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Abstract: 
 

Två filmer baserade på samma manus borde rimligtvis inte kunna innehålla så stora skillna-

der. Trots detta har de mottagits totalt olika. Jag tänker i denna uppsats studera ett av filmers 

främsta element, nämligen den av karaktären. Genom att göra en komparativ jämförelse mel-

lan karaktärerna i The Wicker Man (1973) och The Wicker Man (2006). Med hjälp av Jens 

Eders Karaktärsklocka och Robert McKees teorier om karaktärsgestaltning undersöker jag 

vilken skillnaden i karaktärsgestaltningen mellan de två filmerna är och hur det påverkar dem. 

Svaret är att det spelar en stor roll och har troligtvis varit avgörande i hur filmerna har tagit 

emot av publiken.  
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1.0 Inledning 

 

1973 släpptes en film som var något av ett unikum. Den hade så många ingredienser så att det 

var svårt för distributören British Lion att veta hur de skulle marknadsföra den. Regissören 

Robin Hardy insisterade på att det var en musikal de spelade in, andra skulle säga thriller, 

mysteriefilm eller rent av en skräckfilm. Filmen blev som så många andra kultfilmer först 

sönderklippt då den inte ansågs kunna stå på egna ben. Detta var vanligt förr då biografer 

kunde köra så kallade ”double features” där de visade en lite mera känd film (kallades a-film) 

och en till mindre känd (kallades b-film) till priset av en vanlig biobiljett. Double features fick 

inte vara hur långa som helst då bion ville visa så många filmer om möjligt och därför var det 

oftast b-filmen som blev trimmad till en kortare längd. Filmen ansågs vara ganska obskyr tills 

den ansedda tidningen Cinefantastique utnämnde filmen till ”the Citizen Kane of horror 

movies”.1 Filmen heter The Wicker Man och har på senare år fått ett betydligt uppsving med 

utgivning av specialutgåvor på blu-ray och till och med nya biovisningar i vissa fall.2 2013 

släpptes en ny version av filmen på blu-ray kallad The Wicker Man Final Cut och godkändes 

av regissören Robin Hardy som den slutgiltiga versionen av filmen.  

 The Wicker Man har genom åren fått en närmast mytisk status som kultfilm. Mycket av 

myten kan antagligen härledas till avsaknaden av allt råmaterial och alla historier kring vad 

som saknas och vart råmaterialet tog vägen samt att filmen under lång tid var svår att få tag på 

överhuvudtaget. En envis historia påstår att en producent på British Lion hatade filmen så 

mycket så att han städade ur råmaterialet och begravde det under den brittiska motorvägen 

M3 Highway.3 I årtionden efteråt har filmen fått det genomslag den enligt många förtjänade. 

Den håller ett betyg på 7.6 på IMDB och har fått många fina recensioner.4 På filmsidan Rotten 

Tomatoes som jämför professionella filmkritikers recensioner håller filmen 90% och är 

                                                             
1 The Guardian. The Wicker Man: No 4 best horror film of all time. Anne Billson. 
http://www.theguardian.com/film/2010/oct/22/wicker-man-hardy-horror (hämtad 16.10.01) 
2 IMDB. The Wicker Man. Robin Hardy. http://www.imdb.com/title/tt0070917/?ref_=nv_sr_2 (hämtad 
16.10.01)  
3 The Independent. The Wicker Man and the cult movie myth. Geoffrey Macnab. 
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/features/the-wicker-man-and-the-cult-movie-myth-
8842182.html (hämtad 16.10.01) 
4 IMDB. The Wicker Man. Robin Hardy. http://www.imdb.com/title/tt0070917/?ref_=nv_sr_2 (hämtad 
16.10.01) 
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certifierad ”fresh”. Rotten Tomatoes har ett betygssystem där 1-59% är ”rotten” och 60-100% 

är ”fresh”.5  

Antagligen var det kultstatusen bakom filmen som fick Warner Brothers att 2006 göra en 

remake av den med samma namn av regissören Neil Labute.6 Remaken är väldigt trofast 

originalet men med några noterbara skillnader som är grunden i min analys. Remaken har 

också blivit en kultfilm men av andra mindre smickrande anledningar. Den anses allmänt vara 

både onödig och dålig. Flera av filmens scener har också blivit så kallade internet memes. 

Internet memes kan beskrivas som när något okänt, exempelvis en bild eller videoklipp sprids 

på internet och uppnår igenkänning och popularitet på grund av denna spridning. Det mest 

kända exemplet från The Wicker Man (2006) är troligen scenen där Nicholas Cage karaktär 

får bin nerhällda över sitt huvud, känd som ”not the bees” efter en av hans repliker i scenen. 

Filmen har ett betyg av 3.6 på IMDB och ligger på 15% på Rotten Tomatoes och är därmed 

certifierad ”rotten”.7  

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Det som jag tycker är speciellt intressant med att jämföra filmerna är att de är väldigt lika men 

ändå har de mottagits så totalt olika. Detta är främst beroende på hur karaktärerna i filmen 

framställs. Mitt syfte med denna analys är att jämföra filmerna The Wicker Man (1973) och 

The Wicker Man (2006) med fokus på respektive films karaktärsutvecklingar. Eftersom 

karaktärer är centrala för en film i och med att det är dem vi förväntas känna med och bry oss 

om är detta intressant att titta närmare på. De centrala karaktärerna i de flesta historier är 

protagonisten och antagonisten och så även här. De karaktärerna representeras i 1973 års 

version av polisen Howie och Lord Summerisle. I 2006 års version är dessa polisen Edward 

Malus samt Sister Summerisle.  

Med detta vill jag få svar på följande frågeställningar: 

 

                                                             
5 Rotten Tomatoes. The Wicker Man. Robin Hardy. https://www.rottentomatoes.com/m/the_wicker_man_1973 
(hämtad 16.10.17) 
6 IMDB. The Wicker Man. Neil Labute. https://www.imdb.com/title/tt0450345/?ref_=nv_sr_1 (hämtad 
16.10.01) 
7 Rotten Tomatoes. The Wicker Man. Neil Labute. https://www.rottentomatoes.com/m/the_wicker_man_2006 
(hämtad 16.10.17) 
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-Hur framställs polisen Howie och Lord Summerisle i The Wicker Man (1973) respektive 

motsvarigheterna polisen Edward Malus och sister Summerisle i The Wicker Man (2006)? 

-På vilket sätt bidrar olikheterna i karaktärerna till att vi får olika uppfattningar om respektive 

film? 

Genom att analysera nyckelkaraktärerna kan vi få svaret till varför uppfattningarna om 

respektive film skiljer sig så markant åt. 

1.2 Metod och material 

 

Jag kommer använda en komparativ metod vilket betyder att man jämför två olika ting för att 

genom skillnader uppnå en förståelse.8 Orsaken till att jag valt denna metod är att den är mest 

lämpad för det jag ska göra nämligen jämföra två olika filmer. Denna metod innebär att jag 

kommer söka ett kasualt samband, det vill säga se hur The Wicker Man (1973) påverkat 

utformningen av remaken The Wicker Man (2006). Studien kommer vara en ”fokuserad 

studie” som är en studietyp lämpad för att jämföra två till fem objekt vilket enligt Thomas 

Denks bok Komparativ Metod – förståelse genom jämförelse är den vanligaste. 9 Jag anser att 

metoden är ytterst lämpad eftersom den tar hänsyn till likheter och olikheter för att på så sätt 

förstå skillnaderna mellan adaptionerna.  

Jens Eder som är professor på Universität Mannheim har utvecklat karaktärsklockan som är 

en lätt översiktlig modell som tar upp olika egenskaper hos en karaktär vilken jag kommer att 

använda. Modellen ger en enkel och överskådlig överblick över funktioner och egenskaper 

som går att applicera på en karaktär. Denna metod går också att applicera på specifika scener 

ur en film. Robert McKee är en känd manusföreläsare som jobbat som professor på University 

of Southern California och har skrivit boken Story där han beskriver hur man går till väga för 

att skriva ett bra manus med karaktärer man bryr sig om.10 Jag kommer använda mig av 

teorierna han lägger fram i boken angående karaktärer i manus och film. Där Eders teori kan 

verka väldigt akademisk anser jag att McKee framhåller en mera kommersiell aspekt vilket 

ger en bra motvikt mot Eders teori. Jag kommer välja ut två scener ur vardera film som ger en 

typ av karaktärspresentation enligt mig. Scenerna jag valt är när poliskonstapeln träffar 

antagonisten för första gången samt filmens klimax. Orsaken till att jag valt dessa är att de ger 

en bra inblick i karaktärernas personligheter samt att de ställs till sin spets i filmens klimax. 

                                                             
8 Thomas Denk. Komparativ Metod – förståelse genom jämförelse. Lund. Studentlitteratur AB. s.7 
9 Ibid. s.42 
10 Robert McKee. Story. York. Clays Ltd. 2014 
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Jag kommer börja med en beskrivning av scenen och sedan en analys med först 

karaktärsklockan och sedan Robert McKees teorier. Karaktärsklockan består av fyra delar: 

artefakt, fiktiv karaktär, symbol och symptom där jag i analysen kommer ta upp varje del. 

Robert McKee har ett kapitel där han talar om filmens struktur och karaktär där han talar om 

”sann karaktär” som är viktigt för att en karaktär ska ha ett djup. Han visar hur man tar fram 

den genom fem nivåer: karaktär vs karaktärisering, upptäckt av karaktär, karaktärsbåge, 

struktur och karaktärsfunktioner samt klimax och karaktär. Med hjälp av dessa två teorier 

kommer jag analysera karaktärspresentationen i The Wicker Man (1973) och jämföra detta 

med den i The Wicker Man (2006). 

1.3 Avgränsning 

 

Att analysera samtliga karaktärer i filmerna skulle bli väldigt tidskrävande och framför allt ett 

väldigt stort arbete så jag tänker fokusera in mig på två karaktärer: 

Protagonisten Howie samt antagonisten Lord Summerisle i The Wicker Man (1973) samt 

deras motsvarigheter i polisen Edward Malus samt Sister Summerisle i The Wicker Man 

(2006). Det ska också nämnas att det finns flera aspekter som exempelvis klippning, 

ljuddesign, kostym och så vidare som bidrar till hur vi uppfattar en film. Jag har valt att främst 

koncentrera mig på karaktärerna och deras porträttering då jag anser detta vara av största vikt 

vid filmskapande. Det skulle även vara fördragbart att analysera hela filmen men på grund av 

omfattningen och att arbetet har en sidbegränsning anser jag detta ej möjligt. 

2.0 Filmernas synopsis 

 

2.1 The Wicker Man (1973) 

 

The Wicker Man (1973) handlar om en djupt religiös poliskonstapel vid namn Howie, spelad 

av Edward Woodward som får ett brev som talar om att en flicka vid namn Rowan saknas på 

ön Summerisle utanför den brittiska kusten. Det han bevittnar där hör inte till det vanliga 

polisjobbet. Öborna beter sig konstigt och verkar inte speciellt oroliga över flickan, de flesta 

påstår att hon aldrig ens funnits trots att flera bevis pekar på motsatsen. Det visar sig att ön är 

hednisk och styrs av en excentrisk herre vid namn Lord Summerisle (spelad av Christopher 

Lee). Detta synsätt krockar starkt med Edwards kristna synsätt och han motsätter sig de 

bisarra ritualerna (ofta involverande sex) som invånarna hänger sig åt.  
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Det visar sig att brevet bara var ett knep att få dit Howie. Skörden på deras ö slog fel förra 

året. För att göra deras hedniska gudar nöjda måste de offra dem någonting och inte vad som 

helst. En kristen oskuld som kom dit av egen fri vilja är vad som krävs. Howie hittar till slut 

flickan som var ”försvunnen”. Det visar sig vara en fälla och slutar med att Howie offras inuti 

en gigantisk träkonstruktion av en man, kallad the wicker man. 

