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Förord  
Få företeelser inom filmen väcker så mycket diskussion och känslor som just remakes, något 

jag fick erfara när jag en gång gick på bio med en vän, och denne efter trailersekvensen innan 

filmen skulle börja utbrast: ”Fan, det är ju aldrig någonting annat än uppföljare och remakes 

som kommer nuförtiden!”, det visade det sig omgående att filmen vi valt att titta på var 

baserad på en bok.  

När jag promenerade hemåt efter filmen började jag grubbla. Hur kommer det sig att just 

remakes ses ned på något så frukansvärt i jämförelse med just romanbaserade eller 

serietidningsbaserade filmer, som i lika stor utsträckning är omtolkningar av redan 

existerande historier.  

Är det bara för att det betraktas som någon slags plagiat eller förvanskning? Är det för att det 

tydliggör de kommersiella krafterna som styr filmindustrin så öppet?  

Väl hemma satte jag mig vid datorn. Jag tyckte mig minnas några rejält infekterade 

diskussioner i ämnet. Jag kunde inte riktigt förstå den vrede ämnet uppbringade hos somliga, 

samtidigt som jag förstod vissa av deras argument. Jag bestämde mig för att forska vidare i 

ämnet och argumenten, kanske för att diskussionen kring ämnet just i skrivande stund nått sin 

kulmen, och det finns så många vinklar att välja, och så många diskussioner att studera.  

Aktuella teman är ju alltid roligare tänkte jag, och snabbt kom tankebanorna igång. Resultatet 

är denna uppsats.  
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Inledning 
 
Remakes är ett begrepp som blir mer och mer aktuellt inom filmen. Alla tycks ha en åsikt om 

det, och en uppfattning om vad som är det respektive inte är det. Handlar det om kultur? 

Handlar det om lathet? Handlar det om att återberätta något med en egen twist?  

Det är egentligen inte det som är så intressant, utan för mig gäller det i detta fall hur folk 

förhåller sig till fenomenet, och det är således detta jag valt att sikta in mig på. Från kritiker 

till i ämnet insatta fans till vanliga människor som delar med sig av sina åsikter på internet. 

Hur förhåller de sig till remakes? Varför tycker de som de gör, vad har de för gemensamma 

tankar?   

Vad är det i fenomenet remakes som väcker så många känslor och åsikter, varför är det just 

remakes och inte uppföljare eller filmatiseringar av böcker och serietidningar?  

 

Det är egentligen inget nytt fenomen med att återberätta historier. Redan de gamla grekerna 

hade som tradition att återberätta samma historier om och om igen fast i nya tappningar, och 

majoriteten av de 3178 filmer som på filmdatabasen imdb.com1 som har nyckelordet remake 

är från 40, 50 och 60-talen.  

Den amerikanske professorn i komparativ mytologi Joseph Campbell (1904-1987) skrev 

redan 1978 i boken A Palpable God 2 av författaren Reynolds Price att ”Behovet att berätta 

och höra historier är livsviktigt för rasen Homosapiens, slaget endast av vikten av att få näring 

men före exempelvis kärlek och säkerhet” vilket man kanske kan ta med en nypa salt, men 

som ändå illustrerar historieberättandets plats i människans natur.  

Det kan då diskuteras om remakes egentligen inte är någonting annat än återberättande av 

samma historia, men med de moderna tekniska hjälpmedel som låter en historieberättare 

berätta sin historia för långt fler människor än någonsin tidigare. Det kan då argumenteras att i 

samma stund som det skrivna ordet uppkom, så blev historieberättandet mer possessivt, det 

vill säga att den som först skrev ned en historia i princip ägde den, och det blev plötsligt fult 

att återberätta historier eftersom det då i princip var stöld.   

 

Varför har då diskussionen kommit igång först nu, på senare år? Är det för att det för första 

gången på allvar går att läsa in sig i ämnet och att kunna se om en film faktiskt är en remake, 

med hjälp av internet och andra nymodigheter? Eller är det för att det nu faktiskt går att 
 
1 www.imdb.com 
2 Price, Reynolds; A Palpable God, 1978 Akadine Press, New York  
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diskutera och utbyta åsikter med vitt skilda människor från olika platser som också sett filmen 

i fråga?  

Tim Goodman skriver i dagstidningen San Fransisco Chronicle3 om svårigheterna med just 

remakes, om de känslomässiga band tittarna har till sina favoritfilmer eller TV-serier, och 

framförallt om de detaljer som gör en viss film eller TV-Serie bra, och att när det kommer en 

ny version av samma historia så missar de ofta just de detaljer som gör originalet så bra.  

Ändå är det minst 89 långfilmer och 15 TV-serier4 som släppts eller kommer att släppas de 

närmaste åren (2006-2009) som är just remakes av mer eller mindre populära föregångare.  

 

3 http://sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2007/03/23/DDG3CONHH431.DTL&type=tvradio  
4 http://www.imdb.com/keyword/remake/?sort=date  



3

Syfte / Frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är således att belysa diskursen i eller kring ämnet remakes. Att ta 

reda på vad de generella tankarna och idéerna bakom diskussionen, och finna mönster i 

diskursen, och att på något sätt försöka förstå vad i just ämnet remakes som gör det till en så 

känslig fråga med så mycket diskussion och tyckande.  

Vidare vill jag undersöka vad inom ämnet som väcker dessa känslor, och vad som inte gör 

det. Varför blir det så mycket diskussion kring filmen A och dess remake men inte i alls lika 

stor utsträckning kring filmen B med remake, trots att de vid en första anblick verkar mycket 

lika varandra i genre, produktion och framgång?  

Mina huvudsakliga frågeställningar är således: 

 

- Vilken/Vilka faktorer i remakes genererar mest respektive minst diskussion? 

- Vad finns det för genomgående trender i diskussionen kring fenomenet? 

- I vilka sammanhang tas ämnet remakes upp? 

- Vilka, om några, undantag finns det för diskursen om remakes, och vad kan man dra 

för eventuella slutsatser av det ? 

- Vilka, om några, bakomliggande faktorer finns för diskursen om remakes?  
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Metod / Material 
 
Många har mycket att säga om fenomenet remakes. På internet, i press och på TV.  

Här ska jag presentera de generella diskurserna från tre huvudsakliga grupper. Experter, till 

exempel etablerade recensenter, de i ämnet insatta, exempelvis amatörrecensenter och 

hängivna fans, samt ”vanliga” filmtittare, det vill säga sådana som skriver vad de tycker på 

internetforum, men inte i samma utsträckning som de tidigare nämnda amatörrecensenterna. 

 

Vad gäller de sistnämnda är de mycket förekommande på exempelvis forumdelen av den 

kända filmsiten imdb.com   och där finns ofta trådar som exempelvis ”Which do you prefer: 

The original or the remake?” för filmen Nikita 5och  ”Hollywood version or Japanese version” 

för filmen The Ring,6 där man får delge sin åsikt och debattera i ämnet. 

 

De mer etablerade är till exempel recensenterna på dvdforum.nu7 och vad jag valt att kalla 

experter är de som skriver i mer etablerade format, till exempel dagstidningars recensenter.  

 

Jag har valt att definiera remake som en film som är en nyversion av en tidigare film eller 

filmer, det vill säga inte en ny version av en film baserad på exempelvis en bok, serietidning 

eller annat icke filmiskt material. Detta mest för att kunna urskilja en slags originalitets 

diskurs i materialet vilket kan vara svårt exempelvis vad gäller böcker, då boken i dessa fall 

alltid är originalet och eventuella filmatiseringar är tolkningar av den, om man då bortser från 

de mer och mer förekommande novelliseringarna av filmer. 

 

5 http://www.imdb.com/title/tt0100263/board/thread/25416673 
6 http://www.imdb.com/title/tt0298130/board/thread/53740434 
7 www.dvdforum.nu  
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Tidigare Forskning 
 
Just ämnet remakes eller nyinspelningar som företeelsen ibland kallas på svenska förefaller 

inte vara bland de mest avhandlade inom den akademiska världen, där annars film analyserats 

på de flesta tänkbara sätt. Kanske är remake-diskussionen för ny, kanske är det inget 

prioriterat område inom filmvetenskapen.  

Det lilla material jag hittade var från 2000-talet, vilket ju tyder på att tanken om remakes eller 

rättare sagt diskussionen om denna är relativt ny, och det kanske ligger något i det.  

 

Vad jag har hittat så har i alla fall Jennifer Forrest och Leonard Koos skrivit en bok kallad 

Dead Ringers the remake in theory and practice 8om filmen Dead Ringers, vilket är den enda 

bok jag funnit i ämnet, och Emma Ronge har i ämnet filmvetenskap vid Lunds universitet 

skrivit en D-uppsats i ämnet vid namn Tokyo, Hollywood: En jämförande analys av en 

japansk film och dess amerikanska nyinspelning .

8 Forrest, Jennifer, Koos, Leonard; Dead Ringers the remake in theory and practice (Albany, State University  of 
New York press 2002)   
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Teoretiskt anspråk 
 

Diskursanalys 
 
Jag kommer att utgå ifrån den så kallade kritiska diskursanalysen som lägger fokus på den 

lingvistiska metoden baserad på Faircloughs tredimensionella modell  för att analysera mitt 

material.   

 

”Varje fall av språkbruk är en kommunikativ händelse, som har tre dimensioner; den är en 

text (tal, skrift, bild eller en blandning av det språkliga och det visuella), den är en diskursiv 

praktik som innebär produktion och konsumtion av texter, den är en social praktik”9

Denna analysmetod kommer att appliceras på det vis att med den diskursiva 

praktikdimensionen analyserar jag hur skribenten i fråga ligger till intertextuellt, det vill säga 

att skribenten utgår ifrån en upplyst publik och en redan införstådd diskurs.   

Genom att göra på detta vis leder det mig till insikt om vilka diskurser som är de mest 

representerade i texter i ämnet remakes. 

En ytterligare aspekt i den diskursiva praktiken är den så kallade ”publikaspekten” som 

innebär att textmottagaren det vill säga läsaren läser texten utifrån sina egna diskursramar, 

och utifrån det kan man kan man tyda textförfattarnas tillvägagångssätt som i sin tur också 

följer specifika diskurser i sina formuleringar för att passa ramverket för platsen för textens 

publikationsarena, och utifrån dessa egenskaper hos en text  så växer diskursen fram. 10 

Jag kommer också analysera om texterna reproducerar eller omstrukturerar de den existerande 

diskursordningen, det vill säga om författarna håller sig till det redan etablerade sättet att 

uttrycka sig, eller om de väljer att bryta mot det mönster som finns.  

 

9 Winther, J∅rgensen, Marianne. Philips Louise “Diskursanalys som teori och metod” s.70 (Studentlitteratur, 
Lund) 
10 Ibid. s.74 
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Bourdieu 
 

Pierre Bourdieu lanserade tanken om kulturellt kapital i sin Kulturell Reproduktion och Social 

Reproduktion som utkom 1973, och utvecklade resonemanget i Olika former av kapital 1986.

Där fastslog han att det finns tre former av kapital. . 

Det första ett förkroppsligat läge, där det kulturella kapitalet är knutet till, eller baserat på 

personen, och är sammankopplat till en persons habitus, vilket kan sammanfattas som en 

långvarig och generaliserad disposition som förutser en persons aktioner genom en helt aspekt 

i livet, eller i extrema fall hela livet, och således formar personligheten.11 

Det andra är ett objektiverat läget, vilket innefattar saker som ägs och kan köpas och säljas, 

som exempelvis konstverk, som kan ”konsumeras” i ett kulturellt värde, det vill säga att en 

tavla av en berömd konstnär ger kulturellt kapital till personen som köper den och hänger den 

på sin vägg.12 

Det tredje alternativet är det institutionaliserade läget, vilket går ut på ett institutionellt 

erkännande av det kulturella kapital som ”ägs” av en individ, exemeplvis akademiska meriter 

eller liknande. Ofta är detta tredje alternativ direkt knutet till arbetsmarknaden, och leder ofta 

till en direkt överföring av kulturellt kapital till ekonomiskt kapital, det vill säga en person 

med goda studieresultat får ett ansett arbete och således ökat ekonomsikt kapital.   

 

Det är i huvudsak det första alternativet jag kommer att använda mig av i den här uppsatsen, 

för att analysera diskursens rötter, men alla tre delar kan spåras i diskursen i stort. 

 

Kulturindustri 
 
De tyska filosoferna Max Horkheimer (1895-1973) och Theodor Adorno (1903-1969), 

grundarna till den så kallade Frankfurtskolan inom fältet social teori / filosofi skriver i sin 

Upplysningens Dialektik13 om vad de väljer att kalla Kulturindustri14, i kapitlet Kulturindustri-

Upplysning som massbedrägeri. 

