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Abstrakt: 

I jakt efter fler svar på frågan varför film påverkar oss, utforskas i detta arbete ett relativt orört 

område: konceptuella metaforer. Området förklarar en aspekt av vår perception som inte är 

begränsad till film utan avser sinnesintryck i allmänhet. Enligt teorin använder människor 

gärna metaforer för att förstå sin omgivning, och vissa faktorer utgör kraftigare metaforer än 

andra. Denna teori appliceras på science-fiction-skräckfilmen Alien (1979) i en filmanalys. 

Analysen är utförd efter en metod av Kathrin Fahlenbrach, författare till modellen 

Audiovisuella metaforer. Målet är att identifiera sådana metaforer och förklara hur en tittare 

påverkas av dem. 

Analysen visar att film kan projicera många känslor via audiovisuella metaforer, men vilken 

betydelse har de och vad krävs för att de ska kommuniceras? Genom språkliga och filmiska 

exempel är syftet med detta arbete att summera en invecklad teori och förklara hur den kan 

användas kreativt. 

 

Nyckelord: 

Känslor, film, metaforer, audiovisuella, objekt, konceptuella, Lakoff, Johnson, Kövecses, 

Fahlenbrach, perception, rörlig bild, koncept 
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1. Inledning 

Sedan jag började intressera mig för film har jag funderat på hur vi påverkas av det vi ser och 

varför. Vare sig det är ödsliga vägar genom dalar, stora block av is eller vad som upplevs som 

förklarande ljudtoner, så har jag upplevt att dessa inger en slags djupare innebörd. Vad denna 

innebörd är har inte alltid varit lätt att förstå. Varför kan en bild av en djup sjö omgiven av 

klippor, ge känslan av att sjön lever och har en egen vilja? 

 

Under åren på Högskolan Dalarna har jag som student blivit introducerad till flera perspektiv 

att analysera film genom, till exempel fenomenologi eller en multimodal analys. Dessa 

perspektiv kan förklara effekten av en viss bildkomposition (Davies 2009) eller ge en 

överskådlig förklaring av vilken information vi får från vilka sinnen. En annan teori vi 

introducerats till är hur tittare berörs känslomässigt av filmers narrativ och karaktärers 

handlingar, och förklaras i boken Moving Viewers av Carl Platinga (2009). 

Ingen av dessa teorier kan förklara varför saker som vatten, kyla, avgrunder och mörka 

rytanden påverkar oss. Detta ser jag som en kunskapslucka som jag vill undersöka i mitt 

examensarbete, med en teori om audiovisuella metaforer. 

 

1.1 Bakgrund 

Jag kommer i detta examensarbete undersöka spelfilmen Alien från 1979 regisserad av Ridley 

Scott. Det är en film som gett upphov till många känslor hos sin publik, mycket tack vare dess 

speciella antagonist och den avlägsna del av universum den utspelar sig i. I Alien får publiken 

uppleva flera främmande element och trots det verkar publiken kunna relatera till den och 

påverkas starkt. Detta syns i filmens goda mottagande (IMDb 2016). Filmen har vunnit 

Academy Awards för bästa Visual Effects och Effects.  

 

Kathrin Fahlenbrach är en forskare som undersökt varför särskilda audiovisuella objekt 

påverkar en tittare. Hon arbetar utifrån teorier om konceptuella metaforer och har utvecklat en 

modell som identifierar sådana metaforer i rörlig bild och förklarar hur de upplevs 

(Fahlenbrach 2006, 2007, 2008). I en filmanalys undersöker jag om de känslor Alien 

kommunicerar kan förklaras av modellen om audiovisuella metaforer. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att belysa sambandet mellan gestaltade objekt och känslorna de kan 

framkalla hos en tittare. Detta sker genom att applicera modellen om audiovisuella metaforer 
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på en utvald film. Frågeställningen för arbetet är: Vilka audiovisuella metaforer går att hitta i 

filmen Alien (1979) samt Hur upplever en tittare dessa metaforer? 

 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Material 

Detta arbete använder flera källor som är tätt sammanlänkade med varandra, och det som gör 

dem lika är att de härstammar från samma teori. De skiljer sig åt genom den omgivning de 

valt att fokusera på. I denna uppsats är omgivningen en film. För att förstå hur en tittare 

påverkas av metaforer i film kommer jag förklara hur de påverkar människor i allmänhet. 

Nedan är uppsatsens källor och de presenteras i samma ordning som de utkom. 

 

Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought (1999) 

skrevs av lingvisten George Lakoff och filosofen Mark Johnson. Boken förklarar konceptuella 

metaforers betydelse för oss. När deras teorier först utkom på 1980-talet skapade de mycket 

uppmärksamhet och flera valde att undersöka dem närmre. En av dem var Zoltan Kövecses. 

Med hjälp av deras arbete förklarar Kövecses en del av strukturen i det engelska språket. Han 

visar att det innehåller  flera meningsuppbyggnader och ord som beror på att vi använder 

metaforer även när vi läser och skriver. I denna uppsats används hans böcker Metaphor and 

Emotion: Language, Culture and Body in Human Feeling (2000) och Metaphor: A Practical 

Introduction (2002). Kövecses språkliga exempel visar hur metaforer används av oss och är 

en guide för vilka metaforer som kan hittas i film. 

 

I mitten av 2000-talet uppmärksammades denna forskning av Kathrin Fahlenbrach och hon 

kom fram till hur den kan appliceras på film. När konceptuella metaforer finns i film kallar 

hon dem audiovisuella metaforer. Det är tack vare hennes modell som filmanalysen blir 

möjlig och den förklaras i följande artiklar. 

Aesthetics and Audiovisual Metaphors in Media Perception (2006) förklarar vad som är 

nödvändigt för att konceptuella metaforer ska kunna kommuniceras i film. 

Embodied Spaces: Film Spaces as Leading Audiovisual Metaphors (2007) tar bland annat upp 

hur området runt och mellan karaktärer används för att gestalta karaktärers intentioner och 

analyserar ett par filmer efter audiovisuella metaforer. 

Emotions in Sound: Audiovisual Metaphors in the Sound Design of Narrative Films (2008) 

förklarar ljudspårets betydelse för att objekt i film ska bli audiovisuella och enhetliga. Den 

innehåller också två filmanalyser av scener i The Shining (1980) och Rumble Fish (1983). 
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Slutligen används Sound Design & Science Fiction (2007) av William Whittington med fakta 

från filmatiseringen av Alien samt boken Sound Design (2001) av David Sonnenschein som 

förklarar ljuddesign i film och stödjer Fahlenbrachs argumentation. Ett par andra mindre 

källor används också för att förklara ett par nödvändiga begrepp. 

 

Själva filmen med titeln Alien, utgiven år 1979 är också en del av uppsatsens material och det 

är Director’s Cut versionen av filmen med speltid 116 min 38 sekunder som används. 

 

1.3.2 Filmanalysens metod 

Filmanalysens metod är samma som Fahlenbrach använder. Den går ut på att identifiera 

metaforer och med hjälp av Kövecses språkliga exempel blir de lättare att hitta och att förstå. 

Kriterier för att kunna hitta metaforer i film sammanfattas nedan i tre punkter.  

 Objekt i film ska analyseras audiovisuellt. Det innebär att den känsloladdning eller 

annan påverkan som tillhörande ljud ger på ett objekt måste vägas in. Anledningen till 

detta är att objekt alltid uppfattas som en produkt av bägge sinnen och inte var för sig 

(Fahlenbrach 2006, 68-70, 73f). 

 Gestaltade objekts egenskaper ska falla inom en viss kategori av metaforer. 

I teoridelen redovisas tre kategorier av olika typer av metaforer. För att en faktor i 

filmen ska analyseras som en audiovisuell metafor måste den falla inom en av dessa 

kategorier (Fahlenbrach 2007, 107f). Den ska också: 

 Ha en domän att mappas med. Begreppen domän och mappas förklaras i avsnitt 1.5 

Teori.  Vilka domäner som finns tillgängliga att mappas med presenteras i Zoltan 

Kövecses forskning. 