2.1.2 The Wicker Man (2006) 

 

The Wicker Man (2006) handlar om en poliskonstapel vid namn Edward Malus (spelad av 

Nicholas Cage) som i början av filmen får bevittna en bilkrasch där en ung flicka dör. Detta 

hemsöker honom igenom filmen. En tid efter olyckan får han ett brev av sin före detta 

flickvän Willow Woodward (spelad av Kate Beahan) som vädjar om hjälp att hitta hennes 

försvunna dotter Rowan (spelad av Erika Shaye Gair). Hon och dottern bor på en avskild ö 

utanför Washingtons kust vid namn Summerisle. Väl framme på ön märker han att invånarna 

beter sig konstigt samt att alla män verkar rädda eller allmänt tafatta. Alla viktiga personer på 

ön är kvinnor och den styrs av Sister Summerisle (spelad av Ellen Burstyn). I originalfilmen 

odlade de äpplen på ön men denna gång är det bin och Edward är allergisk vilket bidrar till att 

han finner det obehagligt. Edward hittar till sist Rowan men det visar sig vara en fälla för att 

få honom till ön. Honungsskörden har slagit fel och de ska offra honom för att den inte ska slå 

fel nästa år igen. Invånarna fångar honom och bränner honom inne i en gigantisk 

träkonstruktion, kallad the wicker man. Filmen slutar på en bar på fastlandet där Willow och 

hennes väninna försöker ragga upp en kille för att förmodat kunna offra honom senare. 

2.2 De olika versionerna av The Wicker Man 

 

Det finns ett antal olika versioner av dessa två filmer där ute så därför tänkte jag klargöra 

skillnaderna och vilken version jag tänker gå in på.  

The Wicker Man (1973) finns tillgänglig i tre olika versioner. Theatrical cut på 87 minuter, 

vilket var filmens originallängd när den släpptes på biografer, Full Length Uncut på 99 

minuter samt Final Cut på 95 minuter. I originalversionen är händelserna på ön nerkortade till 

en natt istället för två som i de andra filmerna samt att en hel scen i baren är borttagen och 

Lord Summerisles tal om sniglar. Andra saker är främst olika klippning och mindre detaljer.  

I the Final Cut är scenerna som tidigare nämnts återinstatta samt att vi får en liten prolog där 

vi ser Howie sjunga i en kyrka i början av filmen innan han åker ut till ön.  
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I den s.k Full length cut finns de mesta från Final Cut plus lite nya scener på fastlandet innan 

Howie åker ut till Summerisle. Här får vi veta att hans kollegor pratar bakom ryggen på 

honom om att han är oskuld samt att han får brevet som leder honom till ön. En annan scen av 

intresse är när Lord Summerisle har en monolog om äpplen som inte heller finns i någon 

annan version. Originalversionen finns utgiven på DVD, Full lenth cut finns bara på VHS och 

Final Cut på DVD/blu-ray och det är den jag tänker koncentrera mig på i den här uppsatsen. 

Främst för att den är mest lättillgänglig men också för att regissören Robin Hardy påstår att 

detta är hans vision av filmen. Det ska också tilläggas att mycket mer material spelades in för 

filmen men att de scenerna förmodligen för evigt är borta. 

The Wicker Man (2006) kommer i två versioner. Theatrical cut på 98 minuter samt Unrated 

cut på 102 minuter. I Unrated cut får vi se Edward Malus knäskålar krossade med påkar samt 

bin nerhällda över hans huvud (kanske en av de mest ökända scenerna) innan han blir offrad i 

the wicker man. I Theatrical cut visas inte detta men vi hör ljuden av det medan kameran 

istället visar åskådarna. Unrated cut slutar efter att Edward Malus blivit uppbränd men i 

Theatrical cut får vi se en scen som utspelar sig sex månader senare där Edward Malus 

exflickvän Willow, och hennes väninna befinner sig på en bar på fastlandet för att ragga upp 

en man. När de har fått napp övergår bilden till svart och vi kan höra ljud av bin som en 

förvarning om att han kommer att offras. Båda versionerna finns lättillgängliga både på DVD 

och blu-ray men jag har valt att använda mig av den ursprungliga theatrical cut i den här 

uppsatsen, främst för att det är den jag har tillgänglig och att det även är den versionen av 

filmen som det ursprungliga mottagandet baserades på. 

3.0 Teori och tidigare forskning 

 

3.1 Karaktärsklockan 

 

Jens Eder är professor på universitetet i Mannheim och har bland annat skrivit boken 

Characters in Fictional Worlds som handlar om karaktärsgestaltning. Att definiera en karaktär 

är kontroversiellt enligt Jens Eder. Karaktärer är inte nödvändigtvis människor utan kan även 

vara husdjur, datorer, utomjordingar och så vidare.11  

                                                             
11 Jens Eder. Understanding Characters. Projections: The journal for Movies and Mind Volume 4 Issue 1. 2010. 
s.17 
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Som ett verktyg att definiera karaktärer har Eder tagit fram modellen karaktärsklockan.12 

 

 

Enligt modellen är en karaktär något som går att analysera utifrån fyra delar. Dessa fyra delar 

är Artefakt, Fiktiv Karaktär, Symbol samt Symptom. 

Var och en av dessa delar undersöker olika aspekter av hur en karaktär presenteras och 

upplevs. Artefakt belyser kompositionen av filmen, det vill säga bild och ljud. Fiktiv 

Karaktär studerar vilka relationer och funktioner karaktären har i den fiktiva världen denne 

lever i.  

Hur interagerar han/hon i denna värld? Symbol undersöker vad karaktären står för i den 

fiktiva världen och vilken indirekt mening han/hon spelar i historien och karaktärens 

symbolik. Symptom undersöker varför karaktären agerar som den gör och vilka effekter det 

för med sig. Eder beskriver karaktärsklockan som en flexibel modell som kan användas både 

för att analysera ensamma scener liksom hela filmer.13 Denna flexibilitet kombinerat med 

karaktärsklockans enkla och lättöverskådliga utformning gör att jag valt den som metod. 

3.2 Robert McKees teorier 

 

Robert McKee tar upp debatten om vad som är viktigast mellan karaktärer och struktur. Enligt 

McKee kan ingen enighet uppkomma ur denna diskussion då karaktärer enligt honom är 

struktur likaså struktur är karaktärer.14 McKee menar alltså att filmens handling och karaktär 

                                                             
12 Jens Eder. Understanding Characters. Projections: The journal for Movies and Mind Volume 4 Issue 1. 2010. 
s.21 
13 Ibid. s.22 
14 Robert McKee. Story. York. Clays Ltd. 2014. s.100 
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går hand i hand, ingen del är viktigare än den andra. Han hävdar att den debatten egentligen 

handlar om en missuppfattning mellan karaktär och karaktärisering. Karaktär är alltså hur en 

individ uppfattas utåt medan karaktärisering syftar på dennes inre det vill säga vilka val han 

gör när han ställs under press. I sin bok ”Story” tar McKee upp karaktärer och 

karaktärsutveckling under ett kapitel där han nämner fem olika nivåer av en karaktär.15 Dessa 

nivåer är Karaktär vs karaktärisering, Upptäckt av karaktär, Karaktärsbåge, Struktur 

och karaktärsfunktioner samt Klimax och karaktär. 

Karaktär vs karakterisering kan beskrivas som följande: 

Karakterisering är summan av alla observerbara aspekter hos en människa exempelvis val av 

bil, hur personen pratar och så vidare. Karaktär är hur personen är under ”ytan”. Är personen 

egentligen grym, en lögnare eller modig? För att få reda på detta som McKee kallar ”True 

Character” eller ”sann karaktär” måste man utsätta karaktären för press. Hur kommer 

karaktären reagera exempelvis vid en olycka, kommer han undsätta människor eller blir han 

paralyserad av skräck, det är sann karaktär. Teorin tar upp kampen mellan karakterisering och 

karaktär. McKee visar ett exempel där han beskriver att en film börjar med att visa en 

kärleksfull familjefar och i slutet av filmen är han fortfarande en kärleksfull familjefar. 

Verkligt måhända men tråkigt för tittaren. För att få en karaktär att ha substans bör man därför 

försöka visa karaktärens ”sanna karaktär”. McKee menar att detta är av stor betydelse i de 

större rollerna och spelar mindre roll i små roller.16 

Upptäckt av karaktär kan sägas vara en fortsättning på karaktär vs karakterisering. Det 

beskriver hur det går till när vi upptäcker en karaktärs ”sanna karaktär” det vill säga hur 

karaktären är under ytan. McKee beskriver en tråkig karaktär som ett block av cement av en 

substans där allt som man ser på ytan är vad man får reda på. Det är då karakterisering och 

sann karaktär är samma sak och det är ointressant för publiken. Hur den sanna karaktären 

upptäcks i filmen är därför också av stor vikt för att få en intressant berättelse. 17  

Karaktärsbågen tar upp hur karaktären utvecklas genom filmen. Hur han genom press eller 

andra situationer kommer ändra sitt liv i slutet av berättelsen. McKee nämner filmen The 

Verdict som exempel. The Verdict handlar om en advokat som ser ut att vara framgångsrik 

men egentligen är både skrupelfri, alkoholiserad, bankrutt och har inte vunnit ett fall på åratal. 