 

11 Bourdieu, Pierre, Kultursociologiska texter, Brutus Östlings förlag, Stockholm 1986, s. 302, red. B. Östling  
12 Ibid. s.306 
13 Horkheimer, Max, Adorno, Theodor, Upplysningens Dialektik 1997, Daidalos, Göteborg  
14 Ibid. s.137 
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Genomgående tankar i deras utläggning är bland annat de om den falska identiteten mellan 

allmän och speciell, och de hävdar att all massproducerad är identisk, det vill säga Film och 

Radio behöver inte längre utge sig för att vara konst, och i och med att de själva väljer att 

benämnas sig just industrier, och fokusera på inkomstsiffror sopar de undan alla tvivel på 

deras produkters nödvändighet för samhället.15 

Kulturindustrin väljer ofta att förklara sig självt genom teknologiska termer, och skäms inte 

heller för att de fallit in i samma serietillverkning och standardisering som till exempel 

bilindustrin, hävdar Horkheimer och Adorno. 

Om man sedan lägger till det faktum att aktörerna på marknaden har en överenskommelse 

eller åtminstone en gemensam idé om att inte producera eller släppa något som inte passar in i 

deras tabeller och mallar, och i förlängningen deras uppfattning om konsumentens behov16,

samt de underliggande strukturerna som filmbranschens behov av bankvärlden och annan 

industri, så är det omöjligt att inte placera in kulturindustrin i samma fack som all annan 

serietillverkande industri. 

Desto mer kulturindustrin befäster sina positioner, desto mer kontroll får den över 

konsumenternas behov, den kan styra dem, pracka på dem verket. Det vill säga en film görs 

inte av en konstnär för en publik, utan av en industri för ett kundunderlag, som dock ska 

fortsätta tro att de frivilligt ser ett verk av en konstnär som har ett budskap till dem.17 

Man kan således i Adorno och Horkheimers resonemang reflektera över åtminstone två saker.  

Det första, om nu den överväldigande majoriteten av allt filmskapande är industriellt och 

seriellt, så borde det inte förvåna någon varför remakes är så populära, eftersom en kopia, 

huruvida den har mycket eller bara vissa delar gemensamt med sitt ”original”, är ett ypperligt 

exempel på en serieproduktion, vilket en industri alltid strävar efter.  

Det andra, är att om kulturindustrin som de hävdar, försöker ge sken av konstnärlighet, så 

borde den inte skylta med sin massproduktion, så som remakes ändå är.  

 

Just filmindustrin drabbas extra hårt av de industriella tankemönstren för kulturproduktion 

menar Dag Björkegren i sin bok Kultur och Ekonomi18 där han drar paralleller mellan ett 

bokförlag och ett filmbolag. Exempelvis hävdar han, är det lättare för ett bokförlag att förlora 

ett par hundra tusen på en ung författares debutroman i hopp om att författaren på lång sikt 
 
15 Horkheimer, s.138 
16 Ibid. s.139 
17 Ibid. s.161-162 
18 Björkegren, Dag Kultur och Ekonomi, Carlssons, 1992, Stockholm 
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ska bli lönsam, medan det för ett filmbolag är en stor risk att investera flera miljoner i en ung 

regissörs första verk.19 

Detta leder till ett tänkande som genomsyrar hela filmbranschen. Att det inte ska tas några 

risker. Populärkulturen i sig menar Björkegren är sådan i sin natur, att för att göra den populär 

så ska den vara lättillgänglig och därav mindre riskbetonad. Man spelar helt enkelt på de säkra 

korten.   

Originalitetsbegreppet  
 

Edward Young (1683-1765) var en poet och teaterregissör20, och det är han som var den 

första att mynta det så kallade moderna genibegreppet, i sin Conjectures on Original 

Composition som utkom 1759.  

Denna text var en slags genomgång av vad en konstnärlig person behövde ha för att lyckas, 

eller rättare sagt för att skapa ett ”bra” verk.  

Grundstenar i Youngs resonemang var exempelvis att konstnären skulle vara originell,  

kreativ och irrationell men han nämnde även tanken på organicism, tanken på konstverkets 

naturliga framväxt, och tankar på gudomlig påverkan, gud i konstnären. 

 

Young blev mycket uppskattad, framförallt efter sin död, av romantikerna som verkade 

mellan 1790 och 1830 talen.  

Den romantiska filosofin som kännetecknas av bland annat en övergång från det fysiska och 

beräkneliga, till det inre i människan, och vände den rådande dyrkan av vetenskap och empiri 

till ett intresse för konst, filosofi och religiös mysticism. Ramoantikerna lanserade även 

tanken om geniet, den exceptionella människan, mycket baserat på Youngs tankar, och det är 

här tanken om originalitet föds.  

 

Man kan beskriva originalitetsbegreppet som ett slags teoretiskt ingångsläge i en kedja av 

händelser eller saker. Det vill säga, om vi ser en serie filmer, den andra remake av den första, 

den tredje remake av den andra, och så vidare, så är det viktiga inte vilken som egentligen är 

den första i den tänkta kedjan, utan vilken den första är för mig, det vill säga tittaren.  

 
19 Björkegren. s.58 
20 http://www.britannica.com/eb/article-9078058/Edward-Young  
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Om jag ser film två i serien av tre versioner av samma handling, blir den filmen mitt original, 

vilket jag sedan jämför de andra två i kedjan utifrån, oavsett om det faktiskt är film ett i serien 

som är det ”riktiga originalet”, eller den första i den kronologiska kedjan.  

 
Om vi tar exempelvis James Bond serien som exempel, kan det påvisas, via exempelvis 

internetforumdiskussioner med titlar som exempelvis ”Best Bond or Bonds Best”21 och ”By 

far the best 007”22 att originalitetsbegreppet inte alltid är helt lättdefinierat. I just denna 

diskussion visar det sig, att den Bond som skribenten oftast tycker är den riktige, är just den 

som var den första som skribenten upplevde i sitt intåg i James Bond serien, eller den James 

Bond som var James Bond just i det årtionde som skribenten först fick upp ögonen för 

fenomenet James Bond, som skribenten Sevenhooks uttrycker det ” I think much of what 

makes one decide who their favorite Bond is often depends on who was playing the character 

when they were growing up and first getting into the series.” 23 eller som signaturen mcengel 

uttycker det  

” Personally Roger Moore is and always will be my favorite Bond, even though as I grew up 

and studied film and found alot of it to be rather cheesy and a bit straying from the Ian 

Fleming virtue...I grew up on Roger Moore, he was bond for the majority of my early Bond 

experience. “ 

Vilket klart och tydligt visar att begreppet original inte är statiskt, utan baseras på känslan av 

vad som är MITT original, oavsett hur just det verket befinner sig i kedjan av 

sammankopplade verk.  

 

Auteurbegreppet 
 
Det så kallade auteurbegreppet 24 myntades av den franske filmkritikern och teoretikern 

André Bazin25 (1918-1958) som hävdade att en film skulle vara resultatet av en regissörs 

vision, ungefär som en bok är resultatet av en författares vision, det vill säga regissören ska 

vara filmens författare, så som i skapare.  

 
21 http://www.imdb.com/name/nm0000125/board/nest/48189069   
22 http://www.imdb.com/name/nm0000549/board/nest/46927741  
23 http://www.imdb.com/name/nm0000549/board/nest/46927741  
24 Nordmark, Dag, Bildspråkets betydelse, Pan/Nordstedts, Stockholm 1976, s. 100 
25 Ibid. s. 103 
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Den franska filmregissören François Truffaut26 utvecklade auteurbegreppet och menade i sin 

uppsats ” Une certaine tendance du cinéma français” (En återkommande tendens i fransk 

film) som publicerades 1954 att de sämsta filmerna från en riktigt bra regissör, en auteur, 

alltid skulle vara mer intressanta än de bästa filmerna från en dålig regissör, och avslutade 

med att konstatera att ”Det finns inga bra eller dåliga filmer, bara bra eller dåliga regissörer”.  

 

Auteurbegreppet slog igenom strax efter detta i och med det som kom att kallades New Wave 

rörelsen inom den franska filmen på 1960-talet, som bland annat hämtade inspiration från den 

tidigare italienska neorealismen. I korthet kan man säga att auteurskapet hyllades och vissa 

omvärderingar av status blev ett direkt resultat av just detta. Förutom att dåtidens storheter 

som John Ford, Alfred Hitchcock, Orson Welles och Howard Hawks blev hyllade, började 

även dåtidens mer kreative B-filmsregissörer hyllas och betraktas som mer nyskapande än de 

som gjorde standardfilmer i hollywoodsystemet, vilka fick rejält med kritik för sin brist på 

just detta.  

 

Andrew Gemant, som är en teoretiker inom ämnet geniskap, skriver i sin The nature of the 

genius som utkom 196127 att det är av yttersta vikt att författaren eller skaparen av ett verk 

kan sammankopplas med verket i fråga. 28 

Han fortsätter att säga att en person måste uppfylla vissa krav för att få kallas geni, dels 

genom det rent personliga planet, klädsel, utseende och det generella sättet människan för sig 

på, att geniet helt enkelt är lite utav en outsider i samhället29, och att geniet helst ska vara lite 

utav en ensamvarg och en introvert människa.30 

Gemants huvudtes är dock att geniet ska ha ett karaktärsdrag av viss mystik, i alla fall utifrån 

det perspektiv geniet blir betraktat av allmänheten ur. 31 

Gemant menar att i just det specifika ämnet filmskapande, så är det så att ett geni är bundet att 

skapa ett mästerverk, och ett mästerverk måste vara skapat av ett geni,32 det vill säga att 

skaparen och dess verk är bundet till varandra, vilket starkt knyter an till auteurteorins tanke 

om att regissören är den starka kraften som skapar verket, det vill säga filmen. 

 
26 http://www.imdb.com/name/nm0000076/  
27 Gemant, Andrew The nature of the genius, Bannerstone House , Springfield., 1961 
28 Ibid. s.62  
29 Ibid. s.68 
30 Ibid. s.77  
31 Ibid. s.17  
32 Ibid. s.8 
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Han anknyter även till tanken om originalitet, det vill säga ett mästerverk kan enligt Gemant 

inte vara något som bara återberättar eller kopierar det andra tidigare gjort, då det således inte 

skulle vara ett mästerverk om så är fallet.33 

Auteurbegreppet var dock inte helt accepterat och legitimerat när det kom, bland annat den 

amerikanske filmkritikern Andrew Sarris som i tidskriften Film Culture kallade Bazin och de 

andra bakom auteurteorin för provokatörer och opponenter, som förde en stel och livlös 

debatt.34 

Huvudargumentet i kritiken var att det ofta är så många personer inblandade i en 

filmproduktion, att det omöjligen skulle vara just regissören som var den som skapat verket, 

så som auteurteorin hävdade, exempelvis kunde ju klippare och fotografer ha lika mycket med 

en viss scens gestaltning som regissören att göra, och att det således inte skulle gå att kunna 

tillskriva en enda person uphovsrätten till ett enskilt verk.35 

I det franska lägret av debatten hade auteurtanken drivits till sin yttersta spets, och 

auteurteorin blev anklagad för att vara en idoldyrkande tanke som hade lite eller ingen 

verklighetskontakt.36 

Den brittiska filmteoretikern Ian Cameron valde dock att uttrycka hela problematiken på 

följande sätt:  

”På det hela taget accepterar vi tanken på ’regissörsfilmen’ men vi betackar oss samtidigt från 

de mer extrema delarna i auteurteorin exempelvis med att det är i praktiken omöjligt för en 

dålig regissör att göra en bra film och en bra dito att göra en dålig sådan”37 

Sakta började filmvärlden betraktas ur synvinkeln att Hollywood enbart var 

underhållningsfilm och europeisk film enbart var konst,38 en tanke som i viss mån lever kvar 

än idag.  

 

Auteurkritiken fick teorin att hamna lite i bakgrunden och under många år var tanken nästan 

helt död, innan den på senare tid fått viss återupprättelse.  

Idag kan man i princip säga att auteurbegreppet återkommit, om än i förändrad form, och att 

de största namnen inom filmskapandet ofta benämns som just auteurer, det vill säga de som 

på ett eller annat sätt övervunnit det filmekonomiska systemet och åtnjuter större kreativ frihet 
 
33 Gemant, Andrew s.149 
34 Nordmark, Dag s.100-101 
35 Ibid. s.102 
36 Ibid. s.106 
37 Ibid. s.106 
38 Ibid. s.108 
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i sitt filmskapande, som exempelvis Quentin Tarrantino, Martin Scorsese eller Terry Gilliam, 

eller de egensinniga regissörer som med relativt små medel gör distinkta verk som exempelvis 

David Lynch eller Michael Haneke.39 

Vem exakt som är en auteur går därför inte att definiera. Enligt vissa listor som när man söker 

på wikipedia hävdar att John Carpenter och Michael Mann är auteurer, men missar 

exempelvis Dario Argento, imdb däremot har med Argento på sin lista, men utelämnar 

Carpenter och Mann.40 

Dock kan hävdas att någon exakt definition av vilka som är eller inte är auteurer egentligen 

inte behövs, eftersom det är det generella auteurskapet som är det viktiga och inte var mans 

definition av vem som uppfyller det.  

 

Materialet för diskursanalys 
 
Diskussionen kring remakes är omfattande, men jag tycker mig ändå kunna utläsa vissa 

mönster. Det är detta jag ska försöka påvisa i denna del. De filmer jag har valt att studera är 

helt enkelt de där mest diskussion förekommer, vilket då av naturliga skäl begränsar urvalet 

till relativt kända filmer. Jag har även försökt hitta dessa filmers motpoler, det vill säga 

remakes som antingen inte är kända som just remakes, eller mindre remakes som inte särskilt 

många har hört talas om. 

