gällande framställningen av 

huvudkaraktären.  
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Det är främst tre olika aspekter som analysen fokuserar på. Den första aspekten handlar om hur 

Carrie framställs utseendemässigt och hur hennes kropp skildras, vilket är relevant eftersom 

filmerna skiljer sig åt en del i detta avseende och för att det på denna punkt finns intressanta 

paralleller att dra till de teorier som används. Den andra aspekten har att göra med hur Carrie ser på 

och använder sig av sin övernaturliga förmåga, vilket är intressant eftersom hennes kraft har direkta 

kopplingar till hennes kvinnlighet. Den tredje aspekten handlar om Carries relation till och beteende 

gentemot sin mamma. Detta tas upp eftersom det är en central del i båda filmernas handling och av 

stor betydelse för Carries personliga utveckling. Carrie slits i båda filmerna mellan sin 

kontrollerande och strikt religiösa mamma och en vilja att bryta sig loss och bli en självständig, ung 

kvinna. En tolkning är därför att Carries mamma representerar det kvinnoförtryck eller den 

patriarkala ordningen som kvinnorörelsen kämpar för att frigöra sig från, vilket gör relationen 

mellan henne och Carrie särskilt intressant att studera.       

5.1 Carries förnedring i omklädningsrummet 

Den första scenen som valts ut för analys visar hur Carrie framställs utseendemässigt och hur 

hennes kropp skildras. Det är dessutom den scen där Carrie först introduceras för åskådaren och där 

hon presenteras som karaktär. 

Carrie 1976 (00:24): 

I den första filmen inleds scenen med att en grupp tonårsflickor spelar volleyboll på en 

idrottslektion. En flicka som kallas Carrie (Sissy Spacek) står för sig själv och duckar med rädd 

uppsyn när bollen kommer emot henne. Någon knuffar till henne och när lektionen är över och 

flickorna lämnar planen får hon kommentaren ”You eat shit!”. Inledningen på scenen konnoterar att 

Carrie är osäker på sig själv och är rädd för att göra bort sig, men även att hon är utanför i klassen 

och blir mobbad av de andra flickorna.  

Därefter klipper kameran till ett omklädningsrum och under en ganska lång sekvens följer kameran 

de nakna och halvnakna tonårsflickorna i ultrarapid. De skrattar och slåss med handdukar, torkar 

håret och gör sig i ordning, allt ackompanjerat av drömsk flöjtmusik. Flera av flickorna har kraftig 

könsbehåring och bröst, vilket konnoterar att de har passerat puberteten. 

Sedan vandrar kameran mot duschen där Carrie står ensam. Även hennes dusch visas i slowmotion 

till samma flöjtmusik och rummet är immigt av ångan från vattnet. Hon är blek och smal med 

fräknig hy, vilket ger ett bräckligt intryck. I västerländska kulturer utgör ljus och mörker en 

	 �12



vedertagen dikotomi där ljus och färgen vit förknippas med renhet och oskuld medan mörker och 

färgen svart associeras med ondska och synd. Carries ljusa hår och hy konnoterar därför 

oskuldsfullhet, vilket förstärks av hennes späda kroppsbyggnad som konnoterar barnslighet. Det 

barnsliga intrycket förstärks även av kontrasten till klasskamraternas mer välutvecklade kroppar. 

Kombinationen av dessa attribut bidrar till att framställa Carrie som svag och utsatt. Hon ser ut att 

njuta av duschen och medan hon tvålar in sig zoomar kameran in på olika kroppsdelar som bröst, 

mage och lår. Här går det att dra en parallell till Mulveys resonemang kring hur kvinnokroppen 

framställs, eftersom Carries kropp skildras som ett fetischerat objekt för filmens åskådare genom att 

kameran fokuserar på olika kroppsdelar (1975:65). 

När kameran stannar vid Carries lår ser vi hur tvålvattnet plötsligt blandas med blod och musiken 

tystnar. Hastigheten återgår till det normala och Carries blick är fylld av skräck när hon ser blod i 

sin hand. Trots att hon själv verkar oförstående är det blodiga vattnet ett sannolikt index på att hon 

har fått mens. Hon springer i panik ut från duschen till de andra och ropar på hjälp. De andra 

tjejerna börjar skratta när de förstår att det är mensblod och kastar bindor och tamponger på henne 

samtidigt som de skriker ”Plug it up, plug it up!”. Idrottsläraren kommer in och bryter upp scenen 

och lugnar ner Carrie samtidigt som en taklampa plötsligt krossas, vilket vi senare förstår orsakas 

av Carries övernaturliga kraft.  

I denna scen framställs Carrie som ett offer genom att den visar att hon är ensam och utstött och 

utsätts för kränkande behandling av sina skolkamrater i en utsatt situation. Dessutom konnoterar 

Carries utseende och kroppshållning svaghet och oskuldsfullhet, vilket förstärker intrycket av att 

hon är ett offer. Det är även intressant att notera att Carrie blir förnedrad och straffad i samband 

med att hon får sin första mens och därmed blir kvinna, vilket stämmer överens med Mulveys teori 

kring att kvinnor på film utgör ett hot som ofta avvärjs genom att de bestraffas eller nedvärderas 

(1975:65).   

Carrie 2013 (04:15): 

I den nya filmen inleds motsvarande scen med att vi får se en grupp tonåringar, både pojkar och 

flickor, iklädda badkläder i en simhall på en idrottslektion. Flera av flickorna ler behagfullt mot 

pojkarna som samtidigt tittar på och granskar flickornas kroppar. Detta kan kopplas till Mulveys 

resonemang kring att män tittar och kvinnor uppvisar ”to-be-looked-at-ness”, även kallat 

narcissistisk skoptofili (1975:62-63). En flicka som kallas Carrie White (Chloë Moretz) står ensam 

med framskjutna axlar och håller hårt i sin handduk medan de andra skrattar och ler. När en pojke 
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tittar på Carrie viker hon snabbt undan med blicken. När flickorna i nästa klipp befinner sig i vattnet 

står Carrie ensam invid poolkanten och undviker bollen. Inledningen konnoterar liksom i den äldre 

filmen att Carrie är blyg och osäker och verkar vara utanför i klassen.  

