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Abstrakt:  
Den här vetenskapliga uppsatsen analyserar den kvinnliga huvudkaraktären Laurie 

Strode i John Carpenters original och Rob Zombies remake av slasherfilmen 

Halloween.  

Uppsatsens syfte är att studera hur samma karaktär har porträtterats ur ett 

feministiskt perspektiv och hur vi kan förstå dem utifrån de epoker de skapades i. 

Med en semiotisk analysmetod besvaras hur porträtteringen skiljer de två filmerna åt. 

Detta genom att analysera karaktärens denotation och konnotation både visuellt och i 

dialog.   

Med hjälp av feministisk filmforskning belyser uppsatsen hur filmen Halloween och 

slashergenren har vidare utvecklats med tiden. Begreppen Hora-Madonna-komplexet 

och the Final Girl samt forskning kring kvinnor i skräckfilmer används för att förankra 

tolkningen. 

Resultatet visar att denna utveckling lett till en mer öppen och tillåtande porträttering 

av en kvinna utan att med detta lämna den grund som slasherfilmer byggs på. Den 

visar också på hur filmens remake har frångått vissa begrepp som man kan anse 

centrala för slashergenren utan att förlora möjligheten att titulera sig som en sådan.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Skräckfilmer har funnits nästan lika länge som spelfilmen själv. Något i det skrämmande 

verkar locka oss människor och olika monster har figurerat i skräckfilmer sedan 1896, då den 

första skräckfilmen Le Manoir du Diable (Djävulens herrgård) av fransmannen Georges 

Mélliès visades.1 En lång era som tog flera olika vändningar fortsatte därefter. Men i slutet av 

60-talet kunde man se indikationer på att något radikalt var på väg att förändra sättet skräck 

porträtterades på film.2 Det räckte inte längre att erbjuda skräck som byggde på någon nivå av 

surrealism. Filmen The Last House on the Left (1972) erbjöd publiken något de inte visste att 

de velat se, monster som inte längre byggde på livlig fantasi utan monster som kunnat vara 

vem som helst ibland oss.3 Den här filmen var inte bara en del i den nya riktningen för sättet 

att göra och se skräckfilm, utan lade också grund till slashergenren som helhet.4  

Filmskaparen och forskaren Wheeler Winston Dixon beskriver årtiondena 50-, 60- och 70-

talet som en återfödelse av den klassiska skräckfilmen. Sättet att skapa skräckfilm fungerade 

närmast identiskt, filmbolagen slutade ta risker och förhöll sig till det som redan tidigare 

fungerat. Detta skapade en svacka både för skräckfilmen som medium och för förmågan att 

locka publik. Under denna svacka började också det förhållandevis odemokratiska 

filmskapandet luckras upp ytterligare, då teknik fanns mer tillgängligt för gemene man.5  

Som filmskaparen Herschell Gordon Lewis sade ”The only film an independent can make and 

survive with is a film that majors cannot or will not make.”6 Människor började då att skapa 

filmer som publiken ville se men som bolagen inte ville producera. På detta sätt etablerades 

den numera kultklassiska genren slasher.7 

Det finns olika sätt att definiera slashergenren på. Dixon väljer att definiera den som filmer 

där publikens intresse enbart sträcker sig till hur och i vilken ordning karaktärerna ska dö. Det 

finns inget utrymme för karaktärsutveckling eller större variation filmerna emellan. En 

verklighetsflykt från ens eget liv som ska ske genom likgiltighet för andras lidande.8  

                                                           
1 Wheeler Winston Dixon, A History of Horror, Rutgers University Press, 2010, sida 3-4. 
2 Ibid, sida 121. 
3 Ibid, sida 122. 
4 Ibid, sida 121. 
5 Ibid, sida 123. 
6 Ibid, sida 126. 
7 Ibid, sida 123. 
8 Ibid, sida 125. 
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Enligt Yvonne Leffler, professor i litteraturvetenskap, räknas en film som kom så tidigt som 

Blood Feast (1963) till denna genre, men hon skriver också att den etablerade slashergenren 

sattes av The Texas Chainsaw Massacre (1974).9 Diskussioner finns om denna subgenre ens 

kan räknas som skräck. Forskaren John Mcarty hävdar att detta ej är fallet då reaktionen 

publiken snarare är ute efter är att chockas av de realistiska vålds- och dödsscenerna.10  

Slashergenrens rådande ideal att mer våld, blod och effekter gjorde bättre skräckfilm kom 

med konsekvensen att karaktärerna nedprioriterades. Syftet var inte längre att döden skulle ha 

ett emotionellt värde för publiken utan underhållning var det man eftersträvade. Genren 

utvecklade också en attityd till kvinnliga karaktärer där dessa kunde placeras i två fack; 

antingen som en kvinna med positiva drag som skulle överleva eller som en kvinna med 

negativa drag som då skulle bli ett offer i filmen.11 Att kvinnor dog på film var inget nytt, men 

att mord avdramatiserades på film kom här. I takt med att publiken avtrubbades blev filmen 

nästintill mekanisk och våldet var det enda av betydelse.12  

När jag funderar på vilken aspekt jag finner mest intressant inom slashergenren så landar jag i 

vad den egentligen säger. Jag tycker att feminism är en intressant aspekt och tankarna går till 

den större bilden. Alltså det genomgående temat om hur kvinnokroppen bemöts och 

behandlas i film. Det är inget som är specifikt för slasherfilmer eller ens skräckgenren, men 

enligt mig har filmerna som producerades under slashergenrens storhetstid ofta 

kvinnofientliga ideal.  

Filmen Halloween (1978) är skriven av filmens regissör John Carpenter och filmens 

producent Deborah Hill. Filmen är en av de mest lönsamma independentfilmer någonsin, och 

den mest lönsamma och uppskattade slasherfilmen någonsin. Med sin strama budget på 325 

tusen dollar drog den in hela 55 miljoner dollar världen över.13 Den blev till en stor franchise 

med 10 filmer, noveller, serietidningar, tv-spel och övriga produkter som använde sig av 

varumärket.14 Den blev på många sätt filmen som lade grunden för att fler skulle våga låta 

filmer med liknande eller samma premiss nå ut till en stor publik. 

                                                           
9 Yvonne Leffler, Skräck som fiktion och underhållning, Studentlitteratur AB, 2007, sida 27. 
10 Ibid, sida 27. 
11 Ibid, sida 97. 
12 Winston Dixon, A History of Horror, sida 125. 
13 Box Office Mojo, Halloween, http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=halloween.htm, (Hämtad 2016-11-

03). 
14 Winston Dixon, A History of Horror, sida 132-133. 

http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=halloween.htm
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2007 fick Halloween sin första remake av Rob Zombie, filmen blev den största ekonomsiak 

succén av alla Halloweenfilmerna.15 En remake av ett tidigare verk brukar oftast ge något nytt 

material till grundhistorien, men trots detta delas samma grund. En intressant sak med 

nyinspelningar är att man förflyttar en film som skapades i en samtid till en annan. En aspekt i 

detta jag undrar över är hur den kvinnliga huvudkaraktären påverkats av detta. Kan man se en 

skillnad i hennes uppbyggnad utifrån filmfeministiska och narrativa teorier ur ett 

genusperspektiv. 

1.2  Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka porträtteringen av den kvinnliga 

huvudkaraktären Laurie Strode i de två olika filmerna Halloween (1978) och Halloween 

(2007). Dessutom vill jag analysera hur filmerna förhåller sig till de genreideal de skapats 

ifrån, överlever en genre att vara stillastående eller hur har den utvecklats. För att uppnå detta 

syfte använder jag mig av feministisk filmforskning och nyckelbegrepp kopplade till kvinnor i 

slasherfilmer. Utifrån detta ställs följande frågor till materialet: 

 Hur har gestaltningen av kvinnliga huvudkaraktärer sett ut i slasherfilmerna 

Halloween (1978) och Halloween (2007)? 

 Hur kan vi förstå de båda karaktärerna utifrån forskning om kvinnoideal i 

slasherfilmer, feministisk filmforskning och begreppet the Final Girl? 

 Vad säger likheterna och skillnaderna i karaktärens gestaltning om slashergenrens 

utveckling? 

2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Teoretiska perspektiv 

Min teori består av feministisk filmteori, eftersom jag behöver förstå och tolka hur 

kvinnokaraktären figurerar i filmen. Feministisk teori grundas i att man vill synliggöra de 

normer och strukturer som existerar i samhället. Jag kommer ha ett genusperspektiv i min 

analys där genus är ett begrepp för att urskilja vad som formar kvinnor och mäns sociala 

beteende. Genus tar sig ofta uttryck i motsatspar, könen tilldelas olika egenskaper beroende på 

                                                           
15 Box Office Mojo, Halloween, http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=halloween.htm, (Hämtad 2016-11-

03). 

http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=halloween.htm
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deras genus.16 Min tidigare forskning kretsar kring forskning kring slashergenren och ett 

begrepp ur Sigmund Freuds psykoanalys.  

Att analysera utifrån olika perspektiv innebär att synliggöra vem och vad som berättar samt 

varför just detta berättas. Professorerna Yvonne Eriksson och Anette Göthlund beskriver 

genusperspektiv som ett tankesätt, något socialt och kulturellt konstruerat, där det 

konstruerade könet benämns Genus.17 De beskriver också hur vi i olika sociala samspel 

framträder som och iscensätter vår egen könstillhörighet, vilken endast delvis baseras på vårt 

biologiska kön men blir bestämmande för hur vi förväntas agera utifrån det.18 

Feministiska perspektiv grundas i tanken på att kvinnor och män ska ha jämlika rättigheter 

och möjligheter. I praktiken vill man synliggöra de maktpositioner kvinnor och män står på 

och därmed lösa upp patriarkatet som gör att mannen ses som norm och kvinnan som 

negation. Det var dessa tankar som sedan överfördes till filmforskning och skapade 

möjligheten till analys utifrån feminism i den feministiska filmteorin.19  

2.1.1 Feministisk filmteori 

När den feministiska filmteorin kom blev den inte bara hyllad, influensen som forskningen 

hade var så stark att den på många håll ansågs vara den riktiga och sanna filmforskningen.20 

Det kom till en punkt att teorin till och med påverkade själva filmskapandet, där viss avant-

garde och independentfilm praktiserade forskningens teori.21 Det finns olika sätt att definiera 

vilka delar av forskningen som kan anses viktigast. Filmlektorn Shohini Chaudhuri har skrivit 

en bok om feministisk filmforskning och menar att man kan välja att se sex olika 

huvudkategorier; den som är mest användbar för mig är the Male Gaze.22 Denna teori ligger 

nära den voyeurism23 filmen Halloween är starkt influerad av.   