Min primära källa kommer således, som tidigare nämnts, vara diskussionsforumsektionen av 

den stora filmdatabasen imdb.com, som har det största och aktivaste diskussionsforumet på 

internet.  

Detta är således vanliga människor av varierande rang som uttalar sig. Allt från vanliga fans, 

till hobbyrecensenter som tar sig själva på mer eller mindre allvar.  

 

Ofta förekommande är ”vilken är bäst” trådar bland de skrivande på imdb.com, som 

exempelvis tidigare nämnda  ”Which do you prefer: The original or the remake?” för filmen 

Nikita41 , en fransk actionthriller om en kvinnlig ungdomsbrottsling som istället för att straffas 

för sina brott blir internerad och tränad att jobba som agent, det vill säga mördare,  åt 

regeringen, i vilken man kan utläsa denna typ av diskussioner:  

 

39 http://www.imdb.com/Lookup=auteurs  
40 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_auteurs  
41 http://www.imdb.com/title/tt0100263/board/thread/25416673 
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” I admit that the original is better but I like them both equally. And the performances in both 

are good, but the most outstanding of them all are the performances of Bridget Fonda (Maggie 

Hayward) and Anne Parilaud (Nikita), the leads in there respective versions “  

 

av signaturen melodywyllie, som får flertalet svar, de flesta korta där skribenten uttrycker sin 

sympati för endera version, men även ett flertal längre och mer utförliga svar som exempelvis 

detta från signaturen buzzlinear: 

 
” This is a no brainer. The original was hip and campy (for 1990) and the remake was simply dreadful. The 

only comparison I can make is to The Vanishing, where Hollywood decided to remake the movie in English 

(for the unsophisticated American audience) and they also decided to change the ending to something 

happier than the original. I guess we're just too weak to handle an unhappy ending. This is akin to copying a 

work of art and adding a mustache. It's just wrong, but that's mainstream Hollywood for ya. ” 42 

Det är dock enbart filmens mest kända remake ”Point of no return” som diskuteras och 

jämförs. Ingen nämner dess andra remakes, den kinesiska Hei Mao / Black Cat som för övrigt 

kom två år innan den omdebatterade amerikanska, eller den kanadensiska TV-serien ”La 

Femme Nikita” där pilotavsnittet är en ren remake av filmen. Dock kan påpekas att serien i 

och för sig kan kallas en uppföljare eller kanske spinoff lika mycket som remake, då den 

utvecklar och fortsätter grundhistorien från filmen, fast i en ny variant anpassad för TV-

mediet.43 

I tråden ”Hollywood version or Japanese version” för filmen The Ring kan samma mönster i 

viss mån följas.44 Exempelvis skriver signatuern nephilim-6: 

 

” Japanese version all the way. The American version was an oversimplified COPY with an 

annoying brat, a 3rd rate Wednesday Adams clone and crappy special FX that made no 

sense.“ 45 

Signaturen drug user å sin sida 39 är mer svårbestämd: 

 

42 http://www.imdb.com/title/tt0100263/board/thread/25416673?d=32276489#32276489 
43 http://www.imdb.com/title/tt0100263/movieconnections 
44 http://www.imdb.com/title/tt0298130/board/thread/53740434   
45 http://www.imdb.com/title/tt0298130/board/thread/53740434?d=54427026#54427026 
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” I thought the Hollywood version was scarier probably because it was more graphic than the Japanese one. 

The bloated and icky walking corpse of Samara, the contorted faces of her victims... really got me bad. 

Whereas in the Japanese one...Samara looked pretty fresh for someone straight from a well and her victims 

looked pretty normal too.  

 

However in the Japanese one, there is oppresive, impending doom feeling that the Hollywood version doesn't 

have. I felt it in the weather, the characters, the location...but especially in the increasing hysteria/panic of the 

main character, Reiko. I actually felt more depressed/sad watching this version than the Hollywood version.” 
46 

på det japanska originalets forum på samma site finns samma frågeställning och där finns 

följande att hämta: 

 

Signaturen seeking stunts skriver: ” Personally i liked the remake a whole lot better. To me 

The Ring was one of the creepiest movies i have ever seen. “ och alex-pfeiffer säger “I've 

watched the remake today on TV and was really disappointed by it. Maybe because I saw the 

original version first.”  47 

En annan ofta förekommande diskussion är den jag väljer att kalla ”Varför göra en remake?” 

där skribenterna ofta uttrycker sin ilska för att det kommit en ny variant av en film de gillar.  

Ett exempel på det är signaturen Xanther som är tämligen upprörd över den amerikanska 

remaken av den franska filmen Taxi.
” I just can't begin to grasp why they remade such a recent classic and change every thing that was good 

about it? The french film was a beautifull classy comedy with just the right combination between action, 

romance and comedy. I mean if the only reason this film was remade was so that illiterate people could watch 

it in english, then why not spend a tenth of the budget and get the french one dubbed. It pains me immensley 

to see a good none hollywood film remade and torn to shreds. I'm not french and I still watch the original on 

a yearly basses.” 48

46 http://www.imdb.com/title/tt0298130/board/thread/53740434?d=56477305#56477305 
47 http://www.imdb.com/title/tt0178868/board/thread/50928175?d=57293644#57293644 
48 http://www.imdb.com/title/tt0316732/board/thread/23451737 
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Vilket klart visar detta spår i diskursen. Samma fenomen kan ses hos signaturen bunglesrock 

som skriver  
” Oldboy was an amazing film. Chanwook Park's film of revenge is without dbout one of my favorite films in 

the last 5 years. It figures they just have to remake it. Just like they're remaking the Wild Bunch, which is 

also a load of *beep* Please boycott this with me. Im am outraged. ”  

om remaken av den koreanska filmen Oldboy som planeras för 2008. 49 

Även remaken av en annan japansk skräckfilm,  Ju-On: The Grudge har en liknande tråd50 vid 

namn Need ur Opinion: Original or Remake och i originalfilmens forum finns tråden Why do 

you think America has to remake films into english51, och ännu en tråd med samma tema vid 

namn Differences between this and the US remake 52, där diskussionen kommer in på samma 

tema. 

Samma diskussion finns att se för de flesta andra remakes också, Dark Water53, vilket även 

detta är en remake av en japansk skräckfilm, och precis som i fallet Oldboy så går inte ens 

filmer som ännu inte släppts undan, bland annat den kommande remaken av One Missed Call 

får sig en rejäl diskussion54, vilket även inträffar för remaken av Ikiru 55.

I princip all modern japansk/asiatisk film som görs om till en amerikansk sådan, då i 

synnerhet i skräckgenren, drabbas av samma diskussion, om hollywood tappat all kreativitet, 

om nödvändigheten av remakes, om hur dåliga remakes alltid är, och med snarlika svar.  

 

Även mer insatta och aktiva skribenter har åsikter i ämnet remakes. Jonas Aronsson skriver på 

dvdforum.nu om remaken på Assualt on Precinct 13 att vad många fans av originalet 

glömmer, är att även den är en remake, av John Wayne filmen Rio Bravo, från 1959, vilket får 

hela resonemanget om original gentemot nyversion att falla platt, eftersom de båda egentligen 

är en remake, bara att den senare valt att låna mer från den första remaken, och Aronson 

avslutar sin recension med att önska ännu en remake, som rättar till de fel denna version har.56 

49 http://www.imdb.com/title/tt0425320/board/nest/57042768 
50 http://www.imdb.com/title/tt0391198/board/thread/59867101  
51 http://www.imdb.com/title/tt0364385/board/thread/46355485  
52 http://www.imdb.com/title/tt0364385/board/thread/31171959  
53 http://www.imdb.com/title/tt0382628/board/nest/60116014  
54 http://www.imdb.com/title/tt0479968/board/nest/29511563  
55 http://www.imdb.com/title/tt0425599/board/nest/52761717  
56 http://www.dvdforum.nu/?upc=332421020989 
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För övrigt kan tilläggas att även filmen El Dorado från 1967 är en remake i denna serie, av 

Howard Hawks som återanvände sin handling från Rio Bravo till ytterligare en western. 57 

Tydligast för denna ståndpunkt är nog ändå Jeanette Gentele på Svenska Dagbladet som i sin 

recension av remaken av The Ladykillers skriver: ” Man måste verkligen fråga sig varför den 

amerikanska filmindustrin envisas med att göra nyinspelningar av gamla klassiker. 

Argumenten varierar från att publiken har glömt, alternativt aldrig har sett, originalen till att 

filmerna var i svartvitt och nu kommer i färg och att intrigerna är så bra att de tål att upprepas. 

Men det håller inte, Nyinspelningarna drar aldrig någon större publik och glöms fortare än 

kvickt. Kvar blir originalet som om möjligt framstår i en ändå bättre dager.”  

Innan hon ger filmen två av sex poäng. 58 

Klassiker och kultfilmers remakes får överlag ett negativt bemötande, ofta innan de ens 

kommit i produktion och regissör och skådespelare ens är valda. Ett exempel på det är 

remaken på Death Race 2000 från 1975, med bland annat Sylvester Stallone i en tidig roll, 

som nu kommer i en nyversion kallad enbart Death Race59, som varit på gång länge. Där 

börjas det med trådar i gammal god antiremake stil med theflyingsaucers tråd med titeln ” 

NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! 
60” vars innebörd inte går att tolka på något annat sätt än att vederbörande är högst skeptisk 

till filmen. Signaturen swankwaxwell väljer att uttrycka samma sak med i gemener i sin tråd 

”no no no no no no no”61.

Det intressanta i just detta exempel är att diskussionen varit igång så länge, eftersom filmen i 

fråga varit i produktion i ett flertal år. Till en början var det tänkt att Tom Cruise, som är 

producent för filmen, skulle spela huvudrollen, vilket leder till ett fertal trådar i ämnet Tom 

Cruise-hat och förlöjligande, bland annat signaturen irishmikelley-1 som i sin tråd ”tom cruice 

can’t act his way out of a closet”62 där personangrepp blandas med varför Cruise skulle vara 

fel i just den här rollen.  

Sedan när Cruise hoppade av projektet och Jason Statham blev den tilltänkta skådespelaren 

blev tongångarna positivare, exempelvis signaturen fucligore som i sin tråd ”Statham would 

 
57 http://www.movie-remakes.com/film_detail.asp?id=98  
58 http://www.svd.se/dynamiskt/rec_film/did_8490576.asp 
59 http://www.imdb.com/title/tt0452608/maindetails  
60 http://www.imdb.com/title/tt0452608/board/thread/43811009  
61 http://www.imdb.com/title/tt0452608/board/thread/63424775  
62 http://www.imdb.com/title/tt0452608/board/thread/47262993  
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make a good Frankenstein63” uttrycker sin ståndpunkt att Statham är ett bra val för att spela 

karaktären Frankenstein i en denna remake, men sedan säkrar genom att säga att han är helt 

emot denna remake.  

När sedan regissören Paul WS Anderson blir sammankopplad med projektet dyker ytterligare 

trådar upp, exempelvis signaturen xzibitrulesandsodoesemin med sin tråd ”Again Paul 

Anderson = Yes it will be crap64” uttrycker det ett flertal andra skribenter gjort i liknande 

trådar, nämligen att denne Anderson är en regissör som är ansvarig för ett flertal mindre bra 

filmer.  

Just detta exempel är rätt bra, då det påvisar flera saker:  

För det första så behöver en remake inte vara gjord innan den kategoriseras som skräp, och 

sågas, för det andra så är det legitimt att vända sig emot eventuella inblandade personer i 

remaken för att stödja sin ståndpunkt att filmen i fråga kommer att bli dåligt, och för det tredje 

så måste eventuella preferenser länkas samman med ett generellt hat av remakes för att 

accepteras, exempelvis ”Jason Statham vore perfekt i rollen, men filmen kommer att vara 

dålig och det är onödigt att ens göra en remake” resonemanget.  

 

Det finns även de som är positivt inställda till remakes, i alla fall vissa remakes, som 

skribenten Christoffer Andersson på moviezine.se65 som i sin recension av remaken på The 

Manchurian Candidate skriver ”The Manchurian Candidate är en vision om hur USA skulle 

kunna se ut efter fyra år till med Bush. Filmen utspelar sig 2008 och är den mest distinkta och 

nödvändiga remake jag sett sedan Brian DePalmas Scarface” och väljer således att inte 

fokusera på ramhandlingen, som är kvar från originalet, utan istället på det nya som kommit 

med för att anpassa filmen till att handla om det generella tillståndet i världen när den nya 

filmen görs, det vill säga George Bush och dennes politik och ledarstil.   

Denna sistnämnda grupp, som är positivt inställda är dock minst i sitt omfång, och blir ofta i 

majoritet i eventuella diskussioner de deltar i.  