Liksom i första filmen klipper kameran därefter till ett omklädningsrum där samma flickor befinner 

sig, men den långa, drömska sekvensen med nakna kroppar är borttagen i den nya versionen. Vi ser 

hur Carrie sakta går in i duschen där hon är den enda som befinner sig. Hennes hållning är hukad 

och hon ser sig försiktigt omkring vilket ger ett osäkert intryck, men när hon vrider på duschen och 

börjar tvåla in sig ser hon ut att njuta. Liksom i första filmen ser vi denna sekvens i ultrarapid och 

till ljudet av stråkmusik. Carries kropp filmas även i den nya filmen genom att olika kroppsdelar 

zoomas in, men sekvensen är betydligt kortare än i originalfilmen och kameran fokuserar främst på 

hennes ansikte. Enligt Smelik har ”to-be-looked-at-ness” ökat i dagens visuella kultur, vilket yttrar 

sig i att kvinnokroppen oftare skildras som naken och erotisk (2007:182). Just i denna scen kan vi 

dock konstatera att kvinnokroppen snarare är mindre exponerad och sexualiserad än i den äldre 

versionen. Carrie är liksom i första filmen blek och smal, men i denna version är hon mer 

konventionellt vacker med sitt blonda hår och fylliga läppar. Det enda som gör att hon sticker ut 

från de övriga flickorna är hennes osäkra hållning och uppsyn. Detta kan relateras till Smeliks teori 

om hur idealbilden i dagen visuella kultur blivit alltmer ouppnåelig och att skådespelare numera  

har större krav på sig att utstråla ungdomlighet och skönhet (2007:185).  

Plötsligt tappar Carrie tvålen i golvet och ser blod på sina händer. Hennes blick fylls av skräck och i 

panik ropar hon på hjälp. I inledningsscenen i den nya filmen har vi fått se när Carries mamma 

föder barn till synes ovetande om att hon är gravid och hört henne ropa på hjälp med samma panik i 

rösten. Därmed bildar dessa båda rop på hjälp ett så kallat syntagmatiskt tecken, eftersom samma 

tecken som förekommer i flera scener förstärker dess betydelse (Rose 2007:84). Liksom i den äldre 

filmen reagerar de andra flickorna med att börja kasta tamponger på Carrie och ropa ”Plug it up, 

plug it up!”. En av flickorna filmar dessutom händelsen med sin mobilkamera, vilket sätter in 

filmen i en nutida kontext. När idrottsläraren kommit in och avstyrt situationen, fäster Carrie 

blicken på en taklampa som plötsligt går sönder. 

Carrie framställs i denna scen som ett hjälplöst offer även i den nya versionen, men här i flera 

bemärkelser. Hon är dels ett offer för vad som händer med den egna kroppen och för de andra 

flickornas hån på grund av detta. När händelsen dessutom filmas förstärks förnedringen och 

utsattheten eftersom det innebär att hon inte kommer att kunna styra över vilka som kommer att se 

videoklippet. Däremot utstrålar Carries utseende i den nya filmen inte samma spröda barnslighet 
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som i den äldre versionen, vilket gör att hon inte uppfattas som lika avvikande från sina 

klasskamrater och därmed inte heller lika utsatt. Detta tycks skådespelaren försöka kompensera för 

genom överdrivet hukad hållning och osäkert kroppsspråk.   

5.2 Carrie kommer hem efter incidenten i skolan  

Den andra scenen har valts ut för analys eftersom den visar Carries relation till och beteende 

gentemot sin mamma. Scenen ger dessutom en tydligare bild av Carries situation, vilket resulterar i 

att vi får en större förståelse för hennes beteende.    

Carrie 1976 (12:12): 

Carrie har blivit hemskickad från skolan efter incidenten i omklädningsrummet. Hennes mamma 

kommer hem och får ett telefonsamtal medan Carrie sitter hopkrupen i trappan och lyssnar. 

Mammans allvarliga min när hon talar i telefon i kombination med hotfull musik gör att vi förstår 

att det är dåliga nyheter. Solskenet utomhus utgör en skarp kontrast mot det dunkla mörkret inne i 

huset, vilket inger en känsla av obehag. Mamman ropar på Carrie som försiktigt kommer ner för 

trappan och frågar vem det var som ringde. Mamman säger bistert: ”You’re a woman now”. Carrie 

frågar varför mamman inte har sagt något, vilket vi kan anta syftar på att hon inte berättat om mens. 

Mamman slår då till henne med en bok och börjar läsa högt ur boken om kvinnans synd. Mamman 

är helt klädd i svart och filmas nerifrån, vilket får henne att framstå som mäktig och hotfull. Carrie 

sitter ihopkrupen på golvet och filmas uppifrån vilket gör att hon uppfattas som utsatt och svag. 

Carrie säger att hon inte har syndat, men mamman verkar inte lyssna. Hon säger att Carrie hade 

sluppit blöda om hon inte hade syndat och att hon kanske har tänkt syndiga tankar och blivit frestad 

av djävulen. Den första mensen symboliserar kvinnlighet och övergången från flicka till kvinna, och 

mammans reaktion på att dottern fått mens tyder på att hon förknippar kvinnlighet med synd.  

Därefter stänger mamman in Carrie i en klädkammare och säger att hon ska be. Först stretar Carrie 

emot och skriker men väl inne i den dunkla klädkammaren lugnar hon plötsligt ner sig, tänder ett 

ljus och börjar be med blicken fäst på ett krucifix som sitter på väggen. Krucifixet är en vanlig 

kristen symbol vars innebörd är att Jesus dog på korset för människans synder. Carries plötsliga 

undergivenhet vid anblicken av krucifixet indikerar att hon känner skuld och ber om förlåtelse för 

sina synder.  

Mamman sitter och syr när Carrie kommer ut och försynt säger ”Thank you, mama”. Mamman, 

som även hon lugnat ner sig, säger att Carrie kan gå och lägga sig. När Carrie kommer upp på 

	 �15



övervåningen stirrar hon in i en spegel och ser panikslagen ut, varpå spegeln plötsligt krossas. Den 

krossade spegeln kan tänkas symbolisera en splittrad självbild, vilket indikerar att Carrie känner 

förvirring över vad som håller på att hända med henne. När mamman hör oväsendet och går upp för 

att se vad som hänt är spegeln ihopsatt och Carrie låtsas be sin aftonbön. Scenen avslutas med att en 

bild på Jesus reflekteras i spegeln. Bilden går från suddig till klar och sprickorna i spegeln bildar en 

triangel runt Jesus ansikte. Triangeln används traditionellt som en symbol för Gud, och kan stå för 

treenigheten eller Guds allseende öga, vilket förstärker den ikoniska bildens religiösa betydelse. 