Alla slutsatser om hur metaforer påverkar en tittare dras från uppsatsens källmaterial. Enligt 

Lakoff och Johnson påverkas människor av dessa metaforer på samma sätt (Lakoff och 

Johnson 1999, 5). 

Filmen Alien analyseras i sin helhet för att hitta och undersöka så många olika metaforer som 

möjligt. Filmen har delats in i kategorier som baserar sig på olika omständigheter som 

påverkar publikens intryck. Handlingens varierande omgivning, de mänskliga karaktärerna, 

antagonisten och en sista faktor, arbetsgivaren som tvingar dem in i filmens handling, utgör 

kategorierna. Genom att undersöka hur dessa faktorer porträtteras var för sig blir användandet 

av audiovisuella metaforer överskådligt och tillåter mig under analysen att se hur de 

samverkar med varandra. Hela filmen har analyserats. 
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1.4 Avgränsning 

På grund av begränsningar i sidantal, tid och möjlighet undersöker detta arbete en (1) film. 

Filmen anses vara ett lämpligt val av flera skäl, bland annat dess konceptuella ledmotiv som 

är ”fusionen av det mekaniska och människan” (Whittington 2007, 151), dess onaturliga 

innehåll och den goda mottagning den fått, som styrker att innehållet porträtterats 

övertygande. Filmen hamnar på plats 51 av högst rankade filmer genom tiderna, alla genrer 

inkluderade, och är den högst rankade renodlade skräckfilmen med undantag för filmen 

Psycho (1960) (IMDb 2016). 

 

I analysen används Fahlenbrachs modell om audiovisuella metaforer på grund av att den säger 

sig kunna besvara syftet med denna uppsats, och den har redogörelse för hur den fungerar. 

Den är också den enda modellen som förklarar metaforer i film som hittats. 

 

1.5 Teori 

Målet med teoribeskrivningen är att utifrån kända teorier förklara hur en tittare påverkas av 

speciella faktorer i film. En sådan faktor kan vara ett objekts rörelse, ett objekts egenskap 

(kallt, blött) eller andra situationer. Först förklaras vad som menas med uttrycket metaforer. 

Sedan förklaras begreppen domän och mappning. När dessa begrepp är förklarade ges 

exempel på metaforer i textform. Efter det är den grundläggande informationen presenterad. 

Resterande delar förklarar hur konceptuella metaforer yttrar sig i film. 

 

1.5.1 Begreppen metafor, domän och mappning 

En metafor är inte endast ett uttryck där ett objekt ersätts med ett annat för att beskriva dess 

egenskaper, som i uttrycket ”du är blek som ett lakan”. En konceptuell metafor är när vi 

använder en domän för att konkretisera något abstrakt vi har problem att förstå. En domän är i 

detta sammanhang ett område i hjärnan som innefattar ett visst koncept. Till exempel 

konceptet tid. Vi skapar själva sådana domäner för allting vi upplever (Lakoff och Johnson 

1999, 4f, 39f). 

 

Att vi använder en konceptuell domän för att förstå en annan kallas att vi mappar dem med 

varandra. Att mappa något är ungefär som att koppla. Vi mappar ett koncept vi inte förstår till 

ett koncept vi förstår, därav benämningen konceptuell metafor. Detta gör vi genom alla 

sinnesintryck, inklusive de från film. Den domän som tillhandahåller ett koncept utgör källa 
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’source domain’. Den domän som använder konceptet utgör mål ’target domain’ (Lakoff och 

Johnson 1999, 40 & Kövecses 2002, 21). 

 

Att mappa domäner på detta sätt gör att vi förstår uttryck som ”Livet är en resa”. Livet är 

ingen resa, ändå förstår vi uttrycket. Det beror på att Livet är ett abstrakt koncept. Precis som 

döden kan vi knappt beskriva det. Vad är döden? ”Döden är slutet på vägen” är ett annat 

uttryck som också innehåller en konceptuell metafor. I bägge uttryck har konceptet tid (livet 

och döden), som är en abstrakt domän, mappats med en mer konkret domän. I detta fall med 

hjälp av ordet vägen som tillhör konceptdomänen fysisk rörelse. I första exemplet var det 

också fysisk rörelse som hjälpte oss förstå tid, i ”Livet är en resa” (Kövecses 2000, 56 & 

2002, 31). Denna mappning gör att vi kan förstå koncepten livet och döden på ett enkelt sätt. 

En väg är mer konkret, och vi förstår att om döden är slutet på en väg, så är döden slutet på 

vår tid. 

 

The mind is inherently embodied. 

Thought is mostly unconscious. 

Abstract concepts are largely metaphorical. 

 (Lakoff och Johnson 1999, 3) 

 

”Tanken förkroppsligar av naturen” är en passande översättning för första raden. Lakoff och 

Johnson menar att tanken baserar sig på vår kropp och upplevelser runt oss. 

”Samma neuro- och kognitiva mekanismer som tillåter oss att förstå sinnesintryck och röra 

oss är också grunden för vår kognitiva indelning och våra olika nivåer av resonerande” 

(Lakoff och Johnson 1999, 3).  

 

Citaten ovan betyder att våra hjärnor skapar domäner utifrån vår egen kropp och miljön 

omkring oss. Domänerna är olika koncept, och större delen av vad vi gör och tänker använder 

sig av dessa domäner i någon form. Abstrakta koncept förstås framförallt genom metaforer, 

som i fallet med tid.  

1.5.2 Domäners funktion i språk 

Zoltan Kövecses sammanfattar ett par grundläggande regler som vår hjärna har om sig själv. 

 

The mind is a container 

Ideas are objects 



 

 6 

Communication is sending ideas from one mind-container to another. 

(Kövecses 2002, 74) 

 

Tanken är en behållare och idéer är objekt som kan ätas precis som mat. Känslor kan vara en 

kraft eller ett objekt som vätska, enligt Kövecses. Vanligt förekommande fraser bekräftar att i 

många fall stämmer det: 

Han kände hur blodet kokade. Trots att uttrycket aldrig nämner ilska vet vi direkt vad 

uttrycket betyder. Metaforen i denna mening är den kokande vätskan som mappas med 

känslan ilska. Det finns ett medfött band mellan de två koncepten ”tänkande individ” och 

”behållare”. Vår hjärna upplever att vi kan fylla oss själva med saker precis som en riktig 

behållare (Kövecses 2000, 37, 74). I uttrycket ovan är mannen en behållare, precis som en 

kastrull. Tack vare metaforer kan vi förstå precis hur den beskrivna mannen i Han kände hur 

blodet kokade kände sig, trots att blod egentligen inte kokar vid ilska. Känslan ilska är alltså 

het vätska i en behållare metaforiskt sett (Ibid, 48). 

 

Ett annat uttryck: Det kommer ta ett tag att svälja det här. Även här ser vi att tanken upplever 

kroppen som en behållare. Idén är ett objekt som vi kan svälja, som om idén vore mat. 

Det var droppen som fick bägaren att rinna över. Hjärnan är bägaren/behållaren. Händelsen 

är vätska, en droppe, som blev för mycket för hjärnan att hantera. 

Orsaken till att dessa talesätt känns naturliga är inte att vi vant oss vid dem under vår uppväxt 

utan på grund av de domäner vi kan relatera till. Det är på detta sätt vår hjärna hanterar 

information (Lakoff och Johnson 1999 50f). 

 

På liknande sätt kan objekt som gestaltas i film som slutna system, gärna uppfattas av hjärnan 

som ett behållare-koncept. Ett slutet system är något som har en form av gräns kring sig. 