                                                             
15 Robert McKee. Story. York. Clays Ltd. 2014. s. 100-109 
16 Ibid s.101 
17 Ibid s.103 
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När han väl blir erbjuden ett rättsfall som handlar om en kvinna som ligger i koma ser han det 

först som enkla pengar men ser sedan en etisk aspekt av det och ser därmed sin chans till 

gottgörelse och blir därmed i slutet av filmen en förändrad karaktär. McKee menar att man i 

en riktigt bra berättelse inte bara visar en karaktärs sanna karaktär utan även en bra 

karaktärsbåge att rama in det i. 18 

Struktur och karaktärsfunktioner beskriver hur struktur och karaktär samverkar för att göra 

en berättelse intressant. En films struktur ska sätta press på karaktären genom att utsätta 

honom för ett antal dilemman som blir svårare och svårare ju längre berättelsen fortskrider 

vilket leder till att han kommer visa sin ”sanna karaktär”. McKee menar att struktur och 

karaktär går hand i hand. Om strukturen ändras, ändras också karaktären och om den ”sanna 

karaktären” ändras måste också strukturen ändras för att framhäva karaktärens ”sanna 

karaktär”. McKee nämner att olika genrer har olika ”krav” på karaktärers komplexitet, i 

exempelvis parodier och actionfilmer kan en karaktärs komplexitet vara i vägen för den 

komiska effekten eller actionhjältens djärvhet och mod. McKee nämner också att historier kan 

ändras drastiskt genom manusomskrivningar. Om en karaktär exempelvis talade sanning på 

ett ställe men senare omskrivs till att ljuga och storyn i övrigt är likadan ändras karaktären hos 

denne men inte strukturen så skapas en helt ny karaktär. Genom att sammanfoga karaktär och 

struktur på ett bra sätt får vi en intressant berättelse. 19  

Klimax och karaktär går in på filmens klimax. McKee menar att trots att struktur och 

karaktär går hand i hand måste man tänka utanför detta i och med en films slut.  Ett talesätt i 

Hollywood är ”movies are about their last twenty minutes” och syftar då på filmens klimax 

som oftast kommer inom de sista tjugo minuterna. McKee menar att om en film ska lyckas på 

riktigt ska filmens sista akt och klimaxet vara den mest tillfredsställande delen av filmen. 20 

3.3 Tidigare forskning 

 

Många filmer är baserade på tidigare verk och The Wicker Man (1973) är löst baserad på 

boken Ritual av David Pinner och remaken nämner både Ritual och Anthony Shaffers manus 

till The Wicker Man (1973) som bas.21 Det går också i regel väldigt bra för filmer som är 

baserade på böcker. På Oscarsgalan 2016 var hela 15 nominerade filmer baserade på 

                                                             
18 Robert McKee. Story. York. Clays Ltd. 2014. s.105 
19 Ibid. s.106 
20 ibid. s.108 
21 The Wicker Man. DVD. Scanbox. 2006. Tidsintervall 01:37:20 
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bokförlagor.22 Det vanligaste ordet på processen från ett medium till ett annat brukar kallas 

adaption och remake syftar främst på en adaption på en tidigare film och inte en bok. Linda 

Hutcheon är professor i engelska och litteratur på University of Toronto och har skrivet boken 

”The Art of Adaptation”. Hon beskriver en adaption på tre sätt: en vedertagen omkastning av 

ett känt verk, en kreativ och tolkande återvinning och ett förlängt intertextuellt engagemang 

med ett adapterat verk.23 Förutom att vara ett enklare sätt att få ut en story är det också väldigt 

ekonomiskt försvarbart att göra en adaption. En adaption räknas som ett originalmanus vilket 

betyder att manusförfattaren får full ersättning för det och därmed kan det sägas vara väldigt 

ekonomiskt lukrativt.24 Att lägga in en option på ett verk att adaptera kostar inte filmbolagen 

mycket eftersom få verk i slutändan görs till film vilket också bidrar till att det kan vara värt 

att satsa på framför ett originalmanus.25 

Det kan även anses säkert att adaptera ett färdigt verk som har en färdig publik och 

erkännande. Det är också där en del av kritiken mot adaptioner har kommit ifrån. Många 

adaptioner har anklagats för att endast ha gjorts för penningmässiga ändamål och till och med 

någon allmän brist på fantasi i Hollywood. En bok som ska göras om till en spelfilm kommer 

ställas inför många utmaningar. En bok kan vara på flera hundra sidor som ska omvandlas till 

en långfilms speltid. Det betyder att en del saker från boken oundvikligen kommer förenklas 

eller till och med falla bort.26  

The Wicker Man (1973) anses vara en adaption då den är baserad på boken The Ritual. The 

Wicker Man (2006) anses vara en remake då den bygger på den tidigare filmen samt refererar 

till dess originalmanus.  

Att hitta tidigare forskning om remakes visade sig dock vara svårt. Jag får därför utgå ifrån att 

mycket av samma premisser som spelar in när man väljer att adaptera ett annat verk som en 

bok spelar in. Det vill säga att det finns en färdig publik för verket och att ”grovjobbet” 

angående historia, karaktärer och så vidare redan är gjort.  

 

                                                             
22 Paste Magazine. Every 2016 Oscar-nominated film based on a book. Frannie Jackson. 
http://www.pastemagazine.com/articles/2016/02/every-2016-oscar-nominated-film-based-on-a-book.html 
(hämtad 16.10.01) 
23 Linda Hutcheon. A Theory of Adaption. Abingdon. Routledge. 2013. s.8 
24 Ibid. s.87 
25 Ibid. s.88 
26 Linda Seger, The Art of Adaptation: Turning Fact and Fiction Into Film. New York. Henry Holt & Co. 1992 s.2 
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4.0 Analys 
 

4.1 Analysbeskrivning 

 

Jag kommer i den här uppsatsen att analysera totalt fyra stycken scener, två från The Wicker 

Man (1973) och två från The Wicker Man (2006). Analysen kommer vara uppdelad i två delar 

där en scen från vardera film analyseras. Jag har medvetet valt två liknande scener från varje 

film. Scenerna jag har valt är när huvudkaraktären träffar antagonisten första gången samt 

filmens klimax. Jag har valt dessa scener då de bra representerar de centrala karaktärerna i 

berättelsen. Jag kommer först beskriva scenens handling och sedan analysera den i två steg 

med hjälp av Jens Eders karaktärsklocka och i andra steget Robert McKees teorier. 

4.2 Scen 1 Howie träffar Lord Summerisle (The Wicker Man 1973) 

4.2.1 Handlingen i scen 1 (The Wicker Man 1973)27 

 

Polisen Howie åker iväg för att träffa Lord Summerisle. Han har fått veta var Rowan 

Morrissons grav ligger och behöver Summerisles tillåtelse för att gräva upp kroppen och 

utföra en obduktion. Detta är en lång scen som börjar med Howie kommer till en gigantisk 

herrgård där han får veta av en av herrgårdens tjänstefolk att Lord Summerisle väntar på 

honom. Han ser en fruktbarhetsritual genom fönstret innan Lord Summerisle kommer och 

presenterar sig själv. Därefter följer en lång konversation inne i herrgården och utanför i 

trädgården om öns historia och samhälle. Howie får även lov att gräva upp graven. Scenen 

slutar med att Lord Summerisle påpekar att Howies transport har kommit.  

4.3 Analys av scen 1 med karaktärsklockan (The Wicker Man 1973)28 

 

4.3.1 Artefakt 

 

Artefakt studerar allt vi kan se och höra när vi tittar på filmen. Hit hör bland annat mise-en-

scéne, kameravinklar, ljuddesign, set design etc. Tidigare i filmen har det noterats att Lord 

Summerisle är den som bestämmer på ön men här får vi en klar inblick i att han står verkligt 

högt upp i Summerisles hierarki då han har tjänstepersonal samt att han vet att Howie är på 

intågande. Både ut och insidan av byggnaden de är i visar en gigantisk herrgård. Inredningen 

                                                             
27 Tidsintervall 0:39:40 – 0:46:10 
28 The Wicker Man. Blu-ray. Studio Canal. 2015 
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går i gammal brittisk aristorkratstil med mycket pråliga gamla möbler, tunga väggbonader och 

allehandla gamla vapen. Vi kan även se att samtliga tavlor föreställer äpplen som vi tidigare i 

filmen fått veta att är en känd exportprodukt från Summerisle. Medan Howie väntar på att 

Lord Summerisle ska hälsa på honom bevittnar han nakna kvinnor som hoppar över en eld i 

periferin genom ett fönster. Vi får en närbild på Howies ansikte där vi kan se att han ser 

skeptisk ut. Lord Summerisle kommer och en intressant diskussion följer.  

Lord Summerisle undrar glatt om synen av nakna unga kvinnor inte är uppfriskande för 

honom. Howie höjer rösten här direkt och är riktigt upprörd. Lord Summerisle ber om ursäkt 

med samma glada tonläge och säger att man bör vara öppensinnad.  

Bilden här är värd att notera. Lord Summerisle står mitt emot Howie i en halvbild tagen från 

sidan. Man ser tydligt att de representerar två olika uppfattningar. Summerisle frågar om den 

försvunna flickan varpå Howie påtalar att han vill ha Summerisles tillåtelse att gräva upp 

graven. Summerisle frågar om han tror att det är nåt konstigt med hennes död och att han isf 

måste få öppna graven. Kameran fokuserar på närbilden av Summerisles ansikte och vi ser att 

han främst oberörd, närmast road ut vilket Howie också påpekar varpå Summerisle flikar in 

att de är djupt religiösa på ön och därför inte mördar människor. Howie blir än en gång väldigt 

upprörd och kameran visar en närbild på hans ansikte och sedan när han konfrontativt går 

fram emot Lord Summerisle och påpekar att de har en påhittad religion, saknar präster och 

barn som dansar nakna. Summerisle ler, spelar en låt på sitt piano och säger roande att det är 

farligt att hoppa genom eld med kläderna på. Howie höjer rösten och frågar vad som hände 

med den ”sanna guden” varpå Summerisle ber honom sätta sig och därefter påpekar att Jesus 

historia inte är så verklig den heller. 

 Här har kameran igen ramat in personerna mitt emot varandra när de talar om sina skilda 

uppfattningar om religion. Summerisle reser sig upp och talar om hans farfar som grundande 

ön, enligt honom en agronom, fritänkare och forskare. Kameran visar ett porträtt på väggen på 

en skäggig åldrad man som har en bok i sin hand och står lutad mot ett bord med ett äpple på 

med en vacker vy av ön i bakgrunden. Summerisle och Howie går vidare mot trädgården där 

han förklarar att hans farfar kultiverat en ny typ av äpplen och återinförde de ”gamla gudarna” 

för att få en bra skörd vilket enligt Summerisle blev en succé.  

Kameran använder främst helbilder här så tittaren kan se den fina trädgården och de som 

arbetar där medan konversationen är igång. När Summerisle pratar om hur han blev 

uppfostrad avbryter Howie bryskt och påpekar att han är en hedning. Här går kameran igen in 
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till en sidobild där de står mot varandra och argumenterar. Howie påminner Summerisle att 

han bor i ett kristet land och att han är intresserad av en enda sak; lagen. Summerisle svarar 

med att påpeka att Howies transport kommit och säger att det har varit trevligt att prata med 

en kristen polis. Jens Eder nämner flera olika exempel på scener med artefakter som hjälper 

till att bygga en karaktär och en av dessa som han tar upp är ”scen med betydelsefull dialog” 

vilket denna scen passar in på.29  

I den här scenen får vi tydligt se och höra både Howies och Lord Summerisles ståndpunkter 

ifråga om religion där de skiljer sig markant åt. Man kan notera att Howie är väldigt bestämd 

med sin tro och brusar upp samt tar illa åt sig när någon tycker annorlunda. Lord Summerisle 

är av annan åsikt men låter samtidigt mer pragmatisk när han talar med Howie och brusar 

heller aldrig upp under samtalet.  

4.3.2 Fiktiv karaktär 

 

Eder talar om tre fundamentala delar av människan när han definierar fiktiv karaktär; 

kroppslighet, sällskaplighet och sinne.30 Med kroppslighet menar Eder att vi kan få fram 

information om karaktären om vi tittar på hur han är klädd, vilket kroppsspråk han har osv. 

Howie använder ett konfrontativt kroppsspråk genom nästan hela scenen samt har en rät 

kroppshållning. Efter att Lord Summerisle har sagt åt honom att de är ett religiöst folk och 

därför inte begår mord går Howie mot honom medan han med höjd röst talar om att hur 

befängt Lord Summerilses påstående låter. När Howie sedan påpekar att tjejerna är nakna 

utanför pekar han med hela handen med höjd röst. Howie skakar även mycket på huvudet när 

han talar för att återigen styrka hans upprördhet över vad Lord Summerisle talar om och 

ställer sig också upp demonstrativt när han får höra att ”den sanna guden” är död. Howie har 

även under hela filmen sin polisuniform på sig samt att han har sin polismössa under armen 

hemma hos Lord Summerisle. Detta bidrar till att visa Howie som en strikt poliskonstapel 

som är kompromisslös. Summerisle å sin sida är klädd i en grå, stilig kavaj samt har en 

avslappnad kroppshållning. Han framstår inte som lika ”omöjlig” i sitt sätt som Howie. Han 

går även med händerna bakom ryggen i scenen samt gestikulerar med dem när han förklara 

sin syn på saken vilket får honom att framstå som lite överlägsen.  