Alla filmfeministiska teorier i Chaudhuris bok är skrivna av olika insatta professorer som 

tillsammans med andra mindre inflytelserika texter byggt upp forskningen. Under 70-talet 

ansågs denna forskning både viktig och relevant, men den förlorade lite av sin närvaro efter 

                                                           
16 Yvonne Eriksson och Anette Göthlund, Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck. 

Studentlitteratur AB, 2012, sida 54-55. 
17 Ibid, sida 54. 
18 Ibid, sida 54. 
19 Shohini Chaudhuri, Feminist Film Theorists: Laura Mulvey, Kaja Silverman, Teresa de Lauretis, Barbara 

Creed, Routledge, 2006, sida 4. 
20 Ibid, sida 2. 
21 Ibid, sida 2. 
22 Ibid, sida 11.  
23 Voyeurism är den sexuella preferensen att närgående spionera på ovetande människor i intima sexuella samt 

andra ansett privata situationer. 
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den stora tillbakagången i feministiskt tänkande under 80-talet. Trots dess komplexa språk 

kan teorin ändå även idag fördjupa vår filmupplevelse och ge oss de verktyg som är behövs 

för viss analys.24 

Chaudhuri skriver att om man ska prata om feministisk filmteori kan man inte undvika att ta 

upp filmteoretikern och professorn Laura Mulvey och hennes essä Visual Pleasure and 

Narrative Cinema. I essän tar Mulvey upp den klassiska Hollywoodfilmen och kommer med 

påståenden om hur den genom manipulation kontrollerar åskådarnas visuella njutning.25 

Mulvey påstår att filmskapande påverkas av att det patriarkala samhälle den är skapad i och 

att filmen är konstruerad för män där kvinnan blir ett objekt för det manliga begäret.26  

2.1.2 Den manliga blicken 

Begreppet the Male Gaze definierade Mulvey som när man genom att se kvinnor som objekt 

söker sexuell stimulering.27 Peeping Tom (1960), regisserad av Michael Powell, är en film 

som är ett väldigt tydligt exempel på detta då den handlar om en seriemördare som mördar 

kvinnor samtidigt som han använder en handhållen kamera för att filma deras döende uttryck. 

Men Mulvey menade att även i vanlig mainstream media positionerar tittaren sig som i 

Peeping Tom. Med det mörka biorummet får alla chansen att med voyeuristiska ögon se in i 

någon annans värld.28 Denna blick ansåg Mulvey alltid vara manlig då det var den manliga 

blicken som i det patriarkala samhället hade makten att betrakta kvinnan. Även om Mulveys 

essä även idag används till filmanalyser finns kritik gällande dess heteronormativa synsätt och 

hur den förhindrar olika könsporträtteringar i film.  

Filmforskaren Linda Williams skriver att som kvinna finns inte något utrymme för 

identifikation i skräckfilmen och att detta är anledningen till att den manliga blicken är så 

dominerande inom genren. Om kvinnan skulle bryta och se skulle detta innebära att hon i 

stora drag endast blir vittne till sin egen hjälplöshet när kvinnokroppen våldtas, mördas och 

stympas.29  

                                                           
24 Chaudhuri, Feminist Film Theorists, sida 2. 
25 Ibid, sida 34. 
26 Ibid, sida 33-34. 
27 Ibid, sida 34. 
28 Ibid, sida 34. 
29 Linda Williams, When the women looks, Nothern Highlands, 2002, sida 61. 
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2.1.3 Psykoanalys och hora-madonna-komplexet 

Psykoanalysen är en samling teorier som alla har sin grund alla människor har en 

omedvetande del i sitt psyke, definierat av läkaren Sigmund Freud. Utifrån dessa teorier finns 

det en specifik som jag anser är applicerbar på hur man valt att porträttera kvinnor i 

slasherfilmer. Begreppet kallat hora-madonna-komplexet syftar till mäns svårhet att se ett 

värde i en kvinna som också är sexuellt laddad. Svårigheten ligger i att låta en kvinna vara 

älskad och samtidigt sexuell. Enligt Freud härstammar detta ifrån en separationsångest från 

mamman och därmed kommer svårigheten att se att den man håller älskad också kan vara 

sexuell.30 Den man håller älskad ses som ren och måste då fråntas sin sexualitet för att kunna 

fortsätta vara det. Medan den sexuellt aktiva kvinnan förlorar denna möjlighet och ses som 

smutsig och ett objekt för ett manligt begär.31 Det görs alltså en uppdelning där en typ av 

kvinna kan älskas och en typ av kvinna kan älskas med. I slasherfilmer kan man ofta se ett 

tydligt mönster av att kvinnokaraktärerna behandlas utifrån detta synsätt och hur de getts 

väldigt stereotypa drag som passar teorin.32  

2.1.4 The final girl och slashergenren 

I David Grevens bok Representation of Femininity in American Genre Cinema skriver han om 

hur the Final Girl, den sist överlevande kvinnliga huvudkaraktär som i klimax tvingas möta 

filmens monster, ofta är ett begrepp som används i skräckfilmer.33 Slasherfilmer tillhör en 

genre som förhöjer en kvinnlig utveckling, en snabb förvandling där den yttre stressen från 

alla andra offer tvingar henne att utvecklas ifrån en blyg osäker flicka till en handlingskraftig 

kvinna.34  

En annan som forskat på området är filmprofessorn Carol J. Clover som har forskat kring 

kvinnans roll i slasherfilm. Hon är den som myntade begreppet the Final Girl och har forskat 

kring vilka karaktärsdrag en kvinna gavs för att stå som sista överlevare i en slasherfilm. Hon 

skriver att det sex har att göra med pornografi har kön att göra med skräck, de är aspekter som 

produkten är beroende av.35 Könet i skräckfilm tar fokus på obalansen av makt emellan man 

och kvinnor samt vad en kvinna måste uppnå för att inte bestraffas i en skräckfilm. Hon 

                                                           
30 Uwe Hartmann, Sigmund Freud and His Impact on Our Understanding of Male Sexual Disfunction, Journal of 

Sexual Medicine, 2009, sida 2332. 
31 Ibid, sida 2332. 
32 Carol J. Clover, Her Body, Himself: Gender in the Slasher Film, University of California Press, 1987, sida 79. 
33 David Greven, Representation of Femininity in American Genre Cinema, Palgrave Macmillan, 2011, sida 144. 
34 Ibid, sida 146. 
35 Clover, Her Body, Himself: Gender in the Slasher Film, sida 189. 
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förklarar sitt begrepp the Final Girl som kvinnan som inte dör, överlevaren. Yvonne Leffler 

beskriver the Final Girl som filmens unga förföljda oskuld.36  

Denna karaktär är den enda i en slasherfilm som på något sätt har en psykologisk 

utveckling.37 Denna kvinna är vacker, intelligent, sansad och efterhållsam. Hon är den som är 

närmast att förstå att något inte står rätt till men också kvinnan vi får se skrika och kämpa.38 

The Final Girl tvingas att inse risken för sin kommande död flera i timmar till skillnad ifrån 

hennes vänner som inser detta först i stunden.39 Då hon måste utsättas för synen av sina 

mördade vänner blir hon den undergivna terrorn personifierad. I slutändan kommer hon se 

döden i vitögat, men det är också tydligt att hon med nyfunnen list antingen inser hur hon ska 

undvika mördaren tills hjälp kommer eller döda honom själv.40 

Clovers essä har som sin utgångspunkt att slasherfilmen, på grund av dess råhet och tydliga 

upprepning, ger oss en mycket tydligare bild av samtidens rådande sexuella attityder.41 

Slasherfilmer är ofta snabbt producerade samt med begränsat artistiskt värde till fördel för 

gore och effekter. Clover ansåg att mer välgjorda verk misslyckas med att fånga den enkla 

och råa verkligheten då konstnärlig estetisk prioriterades högre.  

Utifrån det som presenterats här kommer jag backa upp de tolkningar jag finner i Halloween 

(1978) och Halloween (2007). Min metod är av semiotisk modell vilket innebär att tolkning 

kommer ske och därför behövs teori som kan styrka denna.  

3. Metod och material 

3.1 Material 
Filmen Halloween (1978) är uppdelad på två olika år, där början på filmen utspelar sig 15 år 

innan 1978, där resterande delen av filmen äger rum. I filmens första del agerar vi som publik 

ögon åt en okänd individ som till synes betraktar ett tonårspar som sitter i en soffa och kysser 

varandra.  

                                                           
36 Leffler, Skräck som fiktion och underhållning, sida 97. 
37 Clover, Her Body, Himself: Gender in the Slasher Film, sida 79. 
38 Ibid, sida 79. 
39 Ibid, sida 201. 
40 Ibid, 1987, sida 201. 
41 Ibid, sida 188. 
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Detta är filmat genom Point of View.42 Daniel Hodges, spelad av David Kyle, frågar Judith 

Myers, spelad av Sandy Johnson, var Michael är. Vid denna punkt är det oklart vem Michael 

är men det ligger i scenen underförstått att Judith har ett ansvar över honom. Judith avfärdar 

Daniel med ett nonchalant svar att han säkert är i närheten. När Judith tar med sig Daniel upp 

till övervåningen får vi följa kameran som tar sig in genom bakdörren till huset, en hand 

öppnar en kökslåda och tar fram en slaktkniv. När Daniel senare går ned för trappan och 

lämnar huset fortsätter vi smyga upp för trappan. Väl där uppe tar vi upp en clownmask ifrån 

golvet och sätter på oss den. Nu skyms delar av kameralinsen av masken. Efter att ha gått 

genom ett rum på övervåningen ser vi Judith som barbröstad borstar håret. Vi får följa 

kamerans blick och se hur den riktas emot handen som börjar hugga med kniven över hennes 

bröst tills hon faller ner död. Den första sekvensen i filmen som inte är filmad ur mördarens 

ögonperspektiv är när föräldrarna till sexåriga Michael Myers, spelad av Will Sandin, tar av 

honom masken. Tittaren möts av insikten att denna unga och oskuldsfulla pojke bär ansvaret 

för mordet som vi just bevittnade, vilket var på Michaels syster.  