Desto tydligare gräns och mer central del i filmen, ju högre chans finns att objektet uppfattas 

som ett slutet system och behållare. ”Gränsen” kan antingen omsluta hela vägen runt som en 

kapsel, eller till större del, som en kastrull utan lock. Det kan också vara en stad med tydlig 

stadsgräns, eller ett skepp i rymden. I exemplet med skeppet är gränsen skeppets skrov, som 

separerar det från rymden. Sådana objekt kan uppfattas som behållare med någon grad av eget 

medvetande, eftersom hjärnan har en inneboende uppfattning om att en behållare är en form 

av tänkande individ (Fahlenbrach 2007, Lakoff och Johnson, 18, 28) 

Detta förklarar hur den djupa sjön, omsluten av klippor som beskrivs i 1. Inledning, kan 

uppfattas som att den har ett eget medvetande.  
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Här är ett fler par språkliga exempel som visar hur metaforer i text mappas med en domän och 

därmed ett koncept.  

 

Känslor 

Koncept som ilska, rädsla, kärlek, skam och stolthet förstås primärt 

genom konceptuella metaforer. Källdomänen som dessa känslor 

mappas med involverar generellt sett krafter, [forces]. På grund av det 

finns uttryck som: 

He was bursting with joy. 

He unleashed his anger.  

She was deeply moved. 

 

Samhället och nationen  

Dessa koncept är komplexa och är därför vanliga mottagare för 

konceptuella metaforer. De kan kopplas samman med maskineri eller 

människokroppen:  

the machinery of democracy 

the functioning of society 

the ills of society  

(Kövecses (2002, 21f). 

Användandet av uttryck som ”moved”, ”unleashed” eller ”ills” gör att vi förstår att någon 

blev berörd, eller hur ett samhälle kan vara sjukt. Krafter, maskineri och sjukdomar är 

domäner som är mer konkreta än domänerna känslor, demokrati och samhälle. 

Precis som att Kövecses identifierat att ilska är het vätska i en behållare, har han också 

identifierat ett par koncept som vi mappar till känslan fruktan (fear). I Alien gestaltas den 

känslan genom flera sådana koncept och den mappningen fungerar på samma sätt som i 

exemplen ovan. Vilka dessa koncept är presenteras i filmanalysen. 

1.5.3 Olika kategorier av metaforer  

Enligt Kövecses finns ett par huvudsakliga kategorier av konceptuella metaforer. 
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Strukturella metaforer: när en konkret domän mappas till en abstrakt domän för att underlätta 

förståelse. Till exempel fysisk rörelse, som i uttrycket ”tiden flyger” (Kövecses 2002, 23). Vi 

förstår genom mappning hur tid upplevs, även om tid egentligen knappast flyger fram. 

Förändring är en annan abstrakt domän som gärna mappas till fysisk rörelse. Detta gör att 

vissa händelser i film, till exempel ett tåg som plötsligt rusar förbi, gör att vi upplever att en 

viktig utgångspunkt precis förändrats (Fahlenbrach 2008, 97). Kanske har en av karaktärerna 

just börjat se saker på ett nytt sätt. 

Objekt som är komplexa system, som till exempel byggnader och maskiner, kan också 

fungera som strukturella metaforer. Ett exempel på det är uttrycket ”grunden till ett 

framgångsrikt förhållande är ärlighet”. Förhållandet ses i detta uttryck som ett hus, med en 

grund, och gör att vi enkelt förstår vad ett förhållande är. Konceptet ”förhållande” är 

komplicerat och bygger på att flera saker ska fungera över lång tid, precis som ett hus gör. 

Denna kategori av metaforer levererar de mest förklarande domänerna för abstrakta koncept 

vi kommer i kontakt med. Även känslor som ofta mappas med vätskor hör till denna kategori 

(Kövecses 2002, 33-34). 

 

Alla metaforer är dock inte lika tydliga och konkreta som en väg, tåg eller vätska, och tillhör 

andra kategorier: 

Ontologiska1 metaforer: Dessa är svårare att exponera i film på grund av att de är mindre 

konkreta. De har möjlighet att berätta vilken status abstrakta ting som känslor eller relationer 

har  (Kövecses 2002, 34-35). Ontologiska metaforer kan göra att en strukturell metafor får en 

viss status, som i uttrycket ”han är ringrostig”. Hjärnan upplever här kroppen som en maskin, 

genom att en maskin är ett komplext system med tydlig gräns, en form av behållare. Rost kan 

drabba metall och saker gjorda av metall, som maskiner. Rosten blir på så sätt en ontologisk 

metafor som förklarar en persons status. I detta uttryck uppfattar vi den statusen som dålig, 

eftersom rost är negativt för en maskin. På grund av detta fungerar uttrycket ”han är 

ringrostig”. 

 

Orienteringsmetaforer: Innehåller mindre konkret information än ontologiska metaforer men 

är förhållandevis lätta att hantera i film. De har att göra med hur hjärnan uppfattar spatiala 

intryck. Uppåt innebär en positiv pol av det som gestaltas. Nedåt innebär den negativa polen. 

Exempel: Medvetande är upp (”hon vaknade upp”), medvetslöshet är ner (”han sjönk in i 

                                                           
1 Ontologi: en bred filosofisk term som syftar till att förklara ett tings natur och status. I det här 
fallet ett gestaltat objekt som utgör en konceptuell metafor och hur det ”är”. 
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koma”). Kontroll är en form av kraft som alltid styr uppifrån (”jag var under deras kontroll”) 

(Kövecses 2002, 35-36). 

 

Under filmanalysen kommer metaforer inom varje kategori av dessa att hittas. Alla kategorier 

verkar genom domäner, men genom denna kategorisering kan vi förstå vilken typ av domän 

som mappas. Det förklarar hur vi relaterar och förstår det som är abstrakt. 

 

1.5.4 Metaforer i audiovisuell media 

I en jämförelse med språk har audiovisuell media ett övertag. Språk kräver tolkning på grund 

av sin semiotiska natur som inte krävs av film när det gäller detta område. Ett exempel på 

detta övertag är, när vi läser att en kastrull kokar behöver vi först förstå texten innan en bild 

av en kokande kastrull kan framträda för oss. I film krävs inget sådant steg. En kokande 

kastrull som syns och hörs är direkt en kokande kastrull. Tack vare likheten mellan film och 

verklighet är audiovisuell media en bra kanal för konceptuella metaforer (Fahlenbrach 2007, 

106). 

 

Modellen om audiovisuella metaforer analyserar objekt i sin helhet och inte bild och ljud för 

sig. Denna fusion av informationskanaler kallas ’synchresis’, en blandning av orden syntes 

och synkronisering. Detta begrepp är skapat av Michel Chion.  

’Synkronisering’ kommer av att tidsuppfattning i film i de flesta fall grundar sig på vad som 

hörs samtidigt som bilden visas. Det beror på att hörseln används för att uppfatta tid. ’Syntes’ 

kommer av att de två kanalerna bildar ett nytt, audiovisuellt objekt och modalitet (Chion 

1994). 

 

Att objekt uppfattas i sin helhet och inte i ljud och bild för sig grundar sig i neurologen 

Richard Cytowic och hans forskning. Han skriver: 

We are irrational creatures by design and emotion, not reason; it may 

play the decisive role both how we think and act. Additionally our 

brains are not passive receivers of energy flux but dynamic explorers 

that actively seek out the stimuli that interest them and that determine 

their own context of perception. 

(Cytowic 1993, 206-210) 

Att perception sker parallellt mellan sinnen upptäcktes under en studie om ’synaesthesia’. Det 

är ett tillstånd där sinnesintryck från syn kan uppfattas som hörselintryck. Färger kan höras 
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som toner, med mera. Denna samtidiga tolkning av sinnesintryck i sin helhet visade sig vara 

en norm för mänsklig perception (Cytowic 1993, 206-210). 