Denna scen framställer återigen Carrie som ett offer, men nu som ett offer för mammans strikta och 

kontrollerande uppfostran som utövas i Guds namn. Dessutom ger scenen en förklaring till Carries 

naivitet och försiktiga beteende, eftersom den visar att Carrie lever en mycket skyddad och isolerad 

tillvaro och att hon utsätts för både psykisk och fysisk misshandel av sin strikt religiösa mamma. 

Som tidigare nämnts symboliserar den första menstruationen steget från flicka till kvinna, och även 

i denna scen förknippas mens med skam och skuld och Carrie blir återigen straffad på grund av det 

faktum att hon blivit kvinna. Här kan vi åter dra en parallell till Mulveys resonemang kring hur 

kvinnor utgör ett hot genom att de signalerar könsskillnad och antyder hot om kastration, vilket kan 

undvikas genom att bestraffa eller förnedra dem (1975:65). Carries mamma framstår i denna scen 

som extremt misogyn och fundamentalistisk och som någon som kontrollerar och begränsar Carrie. 

En tolkning kan därför vara att mammans karaktär representerar patriarkala krafter som vill 

förhindra kvinnors frigörelse och kvinnors rätt till sin sexualitet.       

Carrie 2013 (13:38): 

Mamman har blivit kontaktad av skolan efter händelsen i omklädningsrummet och har kört Carrie 

hem. När mamman ber henne följa med in säger Carrie tvärt nej och ifrågasätter, liksom i den äldre 

filmen, varför mamman aldrig har berättat om mens. En liten pojke kör förbi på en cykel och ropar 

”Crazy Carrie!”, varpå Carrie spänner blicken i honom och cykeln plötsligt välts omkull.  

När Carrie kommer in i huset står mamman och mumlar för sig själv samtidigt som hon bankar sitt 

huvud i väggen. Hon konstaterar liksom i den äldre filmen att Carrie nu har blivit en kvinna och 

börjar sedan rabbla bibelcitat och prata om kvinnlig synd. Liksom i första filmen säger hon att 

blodet är Guds sätt att straffa kvinnan och att Carrie blöder för att hon har syndat. Carrie säger emot 

sin mamma och menar att hon inte har syndat och att det mamman påstår om synd inte ens står i 

Bibeln. När mamman tvingar Carrie att gå in i klädkammaren och be stretar hon emot och ropar på 

hjälp, och väl därinne bankar hon frenetiskt på dörren och skriker att hon vill komma ut. När Carrie 
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slutligen vrålar ”God, you suck!” bildas det en spricka i dörren och knakande ljud hörs från huset. 

Detta kan tolkas som att Carrie inte enbart kritiserar sin mamma utan även Gud och religiösa 

konventioner. Kameran zoomar sedan in på ett blödande krucifix som sitter på väggen i 

klädkammaren varefter vi ser hur Carrie snyftande börjar be.  

Carrie har i denna scen fler repliker och talar med tydligare röst än i den äldre filmen, och framställs 

som betydligt mer självsäker och bestämd gentemot mamman. Hon vågar även ifrågasätta det 

mamman säger om kvinnlig synd och kritiserar till och med Gud, vilket visar att hon har svårt att 

finna sig i den roll som hon blir tilldelad av mamman och att hon har en egen åsikt och vilja. Carrie 

framstår i denna scen som mer aktiv och självsäker än i originalet, vilket stämmer in på Smeliks 

resonemang kring hur bilden av kvinnan som passiv har dekonstruerats i dagens visuella kultur 

(2007:181).  

5.3 Carrie läser på om telekinesi och använder sin nya kraft  

Den tredje scenen har valts ut för analys eftersom den visar hur Carrie använder sig av och ser på 

sin övernaturliga förmåga, och för att den är ett bra exempel på hur olika detta framställs i de båda 

versionerna. 

Carrie 1976 (27:28): 

Efter att flera oförklarliga incidenter har inträffat ser vi i denna scen hur Carrie letar böcker på 

biblioteket. Hon bläddrar i ett kartotek under rubriken mirakel, vilket antyder att hon misstänker att 

hennes hittills oförklarliga förmåga har en religiös förklaring. I boken The secret science behind 

miracles får hon reda på att telekinesi innebär förmågan att flytta föremål eller orsaka förändring 

med hjälp av tankekraft. Därefter slår hon ihop boken och lämnar biblioteket och scenen är över. 

Detta antyder att det räcker för henne att veta vad detta innebär och att hon inte är ensam om att ha 

en övernaturlig förmåga. Carrie framstår i denna scen som passiv och försiktig och visar inget större 

intresse eller engagemang för sin nyfunna kraft.  

Carrie 2013 (27:08): 

Carrie befinner sig först på skoltoaletten. Med avsmak i blicken ser hon sig i spegeln som plötsligt 

krackelerar. Hon ser först chockad ut men tittar sedan med ökande intensitet och fokus i blicken på 

spegelskärvorna som börjar lyfta från handfatet. Hon börjar andas häftigare och ler när hon ser hur 

skärvorna svävar i luften. Det verkar här som att Carrie upptäcker sin egen styrka och gläds åt den, 
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vilket påminner om Smeliks teori kring narcissistisk skoptofili. Enligt Smelik används spegeln för 

att symbolisera en karaktärs narcissistiska självreflektion,  vilket i nutida film ofta är ett tecken på 

självständighet och styrka (2007:185).  