Med sällskaplighet framhåller Eder saker som familj, vänner, etnicitet, religion, 

                                                             
29 Jens Eder. Understanding Characters. Projections: The Journal for Movies and Mind Volume 4 Issue 1. 2010. 
s.27 
30 Ibid. s.24 
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samhällsstatus och så vidare.31 Det vi kan läsa av denna scen är att Howies sociala position är 

polisman och han är övertygat religiös. Detta visar han klart och tydligt genom sitt 

kroppsspråk och vad han talar om. Man kan också anta att han tagit jobbet som polisman för 

att han då får utlopp för att vara lika strikt som han är med sin religion. Lord Summerisle är 

som titeln antyder en lord, det märker man både på hans kläder i klassisk brittisk aristokratstil 

samt hans enorma herrgård med tjänstefolk. Han visar även ett porträtt på sin farfar med 

samma stil som då pekar på att han har ett aristokratarv.  

Sinne kan betraktas som en persons ”inre liv” och personlighet. Lite enklare översatt kan man 

fråga sig vad som driver karaktärerna? Howie är en övertygad kristen person som tror på 

moralen, det var därför han blev polis. Det framkommer också i andra scener i filmen att han 

är oskuld samt om man vill i bortklippta scener om att hans kollegor på polisen hånar honom 

för det och för att han är så strikt religiös. Med ett sådant synsätt finns det bara en väg, enligt 

Howie den rätta. Detta gör honom kompromisslös och leder oundvikligen till hans fall i slutet 

av filmen. Lord Summerisle pekar på sitt arv genom att tala om sin farfar och vilka 

äppelsorter han kultiverade samt att han tog in ön i sin glansperiod. Lord Summerisle är på 

många sätt en lik Howie i och med att han tror lika hårt på sina gudar som Howie på sin gud. 

Skillnaden här är att Summerisle ändå framstår som den mera sansade. Som slutscenen senare 

visar är han dock lika fanatisk som Howie. Båda karaktärer ser sin väg som den rätta och enda 

vägen. 32 

4.3.3 Symbol och symptom 

 

När vi talar om symbol talar vi om vad för indirekt mening en karaktär förmedlar. Med 

symptom talar vi om vilka orsaker i produktionsprocessen som ledde till deras egenskaper och 

reaktionen på dessa hos tittaren under och efter de sett filmen.33 Man kan tolka symboliken i 

filmen som att Howie representerar det gamla Storbritannien, en gudsfruktig stormakt som är 

på sina knän. Storbritannien på 70-talet måste ha varit skräckinjagande för människor som 

ogillade förändring, vilket skulle kunna beskrivas som symptom. Det var strejkande 

industrier, kolonier som förlorades och en allmänt mera frigjord attityd. Howie är dinosaurien 

som vägrar ändra något utan fortsätter i samma spår och utgår från att alla andra också 

kommer göra det bara de blir tillsagda på skarpen. Lord Summerisle skulle kunna stå för det 

                                                             
31 Jens Eder. Understanding Characters. Projections: The journal for Movies and Mind Volume 4 Issue 1. 2010. 
s.24 
32 Ibid. s.24 
33 Ibid s. 32 
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nya, han är frispråkig, saknar spärrar och har nya synsätt på saker som setts likadant i 

hundratals år. Det kan även tolkas som att Howie och Summerisle helt enkelt står för varsin 

omöjlig position där ingen trostolkning erkänner den andra. Det ska nämnas att Eder tar upp 

att symbol och symptom inte är lika framträdande i kommersiella filmer som i smalare då 

manusförfattare huvudsakligen riktar in sig på artefakt då det är den delen som främst är 

känsloframkallande för publiken.  

4.4 Analys av scen 1 med Robert McKees teorier (The Wicker Man 1973) 

 

4.4.1 Karaktär och karaktärisering 

 

Karaktärisering är summan av det vi kan utläsa av en karaktär om vi studerar honom en dag 

såsom val av bil, jobb, attityd och så vidare. Karaktär är karaktärens sanna natur vilket McKee 

talar om som val en karaktär gör under press. När vi tittar på Howie kan vi genast se att han är 

en polis då han alltid har polisuniformen på sig. Han är också kompromisslös, har inga andra 

lösningar på problem än sina egna och vägrar se eller förstå andras levnadssätt än hans eget. 

Det ser vi på hans kroppsspråk när han pekar med hela handen och blir upprörd över 

beskrivningen av deras religion samt att hans gud är den orätta. Enligt McKee får man fram 

den ”sanna karaktären” om man sätter press på en karaktär. Pressen som Howie får på sig i 

den här scenen är konfrontationen med Lord Summerisle. Lord Summerisle verkar närmast 

arrogant eller oberörd över Howies kristna sätt. Howie är väldigt religiös och för honom blir 

det då en press. Han uppvisar dock samma karaktär som utan den det vill säga att Howies 

”sanna karaktär” överensstämmer med Howies karaktärisering.  

Karaktäriseringen av Lord Summerisle är att han är en adelsman eller i alla fall högt uppsatt. 

Det får vi fram av hans titel men också hans sätt att klä sig samt den enorma herrgården han 

bor i. Vi har också tidigare fått veta att han är boss över ön då öborna frekvent refererar till att 

Howie behöver tillstånd av honom för att fortsätta sin utredning. Vi får även reda på att han 

har en rik stamtavla då han talar om och visar upp sin farfar på ett porträtt och kallar honom 

en ”viktoriansk forskare”. Någon speciell press på Lord Summerisle är det inte i den här 

scenen. De möts på hans egen hemmaplan, på hans villkor så han känner sig trygg i den 

rollen. Han framstår som påläst och karismatisk och hans förklaringar för de olika religiösa 

aktiviteterna kan låta udda men harmlösa. Han får fram en bra poäng då Howie frågar hur det 

är med den ”sanna guden” och Lord Summerisle förklarar att han är son av en oskuld som 

blev gravid med ett spöke. Låter inte det långsökt så säg? 
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4.4.2 Upptäckt av karaktär och karaktärsbåge 

 

Med upptäckt av karaktär och karaktärsbåge menar McKee hur ”den sanna karaktären” 

kommer fram samt förändringen eller evolutionen av den under filmens gång. Det kan vara 

lite problematiskt att analysera en scen på detta vis då upptäckt av karaktär förutsätter att det 

sätts press på karaktären i scenen och karaktärsbågen ska sträcka sig över hela filmen. I just 

denna scen sätts det som tidigare sagts press på Howie men det är inte första gången i filmen. 

Han har flera gånger tidigare blivit upprörd över invånarnas hedniska aktiviteter och sätt. Han 

har också konstant varit oförstående, fördömande och upprörd och så även här. 

Howies karaktärsbåge har hittills i filmen varit rätt rak. Han utgår från att hans sätt är det rätta 

och även om det inte gynnar honom på något vis att fördöma öns levnadssätt gör han det då 

han anser att hans eget sätt är det rätta.  

 Den här scenen är Lord Summerisles andra framträdande i filmen men första gången som 

Howie och han möts. Likaväl är det här svårt att uttala sig om Lord Summerisles upptäckt av 

karaktär eller karaktärsbåge. Vi kan komma fram till att han inte verkar utsättas för någon 

nämnvärd press i scenen och uppvisar en vänlig och bitvis sarkastisk fasad utåt. Howie 

påpekar att Lord Summerisle inte verkar särskilt bekymrad om att en flicka saknas på ön eller 

att Howie misstänker att hon mördats. Det riktiga skälet till detta är givetvis att Lord 

Summerisle känner till sanningen om fallet och att hans plan går precis som han vill i detta 

moment. Det känner dock inte tittaren till utan det förblir ett mysterium till slutet av filmen. 

Det är den andra scenen jag ska analysera där jag också kommer gå djupare in på Lord 

Summerisles karaktärsbåge. 34 

4.4.3 Struktur och karaktärsfunktioner samt klimax och karaktär 

 

Enligt McKee är en films struktur ett medel för att sätta mer och mer press på karaktären så 

att han gör flera och flera obekväma beslut vilket får oss att se hans ”rätta karaktär”. Howie 

har här inte fått göra några riktigt tuffa beslut än och som tidigare nämnts så stämmer hans 

”sanna karaktär” överens med hans karaktärisering. Det sätts visserligen en press på Howie i 

det avseendet att hans religion blir ifrågasatt vilket för den religiöse poliskonstapeln är väldigt 

allvarligt men leder inte på något vis till ett svårt besluttagande. Lord Summerisle har inte 

heller här blivit driven till några svåra beslut, eller driven överhuvudtaget. Klimax och 

                                                             
34 Robert McKee. Story. York. Clays Ltd. 2014. s.103-105 
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karaktär handlar om filmens klimax som kommer i nästa scen jag ska analysera och därmed 

går jag inte in på den teorin här.35 

4.5 Scen 1 Edward Malus träffar Sister Summerisle (The Wicker Man 2006)36 
 

4.5.1 Handlingen i Scen 1 (The Wicker Man 2006)37 

 

I den här scenen möter polisen Edward Malus Sister Summerisle för första gången i en scen 

som i princip motsvarar den föregående jag analyserat från The Wicker Man (1973). Edward 

har precis pratat med sin ex-flickvän Willow Woodward om att han ska besöka Sister 

Summerisle för att få lov att öppna Rowans grav. I 2006 års version odlar de bin på ön i stället 

för äpplen och Edward är allergisk. Han råkar cykla in i en biodling, blir stucken och vaknar 

upp hemma hos Sister Summerisle där en tjänare har tagit hand om honom. Tjänaren förklarar 

att Sister Summerisle väntar på honom utanför. Malus och Sister Summerisle går runt ägorna 

och talas vid och Edward får lov att öppna graven. 

4.5.2 Analys av scen 1 med karaktärsklockan (The Wicker Man 2006) 
 

4.5.3 Artefakt 

 

Scenen börjar med att Malus vaknar upp i en säng hemma hos Sister Summerisle med två av 

hennes tjänare vid sig. De är klädda i gammaldags 1800-talskläder som resten på ön liknande 

de så kallade amish samhällena i USA. Tjänarna består av en man och en dam. Damen talar 

om för Malus att hon inte använde hans spruta utan behandlade skadan på det ”gamla sättet”. 

Det går hand i hans med resten av informationen vi fått i filmen om att invånarna på ön lever i 

någon sorts 1800-tals samhälle, i alla fall tekniskt och stilmässigt. Den manliga tjänaren säger 

ingenting utan ler försiktigt och sätter ner kläder. Faktum är att ingen man säger någonting 

genom hela filmen utan visas alltid underordnade kvinnan. Efter kvinnan gått ut ser vi Malus 

gå upp ur sängen för att ladda sin pistol som han har med sig. Malus är polis i denna film med 

men till skillnad från originalfilmen är han inte i tjänst och har därmed inte en polisuniform på 

sig utan är klädd i en brun neutral kostym.  