Efter denna scen förflyttas vi 15 år fram i tiden när Michael Myers förflyttning ifrån ett 

mentalsjukhus till ett annat är planerat. Vi möter Dr. Samuel Loomis, spelad av Donald 

Pleasence, som berättar hur han, som spenderat femton år som Myers läkare, är övertygad om 

att beslutet att förflytta Myers är fel. Han åker till sjukhuset tillsammans med en sjuksyster för 

att försöka stoppa detta. I samma sekvens lyckas Myers rymma, och efter en attack på Loomis 

och sjuksköterskan lämnar han dem vid liv, stjäl en bil och kör mot hemstaden.  

Efter detta presenteras vi för den centrala berättelsen i filmen och huvudkaraktären Laurie 

Strode spelad av Jaime Lee Curtis. Denna del av filmen utspelar sig under allhelgonahelgen, 

precis som i den tidigare delen. Laurie och hennes två vänner Annie och Lynda har uppdraget 

att vara barnvakter under kvällen, precis som Michaels syster haft i filmens första del. Lauries 

vänner planerar att missköta sina uppdrag som barnvakter, likt Judith Myers gjorde i filmens 

öppning, och istället spendera kvällen med sina respektive pojkvänner.  

Efter detta börjar filmen skifta mellan Dr. Samuel Loomis jakt på Myers och Myers jakt på 

Laurie Strode. Vi får se hur Myers dödar Lauries båda vänner samt deras partners. I takt med 

                                                           
42 Point of view, POV, innebär att kameran väljer att placera sig för oss som publik i scenen, detta kan variera 

oändligt då begreppet egentligen bara beskriver var och hur kameran är placerad i förhållande till vad vi ser, 

begreppet används dock främst för att beskriva bilden där kameralinsen ersätter karaktärens ögon och vi ser vad 

hen ser. Robert McKee, Story; Substance, structure, style, and the principles of screenwriting, Methuen 

Publishing Ltd, 1999, sida 162-163. 
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att filmens handling intensifieras och klimax närmas börjar Laurie och Dr. Loomis 

berättelselinjer slås samman.  

Efter hela sex andra uppföljare kom ändå serien, tillfälligt, till ett slut med Halloween 

Resurrection (2002) som fungerade som en sista film i det långa ledet uppföljare. Men, fem år 

senare så kom en remake på originalet skriven, regisserad och producerad av Rob Zombie.43 

Den utspelade sig precis som originalfilmen i början av Michael Myers jakt på Laurie Strode, 

dock etablerar Zombie redan i första filmen att Laurie är Michael Myers syster, något som i 

originalfilmerna först etablerades i Halloween 2 (1980).  

Precis som i originalet börjar vi när Michael Myers är liten, men denna gång ges en bakgrund 

till mordet han utför på systern. Vi får följa Michael i hans vardag i hemmet och skolan, se 

hans familjeförhållanden och filmen skapar en förståelse för hur han fungerar och behandlas. 

När han väl mördar, denna gång även systerns pojkvän och styvfadern, har vi fått vara med 

om en annan uppbyggnad fram till händelsen.  

3.2 Urval 

I valet av film så baserar jag mitt urval främst på vilken som gav störst ekonomisk och publik 

succé. Men att sen göra ett urval av scener innebär att vissa scener kommer förbises, vilket 

kan ses som problematiskt för helheten av filmen och för analysen. Dock ger inte uppsatsens 

omfång möjligheten att nära analysera hela filmen så vissa scener måste väljas bort. De scener 

där antingen Michael Myers eller Dr. Loomis följs faller bort på grund av att de inte har en 

direkt påverkan på Laurie Strodes karaktär och utveckling, förutom då de är del av Laurie-

scenerna. Jag gör ett urval av de tre scener som i båda filmerna dramatiskt är mest 

utvecklande för karaktären Laurie.  

För att göra detta urval använder jag mig av manusinstruktören Robert McKees text kring 

karaktär och karaktärsutveckling, detta för att skapa en narrativ förståelse kring Laurie Strode. 

Robert McKee är en pionjär på området och jag anser därför att hans text kring detta är 

relevant. McKee skiljer på karaktärisering och karaktär och menar att de är två helt skilda 

saker. Karaktärisering är det yttre man kan uppfatta av att se och lätt observera en skriven roll, 

alltså saker som ens yttre, hur personen pratar och för sig. De han menar är ens riktiga 

karaktär är det som gömmer sig i djupt i hjärtat, sådant som är omöjligt att påvisa i en 

                                                           
43 Winston Dixon, A History of Horror, sida 133. 
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vardagssituation. Sådant som hen inte omedelbart visar upp men som ändå är närvarande.44 

Robert McKee skriver även att den riktiga karaktären är den som visas i valen en karaktär gör 

under stor press.45 En karaktärs funktion är att ge liv till berättelsen, göra den trovärdig och 

möjlig. Den bör ge oss de olika kvalitéer som krävs för att just den aktionerna i det som 

berättas ska kunna anses troligt.46 

Jag kommer därmed att välja tre avgörande scener från respektive film utifrån McKees 

perspektiv om karaktärer och karaktärsutveckling. Den första scenen för att visa den 

uppenbara karaktäriseringen av Laurie, den andra för att visa hennes inre karaktär i relation 

till hennes vänner och den sista då hon utsätts för den press som visar både hennes riktiga jag 

och hennes utveckling filmen igenom. 

3.3 Metod 

För att genomföra min analys kommer jag att använda mig av en semiotisk modell. I filosofen 

och professorn Søren Kjørups bok Semiotik står det att ordet härstammar ifrån grekiska ordet 

Semeion med betydelsen tecken, semiotik är alltså läran om tecken.47 Ett tecken är i grunden 

en representation av något annat. Ordet träd eller en målning av ett träd är en representation, 

ett tecken, av ett riktigt fysiskt träd utomhus. I boken beskrivs det hur alla tecken har två 

sidor, uttryckssidan och innehållssidan men att tecken kan ta olika uttryck.  

I den semiologiska vokabulären kallas ett tecken som inte har ett annat tecken vare sig 

som uttryck eller innehåll för ett denoterande tecken. Denotation är alltså förhållandet 

mellan uttryck och innehåll i ett tecken…48 

Det Kjørup menar är att inom denotation studerar man inte tecken inom tecknet utan 

förhållandet inom det självt. Man ser tecknet för vad det representerar. 

Ett tecken som har ett annat tecken som sin uttryckssida kallas för ett konnoterande 

tecken. Konnotation är alltså förhållandet mellan det underliggande tecknet och det 

överordnade innehållet…49 

                                                           
44 McKee, Story; Substance, structure, style, and the principles of screenwriting, sida 100-101. 
45 Ibid, sida 101. 
46 Ibid, sida 106.  
47Søren Kjørup, Semiotik, Studentlitteratur AB, 2004 sida 9. 
48 Ibid, sida 21. 
49 Ibid, sida 21. 
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Kjørup menar här är att konnotation ger en ytterligare uttryckssida och ett tecken som 

studeras. Man ser tecknet för vad dess representation bär för tecken och tolkningar.  

Yvonne Eriksson och Anette Göthlund har tillsammans skrivit boken Möten med bilder. 

Boken tar upp hur man ska tolka olika visuella intryck samt med ett genusperspektiv. I texten 

står det också om semiotik, där de skriver att teorin förenklat kretsar kring människans 

kommunikation med hjälp av tecken.50 Boken tar upp att bilden kan ses som ett tecken som då 

består av uttryck och innehåll. Detta innebär att de flesta bilder innehåller ett tydligt och ett 

mer dolt budskap som blir tillgängligt först vid en närmare analys. De poängterar också att det 

sällan är en fråga om vilket budskap som är korrekt utan att en bild kan innehålla många olika 

budskap utifrån olika perspektiv och tolkningar.51 

Jag kommer att använda den semiotiska modellen för att undersöka de budskap filmen kan 

gömma. Först genom att ge en bild av vad som sker i scenen samt vad den representerar. Efter 

det visa den tolkning av dessa tecken och uttryck som jag gör utifrån min teori. Jag gör dessa 

två steg både utifrån vad som sägs och vad som ses. Då jag är manusförfattare blir det 

relevant att studera hur två filmer med snarlikt händelseförlopp påverkas, inte bara av visuella 

medel utan hur dialog är skriven. För att hålla nere på dialogtext används den bara då den 

ytterligare styrker det resonemang jag för i mina konnotationer. 

För att besvara min frågeställning vill jag inte bara analysera filmerna var för sig utan också 

hur de förhåller sig till varandra. Därför kommer uppsatsens analys bestå av en näranalys där 

utvalda nyckelscener i filmen analyseras. Därefter kommer jag också göra en jämförelse i 

diskussionen av de två filmerna för att påvisa likheter och skillnader karaktärerna emellan. 

Manuslitteraturen av McKee används för att kunna prioritera de scener som är av vikt för 

karaktären. Den semiotiska modellen är bäst lämpad för att finna tolkningar och eftersom man 

kan göra oändligt många olika tolkningar av samma verk så låter jag min teori och tidigare 

forskning styrka mina tolkningar. Forskningen jag valt är antingen helt tillhörande ämnet eller 

applicerbart på slasherfilmer vilket gör att den fungerar bra för att göra tolkningarna legitima.  

                                                           
50 Eriksson, Göthlund, Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck, sida 42. 
51 Ibid, sida 43. 
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4. Analys 

Jag ska göra en semiotisk analys av både det visuella och dialogen i filmen. Därför kommer 

analysen av filmen ske på en denotativ och en konnotativ nivå. 

4.1 Halloween (1978) 

4.1.1 Lauries introduktion  

I originalfilmen av Halloween presenteras den kvinnliga huvudkaraktären relativt tidigt. 11 

minuter och 45 sekunder in i filmen och scenen pågår till 14:29. 