 
En annan aspekt att ta i beaktning i ämnet, är bristen på diskussion när filmer är remakes av 

okända eller misslyckade filmer. Exempelvis filmen True Lies av James Cameron med Arnold 

Schwarzenegger från 199466, som är en remake av den franska filmen La Totale, som kom tre 

 
63 http://www.imdb.com/title/tt0452608/board/thread/73055401  
64 http://www.imdb.com/title/tt0452608/board/thread/40986620  
65 www.moviezine.se  
66 http://www.imdb.com/title/tt0111503/board/threads/   
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år tidigare, eller Man on Fire av Tony Scott med Denzel Washington från 200467, som 

faktiskt är en remake av en film med samma namn från 1987. Eftersom dessa filmers original 

är relativt okända, förekommer i fallet True Lies, ingen som helst diskussion, och i fallet Man 

on Fire endast sporadiska frågor i stil med om originalet finns på DVD så att man se den och 

jämföra.  Hela ”Varför gör de en remake?” frågan verkar falla platt i och med originalens 

obskyritet.   

 

Samma brist på diskussion drabbar filmen Heat från 1995 av Michael Mann 68, som är en 

remake av samme man, på dennes TV-film Made in LA / LA Takedown från 1989,  och i 

princip kan sägas vara en uppdaterad och förlängd version av samma handling. Här tycker 

man ändå att viss diskussion borde finnas då det är samma regissör som uppdaterar sin egen 

historia, då han även skrivit manus till båda versionerna av filmen, och tack vare den senare 

filmens framgångar borde intresse finnas för den äldre, men tack vare dess relativa obskyritet 

vädras aldrig remake diskussionen, och de flesta recensenterna och skribenterna verkar 

ovetande om att det är en remake, och endast 2 av 14 recensioner på imdb.com:s newsgroup 

nämner ens att filmen är en remake i förbifarten. 69 

Inom ämnet regissörer gör remakes av sina egna filmer är det annars inte helt förskonat från 

de vanliga remake dikussionerna, exempelvis remaken av Bangkok Dangerous till en film 

med samma namn båda gånger av bröderna Danny och Oxide Pang, fast i den nya versionen 

på engelska och med Nicolas Cage i huvudrollen70.

Det intressanta med just detta exempel är att alla de vanliga trådarna finns, som neil-mason4 

med sin ”Why?Why?Why?71”, det intressanta består dock i en viss återhållsamhet i de vanliga 

ämnena, och använder ett mildare språk och slänger in brasklappar till höger och vänster just 

för att det är samma regissörer som gör det igen exempelvis ” Aparently the brothers Pang are 

directing it, so it may yet be cool.” 

 

Ett undantag från den ovanstående regeln är fallet med Brian De Palmas Blow Out som är en 

remake på filmen Blow Up, av Michelangelo Antonioni, med samma grundhandling även om 

den senare De Palma filmen förlägger handlingen i en ny genre, och gör en politisk thriller72.

Antonionis film i sin tur är en tämligen smal film, som aldrig fick något egentligt genomslag, 
 
67 http://www.imdb.com/title/tt0328107/ 
68 http://www.imdb.com/title/tt0113277/board/threads/ 
69 http://www.imdb.com/title/tt0113277/newsgroupreviews  
70 http://www.imdb.com/title/tt0814022/  
71 http://www.imdb.com/title/tt0814022/board/nest/46361185  
72 http://www.movie-remakes.com/film_detail.asp?id=35  
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men som ändå har ett mycket gott rykte hos kritikerna. Här finns dock en diskussion, bland 

annat i tråden Comparison to Blow Out på imdb.com 73, och även i tråden Brian De Palma is a 

Copycat74.

Ett rejält undantag från ovanstående regel är dock filmen Blind Fury, från 1989 som är en 

remake av den japanska filmen Zatoichi, som handlar om en blind samuraj, och är relativt 

välkänd. I Blind fury är handlingen flyttat till USA med en blind Vietnamveteran, och här 

förekommer endast lite diskussion om det klara ”släktskapet” mellan filmerna, och då enbart i 

positiva ordalag, bland annat prisas Blind Fury i tråden Showing Zatoichi Respect för att den 

är så trogen originalet, med flera scener hämtade direkt från originalet och handlingen 

sammanvävd från ett par av Zatoichifilmerna75.

Undantaget består således dels i att Zatoichi filmen, eller rättare sagt filmerna, då det finns 

åtta stycken i serien, är relativt välkänd, i alla fall för de som intresserat sig för asiatisk film, 

och även Blind Fury blev relativt framgångsrik, och har ett visst kultrykte, men ändå undgår 

den annars så frekvent förekommande ”Varför göra en remake?” diskussionen.  

 

Vissa har tagit diskussionen om remakes och i offentlighetens ljus gjort en rejäl djupdykning i 

ämnet. Skaparna bakom internetsidan movie-remakes.com 76 där de således spårat upp 

remakes och original och sedan jämfört dem.  

Bland annat tar de upp det omtalade ämnet med filmen Dirty Rotten Scoundrels, vilket på 

Svenska blev Rivierans Guldgossar, en komedi från 1989 med Steve Martin och Michael 

Caine, som konkurrerande solochvårare på just Rivieran. som är en remake av en film från 

1964 med titeln Bedtime Story, med Marlon Brando.  

Det intressanta med just denna film, är att det är en film som ofta kommer upp i diskussioner 

under parollen remakes som är bättre än original, något skribenten på hemsidan tar upp, och 

vilket understryks av följande: 

 
” Finally, there is a remake that excels the original in general view; critics and professionals agree and the 

audience enjoyed the remake. This movie is often mentioned as the exception of the rule that the originals are 

better. What is even more interesting, when I watched the original after seeing the remake, I recognized many 

moments almost identical in both films. Yet, the remake is much better, so it goes to prove that Frank Oz is 
 
73 http://www.imdb.com/title/tt0082085/board/nest/59617488  
74 http://www.imdb.com/title/tt0082085/board/nest/33681538  
75 http://www.imdb.com/title/tt0096945/board/thread/8556074  
76 www.movie-remakes.com  



21

more than just a skillful director, able to produce a masterpiece without altering the original too much. 

Although Brando and Niven are not bad at all, Caine and Martin are excellent in their roles; I would even 

dare to say that this one is one of the best Michael Caine's performances in his entire carrier.” 77

Filmen placerar sig dessutom på sidans exklusiva lista på remakes som är bättre än originalen, 

tillsammans med bland annat remaken på Oceans Eleven och Titanic, den sistnämnda faller 

dock utanför min avgränsning med tanke på att den inte är en ren remake, utan en 

ramhandling, i detta fall baserad på en verklig händelse, som sedan filmatiserats ett flertal 

gånger med olika handling och infallsvinklar.  

 

De inblandade i sidan jämför som just Titanic visar inte bara filmer en och en, utan dristar sig 

även till remake serier, som exempelvis Akira Kurosawas Yojimbo – Livvakten, en 

samurajfilm som sedan blev western i Sergio Leones För en handfull dollar och slutligen 

moderniserades i Walter Hills Last Man Standing, med Bruce Willis78 där de konstaterar att 

både Yojimbo och För en handfull dollar är riktigt bra filmer som utnyttjar samma handling, 

medan den sista filmen som även den försökt använda samma handling, är rätt medioker, 

vilket understryks av att den aldrig blev en särskilt stor framgång79, och vilket understryks av 

följande del av recensionen:  

 
” One of Kurosawa’s masterpiece Yojimbo is a movie dealing with his favorite subject – a Japanese history. 

Although its historical context, some critics clamed it was a metaphor of a cold war between US and Soviet 

Union, and some of them that it was a western-parody. In any case, this action drama is an excellent movie 

working fine on many levels, for both the critics and the wider audience.  

 

However, Leone’s piece was loved by audience but ignored by the critics at first, mostly because of his two-

dimensional characters. But the review during the years changed that opinion, and today it’s a known fact 

that no one dealt better with that types of characters than Leone. His cartoon characters most of the cartoon-

haters love to watch. However, this part of the ‘Man with no name’ trilogy is considered to be the weakest 

part, but still a solid spaghetti western.  

 

77 http://www.movie-remakes.com/film_detail.asp?id=7  
78 http://www.movie-remakes.com/film_detail.asp?id=45  
79 http://www.imdb.com/title/tt0116830/business  



22

The ‘Last man standing’ is the worst of these three films by far. Seems that Walter Hill has lost his touch 

from the seventies and eighties. The movie is directed as a routine and the same goes for the leading actors. 

Christopher Walken is standard Christopher Walken, and Willis’ character reminds me of the comic 

character Torpedo. But the routine of the director is below average. ”80 

Ett ytterligare exempel på remakes som inte får någon av den sedvanliga diskussionen är de 

som är versioner av ett redan etablerat fenomen eller med en redan etablerad karaktär, 

exempelvis filmer om Frankenstein, Dracula eller Mumier, som har gjorts om i oändligt antal 

versioner med mer eller mindre gemensamt, vilka alla lånar cineastiska grepp från varandra, 

och inspireras mer av föregående film, än exempelvis av grundhistorien i Mary Shelleys 

Frankenstein.  

Trots att filmerna i dessa specifika serier bygger mer på föregående film än grundhistorian så 

finns här ytterst lite diskussion om remakes, det nämns ofta i förbifarten exempelvis som i en 

tråd av signaturen Doktor Zarkov81 om vilka skådespelare som skulle passa i en eventuell 

ytterligare remake av mumien, men inte alls i den sedvanliga kontexten, det vill säga det 

påvisas att remakes är dåligt och inte behövs.  

 

Ytterligare en aspekt på diskursen, som bevisar den införstådda problematiken i diskussionen 

kring ämnet remakes är diskussionen kring filmen Premonition som redan innan den släpptes 

i början av 2007, som trots att den inte är en remake, drabbades av diskussionen.  

I tråden ”Rip Off???” från signaturen greg millerii 82 och ”Premonition Vs. Yogen”83 av 

daniellemorinxo där det debatteras om vilken av de två filmerna, det vill säga Premonition 

och den japanska Yogen som kommer att vara bäst, och om remakes i allmänhet, eller som i 

tråden ”this movie is gonna get a low rating and here’s why”84 av signaturen LoveMilk där 

fenomenet av att remakes sågas av vissa personer innan de ens har sett filmen i fråga, för att 

sedan gå in i en diskussion om det är en remake eller inte, och när det sedan etablerats att 

filmen faktiskt inte alls är en remake, och det enda de två filmerna har gemensamt är den 

 
80 http://www.movie-remakes.com/film_detail.asp?id=45  
81 http://www.imdb.com/title/tt0120616/board/thread/62329847  
82 http://www.imdb.com/title/tt0477071/board/nest/66826843  
83 http://www.imdb.com/title/tt0477071/board/nest/68542341  
84 http://www.imdb.com/title/tt0477071/board/nest/60968192  
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engelska titeln Premonition, så går diskussionen vidare och blir en slags pseudodiskussion, 

med stora ironiska inslag, där olika användare skriver saker som inspirerats av liknande 

diskussioner, som exempelvis moviefreak009 som efter att ämnet ältats i 14 inlägg drar till 

med ” Really? I didn't know it was a remake!” som sedan följs av LittleT3301 som skriver:   

“I saw the original premonition and though it was good but not the best j-horror release this 

remake looks interesting and I will give it a chance since I liked some j-horror remakes in the 

past...”  

Vilket sedan följs av ytterligare inlägg i samma stil, där det hela tiden påpekas att det inte är 

en remake direkt följs av ett inlägg om antingen hur hemska remakes är, eller hur mycket 

bättre eller sämre just denna “remake” kommer vara än “originalet”, vilket tyder på en stor 

dos av självinsikt av en hel del av dem som för denna typ av diskussioner, och som baserar 

sina kommentarer på stereotyper som är förekommande i alla de andra trådar jag hänvisat till i 

min undersökning i denna uppsats.  

Det är heller ingen fråga om att det inte är ett fall av ironi över just denna diskussion, då det 

omöjligen kan undgå någon som skriver i tråden att det faktiskt inte är en remake, bland annat 

på grund av meddelanden som  ”MY GOD ITS NOT A REMAKE! WHY THE HELL DO 

YOU THINK ITS A REMAKE!?!?” Av signaturen normanhitchcock  eller mer subtila 

varianter som ” It isn't a remake. I don't know why people assume that it is.” av Nipfan.  

Detta visar på det hela taget en ganska intressant aspekt av diskursen om remakes, nämligen 

den att diskrusen är så etablerad och känd att större delen av debatten redan är känd i förväg 

och att positionerna är såpass etablerade att det går att skapa ironi genom att bara följa 

mönstret från alla liknande diskussioner för att påvisa absurditeten i diskussionen i stort.    
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Sammanfattning  
 

De genomgående trenderna tycks således vara att en remake bedöms utifrån flera kriterier. 

För det första om originalet är framgångsrikt, som i exemplen med Nikita, Taxi, The 

Ladykillers och de asiatiska Ring och Oldboy med flera, vilket genererar en livlig diskussion 

om original och oftast en viss ilska mot den nya versionen, samtidigt som det uppkommer en 

komparativ diskussion där det debateras om den nya eller gamla egentligen är bäst. 

Diskussionen blir oftast än hetare om originalet är en ickeamerikansk film, vilket ofta 

framhäver mer eller mindre  hätska påhopp på den amerikanska filmindustrin (se citat kring 

filmen Taxi och dess remake).  