Detta och faktumet att han letar efter sin egen dotter som saknas och inte någon annans ger 

                                                             
35 Robert McKee. Story. York. Clays Ltd. 2014 s.105-107 
36 The Wicker Man. DVD. Scanbox. 2006 
37 Tidsintervall 01:00:09-01:01:08:19 
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honom ett personligt motiv.  

När han går ut så ser vi att det är en stor herrgård som han kommer ut ur, nästan överväxt med 

buskar och växter. Ett tema genom filmen är att alla karaktärer på ön också är namngivna efter 

växter, något som Malus också påpekar tidigare i filmen.  

När Malus kommer ut står Sister Summerisle med två damer på varsin sida om henne i 

motljus som bländar Malus. Detta skapar en drömsk atmosfär.  

Filmes dialog är sedan nästan ord för ord samma som i originalfilmen vilket då givetvis, 

förutsatt att man sett den, gör att man drar paralleller till samma scen i originalet som är 

intressantare utspelad. Malus låter mera nonchalant i sitt sätt att tala vilket antagligen ska 

avspegla hans avsmak för invånarna på ön men också får det att framstå som om han inte är 

speciellt intresserad av sitt ärende där. Vi både ser och hör en hel del bin i scenen. Sister 

Summerisle nämner att de inte mördar människor på Summerisle utan har sin egen tro. Malus 

flikar i att det även är mord om nån går med på det.  

Sister Summerise svarar att det kanske är så därifrån Malus kommer. Den meningen är 

intressant för hon erkänner ju i princip att de brukar offra människor här. Detta gör att 

mysteriet som byggs upp inte är lika mystisk längre, vi har antagit att Sister Summerisle och 

hennes följare på ön har varit lite udda men nu vet vi ju att de verkligen offrar folk där. Malus 

frågar om hon uppmuntrar till den sortens dyrkan men Sister Summerisle bara ler och säger 

att de borde gå en sväng. 

I denna film talar de alltså om att offra människor. Hennes leende på slutet är antagligen 

menat att visa någon sorts ambivalens i svaret men hon har ju nyss i princip erkänt att de 

offrar människor så hennes svar tillför inte så mycket mystik. När de börjar gå visar kameran 

bilder på biskötarna som jobbar på ön samt alla bikupor. Sister Summerisle talar om att 

hennes keltiska förfäder gjorde revolution mot kvinnoförtrycket och att de hittade en fristad 

på summerisle. Malus ifrågasätter vad männen tyckte om saken varpå Sister Summerisle 

svarar att de ”behövde lite övertalning”. Malus frågar om hon tycker att män är andra klassens 

medborgare varpå Sister Summerisle svarar att de behövs för avel. Malus blir upprörd och 

kommenterar saken med att de låter som inavel för honom. I den här dialogen ser Malus 

ungefär lika oengagerad ut som jag nämnde i en tidigare. Han betonar också avel på ett sätt 

som skulle passat bättre i en komedi än i den här filmen vilket gör att det saknar dramatisk 

häfta. Sister Summerisle fortsätter att berätta om att de vill avla fram de finaste människorna 

vilket är flickor. Malus frågar vad som händer om det råkar vara en pojke varpå Sister 
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Summerisle svarar att ”det beror på”. Hon ler när hon svarar vilket hon gjort alla gånger 

Malus frågat saker som kan tänkas vara chockerande. Filmen klipper tillbaka till herrgården 

där Malus och Sister Summerisle står mot varandra liknande originalet inramade med en port. 

Malus säger att Sister Summerisle ska sluta ”snacka skit” när en liten flickas liv står på spel, 

hans dotters som han antar att Sister Summerisle redan gissat varpå hon svarar att hon vet. 

Malus fortsätter dialogen ungefär på samma sätt som i originalfilmen men kallar dem för 

”wackos” medan han gestikulerar med händerna. Malus cyklar iväg och ett obehagligt 

viskande ljud kommer då vi ser Sister Summerisle vända sig om och titta efter honom.  

4.5.4 Fiktiv karaktär 

 

När vi analyserar kroppslighet kan vi se att Malus kroppsspråk skiljer sig från originalet. I den 

här scenen ser han trött och ointresserad ut. Han blinkar också väldigt mycket. Det är 

antagligen för att han precis har haft en allergisk reaktion och att det är det de spelar på men 

det får mest Malus att se ointresserad ut. Han kisar även väldigt mycket, speciellt i början av 

scenen. Dessa symptom finns dock konstigt nog inte direkt när han vaknar upp utan endast då 

han kommer ut och ska prata med Sister Summerisle. Malus håller en normal samtalston 

under hela samtalet, även i de mera udda delarna som när de talar om att offra för gudarna. 

Malus brusar upp lite på slutet då han står mittemot Sister Summerisle och talar om att han 

tycker att de är ”knäppskallar”. Sister Summerisle håller samma tonläge genom hela scenen 

och ler några gånger efter hon sagt de lite knasigare sakerna. Malus verkar dock inte riktigt 

engagerad i samtalet vilket får effekten att man som tittare heller inte känner sig involverad. 

Malus är i den här filmen inte här på officiellt polisuppdrag så han är klädd i kostym vilket 

kan tyckas lite udda då han ska undersöka ett försvinnande på en ö i skärgården. Sister 

Summerisle är iklädd en klänning som för tankarna till 1800-tal och passar väl in miljön runt 

omkring. Hennes tjänare är klädda i vitt och hon i gult och orange så att hon ska sticka ut som 

ledare.  

Om vi tittar på sällskaplighet och sinne vet vi att Malus är polis och att han är intresserad av 

lagen för det nämner han. Han nämner också att det är speciellt viktigt för det är hans dotter. 

Han verkar som tidigare inte bry sig nämnvärt om det faktumet och när han fick nyheten 

tidigare i filmen så reagerade han inte så mycket heller. Det känns mera som att Malus tog åt 

sig jobbet för att han kände sig tvungen än att han hade ett genuint intresse. I filmens början 

misslyckades han med att rädda en flicka från en brinnande bil och den scenen återspeglas i 

ett antal flashbacks. Filmskaparna vill genom detta få publiken att förstå att Malus inte vill 
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misslyckas med att rädda en till. Det vi vet om Sister Summerisle är att hon bestämmer över 

ön samt är gudinnans ”förtroendevalda” på ön. Vi ser att hennes tjänstefolk betraktar henne 

som en överhöghet då de hämtar en cykel åt Malus samt har tagit hand om honom efter 

biattacken. Det som driver Malus är den nämnda incidenten med flickan som kommit som 

ännu en flashback precis innan denna scen. Det är givetvis också faktumet att det är hans egen 

dotter och ex-flickvän som är inblandade. Vi får veta tidigare i filmen att han älskade henne 

väldigt mycket. Sister Summerisle är lite mera övertygande då hon iaf är konsistent i sitt 

kroppsspråk, hon låter lugn och övertygande.   

4.5.5 Symbol och symptom 

 

Bin är ett genomgående tema i The Wicker Man (2006). Vi kan se att samhället är uppbyggt 

efter en modell som man hittar hos bisamhällen. Männen arbetar och avlas och kvinnorna 

håller en högre samhällsstatus samt att Sister Summerisle är kolonins drottning. Hon säger 

själv att hennes förfäder stod upp mot kvinnoförtrycket och flyttade till ön. Malus har tre 

saker han bryr sig om här, dels sin exfru, dels deras barn men han är också plågad av den 

tidigare händelsen då han inte hann rädda en liten flicka från en brinnande bil. Som av en 

händelse såg den flickan ungefär likadan ut som hans dotter på ön, Rowan. Ifall detta inte är 

tydligt nog får vi flera gånger under filmens gång se flickan och hennes öde i flera flashbacks.  

4.6 Analys av scen 1 med Robert McKees teorier (The Wicker Man 2006) 

 

4.6.1 Karaktär och karaktärisering 

 

Malus är polis och hans dotter har försvunnit men han är varken i tjänst eller tar hjälp av 

någon annan från poliskåren. Dessutom har han kostymen på sig hela tiden vilket är ett 

konstigt klädval med tanke på destinationen. Det kan i och för sig vara filmskaparnas mening 

med kostymen då den ställer sig i stark kontrast med 1800-tals kläderna på ön.  

Det blir en synlig klyfta mellan det moderna samhället och det gamla. Enligt McKee ska en 

karaktärs ”sanna karaktär” komma fram när denne utsetts för press.38 Malus utsätts för press 

när han får reda på att det är hans dotter samt i denna scens konversation angående offringar. 

Malus har framstått som väldigt snäll och naiv tidigare och den karaktären ändrar inte 

nämnvärt under de här händelserna. Han har en väldigt lam reaktion när han får veta att det är 

sin egen dotter han ska rädda samt då han blir uppspelt under samtalet med Sister 

                                                             
38 Robert McKee. Story. York. Clays Ltd. 2014. s.101 
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Summerisle. De flesta människor skulle tycka att offer var obehagliga och skulle antagligen 

reagera starkare än Malus som kallar dem ”knäppskallar”. Sister Summerisle verkar inte 

uppleva nån speciell press då hon är konstant lugn utom möjligtvis då Malus säger åt henne 

att hon ska sluta ”snacka skit” varpå hon svarar att han ska vara ”försiktig” vilket skulle 

kunna tolkas som någon sorts form av hot. Detta är förstås för att hon har kontroll, det kan vi 

också se då hon vänder sig om och tittar efter Malus när han cyklar iväg då det spelas ett 

olycksbådande musikstycke som för tankarna till att något dåligt snart kommer att hända. 

Musikaliskt är detta den enda musiken i scenen. 

4.6.2 Upptäckt av karaktär och karaktärsbåge 

 

Malus har under hela filmens gång varit misstänksam mot samhället men har inte upplevt 

någon större karaktärsutveckling. Uppgiften om att Rowan skulle vara hans dotter passerar 

även den tämligen obemärkt förbi. Malus åker iväg till Summerisle på premissen att leta efter 

sin exflickväns försvunna dotter. Väl på ön säger hon till honom att det egentligen är hans 

dotter också. Malus reaktion när han får reda på att det är hans egen dotter han ska leta efter är 

också allt annat än naturlig. Han svarar ”du borde ha sagt det” med en i princip neutral ton 

och sedan är det inte så mycket mer än så. Han säger dock att det är speciellt jobbigt för 

honom när det är hans egen dotter i samtalet med Sister Summerisle i scenen. Som tidigare 

nämnts är karaktärsbågen svår att ta upp då den sträcker sig över hela filmen men till den här 

punkten i filmen har Malus karaktärsbåge varit i princip rak. Sister Summerisle introduceras i 

den här scenen så därmed är en iakttagelse över henne svår att göra. 

4.6.3 Struktur och karaktärsfunktioner samt klimax och karaktär 

 

Filmens struktur har här ännu inte lett till att Malus fått ta några svåra beslut, de enda beslut 

han egentligen tagit är att hjälpa sin exflickvän att hitta sin dotter. Han kommer till Sister 

Summerisle för att fråga om lov att gräva upp Rowans grav och det får han. Sister Summerisle 

har inte heller tagit några svåra beslut eller utsatts för någon nämnvärd press vid den här 

tidpunkten, faktum är att allt går enligt hennes plan och man kan se att hon bestämmer och 

dikterar villkoren. Malus är på hennes ö där hon bestämmer och alla lyder under henne. 