Denotation: 

Scenen börjar med en långsam bild på ett stort vitt hus med mycket växtlighet. På uppfarten 

står en skinande brun bil framför två garagedörrar när en kvinna, Laurie Strode, lämnar huset 

bärandes på böcker och en väska över axeln. Alla kläder hon bär har murriga färger i toner av 

grönt, brunt och beige. Hon har en grön tröja med hög krage och en beige cardigan över. 

Klädd i en kjol som går ned till knäna, tjocka vita strumpbyxor och bruna låga skor börjar hon 

gå nedför gatan. Man hör dörren till huset öppnas och stängas och Laurie vänder huvudet mot 

huset. Lauries pappa Morgan kommer ut och de börjar prata på håll. Morgan säger att Laurie 

inte får glömma att lämna nycklarna. Trots att Laurie svarar att hon inte kommer glömma det 

så säger Morgan ”They’re coming by to look at the house at 10:30. Make sure to leave it 

under the mat.”, Laurie svarar glatt ”I won’t” och fortsätter att gå längs gatan. 

Konnotation:  

De karaktäriserande drag vi får i och med första anblicken av Laurie Strode drar associationer 

till en väldigt skötsam kvinna. Böckerna och skolväskan förstärker bilden av henne som 

ansvarstagande. Att Laurie förutom vid ansikte och händer är heltäckt av sina kläder anspelar 

på bilden av den täckta och därmed oskuldsfulla kvinnan.  

Bilden som målas upp av Lauries familjehem tyder på att hon lever ett relativt rikt liv, rent 

ekonomiskt. Ett stort hem och en fader med förtroende ger skenet av att hennes liv är vad man 

skulle se som bra.  

Den första dialogen Laurie har i filmen handlar om att hon har ett ansvar, då hennes far har 

gett henne en uppgift. Vi förstår att detta är viktigt för honom och hans jobb då han upprepar 

förmaningen han ger Laurie. Inte bara ger detta tecken på vilken ansvarstagande individ 

Laurie är som får denna uppgift, hon svarar också på detta genom att lova genomföra 
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uppdraget. Tillsammans med hennes kläder kan vi dra slutsatsen att karaktären Laurie ska 

förmedla ordningsamhet och dygd.  

Denotation: 

När Laurie fortsätter längs gatan kommer en liten pojke vid namn Tommy springande och 

ropar efter henne. “Coming over tonight?” frågar Tommy ivrigt då han springer efter Laurie. 

Laurie svarar “Same time, same place.” och ler emot Tommy. 

Tommy och Lauries dialog kretsar sedan kring att Laurie ska sitta barnvakt åt Tommy och 

vad de ska göra. Tommy är entusiastisk inför kvällen och Laurie försäkrar Tommy om att de 

ska göra alla saker han frågar om såsom att se på film och poppa popcorn. 

Laurie och Tommy fortsätter att gå längs trottoaren och Laurie avslöjar att hon ska lämna en 

nyckel vid Myers hus, något Tommy är skeptisk till. Kameralinsens blick landar på ett stort 

hus täckt av en vit färg som börjat flagna och blekna. De båda stannar när Tommy lägger sin 

hand på Lauries axel och ser henne i ögonen innan han pekar emot huset. ”You’re not 

supposed to go in there” säger Tommy allvarligt till Laurie. Hon förmanar Tommy om att det 

inte finns något farligt där. 

Laurie lämnar Tommy vid trottoaren och springer emot huset där hon böjer sig ner och lägger 

nyckeln under dörrmattan. När Laurie reser sig får vi för första gången se Michael Myers och 

konturerna av hans mask i närheten av Laurie. Bilden är komponerad så att vi är inne i Myers 

gamla hem och Michael kliver in med sin kontur i bilden där vi genom nätet på ytterdörren ser 

Laurie lämna tomten och återförenas med Tommy. Michael Myers flåsar ljudligt. Tommy 

springer sedan iväg och Laurie fortsätter gå ensam längs gatan med kameran stilla på samma 

plats. Michael kliver in i bilden och man ser hans axel och en del av hans krage. Laurie börjar 

sjunga om att hon önskar hon hade någon alldeles för sig själv, en röst som långsamt börjar 

överröstas av Michaels flåsningar.  

Konnotation: 

Dialogen etablerar det faktum att Laurie ska vara barnvakt samma kväll, men kanske ännu 

viktigare så förmedlas hennes inställning till detta. Först och främst är det inte något hon ska 

göra första gången, då Laurie säger till Tommy att de kommer ses vid samma tid på samma 

plats. Alltså är det en återkommande händelse att hon sitter barnvakt åt Tommy. Genom 

dialogen förstår vi också att hon uppskattar det. Det finns ingen sur ton eller undangömd ilska 

över att hon inte ska träffa någon annan på halloweenkvällen. Enligt teorin om hora-madonna-
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komplexet kan en kvinna antingen vara sexuellt laddad och därmed oren eller motsatsen.52 

Laurie tilldelas snabbt en roll i facket som den pryda ansvarstagande kvinnan. En kvinna som 

står över det orena och som där också idoliseras och försätts på en piedestal. Det är också här 

det framkommer att Lauries tilltal till barn är i pedagogisk anda eftersom pratar över Tommy 

och rättar vad han säger.  

I dialogen framkommer Lauries logiska sida. Hon tror inte på spökhistorier och tänker 

behandla dem så. En sida av rationellt tänkande, men också en världsbild där allt är vad det är 

och utrymme för utsvävningar inte finns. Laurie vet vad hon tycker är sant och det är detta 

hon lever efter. Redan här ges bilden av en ordningsam, ansvarstagande och öm människa. 

Clover skriver att man kan se upphovsmannen och förmodligen även samtidens bild av ett 

kvinnoideal i huvudkaraktären till en slasherfilm.53 Här har vi redan bilden av en väldigt 

oskuldsfull och pryd karaktär som hittills står i god kontrast till det vi fick se av Judith Myers.  

Efter sekvensen där Michael såg Laurie första gången går vi in i ett nytt sätt att bygga upp 

scenen. Genom en POV träder vi in i mördaren Michael synfält och betraktar Lauries väg till 

skolan utan hennes vetskap. Vi blir vittnen till hennes egen maktlöshet när hon går ner för 

gatan. Här får vi starkt uppleva den voyeuristiska blicken på kvinnan i film, som Mulvey 

beskrivit som the Male Gaze.54 En voyeuristisk blick betraktar en ovetande persons intima 

ögonblick. I denna scen observerar vi Laurie som i sång erkänner sig förälskad. Michael 

andas tungt vid denna observation - en sexuell laddning till betraktandet. I scenen är vi inte 

längre ett med Laurie, vi är ett med Michael som vi använder för att rättfärdiga vår egna blick 

på Laurie.  

4.1.2 Laurie i relation till sina vänner 

Den andra scenen är när Laurie och hennes vänner lämnar skolan, med tidsspannet 19:54-

25:36. 

Denotation: 

Fokus på en mörklagd skolkorridor. Två siluetter som närmar sig kameralinsens fokus. Vi ser 

att det är Laurie och vi förstår genom dialog att den andra individen är hennes kompis Lynda. 

Lynda fnissar och skämtar om det faktum att Laurie tar med sig mer skolböcker hem än hon 

kan bära. Lynda är klädd i tajta utsvängda byxor med höga platåskor till, en tajt topp och en 

                                                           
52 Hartmann, Sigmund Freud and His Impact on Our Understanding of Male Sexual Disfunction, sida 2332. 
53 Clover, Her Body, Himself: Gender in the Slasher Film, sida 188. 
54 Chaudhuri, Feminist Film Theorists, sida 34. 
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bomberjacka. Hon håller i en fickspegel som hon speglar sig i medan hon snabbt applicerar 

läppglans samtidigt som hon högljutt beklagar sig. Lynda är upprörd över sitt fullbokade 

schema och säger ”You know it’s totally insane we got three new cheers to learn in the 

morning, the game is in the afternoon, I have to get my hair done at five and the dance is at 

eight. I’ll be totally whiped out.”    

Laurie och Lynda fortsätter att gå längs en grönväxt sidogata. Laurie bär sina böcker med 

båda händerna medan Lynda tar upp en cigarett. Laurie säger att hon som vanligt inte har 

något alls att göra, men Lynda påpekar att det är hennes eget fel då hennes fokus ligger på 

skolan snarare än nöjen.  

När Lynda tänder cigaretten kommer en tredje tjej, Annie, springande med en upprörd min. 

Hon är klädd i utsvängda byxor, en skjorta och en väst över den. Laurie undrar vad som är 

problemet och Annie tar ilsket emot cigaretten ifrån Lynda. Anne börjar sen förklara att 

hennes pojkvän blev upptäckt med att kasta ägg på någons hus och därför har fått 

utegångsförbud för kvällen. Laurie förstår inte varför Annie är så arg då hon ändå skulle 

skulle sitta barnvakt på kvällen. Lynda försöker förklara att anledningen till att Annie ska sitta 

barnvakt är för att ha en täckmantel så hon kan träffa sin pojkvän. Laurie avbryter dock Lynda 

och stannar mitt i vägen då hon inser att hon glömt kvar sina skolböcker på skolan.  

Lynda förklarar att det inte spelar någon roll, hon glömmer alltid sina skolböcker och i 

slutändan rör det henne lika lite som det borde röra Laurie. I bakgrunden har en guldbrun bil 

långsamt kört på vägen emot Laurie och hennes vänner. Precis när Lynda är klar med sitt prat 

så är bilen jämsides med dem, Lynda reagerar samtidigt som bilen börjar köra förbi. Lynda 

undrar om det inte är en kille på deras skola, en kille som Lynda tycker är söt, men Laurie är 

tveksam.  

När bilen har ett visst avstånd så skriker Annie efter den. Bilen tvärstannar. Laurie och hennes 

vänner står oroligt och tittar efter bilen som står en bit framför dem. Bilen börjar sen långsamt 

köra framåt igen. Laurie och Lynda beklagar sig över att Annie en vacker dag kommer sätta 

både sig själv och dem i knipa.  