 

Audiovisuella metaforer yttrar sig inte bara i gestaltade objekt. Det personliga rummet runt 

karaktärer kan bli en metafor i sig. Det fungerar genom en kombination av 

orienteringsmetaforer och att vi kopplar sinnesintryck till vår egen kropp och liknande 

erfarenheter. Om vi ser att en karaktär rör sig på ett speciellt sätt, kan vi förstå dennes 

intention. Om en karaktär plötsligt får något nära sig kan vi uppleva det som hotfullt eller 

kränkande. En karaktär som har snålt med kläder på sig kan upplevas som extra sårbar i en 

speciell situation, eftersom vi själva kan uppleva samma sak med få klädesplagg på oss. 

Genom att tanken förkroppsligar det den uppfattar kan vi kan dra grundläggande slutsatser av 

kroppsspråk och vad en person har runt sig (Fahlenbrach 2008). 

 

1.5.5 Sammanfattning av teorin 

Audiovisuella metaforer är koncept som bildas av gestaltade objekt och de domäner dessa 

objekt mappas med. Det skänker objekten en speciell innebörd. Metaforerna kan yttra sig på 

flera sätt. Följande är några exempel: 

Strukturell metafor: I en scen från Sagan om Ringen (2001): Karaktären Arwen vandrar på 

långa stigar genom en djup skog mot havet tillsammans med de sista av hennes art. Stigarna 

och färden är väg och fysisk rörelse och mappas med tid och förändring. De blir en metafor 

för den förändring världen och hon själv går igenom. Hon avbryter plötsligt sin färd och 

vänder om, en metafor för att det ännu finns möjlighet att ändra den riktning världens 

förändring kommer ta. 

 

Ontologisk metafor: Ett exempel från ljudsidan är när ljudtoner förklarar någons intentioner 

eller om en aktion varit lyckad. En ljusare ton är associerad till en önskvärd status, en mörkare 

till en negativ. Ljud är en vanlig bärare för att förklara ett objekts status. En maskin som låter 

på ett oregelbundet sätt vittnar om att den är på väg att bryta samman (Sonnenschein 2001, 

65). 

 

Orienteringsmetaforer: Filmer där makt huserar i en hög byggnad (kontroll är upp) innehåller 

metaforer av denna kategori. I en scen från När lammen tystnar (1991), går Clarice nedför 

trapporna för att möta Dr. Lecter i sin fängelsecell, under marken. Därmed är han under 

andras kontroll, men väl nere hos honom står Dr. Lecter upp i cellen under deras samtal 



 

 11 

medan Clarice sitter ned; trots fängelsecellen är hon under hans kontroll. Senare i filmen är 

offret för seriemördaren i en djup brunn, belägen i en mörk källare (’ljus är bra, mörker 

dåligt’, ’ner är dåligt’ Kövecses 2002, 19). 

 

Metaforer är anledningen till att gestaltade objekt i film bestyckas med tunga känslor och 

insikter inom oss. Utan dem skulle koncepten verka tomma och kraftlösa enligt Lakoff och 

Johnson: 

Our most important abstract concepts, from love to causation to 

morality, are conceptualized via multiple complex metaphors. Such 

metaphors are an essential part of those concepts; without them the 

concepts are skeletal and bereft of nearly all conceptual and 

inferential structure. 

(Lakoff och Johnson 1999, 62) 

 

Audiovisuella metaforer bidrar inte främst till att vi förstår hur karaktärerna i film upplever 

sin omgivning, istället väcker dessa speciella omständigheter upp mentala domäner som gör 

att vi upplever filmens gestaltade objekt inom oss. Vi förstår omständigheterna 

ögonblickligen, då dessa omständigheter redan har en inarbetad domän som svarar. 

 

Metaforer i film är situationsberoende. Vätskor i behållare gestaltar inte alltid känslan ilska, 

vilket bevisas genom uttryck som ”the sight filled them with joy” (Kövecses 2002, 86) där 

vätska konkretiserar glädje. Ilska är emellertid den enda känslan som gestaltas genom het 

vätska. Det innebär inte att så fort det finns vätska i bild så upplever vi den som en speciell 

känsla. Detta gäller också ”slutna system”, vägar, byggnader och andra källdomäner. Sådana 

objekt behöver återkomma, betonas och sättas i ett sammanhang för att verka som metaforer. 

Metaforer används för att konkretisera något abstrakt. Det är först när en tittare 

undermedvetet upplever någonting abstrakt som den börjar söka källor att konkretisera det 

med, och det är då dessa källor kan framträda. Det abstrakta förkroppsligas av oss genom 

dessa källor. 

 

Titeln Alien som undersöks i filmanalysen hade en konceptuell designer som ansvarade för 

gestaltning av filmens ledmotiv: fusionen mellan det mekaniska och människan. Hans namn 

var H.R. Giger och han berättar att detta koncept är genomgående i hela filmen, med exempel 

på Ash (en till synes mänsklig karaktär som visar sig vara en robot); en utomjordisk pilot som 
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smält samman med stolsätet i cockpit, och hela ljudbilden som består av mänskliga ljud varvat 

med mekaniska ljud och oväsen (Whittington 2007, 150). 

 

1.5.6 Ljudets betydelse för metaforer i film 

David Sonnenschein, författare till boken Sound Design, beskriver i flera kapitel hans metod 

för att bearbeta ett manuskript till ett första utkast. Tillvägagångssättet resulterar i en ljudbild 

med fyra områden – konkreta ljud, musikala ljud, musik och dialog. Han börjar med att 

identifiera motpoler i berättelsen. Exempel på sådana är Döden – Livet, Makt – Svaghet, 

Harmonisk – Dissonant och Vänlig – Fientlig (Sonnenschein 2001, 10f). Gestaltade objekt i 

berättelsen placeras inom dessa motpoler, som får speciella ljud tilldelade sig. På så sätt byggs 

en specifik ljudbild upp. 

 

Sonnenschein hävdar precis som Fahlenbrach att ”ljud tillsammans med bildspråk har 

paralleller till traditionella talesätt” (Ibid, 55) och att vissa ljud uppfattas som en arketyp för 

alla människor. Exempel på sådana ljud är lejonvrål, naglar mot en griffeltavla eller hjärtslag. 

Sådana ljud förekommer vid flera tillfällen i ’Alien’. 

Ytterligare en likhet mellan dem är att Sonnenschein föreslår ljudläggning med metaforer i 

åtanke eller en ”paradoxal ljudläggning” som ”vittnar om en djupare sanning, till exempel att 

lägga skrik på ett cigarettbloss” (Ibid, 55). 

 

Bild och ljud skiljer sig på flera sätt i hur vi bearbetar dem. Medan syn alltid är riktad och kan 

stängas är hörseln bred (om än selektiv) och alltid öppen. Hörsel används framförallt till att 

uppfatta tid till skillnad från syn som uppfattar rum (Sonnenschein 2001, 151 & Chion 1994). 

Medan synen är förhållandevis långsam och uppfattar helhetsintryck innan detaljer, påverkar 

hörselintryck oss omedelbart. Detta gör ljud till en bra kanal att kommunicera känslor genom 

(Sonnenschein 2001). 

 

Det är tack vare möjligheterna att färga objekts egenskaper genom ljudläggning som de kan 

bearbetas enhetligt över flera sinnen och mappas med konceptuella domäner (Fahlenbrach 

2008). 
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1.6 Tidigare forskning 

Filmen Alien har analyserats otaliga gånger utefter flera teorier men artiklar och analyser som 

riktat in sig på konceptuella metaforer har inte hittats. En del analyser av Alien påtalar 

sexuella anspelningar hos filmens antagonist. Detta undersöks till viss del i filmanalysen. 