Efter händelsen på toaletten går Carrie direkt till biblioteket och letar fram en mängd böcker om 

mirakel. Hon söker även på telekinesi på datorn, och studerar med fokuserad blick en video som 

visar hur det går till. I en scen längre fram i filmen ser vi hur hon tränar koncentrerat och 

målmedvetet på sin förmåga. Hon ser glad ut när det fungerar och verkar njuta mer av sin nyfunna 

kraft i den nya versionen. Dessutom gör hon gester med armarna och andas intensivt och fokuserat 

när hon tränar på sin förmåga, vilket får det att framstå som att hon har kontroll över sin kraft. När 

hon i den nya filmen läser på om telekinesi och försöker träna upp sin förmåga framstår hon alltså 

som aktiv och målmedveten och som att hon kan glädjas åt sin egen styrka. Detta påminner återigen 

om Smeliks teori kring att kvinnor idag allt oftare tillåts inta aktiva roller, jämfört med tidigare då 

bilden av kvinnan som passivt objekt var dominerande (2007:181).  

5.4 Carrie berättar för sin mamma att hon blivit bjuden till 
skolbalen  

Carrie 1976 (43:12): 

Den fjärde scenen som valts ut för analys visar hur Carries beteende gentemot mamman har 

utvecklats sedan scen två. 

Det är kväll och ett högljutt åskväder hörs i kombination med hotfull musik. Det är mörkt i huset 

där Carrie bor bortsett från skenet från några stearinljus. Carrie sitter vid matbordet mittemot sin 

mamma och berättar att hon blivit bjuden på skolbalen av Tommy Ross. Hon förklarar att hon vill 

gå på balen och att hon inte längre vill vara konstig utan bli mer som alla andra. När Carrie säger att 

Tommy är en trevlig pojke hånskrattar mamman först och säger sedan med hysterisk röst: ”After the 

blood come the boys, like sniffing dogs”. Detta kan tolkas som att mamman ser mens som något 

smutsigt, men också som att hon är rädd för att Carrie i och med sin första menstruation ska få 

uppmärksamhet från män och bli sexuellt aktiv.  

Åskvädret blir samtidigt alltmer intensivt och i blixtarnas sken syns en målning av den sista 

nattvarden, vilket kan tolkas som ett olycksbådande tecken. Carrie insisterar på att få gå på 

skolbalen men mamman vägrar ge med sig. När mamman lämnar bordet för att stänga ett fönster 

fastän Carrie ber henne stanna och prata stängs plötsligt flera fönster igen av sig själva. Carrie 
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förklarar lugnt att hon tänker gå på balen och att saker och ting kommer förändras. Mamman förstår 

att det var Carrie som stängde fönstren med tankekraft och kallar det för djävulens verk. Carrie 

förklarar att det inte har något med djävulen att göra utan med henne själv och att hon inte är den 

enda som har den förmågan. Trots mammans protester står Carrie på sig och avslutar samtalet.  

Denna scen visar att Carrie vågar stå på sig mer mot sin mamma än tidigare i filmen, vilket framgår 

både av replikerna och av hennes sätt. Hennes kroppsspråk är säkrare, hennes röst är starkare och 

hon stirrar inte ner i golvet utan ser sin mamma i ögonen när hon talar. Dessutom visar den att 

Carrie känner ett behov av att förändras och bli en del av världen utanför mammans kontrollerande 

sfär. Vid det här laget verkar det även som att Carrie, efter att ha tagit reda på vad den innebär, har 

accepterat och till och med funnit styrka i sin övernaturliga förmåga. Om mamman kan tänkas 

representera patriarkatet kan Carries längtan efter att bli fri från mammans kontroll och förtryck 

tolkas som en allegori över kvinnlig frigörelse. Mammans reaktion på Carries intresse för en pojke 

antyder att hon betraktar kvinnlig sexualitet som något skamligt och hotfullt.  

2013 (47:38): 

Det är en mörk kväll. Det åskar och knakande ljud hörs i huset där Carrie bor. Carrie kommer hem 

sent för att hon har varit och köpt tyg till en balklänning, och mamman är upprörd. Carrie berättar 

att hon blivit bjuden på skolbalen och att hon vill försöka bli mer som alla andra. Liksom i första 

filmen säger mamman att pojkarna kommer efter blodet som sniffande hundar. Sen säger hon åt 

Carrie att gå in i garderoben och be, men Carrie vägrar och använder sina övernaturliga krafter och 

lyfter alla möbler i rummet. Mamman kastar sig på golvet och när hon inte vill resa sig upp 

använder Carrie krafterna igen och lyfter upp mamman i luften. Mamman kallar henne för häxa 

men Carrie säger att det inte finns häxor utan att hon har en förmåga som flera andra har. Hon säger 

bestämt att hon ska gå på balen och att inget kan stoppa henne.  

Även i denna scen ifrågasätter Carrie sin mamma mer och verkar mer bestämd jämfört med i den 

äldre filmen, vilket liksom i de föregående scenerna kan kopplas till Smeliks teori kring hur 

kvinnliga karaktärer idag framställs som mer aktiva (2007:181). Det är också intressant att notera 

att mamman, efter att ha upptäckt dotterns övernaturliga förmåga, menar att Carrie är en häxa eller 

besatt av djävulen. De krafter som både Carrie och mamman vid det här laget har upptäckt väcktes 

till liv när Carrie fick sin första mens och därigenom gick från flicka till kvinna, vilket kan tolkas 

som att kvinnlighet i sig betraktas som något negativt.   
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5.5 Carrie gör sig i ordning inför balen  

Den femte scenen som valts ut för analys visar hur Carries beteende gentemot mamman har 

utvecklats ytterligare, men även hur Carrie använder sig av sin övernaturliga kraft och hur hon 

förändrats utseendemässigt sedan filmens början.  

Carrie 1976 (50:52): 

Det är kväll i huset och belysningen är dämpad. Utifrån hörs ljudet av syrsor. Carrie står leende 

framför spegeln och gör sig i ordning inför skolbalen. Hon är klädd i rosa klänning, har lockat hår 

och håller på att sminka sig. Då vi tidigare bara har sett henne klädd i bylsiga, täckande klänningar i 

dova färger framstår hon här som den fula ankungen som blivit en vacker svan. Mamman kommer 

in och säger att det är typiskt att hon har en röd klänning på sig, varpå Carrie svarar att den är rosa. 

Färgen röd väcker associationer till passion och kärlek men även blod, och kommentaren kan tolkas 

som att mamman menar att Carrie valt en röd klänning eftersom hon genom sin första menstruation 

blivit kvinna och därmed även syndig. Sedan säger hon ”I can see your dirty pillows” medan hon 

betraktar klänningens urringning. Carrie svarar att de kallas bröst och att alla kvinnor har dem. 