När Lynda sedan frågar Annie om planen fortfarande är densamma för kvällen svarar Annie 

”I wouldn’t wanna get you in deep trouble Lynda.” Lynda fortsätter att bedja till Annie som 

ger med sig och berättar för Lynda att familjen vars barn hon ska sitta barnvakt åt lämnar 

klockan sju. Laurie förstår inte att Lynda planerar att träffa sin pojkvän och erbjuder sig 

därför att de alla ska umgås tillsammans med barnen de ska ta hand om. På det svarar Annie 
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att ”Oh terrific, I’ve three choices: Watch the kids sleep, listen to Lynda screw around or talk 

to you.”   

Konnotation: 

Mycket av Lauries karaktär lyfts fram via kontrasten mellan henne och hennes kompisar. Man 

kan se att även om deras klädval inte skiljer sig särskilt mycket åt så lever de olika liv. Lynda 

och Annie är två tjejer som enbart tänker på sina pojkvänner och sex medan Lauries fokus 

ligger på skolgången. 

När Annie och Lynda planerar att missköta sina jobb som barnvakter för att spendera tid med 

sina pojkvänner är Laurie oförstående. Lynda och Annie tycks ha en jargong där det är att 

vara en schysst kompis att hjälpa den andre att få egentid med pojkvännen.  

När både Annie och Lynda röker så förhindras Laurie från att delta även rent fysiskt, då hon 

inte har en hand ledig eftersom hon bär sina skolböcker. Hela scenen är uppbyggd på 

stereotypa kontraster där Lauries största oro är huruvida hon ska klara sig utan sina 

skolböcker och de andra karaktärernas oro kretsar kring mötet med sina pojkvänner. Det blir 

en kontrast av symboler, med Laurie på ena sidan och vännerna på den andra, som står för 

varsin del av begreppet hora-madonna-komplexet.55 

När Annie är upprörd över att hon inte kommer kunna träffa sin pojkvän kommer Lauries 

naiva sida också fram. Hennes två vänner har utan hennes förståelse planerat att frångå sina 

uppgifter som barnvakter och göra vad de anser är viktigast. Laurie är oförstående till att 

någon skulle missköta ett ansvar de tilldelats.  

Av både Lynda och Annie förstår vi att det inom gänget finns en jargong som tillåter dem att 

aktivt klanka ner på Laurie och nedvärdera hennes prioritering av skola före killar. I scenen 

innan förstår vi att Laurie känner en viss ensamhet utan en partner. Men när hon väl öppnar 

upp för alternativet att göra något annat, genom att beklaga sig över innehållslösa helger, 

sänker Lynda hennes tanke direkt med orden att hon får skylla sig själv. En ton inom gänget 

skuldbelägger Laurie konstant för alla de karaktärsdrag hon har som står i kontrast till Annie 

och Lyndas. Trots att Laurie bär dragen som hyllas och anses rena så skambeläggs hon för 

detta. På Annie och Lynda märker vi hur de med grupptryck försöker få Laurie att inse att 

livet hon nu lever nu varken är önskvärt eller underhållande.   

                                                           
55 Hartmann, Sigmund Freud and His Impact on Our Understanding of Male Sexual Disfunction, sida 2332. 
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Både Annie och Lynda står i kontrast till Laurie på olika sätt. Annie är den dominanta, 

sarkastiska kvinnan som utan att kompromissa vet vad hon vill. Detta går emot den 

plikttrogna och ansvarsfulla Laurie som till synes väljer att se till andras behov före sina egna. 

Lynda är den promiskuösa och sexuellt frigjorda kvinnan som till stor del pratar om och lever 

sex. Hennes övriga karaktärsdrag är mycket ytliga och rör hennes egen skönhet och ovilja att 

studera. Precis som Lauries karaktär blir dessa roller stereotypa och filmen visar upp tre 

väldigt förenklade och schabloniserade kvinnoporträtteringar. 

Språkligt delas de tre vännerna också in i tre läger, där Laurie pratar väldigt korrekt och 

väluppfostrat, Annie med en hård förlöjligande ton och Lynda som använder slang och i 

princip avslutar varje mening med engelska ordet totally. 

4.1.3 Lauries konfrontation med Michael Myers  

Den sista scenen kan jag inte lika tydligt dela upp i en sekvens, det som utspelas är 

uppgörelsen Michael och Laurie emellan och den sker på tidskoderna 1:13:02–1:16:50 och 

1:22:24–1:25:01. Den första delen är Lauries första möte med Michael och den senare är 

hennes självförsvar mot honom.  

Denotation: 

Laurie går in genom en glasdörr till ett mörklagt rum. Utanför lyser månskenet upp. Hon 

ropar efter Annie och Lynda men får inget gensvar så hon fortsätter att gå in. Genom stor del 

av scenen är hennes ansikte helt mörklagt. Hon fortsätter att ropa på sina vänner och blir för 

varje mening mer ängslig i rösten och hon säger att det inte längre är ett kul skämt. Då 

rummets tystnad fortfarande ekar går Laurie vidare upp för husets trappa. Hon kommer fram 

till en dörr där ljus sipprar ut genom springorna. När hon öppnar dörren möts hon av Annie 

placerad i sängen med armarna utefter sidorna. Hennes kropp är livlös och ovanför hennes 

huvud på sängkanten står en gravsten placeras med namnet Judith Myers ingraverat. Laurie 

täcker chockartat munnen och backar långsamt emot rummets garderobsdörr. Plötsligt börjar 

Lyndas pojkvän Bob gunga fram och tillbaka ut ur den öppna garderoben. Laurie ger sig ifrån 

ett högt skrik samtidigt som en annan garderobsdörr öppnas och Lyndas förvridna överkropp 

visas placerad inuti garderoben. Skrikande lämnar Laurie snabbt rummet och hon börjar sedan 

hyperventilera. Hon ställer sig utanför en annan öppen dörr och långsamt ser vi Michael 

Myers mask träda fram i ljuset utifrån rummet. Laurie börjar långsamt gå när Michael 

attackerar henne med sin slaktkniv. Han lyckas träffa hennes arm och skär upp skjortärmen 

när hon instinktivt backar och råkar falla nedför trappen.  
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Konnotation: 

Man kan se detta som den stora finalen för kamerans voyeuristiska blick. Hela filmen har vi 

genom Michael Myers vetat mer än Laurie. Vi har också förstått att hennes vänner dödats. 

Hela filmens uppbyggnad har lett till denna insikt hos Laurie där vi nu bevittnar hennes 

reaktion. 

Filmens klimax fungerar inte bara som ett tecken på den bestraffning hennes vänner utsatts 

för utan också som en varning för det stundande hot som nu väntar henne. Ur en narrativ 

synvinkel är det först nu som Laurie ges chansen att utvecklas, då en yttre press tvingar henne 

till aktion.56 Det är ett typexempel på hur Greven beskrev slashergenrens press på den 

kvinnliga huvudkaraktärens utveckling, att den ska ske genom exponeringen av hennes 

avlidna vänner.57 

Denotation: 

Den andra scenen utspelar sig precis efter att Laurie tryckt en sticka i Michael Myers hals och 

sprungit upp för att hämta barnen hon sitter barnvakt åt. Hon kramar om de båda och försäkrar 

dem om att de är säkra, att hon dödat monstret. Samtidigt kan man se en otydlig rörelse i 

trappan. Tommy ser Laurie djupt i ögonen och säger ”You can’t kill the Boogeyman”. 

Tommy börjar skrika och Laurie vänder sig om för att se Michael stå vid slutet av trappan.  

Hon skyndar sig att gömma barnen i ett rum och instruerar dem att låsa in sig. Hon fortsätter 

sedan in i ett sovrum där hon öppnar balkongdörren för att sedan gömma sig i garderoben. 

Hon använder en slips för att knyta igen dörrhandtagen inifrån och gömmer sig djupt i 

garderoben. Vi får se Michaels skugga när han går förbi garderoben och Lauries ansikte i 

terror när han börjar rycka i handtaget. Då han ej får upp garderobsdörren börjar han slå in de 

tunna paneler som utgör den. När han slagit ut de första panelerna sträcker han in handen och 

lyckas då tända lampan. En väl upplyst Michael börjar ta sig in och slår ner ett par 

metallgalgar när han förstör garderobsdörren. Laurie ser förskräckt på detta och reser sig 

hastigt för att ta ner en galge. Medan Michael kommer allt närmare börjar Laurie böja och 

forma galgen. Michael fastnar med handen så han släcker lampan igen och Laurie går med ett 

krafttag till attack och trycker in den spetsiga stålgalgen i Michaels öga. Han tappar då sin 

slaktkniv som Laurie raskt plockar upp innan hon med stor ilska ger Michael ett hugg strax 

under bröstet vilket gör att han faller ihop utanför garderoben. Fortfarande i försvarsposition 

                                                           
56 McKee, Story; Substance, structure, style, and the principles of screenwriting, sida 100-101. 
57 Greven, Representation of Femininity in American Genre Cinema, sida 146. 
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reser sig Laurie med kniven riktad emot garderobsöppningen. Michael ligger raklång på 

golvet utanför garderoben och Laurie kliver försiktigt ut med blicken fäst på kroppen. När hon 

är utom räckhåll släpper hon kniven och börjar haltande stappla ut ur rummet.  

Konnotation: 

Denna scen tolkas som uppgörelsen och den sista delen av Lauries utveckling; stunden där 

hon inte längre kan rymma eller undvika monstret utan tvingas att möta det. Filmen som 

kretsat kring en voyeuristisk förföljelse av Laurie får här ett abrupt slut när hon agerar istället 

för att fortsätta vara passiv. Hon är fortfarande en omhändertagande karaktär som börjar med 

att sätta barnen i säkerhet för att sedan försöka rädda sig själv.  

Den manliga åskådande blicken vi tidigare haft bryts nu av Laurie själv när hon väljer att se 

Michael. Den tidigare smygande voyeurismen har nu ingen plats då Laurie ej är ovetande 

längre, och det är först nu hon kan möta Michael på riktigt.   

4.2 Halloween (2007) 

4.2.1 Lauries introduktion  

I filmens remake presenteras Laurie Strode mycket senare då mer fokus ligger på Michael 

Myers och hans barndom. Mellan 52:22-56:31 följer vi Laurie hos sina föräldrar och på vägen 

till skolan.  

Denotation: 

Laurie kommer hastigt in till köket. Hon har en uppknäppt munktröja med ett urringat linne 

under, glasögon och tajta jeans. Hon besvarar sin pappa Masons beklagande över Mr. Nichols 

i tidningen med att Nichols är en pervers gammal gubbe. Lauries mamma Cynthia försöker 

undvika ämnet och Laurie pressar henne genom att med en teatral ton berätta vad han gjort. 