 

Andra filmer som analyserats efter konceptuella metaforer och finns kort beskrivna i Kathrin 

Fahlenbrachs artiklar är bland annat Blade Runner (1982), The Shining (1980) och Star Wars 

(1977). Fahlenbrach kommer fram till att det företag som utgör en betydelsefull faktor i Blade 

Runner stärker sin betydelse för publiken genom metaforer. Företaget tillverkar mänskliga 

androider, som utgör filmens tema och karaktärer, och är situerade i en hög och teknologisk 

byggnad. På så sätt reser det sig över människorna som är lägst i stadens näringskedja, under 

flygande företagsbilar, reklamskepp och polisen. Staden filmen utspelar sig i är tätt bebyggd 

med tydliga stadskanter, som ger den kriterierna för behållare-konceptet genom att den är ett 

slutet system. Den får på så sätt en egen ”puls”. Eld sprutar ut genom höga skorstenar, som 

mappas med känslor genom att sprutande eld är en kraft, ’force’. Byggnaderna är slitna och 

läcker in regn. Metaforer för en tryckande stämning i ett förfallande samhälle med hög 

aktivitet (Fahlenbrach 2006, 113). 

I The Shining används filmens miljö, ett geografiskt avskuret hotell som en metafor. Genom 

dess slutna väggar och kringlande korridorer uppfattas det konceptuellt som ett slutet system, 

en behållare. Hotellets interiör, som liknar en labyrint och är avskuret av berg och snöstorm, 

förkroppsligar på det sättet känslan av att det kan vara omöjligt att slå sig fri från allvarliga 

mentala problem. Labyrinten förstärker känslan av hur karaktärerna dras djupare in i psykisk 

ohälsa som är svår att ta sig ur (Fahlenbrach 2008, 92-94). 

 

Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought (1999) av 

George Lakoff och Mark Johnson som möjliggör filmanalysen i denna uppsats har blivit 

citerad 13009 gånger (Google Scholar 2016). John Florian Sowa, forskare och ansedd 

grundare av konceptuell grafik, med examen inom flera områden, har skrivit en review av 

boken som publicerats. Där kritiserar han den, dels för att de påstår sig vara först med att 

avtäcka området och att de säger sig utmana all västerländsk filosofi angående hur tanken är 

”förkroppsligad”. Däremot är han enig med att deras forskning har stöd för den teori om 

konceptuella metaforer denna uppsats använder och att ”neuroforskning har bidragit med än 

mer stöd för deras påståenden sedan boken publicerades” (Sowa 1999).  
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Lakoff och Johnsons Metaphors we live by (1980) har också blivit omskriven. John M. 

Lawler på University of Michigan skriver: 

From the viewpoint of a metaphor researcher, this book is clearly a 

milestone, but it does not point in any particular direction for further 

research—rather, it points in many directions.  

(Lawler 1982) 

Lawler är i stort sett positiv till deras forskning och ger inga invändningar mot teorin denna 

filmanalys bygger på. Dessa två reviews är de första som presenteras i en sökning efter 

reviews av George Lakoff och Mark Johnson i Google. 

Zoltan Kövecses Metaphor and Emotion: Language, Culture and Body in Human Feeling 

används som guide och källa för metaforers betydelse i denna filmanalys och har blivit citerad 

1531 gånger (Google Scholar 2016). Den beskrivs av Simone Schnall på Frances Hiatt School 

of Psychology i en vetenskapligt publicerad review: 

’Metaphor and Emotion’ provides an excellent account of how the 

human body influences and constrains the conceptualization of 

emotion. […] Kövecses addresses several fundamental issues that 

have remained on the backstage of his earlier work […], now 

identifies  an overarching ”master metaphor”, namely the metaphor 

of ”Emotion is Force”. 

(Schnall 2002). 

Schnalls review är en av de två mest tillgängliga vetenskapliga omdömen om Zoltan 

Kövecses material. Det andra är en review publicerad i Journal of English Linguistics 31:2,  

skriven av Charles Forceville från University of Amsterdam som också ger ett positivt 

omdöme: 

Lakoff and Johnson (1980) remains a first exploration that students 

find exciting but (too) difficult, and no single work published since 

then takes into account all the various strands of research developed 

over the past twenty years. Kövecses’ work admirably fills this gap. In 

seventeen lucid chapters he provides a crash course in cognitive 

linguistics/semantics. 
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(Forceville 2002) 

 

Teorierna i filmanalysen är väl använda och granskade. Förklaringen om hur metaforer tolkas 

av oss och vilken innebörd de har används av många inom flera olika sammanhang. Det 

vetenskapliga bidraget i detta arbete är analysen på filmen Alien i ett nytt perspektiv, vilka 

konceptuella metaforer som finns i den och hur de påverkar en tittare som ser filmen. 

2. Filmanalys av Alien (1979) 

2.1 Förord 

Filmen Alien har identifierats innehålla flera kategorier av gestaltningar och analysen har 

kategoriserats efter dem. Tillsammans utgör de filmens narrativ. De är: 

 

Rymden, den miljö filmen utspelar sig i 

Besättningen  

Kontakten med arbetsgivare via skeppets kommunikationssystem Mother. 

Den övergivna farkosten på månen 

Livsformen och dess fyra stadier ägg, bärare (också känd som Facehugger), ung och slutligen 

vuxen form. 

Skeppet The Nostromo och dess skyttlar. 

 

Kategoriseringen gör att filmen inte presenteras kronologiskt, då varje ny kategori börjar om 

analysen från filmens början. 

 

2.2 Alien: Synopsis och mottagande  

Alien, en science-fiction skräckfilm, hade premiär år 1979 och är regisserad av Ridley Scott. 

Besättningsmedlemmar på ett handelsrymdskepp i yttre rymden, The Nostromo, väcks ur 

djupsömn i förtid efter att skeppet upptäckt en anonym signal från en närliggande måne. Kort 

efter landning på denna måne blir en ur besättningen överfallen av en främmande livsform, 

och genom missbruk av rådande regler för karantän tillåts den utsatta personen tillbaka på 

skeppet. 

Det dröjer inte länge förrän händelseförloppet accelererar och snart visar det sig att skeppet 

fått en ny besättningsmedlem, en oönskad sådan med kraftigt frätande blod och en 

cellsammansättning kapabel att motstå höga nivåer av kraft och våld. Det är ett rovdjur ut i 
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klospetsarna som äter sig genom sina offer, med en mun som kraftigt kan skjutas ut ur käken 

och penetrera sitt offer. 

 

Försöken att hantera livsformen kommer tillkorta när de ständigt begränsas av en kollega och 

det uppdagas att deras arbetsgivares intention från första början varit att komma över ett 

exemplar av organismen, vare sig de överlever eller ej. Det blir tydligt att för att genomleva 

denna övermäktige antagonist har de bara sig själva att vända sig till, en utsikt som blir allt 

mindre sannolik när deras antal snabbt reduceras.  

 

Filmen mottogs väl av både publik och kritiker och tilldelades flera utnämningar. Titeln ledde 

till fler än fem uppföljare, den senaste har premiär nästa år (2017) med titeln Alien: Covenant. 

 

Karaktärer i filmen är Ripley (underofficer och huvudroll), Dallas (kapten), Kane 

(försteofficer), Lambert (navigatör) Parker och Brett (driftansvariga ingenjörer) och Ash 

(forskningsofficer). 

 

2.3 Rymden 

Beskrivning 
Rymden är ständigt närvarande i Alien och är den grundläggande omgivningen. I filmens 

början gestaltas denna främmande miljö genom åkningar i rymden och ackompanjeras av 

musik utgjord av blåsinstrument spelandes dissonanta toner, samt ljud av vind (Alien, 

00:00:33). Melodin varvas med lågmälda slingor av mycket ljusa toner som kan liknas med 

naglar mot en griffeltavla (00:01:52). Här och där träder även ensamma ljud som från under 

vatten fram. 

 

En titel bildas stegvis och bokstäverna skrivs ut på så sätt att texten inte är läsbar förrän 

förhållandevis sent. Under tiden ser vi stilla planeter och avlägsna stjärnor. Överlag är 

ljudbilden försiktig och smygande.  