Dessutom är han man och hon och hennes hejdukar är kvinnor vilket spelar roll i den här 

situationen då han befinner sig i ett matriarkat. Det saknas också ett klimax här därav 

avsaknaden av reflektioner kring detta.  
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4.7 Sammanfattning av Scen 1  

 

De två scenerna har flera likheter i speciellt dialogen där många meningar är ord för ord lika i 

originalet som i remaken. Den tydligaste skillnaden är de tematiska punkterna då The Wicker 

Man (1973) hade en tydlig kontrast mellan kristendomen i poliskonstapel Howie och det 

hedniska i Lord Summerisle. De är fortfarande hedningar i nyversionen men de är väldigt 

nedspelat i förhållande till matriarkatet som finns på ön. Problemet med detta är att vi inte får 

två liktydligt olika sidor som i den första filmen. Det är inte så att Malus anser att män är 

bättre eller på något vis har nedsättande åsikter om kvinnor. Det ger honom inte en lika tydlig 

motvikt mot Sister Summerisle som Howie hade mot Lord Summerisle. Det verkar som att 

manusförfattarna var medvetna om detta och därför la in att Rowan är Malus dotter i 

nyversionen vilket gör att ärendet blir personligt för honom. Tyvärr är också detta rätt 

ointressant då Malus själv inte verkar speciellt intresserad eller bekymrad. Det enda han yppar 

om saken är att hans exflickvän borde ha delat med sig av den informationen tidigare.  

 I originalfilmen vet vi att Summerisles invånare är speciella, de praktiserar gamla ritualer och 

gillar sex. Det är förvisso mycket chockerande för den religiöse Howie men vi vet ännu inte 

vid den här tidpunkten i filmen om de är kapabla till att ta livet av människor. Det vet vi i 

nyversionen då exempelvis det första som händer när Malus kommer iland på ön är att han får 

se ett gäng kvinnor bära runt på ett blödande bylte och bete sig allmänt obehagligt. Som om 

det inte skulle vara nog erkänner i princip Sister Summerisle att de brukar offra till den ”stora 

gudinnan”. Det avslöjandet kommer mycket senare i originalet vilket gör att mystiken är så 

stark. I nyversionen är det inte lika spännande. Vi vet i princip att något dåligt kommer hända 

med Malus på grund av skillnaderna i uppbyggnaden.  

4.8 Scen 2 Howie möter sitt öde i (The Wicker Man 1973)39 
 

4.8.1 Handlingen i scen 2 (The Wicker Man 1973)40 

 

Howie har flytt med Rowan från paraden och de springer upp på en klippa. När de kommer 

upp på klippan står Lord Summerisle och alla öbor där. Rowan springer till Lord Summerisle 

som säger att hon gjorde ett bra jobb. Lord Summerisle förklarar för Howie att äppelskörden 

slagit fel och att de måste offra ”rätt sorts man”, vilket är Howie. De klär om honom och bär 

                                                             
39 The Wicker Man. Blu-ray. Studio Canal. 2015 
40 Tidsintervall 01:17:31-01:01:33:08 
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in honom i den stora träskulpturen, the wicker man. De tänder eld på den och bränner upp 

honom och där slutar filmen. 

4.8.2 Analys av scen 2 med karaktärsklockan (The Wicker Man 1973) 

 

4.8.3 Artefakt 

 

När Howie kommer upp på berget med Rowan så ser han Lord Summerisle. Rowan springer 

till honom och frågar om hon gjorde bra ifrån sig. Lord Summerisle är glad och säger att hon 

gjorde det fantastiskt. Man hör på Lord Summerisles tonläge att han är väldigt lycklig och han 

har ett brett leende. Berget de befinner sig på är kalt och omgivningen består av klippor ner 

mot havet. Den delen av berget som inte är en dödsfälla är fylld med öbor som tittar på 

Howie. De har valt mycket helbilder här så vi ska se hur utsatt Howies position är. Alla är 

emot honom här, det är stupet ner mot havet eller öborna. Vi hör också havet som slår 

våldsamt mot klipporna för att förstärka känslan av utsatthet. Lord Summerisle berättar att 

skörden slog fel förra året och att de måste offra något till solguden för att den ska bli bra 

igen. Det bästa är den rätta sortens vuxen, vilket Howie är. Summerisle och kvinnorna bredvid 

honom förklarar vidare att rätt sorts vuxen är en man som kommer av egen fri vilja, en man 

som kommer med styrkan av en kung (det vill säga att Howie representerar lagen), en man 

som kommer som en oskuld samt en man som kommer som en dåre. Lord Summerisle har 

den ultimata makten här, alla som är där utom Howie delar hans uppfattning. Howie försöker 

gå därifrån men blir då fasthållen och öborna kommer ner. Miss Rose (skolfröken på ön) 

berättar för Howie att han kommer få uppleva död och återuppståndelse men att han kommer 

återuppstå som deras skörd.  

Howie påpekar med bestämd röst att han är kristen och därmed hoppas på återuppståndelse 

men att det är han som ska återuppstå och inte deras äpplen. Öborna utför någon sorts ritual 

på Howie och klär om honom i vita kläder. När han är omklädd säger han att det inte spelar 

någon roll vad de gör då han tror på evigt liv som Jesus har lovat honom. Han skriker ut 

samma sak igen så att folkmassan ska höra honom. Lord Summerisle svara lugnt att det är bra 

att han har något att tro på och att de nu ska ge han en sällsynt gåva, att dö som en martyr. 

Man kan se på Howies min att han börjar bli desperat och ändrar därför taktik. Han skriker att 

hur de än gör det här så är det ett mord de begår. Han vänder sig mot Lord Summerisle och 

ber honom att säga åt folket att skörden inte kommer bli bättre om de offrar honom. Lord 

Summerisle säger sammanbitet att han vet att det kommer att hjälpa. Man kan tydligt i scenen 
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se hur övertygad Lord Summerisle och hans anhängare är. Han har en sammanbiten min och 

hans ögon ser nästan besatta ut.  

Howie blir desperatare och börjar ta sig för sitt ansikte och argumentera för att nästa år så 

måste något ännu större offras och då duger det inte med något annat än Lord Summerisle 

själv medan han pekar mot honom. Lord Summerisle berättar kallt med höjd röst att gudarna 

kommer acceptera offret. Howie tittar runt för en utväg och börjar skrika att folk kommer leta 

efter honom. Nu ekar hans röst också vilket den inte gjort tidigare. Det förhöjer känslan av 

desperation och att ingen lyssnar. De leder upp Howie för berget och kameran zoomar in på 

honom när han skriker efter gud då han ser the wicker man. Det hörs även ett illabådande 

trummande när kameran visar the wicker man, en träskulptur fylld med djur som grisar och 

gäss samt fyra män nedanför den med facklor. Ljudet fortsätter medan de sätter in Howie i the 

wicker man och kameran visar bilder på djuren och människorna som kommer upp och spelar 

på instrument. Howie försöker överrösta Lord Summerisle genom att tala om bibeln och guds 

ord och skriker att de är hedningar och kommer alla att dö samt med att läsa upp psalmen 

”herren är min herde”. Öborna ser lyckliga ut när de dansar och ingen ser ut att bry sig om att 

Howie just nu brinner till döds utan ser det som en festlig händelse. Howie ger upp sina 

försök och sätter sig ner i träskulpturen och läser en psalm där han ber gud ta emot honom. 

Han håller fast vid sin tro till det bittra slutet. Scenen slutar med att man hör Howie vråla 

”Jesus” medan träskulpturen brinner och öborna dansar och är lyckliga. Den sista bilden är en 

närbild på huvudet av skulpturen som ramlar ner och vi ser solen i bakgrunden som ju också 

symboliserar solguden som han offras till.  

4.8.4 Fiktiv karaktär 

 

Howie är konfrontativ in i det sista. Han är polis och försöker först använda sin auktoritet 

genom att be öborna flytta på sig. När det misslyckas och de håller fast honom övergår han 

igen till sin religiösa övertygelse. Han säger att deras offring inte kommer lyckas då han är 

kristen. När inte det heller lyckas övergår han igen till ett mer polisiärt tillvägagångssätt 

genom att säga att de kommer begå mord och att folk kommer leta efter honom. När även 

detta misslyckas skriker Howie att de är kättare och kommer att dö samt citerar bibeln. När 

han väl är instängd i the wicker man och vet att han kommer dö ber han till gud och det sista 

vi hör är när han skriker ”Jesus” innan han bränns ihjäl. Hans tro är inte bara en fasad utan 

han håller fast vid den även till slutet. Lord Summerisle är väldigt lik Howie på det sättet då 

han är lika övertygad och anser att offringen av Howie kommer leda till en ny, bättre skörd. 
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Inte ens vid Howies hjärtskärande skrik ändras hans min utan han dansar och är glad medan 

Howie bränns ihjäl.  

4.8.5 Symbol och symptom 

 

Om vi fortsätter på samma tolkning som tidigare om att Howie skulle vara det gamla 

Storbritannien, ett imperium som föll på det gamla vanliga, att de vägrade ändra sig. Skulle de 

gett sina kolonier mera frihet och välstånd är de inte omöjligt att de skulle haft flera av dem 

kvar. Howie vägrar ändra sig genom hela filmen och går då sakta mot sitt öde. Lord 

Summerisle nämner vad premisserna för att offringen ska fungera var, han skulle komma som 

en oskuld, av egen fri vilja med kraften hos en kung samt som en dåre. De nämner att endast 

en dåre skulle ”spela kung för en dag”. Det kan tolkas som att ifall Howie skulle ha visat 

förståelse för öborna så skulle han inte varit deras perfekta offer och han skulle därmed inte 

blivit offrad. Lord Summerisle skulle då vara det nya okända Storbritannien och därmed vara 

den som överlever. För att få det nya att fungera måste det gamla avverkas. Lord Summerisle 

nämner att Howie ska offras till solguden. Det finns ett gammalt talesätt som säger att solen 

aldrig går ner i det Brittiska Imperiet och det sista vi ser i filmen är the wicker man som faller 

ihop och blottar solen.  

4.9 Analys av scen 2 med Robert McKees teorier (The Wicker Man 1973) 

 

4.9.1 Karaktär och karaktärisering  

 

Howie uppvisar in i det sista sin religiösa övertygelse och pressas här till det yttersta av Lord 

Summerisle och öborna. Öborna har precis deklarerat att han är den ”rätta” sortens vuxen i 

och med att han är polis, oskuld och så vidare. Det skulle vara i Howies intresse att ljuga här 

eller åtminstone försöka rädda sitt skinn. Det Howie gör är istället att hävda att han är en 

troende kristen och därför inte tror på deras religion. Han försöker även använda sig av sin 

roll som polis men öborna bryr sig föga om hans befogenheter. Man skulle också kunna tänka 

sig att han skulle bli desperat när han vet att slutet är nära och förvisso skriker han på sina 

mördare men refererar även där till sin tro när han kallar dem kättare och att de ska dö för sina 

synder. Det sista Howie gör innan han dör är att sätta sig ner och be inuti the wicker man 

vilket visar att han har förlikat sig med sitt öde och är säker på att komma till ett efterliv. Lord 

Summerisle kan sägas vara likadan fast han håller fast vid sin paganism. Howie säger åt 

honom att offringen inte kommer ge någon skörd och att det i så fall är Lord Summerisle som 
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måste offras nästa gång då det behövs ett ”viktigare” offer. Skulle Lord Summerisle inte tro 

stenhårt på offerritualen och sin religion borde han i någon mån reflektera över saken men han 

säger bara nej. Även under Howies sista stund när han är på väg att brännas inne visar Lord 

Summerisle upp en lycka genom att dansa och sjunga.  