”Guess what mom? Mr. Nichols touched me the wrong way.” säger Laurie högt.  

Laurie håller i två bagels över sina bröst och skakar dem samtidigt som hon pratar högt. 

”Need a screwdriver mommy? You want a hammer? Oh, look at this mom!” säger Laurie 

samtidigt som hon lyfter upp en bagel. Laurie börjar penetrera den med två fingrar och stöna. 

Cynthia säger ifrån och undrar om Laurie ska ha något att äta, vilket Laurie nekar samtidigt 

som hon lägger ner bageln. Cynthia suckar medan Mason läsandes i en tidning beklagar sig 

över börsmarknaden. Laurie lämnar rummet utan ett ord. 

Laurie öppnar ytterdörren och kliver ut ur ett stort Halloweendekorerat hus. På gatan nedanför 

står en rödbrun bil med loggan Strode klistrad på förardörren. Mason kommer ut genom 
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dörren precis efter Laurie. Mason tackar Laurie för att hon ska lämna kuvertet vid Myers hus 

och upprepar två gånger hur viktigt det är att hon faktiskt gör detta. Laurie säger varje gång 

att hon förstått och lovar att hon ska göra det.  

Konnotation: 

Lauries första scen i denna film bär både likheter och stora skillnader i jämförelse med scenen 

i den första filmen. Lauries klädstil är nu anpassad till en modernare tid, med kläder som 

lättast beskrivs som normala. Det är inte tydligt utpekat att hon är en pryd som i 

originalfilmen, dock har hon inte gått åt någon vulgär eller utmanade klädstil heller. 

Lauries pliktkänsla är som i första filmen närvarande och även om Lauries pappa känns mer 

orolig här så fullföljer Laurie uppdraget. Det finns aldrig från henne något tvivel eller tecken 

på glömska från hennes sida. Mason upprepar sina förmaningar och Laurie skrattar åt pappans 

oro och försäkrar honom att hon inte kommer glömma.  

En av de absolut största skillnaderna är dock en mer vulgär sida av Laurie som inte på något 

sätt fanns närvarande tidigare. Hela den första dialogen hon har i filmen kretsar kring att hon 

med stora sexuella anspelningar skämtsamt berättar för sin mamma hur hennes lärare antastat 

henne. Utifrån hora-madonna-komplexet är hennes karaktär inte tydligt indelad längre.58 Hon 

har inte längre alla de karaktäristiska dragen som moderlig, öm och ansvarstagande men bär 

inte heller en stereotyp representation av motsidan.  

Dock går den vulgära sidan hand i hand med Lauries lekfulla sida; ett personlighetsdrag som 

hon har genomgående. Även om hennes mamma blir märkbart upprörd av Lauries utspel så 

sker det i en skämtsam ton och ironi som gör att mamman senare i filmen släppt allting.  

Denotation: 

Laurie fortsätter att gå längs gatan när en pojke som heter Tommy börjar springa efter henne. 

Laurie ropar efter honom att han ska lämna henne ifred och Tommy ropar ”Wait! Definition: 

stop walking!” samtidigt som han springer ikapp. När de väl går tillsammans undrar Tommy 

om han kan ställa en seriös fråga, varpå han börjar berätta om en mexikansk varulv. ”I saw 

him on TV last night. And his name is Danny and his face is completely covered with hair.”   

Laurie skrattar åt detta och säger att hon inte ens förstår vad han pratar om när hon avfärdar 

honom. ”Tommy I’m your babysitter, I know this. You’re crazy!” säger Laurie och rufsar i 

Tommys hår.  

                                                           
58 Hartmann, Sigmund Freud and His Impact on Our Understanding of Male Sexual Disfunction, sida 2332. 
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Filmen klipper till Michael Myers som är tillbaka i sitt barndomshem för att återta sin mask. 

Laurie och Tommy filmas utanför ifrån en hög vinkel. Filmen klipper tillbaka till Laurie som 

berättar för Tommy att hon ska stanna här. Michael har precis tagit på sin mask när vi ser 

honom reagera på ljuden utanför. Tommy försöker varna Laurie om huset men när de kommer 

fram till grinden går Laurie och öppnar den.  

Genom POV ser vi inifrån huset hur Laurie ger Tommy sina böcker och börjar närma sig. 

Tommy säger till Laurie ifrån gatan att ”The boogeyman lives in there!”. Åt detta skakar 

Laurie på hela kroppen innan hon börjar gå baklänges emot huset. 

Väl framme trycker Laurie in kuvertet i brevinkastet och låtsas för Tommy som att hon 

fastnat, med stora rörelser och ljud om hur hon blir indragen. På andra sidan dörren står 

Michael Myers och hans flåsande andning hörs. Laurie märker ej detta och springer ifrån 

huset tillbaka till Tommy när hon lämnat brevet. Michael lyfter upp brevet och luktar intensivt 

på det. En sista POV visas på Laurie genom glasrutan där hon fortsätter gå. 

Konnotation: 

En annan skillnad är också hennes tidigare pedagogiskt lagda relation med Tommy. Även om 

Laurie inte tror på det Tommy försöker säga så uppfostrar hon inte Tommy. Laurie väljer inte 

att ta en position över honom utan de pratar med varandra på samma nivå som kompisar. De 

har en relation som inte kräver moralisk kontroll ifrån Laurie. Tommy tillåts tilltala Laurie 

som man får anta han tilltalar sina vänner och Laurie gör detsamma.  

Som tidigare togs upp har Laurie i denna film en lekfullhet som saknades i den tidigare 

filmen. När Laurie väl pratar med Tommy känns samtalet inte som ett mellan en vuxen och ett 

barn utan som att Laurie genuint lyssnar på vad Tommy säger.  

Precis som i originalet ger dock introduktionen en bild av en självsäker kvinna, som vet vad 

hon tror och som inte låter sina värderingar rubbas. Precis som i originalet är hon helt skeptisk 

till diverse spökfenomen och hon är inte sen med att döma folk som tror på det. I denna scen 

gör hon detta genom att kalla Tommy för galen som tror på varulvar.  

4.2.2 Laurie i relation till sina vänner 

Det är här två kortare scener med Laurie och hennes vänner som fungerar ihop med ett avbrott 

för en scen med Dr. Loomis emellan. De sker på tidskoderna 56:33-57:41 och 59:28–1:00:43. 

Denotation: 

Laurie sitter i ett skolbibliotek med sina vänner Lynda och Annie. Annie är klädd i en 
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mönstrad bandana och ljusblå topp. Lynda är klädd i mörkbrun t-shirt. De tre sitter alla med 

böcker som de bläddrar i under samtalet. Annie försäkrar Laurie om att ingen kommer komma 

på dem ifall hon går med på att ta hand om barnet som Annie egentligen skulle vakta. Laurie 

är fortfarande osäker på om hon vill göra det och berättar för Lynda att Annie bara vill träffa 

sin pojkvän. Lynda svarar att det låter som en av hennes klyftiga planer.  

Laurie ser ut genom fönstret och ser Michael stå på avstånd på vägen utanför. Hon ser oroligt 

ut på gatan innan hon tittar tillbaka på Lynda och Annie som fortsätter prata. ”Anyway isn’t 

Paul like grounded for trashing up that motorcycle?” säger Lynda men Annie försäkrar att han 

lyckats undvika detta. Laurie sneglar återigen emot fönstret där Michael fortfarande står vänd 

emot dem. 

Laurie är fortfarande osäker och säger att familjen kanske kommer hem tidigt, men till detta 

skrattar bara Annie och Lynda. Annie berättar att pappan till barnet hon ska ta hand om är 

alkoholist samt att han och hans fru kommer vara ute fulla hela natten. Laurie säger ”Yeah 

Annie I really hate lying, you know that!”. Annie svarar snabbt “What are you, Mother 

Theresa?”. Lynda håller med Annie och fortsätter att likställa Laurie med Moder Theresa, 

något som Laurie själv motsätter sig. När hon blir fortsatt kritiserad ger Laurie med sig och 

går med på att hjälpa Annie som nöjt besvarar det med ett ”I love you”. När konversationen är 

slut tittar Laurie ut genom fönstret igen och nu är ingen där. 

Konnotation: 

I denna remake av filmen får vi se hur Laurie faktiskt innan kvällen går med på Annies plan 

och hur hon förhåller sig till detta. Vi får se hur Laurie ställer sina värderingar emot sina 

vänners. Även om hon älskar och ställer upp för sina vänner har hon stora problem med att 

ljuga, och därmed bryta ett förtroende. Trots detta lyckas hennes vänner övertala henne 

genom att skämta om att hon beter sig som ett helgon, något som Laurie känner sig tvungen 

att motbevisa. 

Även om det är tydligt att Laurie fortfarande tilldelats vissa drag som även originalkaraktären 

hade blir det här betydligt svårare att placera henne i ett tydligt stilistiskt fack utifrån hora-

madonna-komplexet.59 Detta av anledningen att hon också har drag som rör den sexuella 

kvinnan associerad med smuts. Den tidigare Laurie hade enbart drag som syftade till den 

moderliga delen av Freuds teori. Det det den nya versionens Laurie gör är alltså varken att 

                                                           
59 Hartmann, Sigmund Freud and His Impact on Our Understanding of Male Sexual Disfunction, sida 2332. 
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byta sida eller stanna. Istället upplöser hon den starka inramningen av vad kvinnan tillåts och 

tilldelas karaktärsdrag från båda sidor, drag som kommer med motsättningar för henne.   

Denotation: 

Laurie och Lynda går ut ifrån skolan. Man kan nu se att Lynda bär en kort jeanskjol och 

knästövlar. De kommer ut skrattandes tills Lynda brister ut ”This is so fucked!”. När Laurie 

frågar vad som hänt berättar Lynda att hon blivit avsatt som cheerleader. Förklaringen till 

varför är att hon bett sin tränare att blotta sig.   