Mamman förknippar alltså såväl menstruation som bröst, det vill säga kvinnliga attribut, med smuts 

och synd.  

Mamman blir allt mer upprörd och försöker övertyga Carrie att stanna hemma. Hon vankar av och 

an i rummet och grips plötsligt av panik och börjar slå sig själv. Hon säger att alla kommer att 

skratta åt Carrie och att Tommy inte kommer att dyka upp. Carrie ber mamman att sätta sig ner och 

när hon vägrar använder Carrie åter sina krafter och mamman slungas ner på sängen. Ljud hörs 

utifrån gatan och det visar sig vara Tommy som har kommit med sin bil för att hämta upp Carrie. 

Carrie går sin väg trots mammans protester medan mamman uttalar vad som låter som en slags 

besvärjelse, vilket indikerar att något obehagligt kommer att ske.  

Denna scen visar hur Carrie använder sin kraft på ett mer aktivt och medvetet sätt än tidigare i 

filmen, och att denna utveckling sker parallellt med att hon börjar bejaka sin egen kvinnlighet och 

tycks ha blivit mer självsäker. 

Carrie 2013 (56:35): 

Carrie står framför spegeln och sminkar sig iklädd rosa klänning och lockat hår. Liksom i första 

filmen säger mamman att det är klart att klänningen är röd och därefter, med blicken fäst på 

klänningens urringning, ”I can see your dirty pillows”. Carrie svarar att klänningen är rosa och att 
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de kallas bröst och att alla kvinnor har dem. Mamman försöker desperat få henne att stanna hemma 

och säger att de andra kommer att skratta åt henne. Efter en stund dyker Tommy upp i limousin 

utanför. Mamman pratar om synd och säger att det kommer en domedag, vilket är ett olycksbådande 

tecken. Carrie använder sina krafter för att stänga in mamman i klädkammaren och få henne att bli 

tyst. Mamman bankar frenetiskt på dörren, och Carrie sätter på radion med tankekraft för att dölja 

oväsendet. Innan hon går ut till Tommy som väntar på farstutrappan ber Carrie mamman om 

förlåtelse och säger att hon älskar henne.  

I den nya versionen använder hon i denna scen sin telekinesi på ett mycket kraftfullare sätt och 

framställs därmed även som mer bestämd gentemot sin mamma. Liksom i den äldre versionen har 

Carrie i denna scen kommit till en punkt då hon mer än tidigare bejakar sin kvinnlighet och tycks 

njuta av att lägga tid på sitt utseende. Här kan vi åter dra en parallell till Smeliks teori om hur 

narcissism i dagens mediekultur kan betraktas som ett tecken på styrka (2007:185). Ju mer hon bryr 

sig om sitt utseende, desto starkare blir hennes självförtroende såväl som hennes övernaturliga 

förmåga. 

5.6 Carries förnedring och våldsamma hämnd  

Den sjätte scenen som valts ut för analys visar hur Carrie relaterar till och använder sig av sin 

övernaturliga förmåga.  

Carrie 1976 (01:07:20): 

Tommy och Carrie utropas som vinnare av balens kung och drottning samtidigt som kameran 

fokuserar på en blodfylld hink fäst i ett rep ovanför scenen. Carrie strålar av lycka då paret går mot 

scenen i ultrarapid till stråkmusik och i mjuk ljussättning. Detta varvas med korta klipp med 

dramatisk musik då vi ser Carries plågoande Chris med ett förväntansfullt ansiktsuttryck och hinken 

med blod som svajar över scenen. Publiken applåderar, jublar och ler medan paret äntrar scenen.  

Plötsligt tystnar musiken. Sue, som tittat på från bakom scenen, får syn på hinken och ser orolig ut. 

Vi får se den svajande blodhinken och Tommy och Carrie uppifrån. Musiken stegras alltmer, vilket 

indikerar att något är på väg att hända. Chris drar i repet, hinken med blod faller ner mot scenen och 

Carrie blir dränkt i blod. Människor i publiken ser chockade ut. Tommy ser upprörd ut och ser ut att 

säga ”What the hell!”, varefter han får hinken i huvudet och faller till golvet. Carrie hör plötsligt sin 

mammas röst eka i huvudet: ”They’re all going to laugh at you”, och ser ut att gripas av panik. 

Plötsligt ser hon hur de chockade minerna i folkhavet bytts ut mot hånleenden och hon hör bara 
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skratt. Det verkar som om hon tror sig inse att allt var ett skämt och att alla är emot henne. Carrie 

använder sina övernaturliga krafter och slår igen dörrarna till lokalen. Ett rött sken belyser plötsligt 

rummet och en dov ton börjar ljuda. Folk börjar gripas av panik och försöker fly. Carrie använder 

sin förmåga till att slänga möbler och människor hit och dit och skapar kaos i lokalen. Hon står helt 

stilla på scenen med uppspärrade ögon medan människor springer i panik och kastas runt i salen. En 

eldsvåda bryter ut i lokalen samtidigt som Carrie långsamt vandrar ner från scenen till ljudet av 

panikslagna skrik och slutligen går ut ensam.  

I denna scen framställs Carrie dels som ett offer för klasskamraternas elaka skämt, dels som en 

hjälte som slutligen får sin rättmätiga hämnd och dels som ett monster som urskillningslöst dödar 

alla som kommer i hennes väg. Här kan vi dra en parallell till Clovers resonemang kring den 

kvinnliga offer-hjälten, en karaktär som är vanligt förekommande i skräckfilmer. Enligt Clover är 

denna figur en kvinnlig karaktär som  överlever ända till slutet och som är tillräckligt maskulin för 

att manliga tittare ska kunna identifiera sig med henne samtidigt som hon är tillräckligt feminin för 

att de ska kunna betrakta henne som ett sexuellt objekt (1989:241). Carrie skulle kunna betraktas 

som en offer-hjälte i den bemärkelsen att hon genom större delen av filmen framställs som ett offer, 

dels för sina elaka klasskamrater och dels för sin psykotiska mamma. Hon tror sig bli vald till 

balens drottning mot alla odds, och när den drömmen krossas utkräver hon hämnd och blir därmed 

en hjälte, om än en monstruös sådan.     