4.9.2 Upptäckt av karaktär och karaktärsbåge 

 

McKee menar att upptäckt av karaktär och karaktärsbåge är fundamentalt till allt bra 

historieberättande.41 Det som man ser på ytan är inte vad det verkar vara. I Howies fall är det 

så dock. Han började i filmen som en troende kristen rättfärdig polis och slutar filmen som en 

troende kristen rättfärdig polis. Detta är fundamentalt för filmens premiss. Skulle Howie ha 

förändrats på något vis skulle han inte varit det ”perfekta” offret och skulle således antagligen 

inte blivit offrad. Det samma kan säga gällas Lord Summerisle.  

Hans karaktär har förvisso varit lite dunkel för publiken men hans ”sanna karaktär” var alltid 

att leda Howie till sin död i paganismens namn.  

4.9.3 Struktur och karaktärsfunktioner samt klimax och karaktär 

 

Strukturens funktion är enligt McKee att bygga fler och fler pressade situationer för 

karaktärerna så att de tar flera och flera risktagningar så vi får lära känna dem.42 Precis före 

scenen som analyseras tog Howie beslutet att rädda flickan som förmodat skulle offras. Ingen 

visste att Howie var i folkmassan och han kunde väntat en stund för att se ifall de menade 

allvar. I egenskap av polis och sina kristna värderingar tog han dock beslutet. När han i denna 

scen blir fasttagen skulle han som tidigare nämnts kunna försöka ljuga eller slingra sig. Det 

ter sig som en naturlig reaktion för de flesta som blir konfronterade med att dö att försöka 

komma ut situationen på vilket sätt som helst.  

Howies karaktär är dock samma som tidigare då han väljer att hålla på sin kristna tro ända tills 

slutet. Samma sak gäller här Lord Summerisle som inte han heller visa upp några sprickor i 

sin fasad. Han tror stenhårt på offringen vilket han visar både med ord och handling i scenen 

då han inte ens ger vika när Howie skriker för sitt liv. Det är också denna scen som innehåller 

filmens klimax. Det som gör att klimaxet fungerar så bra i The Wicker Man (1973) är att man 

inte alls förväntat sig vad som ska hända. Även om man kunde gissa att Howie skulle råka illa 

                                                             
41 Robert McKee. Story. York. Clays Ltd. 2014. s.103 
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ut visste man inte exakt varför, eller om, han skulle offras. En sämre skriven film skulle bara 

ha porträtterat öborna som blodtörstiga vildar och ha dem att bränna upp honom med 

motiveringen att de bara är ”kättare”. Här ger de dock en förklaring till varför Howie är det 

perfekta offret vilket fungerar bra. Själva offringen är en kritik till att blint tro på religion men 

det är Howies karaktär också. Förklaringen de ger är att han ”tog på sig rollen som kung för 

en dag” i och med att han kommer till ön och bossar runt. Det följs upp med att ”vem förutom 

en dåre skulle göra det?”. Både Howie och Lord Summerisle är alltså likadana. De tror båda 

stenhårt på sin sak och kan inte ta in andra åsikter. Denna religionskritik gör att filmens 

klimax blir mer än bara ett actionmättat avslut. 

4.10 Scen 2 Malus möter sitt öde i The Wicker Man (2006)43 
 

4.10.1 Handlingen i scen 2 (The Wicker Man 2006)44 

 

Malus har infiltrerat paraden i en björnkostym. När han ser Rowan fastbunden vid ett träd 

fritar han henne och de tar sig genom skogen. Rowan springer i förväg. Här börjar scenen. 

Rowan springer ut på ett fält till Sister Summerisle och Malus ex-flickvän Willow.  

Öborna omringar Malus och berättar att deras honungsskörd slog fel och att de därför ska 

offra honom. De överrumplar honom och hissar upp honom i en giantisk träskupltur, kallad 

the wicker man. När Malus väl är där uppe tänder Rowan på den och han bränns till döds. 

4.10.2 Analys av scen 2 med karaktärsklockan (The Wicker Man 2006) 

 

4.10.3 Artefakt 

 

I nyversionen utspelar sig slutscenen på en äng. Malus springer efter Rowan som springer till 

Sister Summerisle. När han sedan talar med Sister Summerisle ser vi att en folkmassa 

kommer bakom honom så att han blir omringad. Sister Summerisle berättar att de behöver 

någon som kommit av egen fri vilja, en främling men som har ett blodsband till någon på ön. 

De förklarar att de lurat honom till ön med brevet och att de styrt han ända sedan han kom dit. 

Malus drar upp sin pistol och hotar öborna. När de kommer närmare får vi se att den saknar 

ammunition och att Willow håller i patronerna. Öborna överrumplar Malus och släpar honom 

till the wicker man som står i närheten. Det konstiga med denna scen är att de visar ett sorts 

                                                             
43 The Wicker Man. DVD. Scanbox. 2006 
44 Tidsintervall 01:27:03 – 01:34:40 
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montage när de går mot the wicker man men ljudet av vad som händer i den nyare directors 

cuten. Vi får alltså höra när de krossar Malus knäskålar med klubbor men vi får inte se det 

vilket gör upplägget väldigt förvirrande för åskådaren. 

När han väl är framme vid the wicker man är Malus således väldigt mörbultad men vi får 

aldrig veta hur det kom sig eller varför då vi bara sett att de hållit fast honom. De hissar upp 

honom i träskulpturen och Rowan springer dit med en fackla och tänder på. Malus säger inte 

så mycket utom att han skriker att de inte kommer få tillbaka sin honung genom att döda 

honom samt tidiga försök att övertala Willow att avbryta det hela. När han väl är i 

träskulpturen skriker han upprepade gånger. Det konstiga valet med ljuddesign och klippning 

på vägen mot the wicker man samt Malus skrik som låter som att någon bara skriker rakt ut 

och inte av rädsla frambringar mera en komisk effekt vilket ger fel intryck av scenen. Öborna 

skanderar att ”tronen måste dö” men vad det betyder är höjt i dunkel.  

Öborna ger inga som helst intryck av att vad de gör är fel utan de verkar vara genuint 

övertygade om att offret är rätt väg att gå. Willow är värd att nämna här då det ger ett extra 

obehagsmoment att någon som Malus älskat skulle vara så övertygad om offringen så att hon 

lurat dit honom bara för att offra honom. Just Willow är den som fungerar bäst i scenen. 

Hennes ansiktsuttryck är ett av avsky samt att hon skäms då Malus försöker övertyga henne 

om att de inte ska offra honom samt att hon i slutet av scenen sluter ögonen och ser ut att gå in 

i någon sorts trans. Hon framstår effektivt som hjärntvättad. Hon vet att det hon gör är hemskt 

men att det är för en bra sak.  

4.10.4 Fiktiv karaktär 

 

Malus agerar desperat när han blir omringad. Han tar fram pistolen och hotar med att skjuta 

dem som kommer närmare. När öborna överrumplar honom försöker han först slå tillbaka 

men ger sedan upp och verkar inte göra något speciellt motstånd. Här spelar också den 

konstiga klippningen in då vi vet att de har krossat Malus knäskålar om vi sett the unrated cut 

men det framstår som att han gett upp när han inte försöker fly i the theatrical cut. I denna 

film framhåller Malus bara att han intro tror på deras religion och nämner inget om sin egen 

så därmed saknas också religionsaspekten. Sister Summerisle står i mitten av folkmassan samt 

ger order åt öborna. Man förstår att hon är den som är ledaren. Hon har även målat sitt ansikte 

i blått och vitt vilket skiljer sig från de andra öborna som har masker eller bara är traditionellt 

klädda.  
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4.10.5 Symbol och symptom 

 

Summerisle styrs av ett matriarkat vilket föddes ur männens diskriminering av kvinnor. 

Summerisle och Sister Summerisle är en reaktion på detta. Malus symboliserar den typiske 

mannen som kommer till undsättning för sin kvinna, i denna film Willow. Nuförtiden börjar 

det bli ganska vanligt med starka kvinnliga karaktärer i amerikanska filmer men år 2006 var 

det fortfarande inte jättevanligt. Malus symboliserar således den manlige protagonisten som 

får konkurrens. Det är ett sätt att tolka filmen och dess klimax på. Religionsaspekten är i 

denna film väldigt nedspelad och det finns ej några riktigt tydliga motpoler i protagonist och 

antagonist. 

4.11 Analys av scen 2 med Robert McKees teorier (The Wicker Man 2006) 

 

4.11.1 Karaktär och karaktärisering  

 

Malus är polis och vill göra saker rätt. Vi har i filmens öppningsscen sett honom återföra en 

tappad docka till ett barn vilket får honom att framstå som rättfärdig. Hans ex-flickvän Willow 

hade lämnat honom utan att säga något för att sedan skriva till honom för att få hjälp att hitta 

sin dotter. Istället för att vara bitter kommer Malus till undsättning. I denna scen blir han 

pressad och verkar mera besviken och förvånad än arg på Willow när han frågar henne ”varför 

de gjort detta mot honom”. Han är också en sådan polis som inte tvekar till att ta till våld 

vilket han visat tidigare i filmen. I slutscenen hotar han öborna med pistol och försöker även 

slå ner dem. Hans demonstrativa sida lugnas dock ner när han lyfts upp i the wicker man där 

han tycks ha förlikat sig med sitt öde. Sister Summerisle är lugn och i full kontroll.  

Hon höjer inte rösten utan förklarar metodiskt varför de valde honom och ser lycklig ut när 

hon bevittnar offringen och allt har gått enligt hennes plan. 

4.11.2 Upptäckt av karaktär och karaktärsbåge 

 

Malus karaktär är den av en kärleksfull person. Han har aldrig slutat tänka på Willow har han 

tidigare nämnt i filmen och ställer upp för henne trots att hon lämnat honom. Även i slutet 

verkar han inte bli arg på henne utan mera besviken och ledsen. Malus har inte genomgått 

någon större evolution av sin karaktär under filmens gång. Han har också karaktären av en 

polis, ett jobb han antagligen tagit upp för att han vill göra rätt för sig och är därför så 

chockad och oförstående till öbornas handlingar på slutet och därmed har han svårt att veta 
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vad han ska göra. Malus framstår som väldigt tandlös då han bara släpas till the wicker man 

och inte säger så mycket utom att han skriker. Sister Summerisles karaktär är den av en 

allsmäktig ledare. Under festivalen har hon målat sitt ansikte och står i mitten av folkmassan 

samt ger order. Under hela filmens gång har de refererat till henne som ledaren av ön och nu 

är hon i full kontroll och får öborna att till och med begå rituellt mord bara för att hon säger 

det. Hennes karaktär har inte utvecklats specifikt. För publiken har hon först framstått som en 

lite udda ledare men nu när vi vet att det var hennes plan hela tiden framstår hon som en 

lömsk men smart kultledare. 

4.11.3 Struktur och karaktärsfunktioner samt klimax och karaktär 

 

Pressen på Malus har stigit i filmen, bland annat har han tidigare hittat piloten som flög 

honom till ön mördad på stranden så han vet att invånarna på Summerisle är farliga.  