 

Vad gäller de mindre kända, som exempelvis Man on Fire i original verkar diskussionen 

sakna intensitet, och enbart vissa frågor om originalet vädras, oftast i ett nyfikenhetsintresse 

snarare än ett komparativt intresse som när en känd film och dess kända remake diskuteras. I 

exemplet True Lies kommer heller inga påhopp på den amerikanska filmindustrin fram, då 

dess franska original är så pass obskyrt att ingen verkar ha något intresse av att jämföra eller 

söka reda på det, och det är ett säkert antagande att den överlägsna majoriteten som diskuterar 

filmen inte är medvetna om att det är en remake.  
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Analys 
 
För att förstå diskursens mönster, måste man ta de olika moment den innehåller, och sätta dem 

i rätt kontext, vilket leder till att mönstret börjar synas.  

De exempel jag använt mig av tidigare i uppsatsen passar alla in i ett visst förutbestämt 

system.  

Exempel: 

 

Den franska filmen Nikita som gjordes om till Point of no Return, vilket följdes av en rejäl 

diskussion, om synen på remakes i allmänhet, vilken som egentligen var bäst, och varför 

remaken gjorts över huvud taget. Den raka motsatsen i detta fall är den franska filmen La 

Totale, som sedermera blev True Lies i regi av James Cameron, och som inte fått någon som 

helst remakedebatt att förhålla sig till. 

 

Vi kan då relativt enkelt konstatera följande:  

Nikita regisserades av Luc Besson, fransk kultregissör, auteur, och kritikerhyllad med en 

mycket egen stil och ett flertal stora filmframgångar på sin meritlista, och filmen i fråga bär 

ett tydligt spår av Besson, bland annat genom att musiken är gjord av Eric Serra, som även 

komponerat musiken till alla Bessons övriga filmer förutom Subway från 1985 där han dock 

har gjort vissa inslag i musiken, och likväl använder sig Besson av sin ordinarie fotograf 

Thierry Arbogast, vilket ger filmen en distinkt Besson känsla.   

 

Remaken i detta fall, Point of no Return är regisserad av John Badham, en erfaren regissör 

som gjort ett 30-tal långfilmer och lika många avsnitt av diverse TV-serier, alla av varierade 

merit, från relativt framgångsrika filmer som Bird on a Wire med Mel Gibson, Nick of Time 

med Johnny Depp och Spanarna filmerna med Richard Dreyfuss och Emilio Estevez, men 

samtidigt gjort ett flertal TV-filmer och mindre produktioner som är ytterst knapphändiga vad 

gäller framgång. Sammanfattningsvis en kompetent och relativt framgångsrik regissör, men 

helt utan den respekt och uppskattning som de riktigt stora, det vill säga auteurerna, åtnjuter.  

 

I fallet med La Totale, är den regisserad av Claude Zidi, tämligen framgångsrik i frankrike 

med ett drygt 20-tal filmer, av vilka majoriteten aldrig verkar ha fått någon ordentlig release 

utanför den fransktalande världen, vilket även gäller filmen i fråga.  
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Dess remake däremot, True Lies, är som sagt regisserad av James Cameron, världens mest 

framgångsrika regissör ur den rent ekonomiska synvinkeln med bland annat Titanic och 

Terminator filmerna på sin meritlista, och helt klart att betrakta som en auteur vars filmer bär 

ett klart unikt drag.  

 

Båda dessa remakes är således franska mainstreamfilmer som gjorts om till amerikanska 

mainstreamfilmer, med den enda skillnaden att där Point of No Return i princip är en remake 

scen för scen av Nikita, så är True Lies and omarbetad version av La Totale, där endast 

huvudhandlingen består, det vill säga att frun i ett relativt lyckligt familjeliv i förorten 

plötsligt upptäcker att hennes man är hemlig agent för regeringen, vilket leder till diverse 

komplikationer.  

 

I diskussionen av Point of No Return, som beskrivits tidigare, framkommer ett flertal 

argument mot filmen och remakes i fråga. Den sägs sakna originalitet, och vara onödig och 

poänglös, samtidigt som den utmålas som ett exempel på amerikansk kulturimperialism, det 

vill säga att en bra fransk film måste få en amerikansk version, eftersom det är den 

amerikanska filmen som är normen.  

 

Vad gäller True Lies utgår denna diskussion helt, trots att det strukturella mönstret är tämligen 

likt, med enda skillnaden att La Totale aldrig nådde de framgångar som Nikita gjorde i fallet 

Point of No Return.

Detta beror på ett flertal faktorer. Dels att i princip ingen människa utom vissa fransktalande 

hört talas om filmen La Totale.

Dels på att remaken inte är lika rak som i fallet Nikita – Point of No Return, utan mer en 

variation av samma grundtema, men framförallt på att True Lies är regisserad av James 

Cameron, som inte är vilken dussinregissör som helst, och som därför behandlas med en viss 

vördnad i diskussionen.  

 

Det sistnämnda kan vi kalla för en slags auteurparadox, vilket går ut på att en auteur, som är 

så pass egensinnig och originell, och framgångsrik, sätter sin originella prägel på sitt verk, 

oavsett om någon annan gjort samma verk tidigare.  
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Det vill säga en remake gjord av en auteur, blir inte en kopia i diskussionen, som en remake 

gjord av vilken dussinregissör som helst, utan ett nytt original, en ny vision av en tidigare 

vision.  

Auteuren har så pass starkt kulturellt kapital, för att använda oss av Bourdieus teorier som 

exempel, att denne står över de ofta förekommande tankarna om plagiat och kopiering, vilka 

av naturen är fula och smutsiga ord, som ingen konstnär vill bli förknippad med, och auteuren 

står över de relativt vanliga tankarna om att hollywoodfilm är ickekultur, medan europeisk 

(eller asiatisk) film är kultur, som ofta bekräftas i diskursen kring remakes, oavsett om 

filmerna som debatteras är rent kommersiella produktioner eller independentfilmer gjorda 

med hårt arbete och kärlek till konsten.  

 

Ytterligare ett exempel på denna auteurparadox är filmen The Departed, av Martin Scorsese.  

Scorsese som utan tvekan är en auteur, stilbildande med sina filmer Taxi Driver, Tjuren från 

Bronx och inte minst Maffiabröder, och som dessutom fick Oscarsstatyetter dels för bästa 

film och dels för bästa regi.  

När han således tar sig an jobbet med att göra en remake på den kinesiska filmen Infernal 

Affairs från 2002, som till skillnad från det tidigare exemplet La Totale, i sin tur redan var en 

oerhört framgångsrik film, båda versioner finns på imdb.com  användares framröstade top 250 

lista på plats 68 respektive 23585, men den sedvanliga diskussionen om amerikansk 

kulturimperialism, nödvändigheten av remakes och de sedvanliga andra ämnena som ”Vilken 

är bäst” uteblev i stort sett helt från dessa filmers diskussion. Vissa tankar vädrades dock, 

exempelvis om det framkom tillräckligt tydligt eller inte i The Departeds förtexter vilka som 

skrivit originalet eller inte, bland annat i signaturen dwpeaks tråd vid namn ”Writers guild of 

America and Plagiarism”86 där skribenten sammanfattar vad hela den diskussionen gått ut på, 

det vill säga om det är så att originalupphovsmännen tackats tillräckligt eller ej, och om så är 

fallet, vems fel detta i sådana fall var. Aldrig diskuteras de sedvanliga remake ämnena och det 

är heller ingen som beklagar sig över varför just denna remake gjordes.   

 

Ytterligare en dimension av auteurparadoxen och serier av remakes är den japanske 

mästerregissören Akira Kurosawas Yojimbo – Livvakten från 196187, som av kritiker betraktas 

 
85 http://www.imdb.com/chart/top?tt0338564  
86 http://www.imdb.com/title/tt0407887/board/thread/70441093  
87 http://www.imdb.com/title/tt0055630/movieconnections  



28

som en av Kurosawas och Japans största någonsin, men som även blivit föremål för remakes 

ett flertal gånger. 

Det mest kända exemplet är Sergio Leone, spaghettiwestern grundaren och auteuren, som 

gjorde den första remaken bara tre år efter att Yojimbo släppts med sin För en handfull dollar 

med Clint Eastwood i huvudrollen och precis som Yojimbo hyllas som en av de stösrsta 

filmerna som gjorts. Här förekommer ingen som helst remake diskussion, utan de flesta 

skribenterna verkar snarare glädjas åt hur bra och stilbildande de bägge filmerna är. 

Det faktum att det redan två år senare, 1966, kom en remake på För en handfull dollar,

Django, med Franco Nero i huvudrollen i regi av Sergio Corbucci, tas upp som en remake, 

kanske för att Corbucci, även om han inte kan klassas som auteur i sin relativa obskyritet, 

ändå betraktas som ett av de tyngre namnen inom spaghettiwestern genren, och att Django i

sig betraktas som en av de allra bästa filmerna inom densamma. 88 

Nu räcker det inte med dessa två remakes för Yojimbo, då handlingen, det vill säga att en 

ensam man, det vill säga en samuraj, revolverman, gangster eller liknande, kommer till ett 

samhälle eller plats där lokalbefolkningen drabbas av en tvist mellan två rivaliserande 

fraktioner eller gäng, och spelar ut dessa mot varandra och uppnår någon form av ”fred”,  

återanvänds ett flertal gånger i filmer som är mer eller mindre remakes, bland annat Mad Max 

2/ The Road Warrior med Mel Gibson från 1981, den isländska Korpen Flyger från 1984, El 

Mariachi, som senare blev Desperado i remakeform med delvis annan handling, från 1992, 

och den relativt obskyra fantasyfilmen The Warrior and the Sorceress från 1984, vilka över 

huvudtaget inte drabbas av någon remakediskussion.  

Inte förrän Walter Hills Last Man Standing med Bruce Willis i huvudrollen kommer 1996 

uppkommer någon remakediskussion, negativ sådan ska sägas, även om den still större delen 

är positiv med ämnen som exempelvis ”Favorite western/American remake of a samurai 

movie”89 och ”Comparison to Yojimbo/Fistfull of Dollars”90 men som sagt även de första 

negativa tankarna i kedjan av remakes, men förvånansvärt nog kommer aldrig de 

diskussionerna igång som brukligt och det generella intrycket verkar ändå ha varit positivt för 

de flesta som sett filmen. Inte heller den till dags dato sista remaken, direkt-till-video 

actionfilmen Inferno/Desert Heat från 1999 med den belgiska kampsportsstjärnan Jean-

Claude Van Damme i huvudrollen  får ett särskilt negativt mottangande, dock med viss 

 
88 http://www.imdb.com/title/tt0060315/usercomments  
89 http://www.imdb.com/title/tt0116830/board/nest/68404002  
90 http://www.imdb.com/title/tt0116830/board/thread/59617835  
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reservation för att just denna film har relativt liten diskussion över huvud taget och inte verkar 

ha setts av särskilt många skribenter.  

 

Om vi för ett ögonblick lägger remakediskussionen åt sidan för att ägna oss åt auteurspåret i 

ett försök att få en överblick i diskursen om vad som är stöld/remake/plagiat eller inte. 

Vi kan ta exemplet Quentin Tarantino, kritikerhyllad regissör med en egensinnig stil som 

många inspirerats av och försökt härma, vilket aldrig uppnått samma kulturella kapital som 

originalet Tarantino, för att använda Bourdieus synsätt. Detta förefaller självklart naturligt, 

eftersom Tarantino i detta fall är originalet och alla andra då blir kopior, och därför inte lika 

mycket värda, oavsett om de är bra eller inte, som ju är det gängse synsättet.  

Problemet med denna ekvation är bara att Tarantino själv lånat ihop det mesta av sin kunskap.  

Exempelvis hans första film, Reservoir Dogs91, svensk titel ”De Hänsynslösa”, som lånar 

grundintrigen med ett gäng rånare som gömmer sig i en lokal efter en mer eller mindre 

misslyckad kupp och försöker lista ut vem av dem som är en polis under täckmantel.  

Nu nöjer sig inte Tarantino med att bara låna grundhandlingen,  

Bland annat återanvänder han knepet från Kurosawas Roshomon från 195092, med att olika 

versioner av samma händelseförlopp berättas ur olika karaktärers synvinkel, samtidigt som 

karaktärer lånar dialog från diverse andra filmer och scener hämtade från andra filmer, 

exempelvis scenen när en polis får sitt öra avskuret som kommer direkt från den tidigare 

nämnda Django från 1966, och även Tarantinos nästa film, Pulp Fiction från 1994 hämtar 

inspiration från andra filmer, exempelvis  att varje gång karaktären Vincent Vega går på 

toaletten så händer något dåligt eller otrevligt, vilket är hämtat från den kinesiska ”God of 

Gamblers” från 1989, där något går snett varje gång karaktären Knife går på toaletten. 

 

Allt detta hyllas Tarantino för, och hans lånande från andra filmer anses som ett bevis på att 

Tarantino är mycket bevandrad inom filmen, att han visar sin uppskattning för dessa filmer 

genom sitt lånande från dem, och att han är en auteur.  