Carrie 2013 (01:11:10): 

Balens kung och drottning kröns och Carrie och Tommy utropas till vinnare. Carrie ser först 

chockad ut men ler sedan, och medan paret går mot scenen ser vi hur folk jublar och tar kort. Denna 

sekvens är inte i ultrarapid som i den äldre filmen. Carrie och Tommy står på scenen och tar emot 

publikens jubel, samtidigt som snabba klipp visar vad som händer ovanför scenen där Chris och 

hennes pojkvän riggat en hink med blod. Musiken blir alltmer intensiv. Carrie och Tommy filmas 

nedifrån när hinken med blod faller över Carrie. Det är betydligt mer blod i denna version och 

sekvensen där blodet faller ner upprepas flera gånger från olika vinklar. Detta antyder att blod är ett 

syntagmatiskt tecken, då det förekommer på ett flertal ställen genom hela filmen och därmed 

uppfattas som betydelsefullt. Eftersom skämtet anspelar på när Carrie fick mens i duschen efter 

idrottslektionen, blir förnedringen påtaglig när hon får en hink blod över sig.  

Folk i publiken ser chockade ut. Tommy ropar ”What the hell!”. Plötsligt hörs ”Plug it up, plug it 

up!” och filmen från omklädningsrummet spelas upp på stora bildskärmar. Carrie ser sig omkring 
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och ser hur folk skrattar. Hon går mot scenens kant och när idrottsläraren skyndar mot scenen 

använder Carrie sin kraft för att knuffa henne bakåt. Sedan ramlar hinken ner och träffar Tommys i 

huvudet så han faller till marken. Musiken är dov. Carrie faller på knä invid Tommy och börjar 

gråta. Ett kort klipp visar att Chris och hennes pojkvän Billy är på väg därifrån i en bil.  

Därefter ser vi återigen Carrie som nu vänder sig mot publikhavet. I slowmotion ser vi hur 

bloddroppar studsar från hennes arm. Människor i salen börjar få panik när de ser hur blodet som 

täcker Carrie tycks flyga uppåt i luften. När Carries ansikte sedan zoomas in ser hon mycket arg ut 

och ser ut att samla kraft. Därefter höjer hon armarna och ger ifrån sig ett skrik, varpå det går som 

en kraftig elektrisk stöt genom salen och människor och möbler slungas bakåt. Med hjälp av stora 

armgester använder hon sin kraft till att slå igen dörrarna till lokalen. Hon skapar allt mer kaos i 

salen samtidigt som folk försöker ta sig ut i panik. Hon sätter även igång eldsvåda genom att mixtra 

med elledningar i lokalen, och människor dör på makabra och våldsamma sätt. Slutligen svävar 

Carrie med närmast demonisk blick ut genom salen och landar utanför. Därefter hörs ljudet av 

sirener och hela staden ser ut att stå i brand när bilden zoomas ut. Chris och Billy sitter i sin bil och 

planerar att fly staden men Carrie använder åter sin kraft för att brutalt döda dem båda.  

Det är betydligt mer actioneffekter i nya filmen och mer utdragna våldsskildringar. Carrie ser nästan 

ut som ett monster när hon vrider huvudet i ryckiga rörelser och använder häftiga armrörelser för att 

få saker att hända. Till skillnad från i den äldre versionen där hon står orörlig och kastar hastiga 

blickar runt omkring sig för att utöva sin telekinetiska förmåga, framstår Carrie här som att hon är 

mer i kontroll över sitt agerande och att det är hon själv som medvetet orsakar förödelsen. Här kan 

vi åter dra en parallell till Smelik som menar att kvinnor i dagens visuella kultur får spela mer 

aktiva och  till och med våldsamma roller (2007:181) 

5.7 Carrie återvänder hem efter massakern  

Den sjunde och sista scenen som valts ut för analys är även den sista scenen där Carrie medverkar 

och visar därför resultatet av hennes karaktärsutveckling.  

Carrie 1976 (01:18:32): 

När Carrie kommer hem är huset fullt av tända ljus och orgelmusik hörs, vilket för tankarna till en 

begravning. Carrie går sakta upp på övervåningen där hon tar ett bad för att tvätta av sig allt blod. 

Hon tycks ha återfått verklighetsuppfattningen och börjar snyfta där hon sitter, vilket tyder på att 

hon har ångest över vad som hänt. Badet konnoterar därför att hon även vill tvätta sig ren från synd. 
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Efter badet klär hon på sig ett gammaldags nattlinne som hon knäpper ända upp till halsen, vilket 

ger ett kyskt och samtidigt barnsligt intryck. Utseendemässigt har hon nu åter skalat av sig de lager 

av kvinnlighet som byggts upp under filmens gång och hon liknar en liten flicka igen.  

Hon går ut från badrummet och ropar på sin mamma. Hon kramar mamman och snyftar och säger 

att de skrattade åt henne. Mamman berättar för Carrie att hon kom till i synd och att hon borde ha 

dödat henne när hon föddes. Hon säger att djävulen har kommit hem nu och att de ska be för sista 

gången. Hon ber fader vår varefter hon plötsligt hugger Carrie i ryggen med en kniv. Carrie faller 

nerför trappan och kämpar för att krypa ifrån mamman som med ett maniskt leende kommer efter 

henne med kniven. Carrie använder sin tankekraft för att sända knivar och andra köksredskap mot 

mamman som spetsas mot en dörröppning. Mamman ger ifrån sig närmast orgasmiska stön innan 

hon tystnar helt och hennes huvud hänger ner. När bilden zoomas ut är det tydligt att hon hänger 

som Jesus på korset. Carrie grips av panik och försöker ta loss henne samtidigt som knakande ljud 

börjar höras och sprickor bildas i taket. Carrie lyckas släpa med sig mammans kropp in i 

klädkammaren där hon tidigare tvingats in för att be. Hela huset faller till slut ihop över dem och 

Carrie dör med mamman i sin famn. Scenen avslutas med kameran zoomar in på krucifixet på 

väggen varefter vi får se utifrån hur huset står i lågor.  