Denna gestaltning av rymden återkommer genom hela filmen genom både bild och ljud, med 

samma utmärkande musik. Introduktionen av rymden är 2 minuter lång och är en väsentlig del 

av filmen.  
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Bild 1: 00:01:38. Placering av titel i bild. Titelns stegvisa applicering syns i N:et. Den öde rymden i bakgrunden. 

 

Analys 

Introduktionens längd möjliggör en metaforisk gestaltning av rymden. Både tid och 

förändring mappas med fysisk rörelse. Under gestaltningen av rymden visas avsaknad av 

rörelse och det finns inga vägar. Detta leder till upplevelsen att rymden är evig, och orörd 

sedan lång tid tillbaka. Skeppet som driver i rymden (00:02:01, 00:09:55, 00:13:25) gör det 

utan tydligt mål, då den inte har en väg att följa. Det har mycket långsam självförvållad 

rörelse. Kövecses menar att självförvållad rörelse upplevs som handlingskraft och vägar är 

olika medel (’action is self-propelled motion, means are paths’, Kövecses 2002, 134-138). 

Skeppet saknar på så sätt egen handlingskraft och av rymdens natur finns inga utstakade 

vägar, så det finns inga beprövade medel att ta hjälp av. 

 

Ljuddesign används väl för att gestalta rymden. Vinden ger upphov till känslan av vilsenhet, 

vilket stämmer väl med besättningens status i rymden. Hoppfullhet porträtteras ljudmässigt 

som ”en stolt och jublande melodi” (Sonnenschein 2001, 108f). Det musikala ledmotivet i 

Alien med dissonanta toner är raka motsatsen. Hoppfullhet blir till hopplöshet. Naglarna mot 

griffeltavlan är en arketyp med starkt negativ påverkan (Ibid, 205). Ljuden från under vatten 

associeras med mörker, ensamhet och kyla. Kyla är också en metafor för ogästvänlighet 

(’Affection is warmth, lack of affection is cold’ Kövecses 2002, 126). 

Dessa metaforer gör att en tittare uppfattar besättning och skepp som avskurna och 

utelämnade i en ogästvänlig miljö ingen rört sig i på evighet.  

 

Likt antagonisten i filmen, är titeln på grund av sin presentation gömd. Det är en första 

gestaltning av en metafor för fruktan genom metaforen ’fear is a hidden enemy’ (Kövecses 
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2000, 23, 49). Denna typ av titelpresentation i samband med ljudspåret leder till en föraning 

om att någonting inte är som det ska. Titeln är placerad så högt upp i bild det går, om vi tar 

regler om hur nära bildkant titlar får vara placerade i beaktning. Kövecses berättar om upp; en 

orienteringsmetafor och associerad med den positiva polen av ett par koncept, som kontroll 

och medvetande. Den slutliga titeln bildar ordet A L I E N, utbrett i bildens övre del. Titelns 

placering blir en metafor för den kontroll antagonisten kommer sätta besättningen under. 

 

2.4 Besättningen 

Beskrivning 

Den första synen av besättningen är hur de ligger i ett mörkt slutet rum i varsin stängd kuvös, 

som i bild är under en av sex blinkande bildskärmar (00:05:17). Lampor tänds och kuvöserna 

öppnas, ackompanjerade av stolt musik med ljusa toner (00:05:52). Besättningen vaknar upp. 

Den nästkommande scenen visar kapten Dallas i center av gruppen runt matbordet (00:07:02), 

där han får ett meddelande från skeppets system Mother som han meddelar är ”for my eyes 

only”. De karaktärer som berättar att de får lägst lön av besättningsmedlemmarna, är situerade 

i varsin kant av gruppen. I ett par liknande scener senare syns Dallas återigen runt bordet, 

antingen i center av gruppen eller höjd över dem genom att stå istället för sitta (00:11:26). 

 

Ripley hörs vid ett tillfälle skicka ut ett radiomeddelande till en förmodad rymdstation. Inuti 

skeppet hörs hennes röst klart och tydligt, men i bilden utanför skeppet, i rymden, hörs den 

svagt, med eko och förvrängd (00:09:54).  

 

Inuti skeppet syns hur övervakningsmonitorer speglas i besättningens ansikten när de 

använder dem. De verkar inte reflekteras utan projiceras snarare direkt på dem. Besättningens 

kläder går i samma färgskala som skeppets interiör. Dessa exempel förmodar jag är några av 

de små detaljer filmens ledmotiv, hur människa och maskin blir ett, uttrycks. En av 

karaktärerna är undantag från kläder i samma färgskala; chefen för forskning, Ash. 

Sent i filmen försöker besättningen fly The Nostromo för att undkomma antagonisten. Under 

denna tid syns de rusa runt hysteriskt bland skeppets korridorer och olika delar (01:29:36, 

01:33:46). 
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Bild 2 00:05:32: Besättningen väcks ur djupsömn. Notera bildkompositionen som möjliggör konceptuella 

metaforer genom gestaltade objekt. 

 

Analys 

På grund av orienteringsmetaforer  i scenen där besättningen vaknar ur sina kuvöser räcker en 

snabb blick för att uppfatta att besättningen är under skeppets kontroll och att de vilar, då de 

ligger under bildskärmarna som övervakar dem, och kuvöserna är stängda. De ljusa 

ljudtonerna och lamporna som tänds när kuvöserna öppnas signalerar att uppväckandet av 

besättningen har genomförts med lyckat resultat. 

 

Placeringen av besättningen i matsalen med Dallas i center och överst i bild presenterar 

hierarkin genom orienteringsmetaforer i enlighet med metaforen ’upp är kontroll’ och vem 

som befinner sig i bildens mitt. 

 

Ljudbilden när Ripley sänder sitt meddelande bekräftar deras utsatthet igen, genom att så fort 

hennes röst når utanför skeppets väggar så är den i princip förstörd (Sonnenschein 2001). Att 

vi hör hennes röst utifrån rymden är också en annorlunda lösning som enligt mig bekräftar att 

intentionen att gestalta dem som sårbara. Ljudvågor kan inte färdas i rymden och när hennes 

röst hörs befinner sig tittaren inte på en radiostation som tar emot signalen. Rösten som hörs 

är alltså hur en station hade uppfattat rösten, om någon hörde den. Hennes röst blir på så sätt 

en ontologisk metafor för deras status i rymden. 

 

Forskningschefen Ash’s kläder med annorlunda färger beror på att han inte är en del av 

besättningen som de andra. Även om han ser ut att vara mänsklig är han en robot, speciellt 

invald på uppdrag av arbetsgivaren. Efter att Ashs verkliga syfte ombord på skeppet blivit 
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avslöjat, att föra hem ett exemplar av livsformen på besättningens livs bekostnad, 

konfronterar de övriga honom. När Ash blivit oskadliggjord och förhörd väljer karaktären 

Parker att bränna upp honom med en eldkastare (01:27:24). Bilden visar tydligt hur hans yttre 

mänskliga egenskaper, huden, bränns bort, och under finns bara maskin kvar. Denna metafor 

visas efter att livsformen gjort stora framsteg ombord på skeppet. Hjärnan ser kroppen som en 

maskin, och när huden bränns bort är bara maskin kvar. Finns det någon plats kvar för 

mänskligheten med denna utomjordiska livsform ombord? Ashs bortbrända mänsklighet gör 

att det inte upplevs så. 

 

Vad karaktärerna gör inom sina personliga sfärer berättar om deras avsikter. I filmens sista del  

är det tydligt att det enda besättningen vill är att ta sig bort från skeppet och den hotande 

livsformen. De lyckas inte särskilt väl med det, då de inte kan ta sig framåt. Skeppets 

korridorer är en labyrint och det finns inget framåt. Deras upplevda handlingsförmåga 

begränsas av metaforen ’Action is self-propelled motion’ och ’Progress is motion forward’ 

(Kövecses 2002, 134).  