De som i sin tur kopierat hans stil, betraktas däremot inte som auteurer, eftersom dessa, likt 

regissörer som gör remakes, lånar för mycket av Tarantinos stil till sina egna verk, vilket ger 

dem ett lägre kulturellt kapital, det vill säga, de har inte tillräckligt mycket kreativitet för att 

bli auteurer ungefär som det tidigare exemplet med Scorsese, som gjorde en remake till en 

Scorsesefilm, vilket gav den ett så pass egen stil att den betraktades lika mycket som en 

 
91 http://www.imdb.com/title/tt0105236/movieconnections  
92 http://www.imdb.com/title/tt0042876/  
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Scorsesefilm, vilket har hög status, som en remake med låg status, ett exempel som även går 

att göra av Leones För en handfull dollar.

Om vi går in på originalitetsspåret för ett ögonblick och granskar det lite närmare kan vi se 

vissa trender. Den viktigaste av dessa är en känsla av nyskapande eller åtminstone en känsla 

av inspirerat hantverk. Exempelvis så ska en film som utspelar sig i exempelvis New York 

kännas som att den utspelar sig i New York, eller åtminstone inte uppenbarligen vara inspelad 

någon annan stans. Exempel på dessa saker som förstör illusionen är många, vissa mer 

uppenbara än andra. Exempelvis i filmen Highlander III från 1994, där en scen utspelar sig på 

flygplatsen i Newark i New Jersey fast det i bakgrunden står med stora bokstäver Bienvenue à 

Montréal, det vill säga välkommen till Montreal på franska, vilket åtminstone för 

fransktalande tittare blir ett klart brott mot illusionen av verklighet.  

Ibland leder detta till diskussion, som i exempelvis Rumble in the Bronx från 1995, som 

utspelar sig i New York men är inspelad i Vancouver i västra Kanada och då flera skribenter 

påpekar hur dåligt det ser ut när det är fjäll i bakgrunden i ett flertal utomhusscener, 

exempelvis i tråden ”uh, rumble in the bronx was not in the bronx”93 från skribenten 

defcaliber585, vilket gör att filmen tappar en viss del av sin äkthetskänsla som är en stor del 

av originalitetstanken. Poängen är dock att göra det hela snyggt, att dölja var filmen i fråga 

egentligen är inspelad om detta skiljer sig från den plats där den utspelar sig. Exempel på 

detta är The Black Dahlia från 2006, som utspelar sig i Los Angeles på 1940/50-talet men i 

stort är inspelad i Bulgarien, eller den Oscarsvinnande Cold Mountain från 2003 med bland 

annat Nicole Kidman som utspelar sig i Amerika under inbördeskriget men som i stora delar 

är inspelad i Rumänien, vilka båda trots stor och omfattande diskussion aldrig behandlas 

utifrån detta perspektiv.  

Hantverket är helt enkelt tillräckligt skickligt för att dölja detta, vilket leder till att någon 

diskussion utifrån perspektivet av dåligt hantverk, brist på originalitet etc., aldrig uppkommer 

trots att detta är exempel på att filmindustrins ekonomiska faktorer haft stor inverkan på 

utseendet och känslan hos filmen då de av rent ekonomiska skäl filmats i låglöneländer.  

Ytterligare ett exempel på detta är diskussionen kring skådespelaren Steven Seagal vars 

senaste tiotal filmer alla varit inspelade i låglöneländer, framförallt Rumänien och Bulgarien 

men även Thailand, vilket leder till en diskussion om det är bättre när manusen skrivs så att 

 
93 http://www.imdb.com/title/tt0113326/board/nest/11789347  
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handlingen förläggs i dessa länder, eller om det är bättre när det försöks fuska så att 

handlingen utspelar sig i USA.94 

Just det med att det ekonomiska lyser igenom illusionen av ett konstverk är annars ett ämne 

som ofta diskuteras och ses ned på. Exempelvis i filmen I, Robot från 2004 så diskuteras först 

den uppenbara produktplaceringen för skor av märket converse 95 och sedan de övriga 

aspekterna av detta, som huvudpersonens bil, en Audi.  

 

Den gängse tanken här är ju att amerikansk film är mer kommersiell och styrd än sin 

europeiska motsvarighet. En allmän tanke som inte ens sägs emot av företrädare för 

filmindustrin. Ett exempel på detta är en intervju96 med den holländske regissören Paul 

Verhoeven, som efter ett tjugotal år i Hollywood, med både stora succéer som Total Recall,

Basic Instinct och Robocop likväl som av kritiker utskällda verk som Showgirls och Starship 

Troopers, återvänt hem för att göra en holländsk film igen.   

Bland annat säger Verhoeven på frågan om skillnaden på att filma i Amerika och i Europa, 

efter att han avhandlat den stora skillnaden i cashflow, det vill säga att man i europa hela tiden 

lever på den ekonomiska gränsen i ett filmprojekt, att:  

 
” On the other hand, of course, the artistic freedom that they gave me, the fact that I could write the script the 

way I wanted together with my scriptwriter, and that I could write down whatever I would like and that I could 

shoot it the way I liked it, and that nobody was hanging over my shoulder telling me that it was politically 

incorrect or that it should be more conservative or not so violent, or that was too sexual, or too this or too that… 

I didn't have to deal with that at all, or the MPAA [ratings board], which doesn't exist there. From an artist's 

point of view, I have the pleasure of doing the film precisely the way I wanted it, without interference from 

producers or anybody. So that, I think, is a big plus…... I mean, a Jewish girl having an affair with a German 

officer, a Nazi officer, would not have been an easy thing to sell in the United States.”

Filmen i fråga blev en stor succé i Holland, bland annat blev det den mest framgångsrika 

filmen med hög åldersgräns sedan 1981, enligt Verhoeven.  

Verhoeven utvecklar även kampen mellan den ekonomiska faktorn och den artistiska faktorn 

ytterligare och berättar om sina problem med Basic Instinct:

” Not during production, but afterward. For example, I made Basic Instinct, and it was given an NC-17. But 

contractually, I had to deliver an R. So I had to go back to the MPAA nine or 10 times to change my movie so 

 
94 http://www.imdb.com/title/tt0448114/board/thread/28933796?d=28933796&p=1#28933796  
95 http://www.imdb.com/title/tt0343818/board/nest/64876262  
96 http://www.avclub.com/content/interview/paul_verhoeven  



32

that they would accept it. The same story happened, nearly in the same way, with Robocop, and to a smaller 

degree, with Total Recall and Starship Troopers. Every time, you have to submit the movie, and people tell you 

"This has to be taken out, this has to be changed." That's what the MPAA does, isn't it?” 

 

Det vill säga att i det amerikanska systemet så har regissören en klausul i sitt kontrakt, där det 

stipuleras vilken censur/åldersgräns som den levererade produkten skall ha, och att det sedan 

är upp till honom, att ändra och ändra ända till dess att censurmyndigheten MPAA är nöjd och 

ger filmen den tilltänkta åldersgränsen.  

Med detta i åtanke är det lätt att förstå varför amerikansk film utstrålar än en mer industriell 

och massproducerad känsla än den europeiska, även om exempelvis de svenska Beckfilmerna 

är höjden av massproduktion, dock med tillägget att Beckfilmerna lika gärna kan betraktas 

som en TV-serie som funnit en alternativ distributionsväg.  

Kanske är detta en del av det stora motståndet mot amerikanska remakes? Det vill säga att en 

film, gjort under relativt fria och kreativa förhållanden görs om, fast under en industriell mall, 

där allting bestäms av en grupp människor, de flesta ekonomer istället för konstnärer, och som 

därför, det vill säga på grund av det tidigare existerande originalet, ser ut än mer som en 

industriprodukt än de Hollywoodfilmer som inte har någon förlaga att jämföra med och därför 

ser relativt originella ut.  

 

Om vi nu återgår till Adorno och Horkheimers teorier om kulturindustri och begrundar 

paradoxen med att filmen både kan vara en industri och en konst, och inte bara en industri 

utan den idag starkaste och lönsammaste kulturindustrin, även om vissa gör gällande att TV-

spelsindustrin snart kommer att, eller redan har, gått om den, så är det ändå ett intressant 

fenomen att filmen tas på sådant stort allvar, och läggs ned så mycket tid på att diskutera. 

Beviset för detta är bland annat de oändliga diskussionerna på forumen på imdb.com jag 

refererat till tidigare i uppsatsen. Trots att alla vet att filmindustrin är just en industri och att 

allt den tar sig för är noga planerat och beräknat, så debatteras alla detaljer. Varför gjorde de 

så? Varför ändrade de slutet från originalet till remaken? Varför bytte de plats från en storstad 

till en liten ort? Och liknande frågor som gång efter gång dryftas och avhandlas, men som 

aldrig riktigt vågas besvaras helt ärligt, exempelvis så förklarar ingen det faktum med att det 

görs mycket mer filmer i New Orleans än tidigare på grund av de statliga skattesubventioner 

som införts för investerare i regionen efter orkanen Katrina för några år sedan. Kanske är just 

detta ytterligare ett led i originalitetstanken med att verkligheten inte får bryta sig igenom 

illusionen som filmen förmedlar. 
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Trots att det nu är ett etablerat faktum att film är en industri, och att den följer industriella och 

inte konstnärliga principer, så kan inte tittarna låta bli att ändå applicera kulturella eller 

konstnärliga värden på den.  

Tittaren skapar inom ramen för originalitetstanken en slags originalitetsdiskurs inom filmen, 

eller egentligen all industrialiserad kulturproduktion, av vilken filmen är det största exemplet.  

Om vi återgår till exemplet James Bond, och frågan vem av de skådespelare som gestaltat 

karaktären Bond som egentligen är den bästa, så har vi redan etablerat tanken om tittarens 

eget original, det vill säga den som var Bond när jag först exponerades för fenomenet, eller 

den som var Bond i den eran när jag började intressera mig för filmmediet, den Bond är min 

riktiga Bond, och att det då spelar mindre roll vem som föregick och efterträdde min James 

Bond, så kan vi säga att just Bond är ett lysande exempel på att ekonomiska värden 

överskuggar de konstnärliga, det vill säga att karaktären James Bond var så pass lönsam att 

man frångick de vanliga reglerna, och på ett sätt som annars brukar användas inom de allra 

billigaste TV-såporna helt enkelt ersatte skådespelaren och sedan låtsades som ingenting hade 

hänt, och inte bara en gång utan hela fem, gånger, sju om man räknar de två comeback 

Bondfilmerna som den förste Bond, det vill säga Sean Connery gjorde.  

Trots att detta inte försöks dölja över huvud taget, exempelvis genom att försöka hitta en 

skådespelare som är lik den föregående, utseendemässigt eller till sättet, utan att varje Bond 

har en lite egen stil och tolkning av karaktären.  

Kanske fungerar detta enbart för att institutionen James Bond blivit så stark att den i princip 

kan göra vilka förändringar som helst utan att helhetsintrycket förminskas, exempelvis att den 

traditionellt brittisk ut i fingerspetsarna James Bond tack vare uppenbar produktplacering 

plötsligt kör omkring i en BMW, att de traditionella sidokaraktärerna som överlevt fler filmer 

än huvudskådespelarna också byts ut och att de traditionella förtexterna plötsligt får musik av 

större och populärare musikartister för att kunna marknadsföra  filmen genom musiktopplistor 

istället för bara de traditionella metoderna.  

Trots alla dessa uppenbara marknadskrafter som styr institutionen James Bond, och det 

faktum att de inte på något sett försöker dölja det, så överlever Bond, och trots att ett flertal av 

de senaste filmerna fått relativt dåligt mottagande av publiken, så fortsätts de produceras och 

lönsamheten består, och när sedan Casino Royale kommer, med en ny James Bond och en lite 

ny stil, då blir det en succé både hos publiken, då den drar in cirka 160 miljoner dollar mer än 
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sin föregångare Die Another Day9798, samtidigt som Casino Royale for snittbetyget 7.9 av 10, 

gentemot 6.1/10 för Die Another Day, hos imdb.com och dels hos kritikerna som hyllar 

Casino Royale.

Om vi nu tänker oss att vi tittare, som jag tidigare lagt fram argument för, att illusionen av 

originalitet, det vill säga att en person, en slags konstnär, står för det verk man får se vilket är 

hans eller hennes vision, är en av de viktigaste aspekterna av filmtittandet, så kan man i viss 

mån förstå den intolerans som riktas mot fenomenet remakes. 

Varför? Jo för att en remake, ett återberättande av en historia, är en påminnelse om de 

bakomliggande industriella faktorerna i filmskapandet, det vill säga att en historia, en vision 

bara är sätt för att tjäna pengar och att exempelvis en japansk historia ofta går att översätta till 

engelska, för att tjäna ytterligare pengar på samma sak fast i en version anpassad till den 

västerländska publikens begreppssfär och världssyn.  

Denna inblick bakom filmens illusion är inte särskilt angenäm för tittaren, då den till skillnad 

från exempelvis de ofta roliga filmer som utspelar sig bakom kameran, likväl de ofta trista 

och förutsägbara intervjuerna med skådespelare och regissörer som pratar om filmen de just 

gjort alla håller sig inom illusionen att det är de kreativa faktorerna som är de styrande inom 

filmen. Vilken skådespelare har exempelvis någonsin erkänt att de valde att göra en viss film 

enbart för den lön de blev utlovade? De väljer, eller rättare sagt är mer eller mindre tvingade, 

att hålla sig inom illusionen av kreativitet när de berättar om varför just filmen i fråga blev 

deras val.  