Lynda fortsätter berätta om hur hennes tränare ringt hennes pappa efter samtalet, men att hon 

lyckats lura sin pappa att hon aldrig skulle säga något sådant. De båda skrattar nöjt och 

fortsätter att gå vägen hem. Annie kommer springande efter henne och tackar sarkastiskt för 

att de väntade på henne. ”Hey, I heard about your little cheerleading incident.” säger Annie 

till Lynda. ”Yeah I’m totally famous.” säger Lynda och de tre börjar skratta när Annie säger 

”You’re totally a slut!” 

Lynda berättar sedan att deras fransklärare flörtat med henne och de tre fortsätter skratta 

högljutt. Laurie börjar klänga på Lynda och rabbla upp de olika böjningarna på det franska 

verbet att begära medan de alla tre fortsätter att skratta. 

Konnotation: 

Scenen ger ytterligare information om vad vi sett i tidigare scener: en väldigt lekfull sida av 

Laurie. Hon tar det mesta med en klackspark och kan skämta om det mesta. Hennes vänner 

fungerar likadant och det blir tydligt att de faktiskt delar mycket med varandra.  

Dock kan man se att det finns skiljelinjer dem emellan. Även om Laurie inte visar något 

specifikt intresse för killar och sex i denna scen deltar hon ändå i konversationer om det. Hon 

dömer inte ut sina vänner för deras livsstil och de har en genuin vänskap trots olikheter.  

Klädmässigt är det inte lika tydligt uppdelat även om en skillnad fortfarande är närvarande. 

Lauries kläder är i princip heltäckande medan både Lynda och Annie visar hud. 

4.2.3 Lauries konfrontation med Michael Myers  

Även denna konfrontation delas upp i två sekvenser: den första när hon konfronteras av det 

faktum att hennes vänner blivit attackerade och den andra när hon möter Michael Myers. 

Detta sker på tidskoderna 1:26:16–1:28:43 och 1:48:20–1:50:23. 
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Denotation: 

Laurie kommer med flickan som Annie skulle sitta barnvakt åt till huset där Annie är. Hon 

frågar skämtsamt om Annie är påklädd innan hon öppnar dörren. Det är helt nedsläckt i huset 

så Laurie ber flickan tända. När hon gör detta möts de båda av Annies pojkvän hängande med 

en snara runt halsen ifrån taket. Han har en urkarvad pumpa på huvudet. Flickan börjar skrika 

hysteriskt och Laurie ser att Annie ligger barbröstad och blodig på golvet. Hon sätter sig 

snabbt på knä och försöker få kontakt med Annie samtidigt som hon skriker åt flickan att 

ringa polisen. Flickan springer ifrån huset medan Laurie försöker lugna och fråga ut Annie om 

vad som hänt, men hon är oförmögen att svara. Hon lämnar Annie i hallen för att ringa till 

polisen och då ser vi hur ytterdörren stängs igen och bakom står Michael. Samtidigt som 

Laurie desperat försöker ringa polisen inspekterar Michael Annie och hennes döda pojkvän. 

Laurie hinner få kontakt och larma polisen när Michael börjar gå åt hennes håll. När Annie 

märker detta samlar hon sina krafter och skriker på Laurie. Laurie svarar tröstande i tron om 

att Annie skriker av smärta. Plötsligt rycker Michael tag i Laurie som tappar telefonen och 

backar ifrån honom. Hon springer emot husets bakdörr och försöker öppna den men den är 

låst. Då Michael närmar sig tar Laurie tag i en stol och krossar dörrens glasfönster innan hon 

springer ut och desperat ropar efter hjälp. 

Konnotation: 

Denna film ger Laurie en möjlighet att inte bli handlingsförlamad utan hon är aktiv redan vid 

konfrontationen av död. Hennes bästa vän lever fortfarande och hon måste samla sig för att 

kunna rädda hennes liv. Vi får inte samma tydliga uppgörelse med voyeurismen som i 

originalet, där Laurie bryter emot upplägget med POV, men vi får istället en tydligare 

övergång i Lauries karaktärsutveckling.  

Då samma tydliga upplägg av kamerabilder i POV saknas så återfås inte samma tolkning av 

att man är Michael Myers medbrottsling. Istället lutar tolkningen emot att vi ser en personlig 

uppgörelse mellan Laurie och Michael utifrån. Vi tar inte Michaels perspektiv när vi ser 

honom smyga på Laurie utan vi ser dem båda ifrån en annan position.  

Denotation: 

Laurie är gömd uppe på en vindsvåning med en pistol. Michael använder en stor träpåle för att 

krossa taket och hitta henne. Laurie undviker Michaels slag men faller sedan igenom och 

landar på golvet i våningen under. Blodig och sönderslagen i ansiktet reser hon sig smärtsamt 

med pistolen fortfarande i sin hand. Bakom Laurie ser vi ett fönster med två plankor spikade 

framför. Långsamt öppnar hon ögonen och ser Michael stå i dörrkarmen framför henne. Hon 
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riktar pistolen emot honom och gör sig redo att skjuta. Då börjar Michael hastigt springa och 

med full kraft kastar han sig emot Laurie. De båda flyger ut ifrån fönstret på andra våningen.  

Laurie landar raklång över Michael. Blodet ifrån hennes ansikte täcker hans mask. Laurie 

reser sig långsamt upp och börjar krampaktigt lyfta sina ben för att sätta sig grensle över 

Michaels överkropp. Hon riktar pistolen emot hans huvud och avlossar ett löst skott. Hon 

spottar en blodfärgad loska i ansiktet på Michaels mask och avfyrar två lösa skott till när 

Michael plötsligt tar tag i hennes handleder. Beslutsamt håller hon kvar siktet emot Michaels 

ansikte och avlossar ett till skott, denna gång träffar en kula Michaels ansikte och täckt av 

blod börjar Laurie skrika hysteriskt.  

Konnotation: 

Konnotativt ser man att Laurie här inte längre är fylld av rädsla, utan snarare av en 

beslutsamhet att inte ge upp. Hennes kropp är vanställd och skadad, men målmedvetet riktar 

hon pistolen mot Michael, både innan och efter fallet ifrån husets andra våning.  

Hon är uppenbart skärrad av hela situationen men har kommit till den punkt då hon inser att 

hon inte kan fly längre - hon måste på eget initiativ ta hand om mördaren som utsatt henne för 

detta. När hon väl utfört detta bryter hon samman och förlorar kontroll över sig själv.  

5. Diskussion 

Jag hade tre frågor som jag ville besvara med denna uppsats. Jag anser att material för att 

besvara dessa frågor finns i min analys och min diskussion delas upp utefter dessa frågor. 

 Hur har gestaltningen av kvinnliga huvudkaraktärer sett ut i 

slasherfilmerna Halloween (1978) och Halloween (2007)? 

 Hur kan vi förstå de båda karaktärerna utifrån forskning om kvinnoideal 

i slasherfilmer, feministisk filmforskning och begreppet the Final Girl? 

 Vad säger likheterna och skillnaderna i karaktärens gestaltning om 

slashergenrens utveckling? 

En sak blir tydlig när huvudkaraktärerna jämförs med varandra. Man får se att det är fler saker 

som skiljer dem åt än vad som förenar dem. I originalet syns få, om några, brister hos 

huvudkaraktären medan hennes vänner enbart visar svagheter. Båda karaktärerna delar vissa 

egenskaper, som en moralisk kompass och ett ansvarstänkande. Den senare Laurie har dock 

en stor lekfullhet där den första är pedagogisk. Den nya Laurie är snabbtänkt och ironisk när 

den äldre versionen tog allt seriöst. I originalfilmen blev Laurie chockad då Annie lämnade 
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det barn hon skulle passa för att besöka sin pojkvän, men hon accepterade detta redan innan 

kvällen i nyinspelningen.  

En likhet filmerna emellan är att de är mer eller mindre voyeuristiska i synen på kvinnor, där 

stora delar av originalet låter oss ersätta mördarens ögon. Den använder kameravinklar och 

uppsättningar som kritiseras av Laura Mulvey då de är en patriarkal objektifiering av 

kvinnan.60 Filmen sätter oss i en position där vi blir tvingade att observera ovetande kvinnors 

intima privatliv. I filmen tar dessa observationer sig uttryck genom filmens mördare Michael 

Myers.  

I båda filmerna tvingas den främsta utvecklingen i Laurie fram genom upptäckten av hennes 

döda vänner. I remaken vill jag dock styrka att denna utveckling är mer subtil då hon aldrig 

har en tydlig utveckling ifrån passiv till aktiv. Hon tar fortfarande initiativ till självförsvar 

men originalet bär en större utveckling då Laurie går från ett ganska menlöst uttryckssätt till 

att tvingas göra det som för henne tidigare var omöjligt.  

I filmfeministiska tolkningar av voyeurismen finns the Male Gaze som en av de 

återkommande tolkningarna. Den påstår att blicken existerar även i filmer utan mer direkta 

POV-bilder.61 Utifrån Laura Mulveys teorier kring denna blick kan man se hur originalfilmen 

ger oss tillträde till mördarens synfält. Detta ger oss en identifikation med Michael redan från 

första stund där vi blir aktivt deltagande.  

Det Linda Williams skriver om den manliga blicken kan appliceras på båda, men något som 

talar för de båda filmerna är hur de faktiskt slår tillbaka emot mördaren som jagar dem. De 

flyr inte ifrån han tills annan räddning kommer utan kämpar emot.  

När Laura Mulvey pratar om hur the Male Gaze fungerar så överensstämmer den teorin till 

stor del med hur man väljer att filma Laurie i filmen från 1978. I min analys poängteras det 

hur vi ofta placeras på avstånd till Laurie och med kamerainställningar som ska efterlikna hur 

man själv skulle se om man var där. Jag anser att genom att välja att rama in originalfilmen på 

detta sätt upprättar man ett kontrakt med tittaren och bjuder in denne att observera Laurie 

tillsammans med Michael. Omedvetet går vi med på att tillsammans objektifiera Laurie. 

                                                           
60 Chaudhuri, Feminist Film Theorists, sida 33-34 
61 Ibid, sida 34. 
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I den nyare versionen används POV-bilder mindre ofta. I scener används vissa bilder för att 

ge en känsla av iakttagelse men de är inte tillräckligt genomgående för att man ska känna att 

man observerar Laurie på samma sätt som i tidigare film. I och med att vår blick inte synar 

Laurie på samma sätt tror jag också det var lättare att ge henne mer mångfacetterad karaktär. 