Denna scen visar hur Carrie, som har utvecklats som person och kvinna genom den tidigare delen 

av filmen, åter blir som ett litet barn som söker sin mammas tröst och trygghet. Hon ville ta sig ur 

sin isolerade tillvaro och växa som människa, vilket slutade i förnedring och katastrof. När hon 

därför söker sin tillflykt tillbaka till mamman slutar det hela med att de båda dör. Visserligen lyckas 

Carrie både hämnas sina plågoandar i skolan och rädda sitt liv när mamman försöker hugga ihjäl 

henne, men hon straffas likväl när hon dör i slutet. Den kraft som väcktes i Carrie när hon fick sin 

första mens och gick från flicka till kvinna är i slutändan vad som förgör henne. Om mamman kan 

ses som en symbol för kvinnoförtryck och Carries vilja att ta sig ur mammans grepp som en symbol 

för kvinnlig frigörelse, kan detta tolkas som att kvinnlig frigörelse är något hotfullt som straffar sig.  

Carrie 2013 (01:23:26): 

När Carrie kommer hem är huset tyst och öde. Hon upptäcker att mamman inte är kvar i 

klädkammaren, och när hon ropar på henne får hon inget svar. Hon verkar känna stor ångest över 

vad som hänt och då hon upptäcker blodet på sina händer ser hon panikslagen ut. Hon mumlar ”I’m 

so sorry” för sig själv när hon sitter i badet och försöker tvätta bort blodet. Liksom i den äldre 

filmen denoterar badet att hon tvättar sig ren från blodet på sin kropp medan det konnoterar att hon 
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tvättar sig ren från skulden på sitt samvete. När Carrie kommer ut från badrummet är hon iklädd ett 

ljusblått trikånattlinne som får henne att se ut som en liten flicka.  

Hon letar upp sin mamma, kramar henne och säger att hon hade rätt och att alla skrattade åt henne. 

Mamman säger att hon borde ha dödat sig själv ”när han satte den i henne” och berättar att hon har 

syndat och att Carrie föddes ur synd. Detta kan tolkas som att hon alltid förknippat sin dotter med 

synd eftersom hon blev till utanför äktenskapet, och att hon känt en stor skuld över detta eftersom 

det går emot hennes religiösa övertygelse. Sedan säger mamman att hon borde gett Carrie till Gud 

när hon föddes men att hon var svag och älskade henne så mycket. Sedan förkunnar hon lugnt att de 

ska be tillsammans och börjar sakta citera fader vår. Plötsligt hugger hon Carrie i ryggen med en 

kniv varpå hon slungas iväg genom en korridor samtidigt som Carrie faller ner för trappan. 

Mamman går ner för trappan med kniven och försöker hugga ihjäl Carrie. Det hörs knarrande ljud i 

huset medan Carrie tycks samla kraft. Sedan säger hon ”I´m sorry” och skickar med tankekraft en 

massa knivar mot mamman som spetsas mot en vägg likt Jesus på korset. Mamman andas 

fortfarande och Carrie som verkar ha gripits av ångest drar knivarna ur henne och lägger henne på 

golvet där hon dör i Carries famn. 

Plötsligt hörs Sues röst, och hon säger att hon vill hjälpa Carrie. Carrie frågar henne varför de inte 

bara kunde lämnat henne ifred och säger sedan ”Look what you turned me into”. Carrie håller Sue 

svävande i luften genom tankekraft, och när Sue ber Carrie att inte skada henne invänder Carrie att 

hon blivit skadad under hela sitt liv. Detta kan tolkas som att Carrie inte känner sig ansvarig för 

massakern på balen utan ser det som en konsekvens av år av utsatthet. Sedan säger hon att hon har 

dödat sin mamma och vill ha henne tillbaka, varpå huset börjar rasa in och Sue ber Carrie komma 

med henne ut. Carrie håller upp sin hand mot Sues mage och säger det är en flicka, vilket 

konnoterar att Sue är gravid och att Carrie genom sin övernaturliga förmåga kan känna av detta. Sue 

tycks vara omedveten om att hon är gravid, vilket påminner om öppningsscenen av filmen då 

Carries mamma ovetande om sin graviditet föder barn. Carrie sänder därefter Sue ut ur huset innan 

det kollapsar fullständigt. Carrie skonar troligen Sue för att hon känner empati för henne på grund 

av graviditeten och eftersom hon har ett starkt band till sin egen mor. Liksom i den äldre versionen 

dör både Carrie och mamman i slutet när huset faller ihop över dem, vilket även här kan tolkas som 

att Carries vilja att bryta sig loss från sin begränsade tillvaro straffas.  
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6. Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att ur ett genusperspektiv jämföra hur den kvinnliga huvudrollen 

framställs i en äldre respektive nyare version av skräckfilmen Carrie. Studien har genomförts med 

hjälp av semiotisk analys av ett antal nyckelscener som förekommer i båda filmerna för att kunna 

jämföra vilka skillnader och likheter som förekommer dem emellan. Den teoretiska ramen har 

utgjorts av olika varianter av feministisk psykoanalys, vilka har visat sig användbara för studiens 

syfte.  

Mulveys teorier kring skoptofili och kastrationskomplex har visat sig vara applicerbara på framför 

allt den äldre filmversionen, medan Smeliks teorier om narcissism främst gått att tillämpa på den 

nyare versionen. Detta kan tyckas rimligt med tanke på att Mulveys formulerade sin teori under 

samma tidsperiod som originalfilmen, medan Smeliks teori är från 2000-talet och därför bättre 

anpassad för en film från 2013. När det gäller Clovers resonemang kring den kvinnliga offer-hjälten 

kan det till viss del appliceras på båda filmernas version av Carrie White, trots att denna karaktär är 

främst förekommer i så kallade slasher-filmer. Carrie framställs i båda filmerna som ett offer i flera 

bemärkelser ända fram till slutet då hon genom sin våldsamma hämnd blir till ett monster men även 

en hjälte som får sin revansch.  

Semiotik har visat sig vara en användbar metod för analysen av dessa två filmer, framför allt för att 

de innehåller många symboliskt laddade tecken. Symboliken har varit särskilt intressant att 

undersöka vad gäller genusaspekten. Carrie upptäcker sina övernaturliga krafter efter att hon fått sin 

första menstruation och därmed blivit kvinna, vilket kan tolkas som att kvinnlighet och femininitet 

är något positivt och kraftfullt. Samtidigt blir Carrie förnedrad och straffad just på grund av sin 

menstruation och sin kvinnlighet vid flera tillfällen, både av sina klasskamrater och sin mamma. 