Denna påminnelse blir extra tydlig i fallet med remakes. Det är inte lika lätt att säga att man 

ville berätta den här spännande eller gripande historian, eller att man ville vara med i den här 

nyskapande filmen, eftersom historian är redan berättad, och det kan definitivt inte vara tal 

om något nyskapande eftersom skapandet baseras på ett tidigare skapande.  

Exempel på detta är de tidigare nämnda filmerna Ring, Taxi och The Grudge, där de 

amerikanska versionerna är så pass lika sina original, ofta scen för scen, och där tittarna eller 

rättare sagt skribenterna är öppet kritiska mot just de ekonomiska faktorerna bakom valet att 

göra en remake, även om de kulturimperialistiska diskurserna framförs, det vill säga att en 

icke engelskspråkig film görs om till en engelskspråkig variant. Framförallt remaken på den 

franska Taxi drabbas av detta, vi kan kalla det diskussionen kring den uppenbart ekonomiska 

faktorn, bland annat från skribenten jakefree som skriver: ” Not only have they have no 

 
97 http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=jamesbond21.htm  
98 http://www.imdb.com/title/tt0246460/business  
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imagination or guts, but they can't even do a decent remake”99 som följs av tunatomatoe som 

konstaterar att kreativiteten är det som gör en film bra, det vill säga detaljerna i skådespeleri 

och atmosfär etcetera.100 

Slutsatsen man kan dra av dessa och de 18 andra trådarna som handlar om just varför remaken 

av Taxi är så pass dålig handlar om just bristen på kreativitet och att hollywoodversionen 

verkar ha missat allt det som gjorde originalet så pass bra, som exempelvis skribenten 

rasmusbach väljer att uttrycka saken:  

 

” the original was kind of silly too, but the action scenes where always there not too take 

focus away from the bad acting, as it obviously is in the american version, rather to 

supplement the quite funny interaction between Samy Naceri (Daniel) and Frédéric Diefenthal 

(Emillien). the american version is an insult to everyone, who's ever watched the original.”101 

Poängen här är som sagt att remaken missar i detaljerna, och att det då är relativt poänglöst 

med en remake. Frågan är ju då, om en remake är exakt som originalet varför gör man då en 

remake?  

Här verkar tanken om originalitet, med ”mitt” original gentemot det riktiga originalet krocka 

lite med den kulturindustriella diskursen, det vill säga en kopia är alltid en kopia därför att den 

görs enbart för att tjäna pengar på något redan existerande.  

 

Om vi väljer att blanda in även auteuraspekten i diskussionen kan vi titta på remaken av 

Alfred Hitchcocks Psycho, som kom 1998. Inte nog med att Psycho är en av de största 

amerikanska filmerna genom tiderna, och Hitchcock en stilbildande auteur, som drabbats av 

ett flertal remakes av sina verk, de flesta dock med uppdaterade och delvis ändrade 

handlingar, och ytterligare ett antal filmer där bara vissa grundelement består. 

Men för att fokusera på just Psycho och dess remake, som är en remake av det slag att den är 

på pricken lik sitt original, scen för scen, fast denna gång med lite modernare scenografi och i 

färg.  

Den generella diskursen verkar vara att absolut ingen skribent har något positivt att säga om 

denna remake över huvud taget, exempel på diskussioner är bland annat: ”The most pointless 

 
99 http://www.imdb.com/title/tt0316732/board/thread/29361051?d=35950970&p=1#35950970  
100 http://www.imdb.com/title/tt0316732/board/thread/15918473?d=17303021&p=1#17303021  
101 http://www.imdb.com/title/tt0316732/board/thread/15918473?d=18643263&p=1#18643263  
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film ever made?”102 från signaturen dodrade till signaturen choochoo2112 med tråden ”The 

reasons this film doesn’t work”103, vilka båda tar upp detaljproblemet inom remakes, det vill 

säga varför en del saker inte kunde ändras, och varför en del saker som ändrats inte borde ha 

gjorts och så vidare.  

Det mest intressanta i hela diskussionen ur auteursynvinkeln är dock signaturen 

cameron_crothers som i sin tråd 104 ”If Hitchcock hadn’t made the original” väcker tanken om 

just varför denna remake drabbas av så hård kritik. Hitchcock är en av vår tids stora, en 

auteur, kort sagt oantastlig. Just detta gör att en scen för scen remake blir extra känsligt, det 

vill säga en vanlig regissör som rakt av kopierar en auteurs verk åsidosätter 

originalitetsdiskursen genom att originalet är en klassiker, ett stort verk av en stor regissör, 

innebär det att oavsett om jag sett remaken innan originalet, kommer originalet alltid vara det 

”rätta” valet, eftersom det är en film med den statusen av en regissör med lika hög status.  

 

Detta, i samband med tidigare exempel på auteurer, visar att auteurerna är beviset på den 

godtyckliga smaken. Det vill säga, tittaren i sin jakt på ett kulturellt värde inom den 

industrialiserade filmen, väljer att tillskriva de största regissörerna, det vill säga auteurerna, en 

slags carte blanche status, det vill säga en auteur får göra vad han eller hon vill utan att bli 

kritiserad för detta. Om vi återgår till det tidigare exemplet med James Cameron och Luc 

Besson och Nikita respektive True Lies diskurserna ser vi tydligt att detta är fallet. Auteuren 

James Cameron, precis som auteuren Martin Scorsese i fallet med The Departed slipper helt 

eller i mycket stor utsträckning den sedvanliga diskussionen kring remakens alla negativa 

aspekter, likväl som att remaken nu plötsligt tillskrivs en konstnärlig sida, eftersom en auteur 

står över de finansiella aspekterna av filmskapandet. Det spelar egentligen ingen roll att James 

Cameron är den regissör som dragit in i snitt mest pengar per film i världshistorien, i 

diskursen är han ändå en konstnär på grund av sitt auteurskap, och att Martin Scorsese gör en 

rak remake med identisk handling med originalets Infernal Affairs med ett mycket litet mått 

av nyskapande faller också bort, då Scorsese är Scorsese, och därför aldrig i den generella 

publikens ögon skulle göra en ren kopia av någonting.  

 
102 http://www.imdb.com/title/tt0155975/board/nest/71689116  
103 http://www.imdb.com/title/tt0155975/board/thread/69614315  
104 http://www.imdb.com/title/tt0155975/board/thread/71575185  
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Slutdiskussion 
 

Om vi nu tar oss för att sammanföra alla dessa resonemang till någon slags helhet kan vi se ett 

flertal saker.  

En aspekt med just auterspåret är den intressanta tanken att en auteur bara gör bra filmer.  

Om vi ser regissören som ett mellanled, mellan tittaren, som vill ha ett konstnärligt verk, och 

filmbolaget som vill ha en säljande produkt, kan vi konstatera att en hel del av 

remakediskussionen faller på plats. Exempelvis varför en dussinregissörs version av en 

tidigare film ses som en blek kopia medan en hyllad regissörs version av en lika framgångsrik 

tidigare film ses som någonting originellt. Exemplet på Ju-On: The Grudge till The Grudge 

gentemot Infernal Affairs till The Departed är här det uppenbara exemplet. Två framgångsrika 

asiatiska filmer görs om till framgångsrika hollywoodversioner, men där The Grudge sågas 

som ett plagiat hyllas The Departed, och auteuren Scorsese får en Oscarsstatyett trots att dessa 

två exempel är i princip identiska om man jämför dem rent strukturmässigt och tar bort alla de 

känslomässiga aspekterna, exempelvis vem som regisserat, amerikansk kulturimperialism, 

brist på originalitet och kreativitet etcetera. Detta är två framgångsrika asiatiska filmer som 

gjorts om till amerikanska sådana mindre än tio år efter att originalen gjorts, och ändå blir 

mottagandena precis tvärtom för fall 1 och fall 2.  

 
Publikens behov av originalitet gör att den är beredd att anta vissa saker som sanningar, 

oavsett hur ologiska dessa må framstå vid en kritisk granskning, exempelvis att vissa 

regissörer bara gör bra filmer.   

Egentligen kan man säga att hela remakediskursen är ett sidospår av originalitetsdiskursen. 

Det vill säga en remake är alltid en kopia, och en kopia är inget original, även om undantaget 

med personliga original alltid bör tas i beaktning, som exemplen med the Ring bevisar, det vill 

säga tråden ”Hollywood version or Japanese version” där det tydligt bevisas att den film som 

skribenten sett först, det vill säga skribentens original i den stora majoriteten av fallen blir den 

som skribenten i fråga föredrar.  

Denna diskussion visar också på det faktum att film tas på största allvar av publiken, en 

publik som därigenom blir än mer kritisk till ickeoriginalitet och andra brister en film kan 

tänkas ha än om de skulle betraktat filmen som bara ett nöjesobjekt att roa sig med i en och en 

halv till två timmar.    
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I denna seriositetsdiskurs gör sig återigen det personliga originalet sig påmind, det vill säga 

eftersom jag, tittaren, tar min film på ett sådant seriöst sätt, med ett sådant allvar, så blir jag 

inte bara arg för att en eventuell remake är ickeorigininell, och ett bevis på att filmen är en 

kulturindustri, utan även för att det kommer en utspädd version av mitt original, som på något 

plan tolkas som att mitt original inte längre är lika originellt och speciellt som det är för mig, 

utan att det går att göra samma sak igen .  

Exemplet i detta fall får bli Taxi och dess remake med samma namn, där skribent efter 

skribent som sett det franska originalet ondgör sig över det faktum att den film som i deras 

ögon var så bra och så rolig nu kommer i en version som trots att den är samma sak inte är 

deras version och därför är dålig och onödigt eftersom deras original ändå inte går att 

förbättra.  

 

Tanken att tittaren letar efter konstnärlighet i ett industriellt producerat material är egentligen 

inte särskilt konstig. Det handlar egentligen om den personliga smaken eller rättare sagt jakten 

på den personliga smaken , precis som olika personer har olika klädstilar och lyssnar på olika 

musik så förhåller sig olika människor olika till olika filmer. Dock finns här en eller 

egentligen två paradoxer. För det första, så är det inte, oavsett smak okej att tycka att remakes 

är okej, åtminstone inte att föredra kopior framför original. Den andra paradoxen är den att 

oavsett hur en person är i övrigt vad gäller inriktning på stil och smak, så är det inte okej att 

föredra exempelvis actionregissörer som Michael Bay eller Tony Scott över exempelvis 

Woody Allen, för det betraktas som dålig smak, och i viss mån dumhet.  

Man får inte heller på allvar tycka mer om John Woos amerikanska filmer än de han blev 

känd för i Hong Kong, eller säga att svartvit film är dålig eller tråkig. Denna paradox är 

egentligen rätt bisarr. Alla vet ju egentligen att film produceras med målet att tjäna pengar, 

även de små konstnärliga filmerna som görs på hårt arbete helt utan pengar ska ju i 

förlängningen leda fram till en ekonomisk fördel för regissören, exempelvis att denne får 

chansen att regissera en ”riktig” film.  

Ändå har filmen drabbats av en slags konstnärlig hierarki, där en Japansk mainstreamfilm 

gjorts av ett filmbolag för att tjäna pengar, vilket ses som konstnärligt arbete i diskursen, men 

den amerikanska mainstreamfilmen som görs med den japanska som förlaga, av ett annat 

företag med syftet att tjäna pengar, den blir dålig, den blir ful, ett plagiat och framförallt inte 

konstnärligt arbete.  

När man med detta i huvudet läser sig igenom materialet för diskursen ännu en gång framstår 

det hela mycket klart. Denna skruvade logik inte bara syns, den är i princip dominerande. De 
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som yttrar sig för den amerikanska remaken, de blir påhoppade, betraktade som mindre 

vetande, som ett barn som måste undervisas om det rätta sättet att tycka och tänka. Det 

personliga originalet spelar också en viss roll, men måste ändå alltid underordna sig den 

generella smaken, det vill säga att en kopia alltid är sämre än ett original, även om kopian är 

mitt original. Vissa skribenter vågar stå på sig mer än andra för sina åsikter, att deras remake 

faktiskt är bättre än dess original, vilket ofta leder till smädelser och påhopp.  

Det är heller inte okej att vara alltför kritisk till en auteur, det är okej att inte gilla deras filmer, 

men det är inte okej att exempelvis anklaga Martin Scorsese för bristande kreativitet i The 

Departed, oavsett hur många scener och dialogsegment som överlevt från originalet, eller 

påstå att Quentin Tarantino bara stjäl från alla filmer han sett själv och inte alls är särskilt 

kreativ.  

 

Auteurparadoxen blir egentligen den viktigaste grunden i remakeproblematiken, eftersom den 

påvisar det ologiska i hela diskursen.   