Som jag tagit upp ur forskning kring kvinnoideal i slasher har man kunnat se att en viss 

uppsättning karaktärsdrag upphöjs och ges nästan uteslutande till den överlevande kvinnan. 

Carol J. Clover skriver att den överlevande kvinnan får vara vacker och intelligent, men 

samtidigt efterhållsam.62 I originalet Halloween följs dessa normer väldigt tydligt och hon går 

sällan utanför dessa ramar. 

Att remakens Laurie är en mer mångbottnad karaktär syns i uppbyggnaden av henne i de 

scener jag analyserat. I den första scenen av min analys visar hon både en sida av 

ansvarstagande men också lekfullhet.  

Det råder inga tvivel om att Laurie är medvetet svårplacerad då hon både uppträder vulgärt 

inför sin mamma men också visar en stor vänlighet mot Tommy. Detta är något som bryter 

emot teorin om hur en Final Girl ska vara. Teorin lyder att för att överleva som kvinna i 

skräckfilm ges man en stram ram med fokus på kvinnans oskuld och moderlighet. Även om 

Laurie inte själv är i en sexuell relation så finns det för henne en närhet till det. När Lynda 

pratar om läraren som flörtat med henne deltar Laurie i samtalet eftersom de båda har samma 

öppna inställning.  

I originalet existerar inte denna sexuella frihet utan en naivitet, ett oförstånd och oerfarenhet 

till de sexuella samtal hon deltar i. I denna film finns en mycket större kontrast till hur Laurie 

tänker och pratar gentemot hennes vänner. Man kan se att Lauries karaktär i större 

utsträckning har drag som aldrig står i kontrast till varandra, komplexiteten i den karaktären 

sker först i hennes utveckling då hon tvingas till initiativ.  

Freuds hora-madonna-komplex syftar till en typ av manlig blick som inte kan se att en kvinna 

kan ha både oskuldsfulla och sexuella personlighetsdrag.63 Därför görs en bedömning och 

                                                           
62 Clover, Her Body, Himself: Gender in the Slasher Film, sida 79. 
63 Hartmann, Sigmund Freud and His Impact on Our Understanding of Male Sexual Disfunction, sida 2332. 
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kvinnan placeras i ett fack utifrån detta. Jag anser att Laurie i originalfilmen aldrig utmanar 

denna teori och därför enbart ges en personlighet som landar på den oskuldsfulla sidan.  

Man kan argumentera för att hon med sina vänner iallafall närmar sig en utveckling av hennes 

personlighet. Men med grund i min analys tycker jag dock detta faller då det kommer från 

påtryckningarna av hennes vänner, några som också onyanserat fått personlighetsdrag fast 

från den andra, sexuellt laddade, sidan av Freuds teori. 

I remaken finns det en uppluckring av begreppet vi tidigare inte fick se. Laurie och hennes 

vänner är inte längre stilistiska porträtt av ett motsatspar; de är här mer jämlikt porträtterade 

då deras likheter och skillnader nu smälter samman. Visst ges Laurie vissa moderliga och 

ansvarstagande personlighetsdrag, som exempel hennes värdering kring lögner, men hon ges 

också möjligheten att bryta dessa normer och svika sina ideal när hon faktiskt ljuger. Hon 

tillåts att vara sexuellt frigjord och ha en attityd som i original inte ens gavs till Lauries 

vänner. Den nya versionens Laurie har nu flera drag som står i kontrast till varandra, som 

komplicerar och ger en tydlig grund.  

Originalet har en avbild av perfektion; en idoliserad bild från en gammal tid där kvinnan är 

lydig och skötsam. I nyinspelningen har vi istället en karaktär som aktivt motsätter sig detta. 

Att ge samma karaktär i senare version en öppningsscen där hon inför sin mamma gestaltar ett 

samlag med en munk innebär att man från första början förstår att denna Laurie skiljer sig 

avsevärt. 

Men viktigt att poängtera är att filmen inte bara byter på rollerna och gör Laurie översexuell, 

hon ges mer än så. En porträttering av en kvinna gynnas av att vara kontrastfylld. Där 

original-Laurie briljerade med alla sina felfria egenskaper finns en verklighet i den senare.  

I den tidigare forskningen skrivs det om begreppet Final Girl, som en strikt mall för hur en 

kvinnlig huvudkaraktär får agera och leva för att överleva en skräckfilm. Originalet av 

Halloween följer inte bara den mallen utan var en av de filmer som befäste den. Därför blir 

det intressant att dess remake så aktivt går emot det. Den allra första scenen i filmen ifrån 

2007 presenterar en helt annan kvinna än den oskuldsfulla och fromma i originalet. En kvinna 

som ges och även tar sig friheterna att uttrycka sig som hon behagar. 

Inom originalfilmen Halloween finns det mycket stilistiska drag. Filmen hjälpte till att bygga 

en väldigt renodlad genre med tydliga, förenklade karaktärer. Halloween är typexemplet på 
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detta med sina mer eller mindre platta karaktärer, där fokus istället ligger på hur 

kameravinklarna och sättet att filma talar för sig.64 I båda filmerna kan man se att vissa 

karaktärer enbart existerar för att rättfärdiga en kommande händelse. Precis som genrens mål 

kan man ofta känna en distans till dem.  

En av de stora skillnaderna i remaken är att originalets stilistiska upplägg går förlorat. Det blir 

inte en lika enkel, minimalistisk och regelrätt film. Originalet fungerar likt filmen Peeping 

Tom, med skillnaden att här ser vi inte mördarens verk genom en videokamera utan här är 

filmen gjord så vi ska se genom mördarens ögon. Det faktum att vi inte förrän den senare 

halvan av filmen får se Michael Myers mask ger oss en lång del av filmen med vinklar som 

intensifierar närheten till både Michael och Laurie. I remaken finns fortfarande dessa element 

kvar, men vi blir mer en allmän betraktare av både Michael och Laurie. Istället för att ges 

känslan av att aktivt delta blir vår passivitet tydlig när vi observerar Michaels jakt.  

Denna jämförelse av filmerna visar att en genre kan utvecklas. Under dess storhetstid var 

genren tämligen populär, men det var ett format som ständigt upprepade varje kliché och 

stereotyp gång på gång.65 När slashergenren då skulle ha en renässans behövde man 

återuppliva den så det kändes som den erbjöd något nytt. Att ge Michael Myers en bakgrund 

och Laurie en, i kontexten, oväntad frihet var precis det som Halloween-franchisen behövde 

för att överleva. Zombies film blev den mest sedda i hela Halloween-franchisen.66  

När Carol J. Clover påstår att man kan se en bild av samtiden genom dessa filmer kan man 

förstå varifrån idén till genreutvecklingen kom ifrån.67 Jag tror att det sedan länge funnits en 

stark tanke inom människor att kvinnlig frigörelse är något positivt, men definitionen av vad 

denna frigörelse är förändras. Med detta så tror jag också att det generella kravet på karaktärer 

och hur människor porträtteras också får genomgå utvecklingar. Även om man inte hade 

samma utgångspunkt ur ett forskningsperspektiv när originalfilmen släpptes känns det som att 

det stilistiska uppskattades på ett sätt det inte gör idag. När människor vet och har sett hur mer 

mångfacetterade karaktärer inte bara fungerar utan också tillför berättelsen blir det svårare att 

rättfärdiga slashergenrens tidigare stereotyper.  

                                                           
64 Leffler, Skräck som fiktion och underhållning, sida 99. 
65 Ibid, sida 27. 
66 Box Office Mojo, Halloween, http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=halloween.htm, (Hämtad 2016-11-

03). 
67  Clover, Her Body, Himself: Gender in the Slasher Film, sida 188. 
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Ur ett narrativt perspektiv fungerar karaktärerna olika bra. I originalfilmen faller delvis 

karaktären på sin platthet då den inte är särskilt mångsidig och dimensionell, dock skapar 

porträttet ändå en realism kring karaktären och även om hon visar upp viss platthet så känns 

hennes porträtt ändå levande. I remaken ges Laurie mer plats att visa andra sidor, så naturligt 

blir karaktären mer mångfacetterad och levande. Dock delar båda filmerna den narrativa 

karaktärsutvecklingen som först sker vid yttre press som tvingar kvinnan till aktion.  

Precis som klargjorts om slashergenren är den ofta uppbyggd på den tänkta utvecklingen för 

den kvinnliga karaktären. Och precis som att kvinnor och män kommer dö i filmerna är det 

kanske en konvention som är nödvändig för genren. Kanske finns inte genren utan det. Men 

något som jag klargjort är att genren inte är lika beroende av alla dess konventioner. Som 

uppvisat i Halloweens remake så är det fullt möjligt att representera en kvinna i denna typ av 

film som inte tvingas att böja sig för något, på samma sätt som det heller inte ligger en övre 

press att hon bör idoliseras. Laurie tillåts att leva med drag som spänner över flera områden, 

bland annat sexuella, men trots detta bestraffas hon inte. Hon blir övervakad och attackerad, 

men inte som en skrämselmetod för att kuva eller bestraffa henne för hennes svagheter.  

6. Slutord 

Utifrån vad jag kommit fram till skulle jag vilja se vidare forskning med ett utökat tänkande 

på just den feministiska aspekten av filmer som då i sin tur skulle kunna leda till en positiv 

förändring för representationen och vem som får sig uttrycka på olika sätt. Man kan inte 

ursäkta en film med att den inte är genomtänkt, alla filmer är analysbara och alla filmer säger 

något även om detta inte var planerat. 

En viktig erfarenhet i mina vidare studier som manusstudent är insikten att alla 

genrekonventioner inte är satta i sten. Bara för att något varit på ett visst sätt är inte det alltid 

det bäst lämpade. Genrer kan brytas och genrer behöver ges möjligheten att utvecklas. 

Halloweens remake fick den möjligheten, vilket ledde till en huvudkaraktär som till skillnad 

från tidigare tilläts vara mångbottnad, sexuellt frigjord och självständig.    

Som manusförfattare kan det vara en viktig insikt att alla konventioner varken är låsta eller 

nödvändigtvis optimala i det stadie de är i nu. Genom att experimentera och bryta emot dessa 

kan en utveckling till det bättre för filmen och genrens helhet ske.  
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