När Carrie i slutändan dör i båda versionerna kan det tolkas som att kvinnlig frigörelse betraktas 

som något hotfullt som kan få negativa konsekvenser. 

Analysen har kommit fram till att framställningen av huvudkaraktären Carrie White skiljer sig åt 

mellan de båda filmerna i vissa avseenden medan den har flera likheter i andra. De aspekter som 

analysen har fokuserat på är hur Carries relation till och beteende gentemot mamman framställs, hur 

hon ser på och använder sig av sin telekinesi samt hur hennes kropp och utseende skildras.   

När det gäller relationen till mamman har analysen visat att Carrie är mer bestämd gentemot 

mamman i den nyare versionen. Detta yttrar sig i att hon är mer benägen att säga emot mamman 
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och inte heller drar sig för att använda sin övernaturliga förmåga mot henne i hotfulla situationer 

eller konflikter. Hon har även fler repliker i dialogerna med mamman i den nya filmen och talar 

med tydligare röst och större självsäkerhet. Carrie framställs alltså som mer självsäker och bestämd 

i den nya versionen, vilket kan relateras till Smeliks teori om hur framställningen av kvinnliga 

karaktärer har förändrats. Hon menar att det idag finns starka och självständiga kvinnor på film som 

kvinnliga åskådare kan identifiera sig med (2007:185). Carries mamma framställs i båda filmerna 

som mycket konservativ och kontrollerande. Eftersom mamman dessutom tycks associera sexualitet 

och kvinnlighet med synd, kan hon tolkas som en symbol för kvinnoförtryck. Carries försök att ta 

sig ur mammans kontrollerande grepp kan därför förstås som en metafor för kvinnlig frigörelse, 

vilket innebär att Carrie i den nya filmen mer aktivt kämpar för sin egen frigörelse. 

Angående hur Carrie relaterar till och använder sig av sin övernaturliga kraft, framstår hon som mer 

aktiv och målmedveten i 2013 års version. Detta då hon visar större intresse för och dessutom aktivt 

tränar upp sin telekinetiska förmåga. Dessutom skiljer sig sättet Carrie använder sig av telekinesin 

åt mellan de båda versionerna; i den äldre filmen spärrar hon upp ögonen och tittar på ett föremål 

för att flytta på det medan hon i den nyare filmen använder sig av kraftfulla gester och intensiv 

andning. Detta får till följd att hon i den nya versionen framstår som mer i kontroll över sin kraft 

och som att hon medvetet försöker få saker att hända. I den äldre versionen verkar det ibland som 

att Carrie bara råkar kasta en blick som får till följd att något inträffar, vilket får det att framstå som 

att kraften kontrollerar henne snarare än tvärtom. Att Carrie framställs som mer aktiv i den nya 

versionen även i detta avseende kan återigen kopplas till Smelik, som menar att det är betydligt 

vanligare att kvinnor tillåts spela aktiva roller på 2000-talet jämfört med tidigare (2007:181). 

Angående Carries utseende och skildringen av detta visar analysen att den manliga blicken är mer 

framträdande i den äldre filmen, då Carries kropp här skildras naken och påtagligt sexualiserad. 

Detta stämmer överens med Mulveys teori kring hur kvinnliga karaktärer tenderar att skildras som 

fetischerade objekt (1975:165). Enligt Smelik har ”to-be-looked-at-ness” ökat med resultatet att 

kvinnokroppen idag blivit mer sexualiserad och objektifierad än tidigare (2007:182), men i detta 

fall var det snarare tvärtom. I den nyare filmen kan vi dock notera att Carrie till utseendet är mer 

konventionellt vacker, vilket går att koppla till Smeliks teori om att skådespelare har större krav på 

att uppvisa ett perfekt yttre i dagens visuella kultur (2007:185). I den äldre versionen kan Carries 

utseende sägas konnotera att hon är ett offer, då hon ser närmast anemisk ut med sin bleka hy och 

sin späda och barnsliga kropp. I båda filmerna genomgår Carrie dessutom en förvandling 
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utseendemässigt, och det tycks som att hennes krafter växer i takt med att hon börjar bejaka sin 

kvinnlighet och bry sig mer om sitt utseende. 

Att Carrie framställs som mer aktiv och självsäker i den nya filmen är såklart en positiv utveckling 

eftersom kvinnliga åskådare därmed får möjlighet att identifiera sig med en stark, kvinnlig karaktär. 

Detta kan tolkas som ett resultat av att samhällskontexten har förändrats och att den feministiska 

debatten har influerat medierna i större utsträckning sedan den första filmen skapades. Samtidigt 

motsvarar Carries utseende i den senaste filmen i högre grad ett rådande, kvinnligt skönhetsideal 

jämfört med i den äldre versionen.  Såsom Smelik påpekar har det blivit allt vanligare att vi får se 

kvinnliga karaktärer som är både vackra och starka, vilket kan leda till att kvinnor känner en allt 

större press på sig att leva upp till omöjliga ideal (2007:185).  

Såsom nämndes i inledningen kan filmer sägas återspegla de värderingar som råder i samhället 

under olika historiska perioder (Prince 2004:2). Det som framställs som hotfullt i en skräckfilm kan 

därmed sägas avspegla de rädslor som präglar samhället under den tidsperiod då filmen skapas. 

Filmversionen från 1976 kan tänkas avspegla den tidens rädsla för kvinnorörelsens framfart och 

kvinnors ökande inflytande i samhället, eftersom kvinnlig styrka och frigörelse i filmen associeras 

med fara. Versionen från 2013 spelades in nästan 40 år senare, under en period feministiska idéer 

har blivit mer allmänt accepterade samtidigt som kvinnor har mer makt och större frihet än på 1970-

talet. Samtidigt finns det de som menar att feminismen idag har tjänat sitt syfte eller rentav har gått 

för långt, vilket kan tolkas som att nyinspelningen av Carrie reflekterar att feminism och kvinnors 

ökande makt uppfattas som hotfulla ting även idag.  
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