Han hörde några damer prata om mordet och använde våld för att oskadliggöra dem och stjäla 

den enas björnkostym till paraden. När han ser att Rowan är fastbunden vid ett träd så befriar 

han henne. Även i hans sista stund försöker han först kämpa sig fri men det verkar sedan som 

att han ger upp, främst beroende på den konstiga klippningen i filmen. Det kan även tyckas 

ologiskt att Malus bevittnar ett mord på ön men inte hämtar hjälp. Man kan argumentera för 

att han är orolig för Rowan men han har ju ingen aning om var hon är. Det är också en ö utan 

telefonförbindelser men en båt borde han ju rimligtvis kunna hitta. Detta är också scenen med 

filmens klimax. Dock är inte själva mysteriet lika spännande här och därmed inte klimaxet 

heller. Vi vet att invånarna på Summerisle offrar människor och Malus har hittat en kropp 

tidigare. Förklaringen till att han valdes är inte heller lika intressant här speciellt eftersom 

Malus och Willows relation inte har utvecklats speciellt mycket förutom att hon lämnat 

honom tidigare. Det är också väldigt ologiskt på två sätt att de ska misshandla honom före de 

offrar honom. Misshandeln är bortklippt i den versionen jag sett vilket gör att publiken inte 

förstår varför han plötsligt blivit misshandlad och om man har sett den längre versionen får vi 

se att de häller ner bin över Malus huvud. Malus är väldigt allergisk mot bin vilket rimligtvis 

borde dödat honom eller i alla fall fått honom att tuppa av vilket också framstår som konstigt 

om de ändå ska offra honom.  

4.12 Sammanfattning av Scen 2 

 

Denna scen är filmens klimax och bör således vara en av de mest spännande scenerna i 

filmen. En film bygger under hela sin gång mot ett klimax och därmed är en bra uppbyggnad 
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en nödvändighet för en bra slutscen. Slutscenen i The Wicker Man (1973) fungerar betydligt 

bättre än i nyversionen. Originalet har på ett bra sätt byggt upp en spänning inför vad som ska 

hända. Vi har sett att öborna har betett sig konstigt, särskilt om man tar Howies religion i 

beaktande men de har aldrig gjort någonting olagligt. Därmed behålls spänningen ifall det 

bara är en skum kult eller en farlig kult. I remaken är inte detta lika spännande. De första som 

händer när Malus kommer till ön är att han träffar några damer med ett blodigt bylte som 

beter sig konstigt, han ser också att männen är förslavade samt att Sister Summerisle talar om 

att de brukar offra människor. Malus bevittnar även ett regelrätt mord på piloten som tog 

honom dit. Varför han mördas är också helt obegripligt då det var han som tog dit Malus och 

borde väl i så fall varit deras plan? En försvunnen pilot och ett flygplan låter som någonting 

myndigheterna borde leta efter. Därför är det heller inte speciellt spännande i slutscenen då vi 

redan vet att öborna är ”onda”. Malus har heller inte den religiösa aspekten med sig som finns 

i originalet och reduceras därmed till en ex-make som råkade vara polis. En poäng i den 

gamla var nämligen att de behövde en oskuld som skulle offras och därmed var han troende. 

Denna aspekt är reducerad till att han har fått barn med en kvinna på ön vilket inte är lika 

intressant. En annan aspekt som måste nämnas är den klumpiga klippningen. Det är inte 

ovanligt att man klipper bort våldsscener för att få ner åldersgränserna på en film men 

eftersom vi aldrig får se att Malus blir torterad och sedan bara ser hans överkropp undrar man 

vad som har hänt, speciellt när de behållit ljudet från tortyren i bakgrunden. I originalet är 

scenen längre och har mera dialog, främst angående religion i och med att både Howie och 

Lord Summerisle är så strikt troende.  

5.0 Slutdiskussion och slutsats 
 

Syftet med den här uppsatsen har varit att göra en komparativ karaktärsanalys av filmerna The 

Wicker Man (1973) och The Wicker Man (2006). Jag valde att analysera huvudkaraktärerna i 

de båda filmerna vilket jag ansåg vara protagonisten och antagonisten. Genom att jämföra 

dem ville jag få svar på dessa frågor: 

-Hur framställs polisen Howie och Lord Summerisle i The Wicker Man (1973) respektive 

motsvarigheterna polisen Edward Malus och Sister Summerisle i The Wicker Man (2006)? 

- På vilket sätt bidrar olikheterna i karaktärerna till att vi får olika uppfattningar om respektive 

film? 
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Till min hjälp att besvara dessa frågor har jag använt mig av Jens Eders karaktärsklocka och 

Robert McKees teorier om karaktärer i film. Dessa två metoder har båda haft sina för- och 

nackdelar. Karaktärsklockan är en teori som känns mera europeiskt och går utmärkt att 

applicera på både hela filmer samt lösa scener och passar därmed bra till mitt arbete. Det 

negativa med denna teori är att den kan upplevad väldigt teoretisk och stundtals abstrakt. 

Robert McKee som har USA som utgångsläge känns lite mera lättillgänglig men utgår 

samtidigt i ett amerikanskt tänk där stor vikt bland annat läggs på förändringar i karaktärer 

under filmens gång samt helst ska appliceras på hela filmer och inte lösa scener. Jag tycker att 

dessa två teorier av dessa orsaker kompletterar varandra bra. 

Scenerna jag valde att analysera var första gången protagonisten och antagonisten möttes samt 

filmens klimax. Filmerna är vid en första anblick väldigt lika, vissa scener är till och med 

dialogmässigt ord för ord likadana. Karaktärsmässigt är det dock en skillnad. I originalfilmen 

från 1973 framställs Howie som väldigt religiös och strikt i förhållande till lagen. Han gillar 

inte nyanser utan allting fungerar på hans sätt. Polisjobbet passar bra för honom då det har 

strikta regler. Han påtalar att han bara är intresserad av en sak och det är lagen. Han talar även 

om hur invånarna på ön lever fel med sin tro och att han då indirekt lever rätt. Detta gör 

Howies karaktär till en intressant motvikt för Lord Summerisle som till skillnad från Howie 

framstår som väldigt karismatisk och trevlig i deras första möte. Han brusar inte upp som 

Howie och kommer med humorfyllda utläggningar som när han talar om att Jesus är son till 

en oskuld som blev gravid med ett spöke för att belysa att kristendomen minsann inte är så 

logisk. Motsvarigheten Sister Summerisle i remaken är inte lika intressant. Religionsaspekten 

har ersatts med ett matriarkat och hon säger sig vara ”den stora gudinnans” företrädare på 

jorden.  

Han visar sig samtidigt vara väldigt strikt eller rent av fanatisk med deras religion då han 

gladeligen offrar Howie i slutet av filmen för att få en bättre äppelskörd. Denna motvikt finns 

inte i nyversionen. I nyversionen är religionsaspekten betydligt nedspelad i förmån för det 

uppkomna matriarkatet samt personlighetsaspekten i att det nu är polismannen Malus dotter 

och inte en öbos dotter som i originalet. Motvikten till Sister Summerisle skulle rimligtvis ha 

varit en form av kvinnohat men det är förståeligt att filmskaparna inte valt den vägen då ingen 

skulle velat följa en sådan protagonist. Detta gör då att tematiken i den nya filmen inte är lika 

stark och intressant som i den gamla. Originalet kan tolkas som en intressant religionskritik. 

Faktumet är att Howie inte skulle blivit offrad om han någon gång i filmen gav med sig. I 

slutscenen säger de att han är det perfekta offret då han kom dit som en ”dåre” och ”spelade 



 

33 
 

kung för en dag” och tillägger sedan att bara en dåre skulle göra det. Det betyder alltså att 

Howie inte skulle blivit offrad om han bara hade visat mera förståelse för deras levnadssätt. I 

nyversionen är denna förklaring ersatt av att Malus har en köttslig anknytning till dem och 

därmed är det perfekta offret. Denna förklaring är inte lika intressant och ter sig ganska 

medioker i jämförelse med originalet.  Det ska också sägas att originalfilmen är en film som 

är svår att placera i ett fack då den blandar skräck, thriller, mystery, musikal och humor. Man 

kan där ha förståelse för att man i remaken har beslutat sig för att försöka göra en mera 

kommersiell film och skalat ner på de lite mera udda aspekterna. Detta gör såklart att vissa 

unika aspekter med den första filmen tyvärr går förlorat i remaken. Historien är också en 

viktig del för hur karaktärerna framställs och även där lider nyversionen av några problem. I 

originalet var filmen ett mysterium väldigt länge genom att vi aldrig fick se öborna göra några 

olagliga eller farliga saker.  

I nyversionen får vi se och höra att de mördat människor vilket tar bort mystiken runt omkring 

öborna. Historien i sig är också väldigt ologisk. Bilkraschen i början av filmen där Malus 

försöker rädda ett barn hemsöker honom hela filmen och är, får man anta en bidragande orsak 

till att han hjälper Willow hitta sitt barn. Hedningarna säger att de ”styrt allting” och har de då 

styrt bilkraschen? Det som talar för saken är att de aldrig hittade någon av de i bilen när den 

exploderade samt att flickan såg ungefär likadan ut som Rowan. Det är ju en ren omöjlighet 

och/eller världens bästa planering.  Det ska också nämnas att i den så kallade ”theatrical cut” 

av The Wicker Man (2006) har en extra scen efter offringen som visar när några kvinnor från 

ön försöker ragga upp män på en bar där man får förmoda att de tänker offra dem senare. 

Denna scen känns endast som den var där för att förbereda inför en eventuell uppföljare och 

gör att historien inte känns lika fokuserad. Det är enklare att köpa Howies karaktär mot hans 

motsvarighet i remaken. Howie är på ett officiellt polisuppdrag att leta efter en försvunnen 

flicka, stöter på märkliga saker men ingen specifikt olagligt tills då han blir offrad. Malus är 

där på sin fritid och utreder ett försvinnande som borde vara ett officiellt polisärende. Han hör 

talas om att de brukar offra människor, hör mordplaner samt ser kroppen och allt detta innan 

klimaxet. Malus handlande ter sig ologiskt. Rimligtvis borde han ha försökt lämna ön och 

larmat myndigheterna.  

Jag anser mig med detta ha fått svar på mina frågeställningar. Det ska dock tilläggas att man 

bör analysera hela filmerna och ta i beaktande allt som har med en filmproduktion att göra så 

som historien, kameravinklar, klippning och så vidare för att få full insikt i varför mottagandet 

av de två filmerna skiljer sig så mycket. En god vän till mig sade också att man bör avsluta en 
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kandidatuppsats med stil, gärna med ett flashigt citat så därför väljer jag att avsluta med ett 

från skådespelaren Stellan Skarsgård som jag tycker summerar The Wicker Man och dess 

remake väldigt bra.  

I’m not always happy when Hollywood does remakes of films, but that’s usually, when 

they have a very, very, very good film and they take away everything controversial from 

it and make flatter45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 Collider. Stellan Skarsgard Exclusive Interview; Talks THOR, MELANCHOLIA, and David Fincher’s THE GIRL 
WITH THE DRAGON TATTOO. Christina Radish. http://www.collider.com/stellan-skarsgard-intervie-thor-girl-
with-dragon-tattoo (hämtad 16.12.05) 
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