 

I en scen kontrollerar Parker rörventiler för att släppa ut rök på Ripley, som vid tillfället  

argumenterar med honom (00:22:17). Röken inkräktar på hennes space, kväver hennes röst 

och visar tydligt hur han undertrycker hennes auktoritet. Fler omständigheter i filmen skildrar 

hur de kvinnliga karaktärerna ständigt förringas trots att de ofta för de mest sakliga 

argumenten (Whittington 2007, 146-158) vilket dock inte är denna uppsats inriktning. I flera 

av fallen används just karaktärers spaces för att gestalta inkräktandet på deras auktoritet, som 

när Ash försöker kväva Ripley med ett ihoprullat porrmagasin (01:22:23). 

 

I filmens slutscen har Ripley klätt av sig till bara underkläder (01:46:22). Avsaknaden av 

skydd mellan hennes sfär och skeppets förstärker hennes sårbarhet (Fahlenbrach 2007) och 

förhöjer chocken när det visar sig att i motsats till vad hon trott är livsformen fortfarande 

ombord med henne, i vad som nu är ett ytterst litet, slutet rum, med ingenstans att gömma sig. 

 

2.5 Arbetsgivaren, ”The Company” 

Arbetsgivaren skildras direkt via skeppets kommunikationssystem Mother och indirekt via 

karaktären Ash, en robot. Detta avsnitt undersöker kort hur rummet där kommunikationen 

med arbetsgivaren gestaltas och hur Ash porträtteras efter att besättningen blivit medvetna om 

hans rätta syfte. 
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Beskrivning 

Rummet är ett cirkelformat och slutet rum och kräver en autentiseringsprocess för att man ska 

komma åt det (00:08:22). Kapten Dallas är den första att använda det och möts i rummet av 

ett myller av blinkande lampor runt och över honom (00:08:30). Tomma bildskärmar omger 

honom.  

 

Bolaget har sänt Ash för att trygga bolagets intressen, som visar sig vara en robot och inte 

människa. I scenen där detta avslöjas blir Ash slagen av ett tungt föremål och han börjar 

spinna runt, yttrandes ljud och oväsen (01:23:04). Efter att Ash fått sitt huvud avslaget har 

Ripley och Parker ett samtal om Bolagets intentioner med att skicka Ash ombord. Under detta 

samtal visas en närbild på Ash’s öppna hals, en köttig blandning av maskinens innandöme 

(01:24:10). 

 

Bild 3 00:08:53: Rummet där kommunikationen med arbetsgivaren via Mother sker. 

Analys 

Rummet där kommunikationen med The Company sker är ett ganska neutralt rum, om det inte 

vore för ljudet av andetag som rummet avger. Rummet, arbetsgivaren, konkretiseras som en 

egen kropp med andetagen, med eget medvetande. Detta stärks av behållare-konceptet då det 

slutna, cirkelformade rummet utgör en perfekt behållare.  

Gestaltningen av arbetsgivaren har utformats väl; samhället och företag är komplexa system.  

Ett härva av blinkande lampor är även det komplext och gestaltar det i detta fall tydligare än 

en byggnad eller växtlighet, som också kan användas för att gestalta komplexa system 

(Kövecses 2002, 98, 111).  Rummet gestaltas på så sätt som en metafor för arbetsgivaren och 

det framtida samhället. Lampornas ständiga blinkande meddelar också den tankeverksamhet 

och analys som ständigt pågår från arbetsgivaren och datorn, utan att förtälja vad den handlar 
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om genom ’rörelse är förändring’. Att lamporna fortsätter upp i taket gestaltar hur Dallas är 

under sin arbetsgivares kontroll genom ’kontroll är upp’. Jag lägger också märke till 

bildskärmarna. Dallas är i center i bild, och om bildskärmarna skulle vara tända skulle scenen 

upplevas mer som att Dallas är i kontroll. Nu är de släckta, och gestaltar bara hur han inte har 

kontroll eller översikt, trots att han befinner sig i centrum. De liknar ögon som iakttar honom. 

 

Det konceptuella bandet ’kroppen är en maskin’ blir extra tydligt under konfrontationen med 

Ash som är just en maskin. Av hans oförutsägbara beteende förstår man att han håller på att 

gå sönder redan innan hans status som robot avslöjas, på grund av hans osammanhängande 

rörelser och ljud. Hans söndertrasade kvarlevor som visas under Ripley och Parkers samtal 

om arbetsgivaren konkretiserar Bolaget och det samhälle Bolaget kommer från som en vidrig, 

omänsklig verklighet. Det upplevs som en metafor för en hopplös framtid. 

 

2.6 Den övergivna farkosten 

Beskrivning 
När besättningen landar på månen blåser det storm (00:16:29, 00:18:36). I takt med att 

besättningen rör sig mot en okänd farkost syns det tydligt i flera bilder hur små gejsrar sprutar 

ut rök (00:22:50). Vinden börjar avta och miljön faller tyst. Endast deras egna andetag hörs, 

med sparsam dissonant musik från rymdens gestaltning. 

 

De når farkosten, en massiv kraschad byggnad. Den ser ut att vara från en mer avancerad 

civilisation än karaktärernas. Ingången till farkosten syns hastigt i en bild. Den och hela 

interiören liknar ingen mänsklig konstruktion, snarare har den organiska kvalitéer med en 

öppning som ser köttig ut (00:26:24) och vad som påminner om benpipor används som pelare 

i hela farkosten (00:26:51). Detta är i stark kontrast till besättningen, som i detta sammanhang 

är påtagligt mänsklig. Farkostens insida är mycket fuktig av vatten eller annan vätska 

(00:28:02). I vissa fall kan man tydligt se hur det regnar, om det är ett produktionsmisstag 

eller medvetet framgår inte. 

 

I cockpiten bevittnar utforskarna en pilot som fossilerat och blivit ett med sitt säte (00:28:39). 

Detta tillsammans med hela skeppets organiska attribut, är ett exempel på gestaltningen av 

filmens ledmotiv: fusionen av maskin och kropp. Pilotens bröstkorg har exploderat inifrån 

(00:29:35), orsaken till det är vid scenens tidpunkt inte känd. 
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Karaktären Kane sänks frivilligt ner djupt genom ett sönderfrätt hål i skeppets golv 

(00:30:08). På vägen ner ökar fuktigheten och Kane uttrycker att ”det är varmt som 

tropikerna här nere”. Den djupa hangaren han sänks ner i ligger i totalt mörker (00:31:31). 

De små gejsrarna gör sig återigen till känna med små rökpuffar. Strax därpå väljer Kane att 

träda ner i en tunn, skimrande dimma, som genast reagerar med både rörelse och ett varnande, 

högt pitchat ljud (00:32:34). Under dimman finns hundratals ägg, och när Kane undersöker ett 

av dem öppnas det. 

 

Bild 4 00:28:43: Cockpit i övergiven farkost. Piloten har smält samman med sätet. Bröstkorg exploderad. Väggar 

har struktur som liknar benpipor. Dunkel ljussättning. 

 

Analys 

Den kraftiga stormen förstärker uppfattningen om att de inte hör hemma där (”ljudet av vind 

är vilsenhet”, Sonnenschein 2001, 205) och vindens rörelse gör att den nya planeten får ett 

levande element i motsats till rymden. Naturkrafter mappas dessutom ofta med känslor (storm 

is anger: ’it was a stormy meeting’, Kövecses 2000, 21). De små gejsrarna blir också agenter 

för känslor, då planeten kan uppfattas som en behållare och vätskorna pyser ur planeten 

genom gejsrarna.  

I kombination med ljudläggningen ger dessa domänerna en tydlig upplevelse; den 

ålderdomliga månen är inte lika öde som den först verkade.  

När vinden lägger sig i samband med att de närmar sig den främmande farkosten hörs 

karaktärernas andetag, gör tittare medvetna om sin egen andning (Fahlenbrach 2008, 85f). 