Tanken att vissa regissörer bara gör bra filmer är ju egentligen tämligen absurd, lika absurd 

som tanken att vissa regissörer bara skulle göra dålig film, eller komediregissörer som enbart 

gör komedier där alla skämt verkligen är roliga.   

Ändå ligger auteurparadoxen där och stör logiken inom remakeproblematiken. Denna paradox 

är dock av yttersta vikt för vårt filmtittande och synen på och tankarna om film i allmänhet, 

vare sig begreppet är känt eller inte.  

Det handlar om viljan att kunna förutbestämma filmer, viljan att kunna spela säkert, viljan att 

kunna kategorisera något så individuellt som filmen.  

Eftersom varje tittare översvämmas av den alltid lika produktiva filmindustrins utbud, där det 

kommer budskap från varje håll om vilken film man ska välja att se, via radion som spelar 

låten från den nya storfilmen, till McDonald’s med sina leksaker till barnen, till de lappar som 

ligger på caféer där stadens alternativa biograf listar månadens repertoar, överallt syns och 

hörs budskap om vilken film tittaren ska välja. Eftersom tittaren inte vill göra ett misstag, och 

välja en dålig film behöver tittaren sina kategorier. Bra regissörer, säkra regissörer man kan 

lita på, vars filmer man kan se utan att bli besviken, och än viktigare vilka man kan berätta för 

andra att man sett, vilka tar detta som en bekräftelse på tittaren i frågas goda smak och 

kunnande. Remaken kommer in i samma resonemang, dels som en film tittaren direkt kan 

avfärda i god smak segmentet av kategoriseringen, med en åsikt i stil med ”Remakes är aldrig 

lika bra som original” eller ”Jag såg den japanska originalversionen, och den här nya med den 

där människan från Buffy och vampyrerna kommer definitivt inte att vara lika bra” vilka båda 
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dels understryker tittarens goda omdöme och kunnande för omvärlden, samtidigt som den 

låter tittaren slippa vissa val i det redan överfulla utbudet av film att välja på, det vill säga en 

film man inte ens behöver plocka ner från videohyllan och läsa baksidestexten på, eftersom 

man redan har kategoriserat den i sin hjärna.  

 

Det handlar också om att en tittare, i alla fall i vuxen ålder, gärna vill framstå som mer insatt 

och individuell än sin omgivning. Där det för skolungdomarna räcker med att ha sett samma 

filmer och tyckt likadant om dessa som sin omgivning för att bli accepterad, måste den 

etablerade filmtittaren hävda sin goda smak gentemot sin omgivning, och dels för sin egen 

skull bevisa att man är en välanpassad människa med goda individuella och personliga 

särdrag.  

Att det sedan blir en slags paradox där alla har samma åsikter och smak är mindre viktigt. 

Avståndstagandet från exempelvis remakes är viktig och fundamental, då den bevisar att 

tittaren är belevad, i och med att den har sett den mer obskyra originaltiteln, och samtidigt kan 

klanka ner på den fördummade mainstream  versionen som gjorts för att vanligt folk, det vill 

säga de utan lika god smak och i förlängningen god intelligens som tittaren, ska kunna 

tillgodogöra sig samma handling, underlägsna som de är.  

Auteuren kommer här in på samma sätt, som ett bevis på god smak och individualism hos 

tittaren. Quentin Tarantino ÄR bra, för han är kritikerälskad och hans filmer är fulla av 

referenser till andra filmer, vilket tyder på en mycket god kännedom om film i stort.  

Att tittaren själv inte har den blekaste aning om vilka filmer Tarantino lånat från spelar 

mindre roll, det handlar om att Tarantino har lånat, vilket tittaren tror sig uppskatta eftersom 

det tyder på ett stort kunnande, både hos tittaren som kan säga ”Tarantino är verkligen 

mästerlig i sina anspelningar till klassikerna” vilket då får tittaren att verka inneha mycket god 

smak och stor kunskap precis som Tarantino.  

Samma poäng återkommer här, att gemene man delar samma goda smak med samma stora 

regissörer som Tarantino, Scorsese och så vidare spelar ingen roll. Dessa regissörer är god 

smak, och det faktum att tittaren tycker att vissa av dessa regissörers filmer, som ju bara gör 

bra filmer, inte alls är särskilt bra är något tittaren väljer att förtränga eller dölja för 

omvärlden.   

 

Det är egentligen i det här remakediskursen utmynnar, eller rättare sagt, det är i denna 

paradox man finner svaret på varför remakediskursen ser ut som den gör. Det handlar om att 

tyckandet kring remakes styrs av regler och riktlinjer, som egentligen inte har särskilt mycket 
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med remaken att göra över huvud taget. Tanken om att en film är en konstnärlig yttring är 

egentligen förlegad och har varit det sedan någon för första gången tog betalt för att visa upp 

en film inte allt för många år efter att filmen kommit.  

Ändå finns den där, i bakhuvudet. Oviljan att acceptera att inte bara de som gör remaken är 

ute efter pengarna, utan även de som gör originalverket. De gör en film för att tjäna pengar 

och eventuellt få berömmelse. För dem är remaken om möjligt viktigare än för de som gör 

den. Statusen av att ha gjort ett verk som uppfattas som så bra eller banbrytande eller innehar 

en sådan potential att det ska komma en ytterligare tolkning av det, från de som verkligen 

räknas, de med mest pengar och i bästa fall som i fallet med Cameron och Scorsese, från dem 

med skyhögt kulturellt kapital.  

Alla tre former av kulturellt kapital kan egentligen appliceras på denna diskussion. Det första 

är självklart att personen med kulturellt kapital bundet till sig är auteuren. Auteuren har ett 

högt kulturellt kapital och behandlas därefter och tillskrivs konstnärliga värden utöver det 

vanliga, vilket i princip leder oss till det objektiva värdet med kulturellt kapital, det vill säga 

att värdet från auteurernas verk övergår till mig som tittare. Jag får ett erkännande i och med 

att jag har verken av auteurer i min filmhylla, alltså verk med högt kulturellt kapital vilket 

leder till att jag framstår som en individ av god smak i och med mitt ägande av dessa verk. 

Eftersom även den tredje formen av kulturellt kapital kan tillskrivas detta fall så bekräftar det 

de två föregående formerna. Alltså, det etablerade auteurerna, som är ekonomiskt och 

konstnärligt framgångsrika, blir av allmänheten accepterade som indikatorer av god smak 

vilket i detta fall kan sägas vara det samma som högt kulturellt kapital, och jag som ägare av 

deras verk får då bekräftelse på min goda smak, det vill säga högt kulturellt kapital.  

 

Den absurda tanken att dessa skapare av original, som i sig självt är ett ytterst vagt begrepp, 

skulle vara bättre, genuinare och konstnärligare är en hörnsten i remakediskursen. Om vi 

exempelvis tänker oss att Producent A i Japan ber regissör B att regissera en film åt honom 

efter manus av författaren C, så får detta i diskursen en oerhört mycket större tyngd än om 

producent X i USA ber regissör Y att regissera en film åt honom efter ett manus av Z, trots att 

förfarandet är identiskt. 

 

Ändå är det precis det här det hela handlar om. Att konstnärliga värderingar appliceras på 

industriellt tillverkade produkter. Inom konsten är det alltid det kronologiska originalet som är 

det rätta, och alla andra mer eller mindre plagiat. Inom industrin är det snarare det senaste 

som oftast är det bästa, det vill säga mest utvecklat. När dessa två världar möts uppstår de här 
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logiska luckorna, som går att urskilja så klart inom remakediskursen. Auteuren kommer då in 

som toppen av det konstnärliga isberget, det är han som är den konstnärliga ledaren. Auteuren 

bestämmer ordningen, och sätter standarden för det konstnärliga utövandet. Samtidigt som 

tittaren gillar auteuren för att denna har satt sig över de gränser som filmindustrin sätter upp, 

så vill inte tittaren påminnas om det industriella i andra fall än just detta, och applicerar därför 

samma konstnärliga aspekter på vilken regissör som helst, även om regissören i fråga är en 

hantverkare som följer manus och gör en film av tekniskt god kvalitet utan några som helst 

konstnärliga ambitioner så blir han eller hon ändå tolkad utifrån de ramarna.  

 

Man kan egentligen bortse från de nationella hänsynstagandena i ämnet. Att asiatisk och 

europeisk film görs om till amerikansk utsätts egentligen för samma diskussion som när 

amerikanska klassiker kommer i nyversioner, bara att orden som uttrycks i viss mån är andra.  

Det hela handlar bara om krocken konstnärlighet mot massproduktion, med Auteurparadoxen 

som ett slags undantag som bekräftar regeln.  

 

Min resa genom ändlösa diskussioner och tankar i ämnet remakediskurs har alltså slutat i det 

här. Auteurparadoxen. Den tanke som på ett sätt definierar hela logiken bakom den negativa 

inställningen till remakes. Det handlar om viljan att tolka den industriellt massproducerade 

filmen som en konstform, och att auteuren är höjden av konstnärlighet.  

Det handlar om den goda smaken, om en slags påtvingad moralisk kompass, med tydliga rätt 

och fel inom tyckandet, där de konstnärliga värderingarna är värdegrunden för vad som är 

rätt, och de kommersiella krafterna är det felaktiga.  

Jag hade inte väntat mig att finna några kopplingar till särskilda individer inom 

remakediskursen, men desto mer jag studerade det, desto klarare framstod just detta mönster 

som det starkaste inom fältet.  

Det går egentligen inte att förstå remakehatet som är så utspritt, inte bara på internet utan även 

hos kritiker och recensenter, utan att förstå det generella bra/dålig smak tänkandet av vilket 

auteuren är en del, ungefär som vilka bilmärken eller klädtillverkare som är rätt, det vill säga 

vilka som är god smak vilket kan jämställas med status.  

Egentligen borde man kunnat ana att hela remakesfären egentligen bara handlade om rätt och 

fel smak, och vad man förväntas tycka, men samtidigt kom auteurparadoxen in och vände 

hela resonemangets logik, och då först inser man hur allt egentligen hänger ihop och att 

remakes egentligen inte är annorlunda än annat styrt tyckande inom filmen, bara mer utbrett.  
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Vad gäller själva tyckandet är det nu ganska uppenbart att diskussionen kring populärkultur är 

lika viktig som populärkulturen i sig. Den musik du lyssnar på och de filmer du talar om 

definierar den du är. I och med Internets intåg och den lättillgängliga informationen om folks 

tyckande, som de gladeligen delar med sig blir det lättare än någonsin att urskilja de tendenser 

som finns. Folk diskuterar för att de KAN diskutera, inte för att de vill få fram sin åsikt 

eftersom deras åsikt ändå är definierbar och kan lätt placeras in i ett av flera redan etablera 

fack. Detta är någonting som skribenterna redan vet om, men de kan ändå inte låta bli att 

bekräfta sitt kulturella kapital genom att positionera sig i de förutbestämda positionerna, det 

vill säga jag tycker att X filmer är bra och att remakes är dåliga därför att det enligt mönstret 

är rätt att tycka så, och i och med att jag tycker så får jag gillande av alla andra som också 

tycker så, eftersom det är rätt att tycka så.  

 

Samtidigt blir den blottlagda diskussionen så pass lättläst att mönstren framgår så tydligt när 

man som jag gjort i denna uppsats kan plöja igenom ett stort material och kategorisera 

innehållet. Originalitetstanken visar sig exempelvis vara relativt lättdefinierad inom den 

övergripande diskursen. Vilken James Bond man själv tycker bäst om är egentligen relativt 

oviktigt, däremot är det inte okej att tycka att James Bond är bättre nu än i seriens början. 

Vissa andra mönster finns också, exempelvis att det är helt acceptabelt och närmast att 

rekommendera att se ner på moderna actionfilmer, dock måste man ha viss uppskattning för 

exempelvis Dödligt vapen filmerna, eftersom de är originalen till den sedan så använda 

buddy-cop formeln med två extremer som tvingas arbeta tillsammans och blir ett oslagbart 

team tillsammans, i detta fall en äldre familjefar och en ung vildhjärna som blir ett perfekt 

polisteam. Det är viktigt att tycka om dessa filmer eftersom dessa lanserade formeln som 

sedan kopierades, likaså är det viktigt att ha uppskattning för Die Hard eftersom den var lika 

stilbildande i den andra stora actionvarianten, den med en ensam man mot en övermäktig 

fiende, så även om den generella diskursen är att se ned på ickeoriginella actionfilmer av 

denna sort så måste viss uppskattning ändå finnas för dessa original av genren, som 

definierade sina respektive format inom genren.  

 

Kanske kan man säga att detta utbytande av åsikter i viss mån handlar om att tillskriva värde 

på historieberättandet över själva historian som berättas. Att filmen som medium är viktigare 

än olika filmer i sig. Det handlar egentligen inte om att film A är bättre eller sämre än film B 

utan om att skribenten vill påvisa sin belevade syn på filmberättandet i stort. Att skribenten är 

så pass insatt att han eller hon dels vet att film B är en nyversion av film A, att skribenten är 
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så belevad att den har sett den obskyra film A, eller åtminstone kan låtsas ha gjort det för den 

goda saken skull, och att skribenten kan påvisa sin egen goda smak och kulturella kapital och 

muta in sin plats på kartan.  
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