Ljuden från rymden används och porträtterar farkosten som uråldrig och bärandes på en 

känsla av hopplöshet som kontrasterar den från landningsplatsen (00:24:25). 
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Då farkosten är maskin och byggnad aktiverar den mappningen komplext system, som i många 

fall kopplas med samhället (’society is a building’, ’complex systems are buildings’ Kövecses 

2002, 117, 130). Farkostens status är kraschad. En metafor för att det framtida samhället är 

dömt att misslyckas (00:25:52). 

 

När besättningen går in i farkosten med organiska egenskaper ser jag det som en metafor för 

att de stiger in i en främmande kropp, genom mappningen ’kroppen är en maskin’  och genom 

att skeppet kan ses som en behållare (Kövecses 2002, 122). Detta accentueras av fuktigheten i 

skeppet, då vätska ofta mappas med känslor och känslor kan bara finnas hos något vid liv. I 

takt med att fuktigheten ökar ju djupare in i skeppet karaktärerna går uppfattar en tittare att 

karaktärerna kommer allt närmare något levande. 

 

Följande citat rör piloten i cockpit med exploderad bröstkorg. 

The burst container metaphor [...] highlights a very important aspect 

of surprise, namely, that the surprised person temporarily loses 

control over himself or herself. 

(Kövecses 2000, 33) 

 

Vad som än orsakade pilotens öde så vållar det förlust av kontroll. Något som får ben att 

explodera inifrån är kraftfullt och det finns inga spår av vad som orsakade händelsen. Dessa 

faktorer är metaforer för känslan fruktan genom ’Fear is a natural force’, ’Fear is a hidden 

enemy’ (Kövecses 2000, 40). Bägge koncept är något livsformen kommer karaktäriseras av, 

vilket tas upp under dess egna avsnitt. 

När Kane sänks ner i den varma hangaren aktiveras på kort tid ett antal metaforer: ’dåliga 

saker är ner’, ’dåliga saker är mörkt’ och ’Anger, Lust is heat (Kövecses 2000, 44, 29, 38).  

Dessutom finns ett fåtal parametrar som påverkar huruvida en känsla är inneboende i en plats, 

och med vilken intensitet den existerar. På denna plats aktiveras två stycken via 

’Existence of emotion is being in a bounded space’ [hangaren/grottan] 

’Intensity of emotion is heat’ 

(Kövecses 2000, 41) 

Kane träder genom ett tunt dis som börjar röra sig och ett högt ljud hörs. ’Rörelse är 

förändring’, en metafor som förstärker att genom att gå ner här startar han en förändring. Den 

förändringen visar sig vara uppvaknandet av den fientliga livsformen. Ljudet berättar att han 

aktiverat en form av larm och används också som en metafor (Sonnenschein 2001).  
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Att bege sig in på förbjudet område har bara en enda konceptuell koppling, denna gång till 

ilska: ’The cause of anger is trespassing: ”Here I draw the line.”’ (Kövecses 2000, 21, 40) 

 

Det sista publiken ser inifrån farkosten är hur en besättningsmedlem aktiverar livsformens 

vrede och väcker den ur sin dvala genom att stiga in på dess förbjudna område. Faktumet att 

de själva orsakar kommande händelseförlopp är centralt då det möjliggör en stark referens för 

hela filmens fortsättning; livsformen är inte bara en karaktär utan en sjukdom. Genom att 

besöka den övergivna rymdfarkosten blir smittas de av något gammalt och skrämmande. Om 

de istället hade blivit överfallna ute i det fria hade det antagligen uppfattats som en attack, och 

känslan av smitta som sprider sig blivit mindre påtaglig senare. 

 

2.7 Livsformen 

Detta avsnitt undersöker vilka konceptuella domäner som aktiveras genom livsformens 

gestaltade egenskaper. Antagonisten i Alien går igenom fyra stadier där de tre första är 

förhållandevis korta; äggformen och den unga syns bara i en respektive scen. 

Alien-antagonisten har flera sexuella liknelser och egenskaper i sitt utseende. Då hjärnan 

aktiverar egna kroppsliga system efter vad den upplever och bildar koncept efter det genom 

mappning, går det inte utanför uppsatsens avgränsning att nämna dessa sexuella likheter. 

Däremot har teorin inte förklarat effekten av dessa intryck med sexuella anspelningar, då de 

inte finns beskrivna i uppsatsens material. Av denna anledning kommer sådana likheter 

poängteras bara för intressets skull. 

 

Ägg 

Beskrivning 

Ägget utgör en perfekt behållare (00:33:35). Det är läderaktigt med knottrig yta, 

genomskinligt och vätskefyllt, utan att det syns helt vad som ligger däri. Innehållet är stilla. 

Karaktären Kane gör en rörelse som för att ta på det, varvid ett djuriskt varnande läte utbryter 

från ägget (00:33:37) och innehållet börjar röra sig. Strax därpå öppnas ägget (00:34:07).  

 

Analys 

Äggets gestaltning aktiverar flera mentala domäner för fruktan. Fetmarkerade metaforer är 

specifika enbart för fruktan: 

’Fear is fluid in a container’ 

’Fear is a hidden enemy’ 
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’Fear is a supernatural being’ (Kövecses 2000, 23) 

Utöver dem aktiveras: ’Angry behaviour is aggressive animal behaviour’ (Ibid, 21) från det 

varnande lätet, ett ljud som även ligger som en arketyp för negativa konsekvenser enligt 

Sonnenschein. Flera domäner för fruktan och ilska är aktiverade sedan tidigare och finns 

beskrivna i föregående avsnitt eftersom ägget är beläget i hangaren Kane sänkts ned i. 

 

När ägget och innehållet rör sig (00:33:46) mappas rörelsen med förändring och en tidigare ej 

nämnd metafor för sexuell drivkraft, aktiveras genom: ’Lust is pressure inside a container’ 

när ägget börjar läcka vätska. Lust har även tidigare konktretiserats i samband med den 

oförklarliga värmen i hangaren: ’Lust is heat’ (Kövecses 2000). 

 

Det vanligaste förekommande är att ägg kläcks; så sker inte med detta ägg. Ägget har vissa 

likheter med människans kvinnliga könsorgan; två par av ”läppar” utgör äggets öppning och 

liknande färgskala återges på äggets insida. Detta i samband med att ägget öppnar upp sig gör 

att varelsen snarare föds än kläcks. Födsel associeras normalt sett med något naturligt och en 

del av vår arts överlevnad, i filmen visar det sig innebära förlösandet av något fasansfullt. En 

spekulation är att detta gör att en publik kan relatera bättre till händelseförloppet samtidigt 

som det upplevs främmande och negativt. 

 

Facehugger 

Beskrivning 

Det första mötet med Facehugger, bärare av Alien-fostret, sker när ägget kläcks (00:34:28). 

Den formligen exploderar ur ägget under massiv rörelse av innanmätet och ett aggressivt läte 

hörs igen. En ögonblicksbild ur Kanes perspektiv visar hur den fäster sig runt utsidan av hans 

hjälm med långa fingrar som greppar honom. Genom en mun skickas en penetrerande 

anordning ut mot hans ansikte i mycket hög hastighet. Vi ser hur Kane faller ner på golvet, 

medvetslös, och ett frätande ljud hörs. 

 

Nästa gång vi ser Facehugger är när Kane är i sjukhusavdelningen på skeppet (00:36:30) med 

en spräckt hjälm. De lossar på hjälmen, och Facehuggern syns greppa hela Kanes huvud med 

sina klor. Den har även sin svans som en snara runt hans hals och är placerad i bildens 

centrum. Vi ser hur Kane är svettig och senare, efter han blivit släppt och vaknar upp, känner 

sig sjuk (00:53:47). Innan han vaknar upp försöker de lossa bäraren från Kane och ett snitt 

görs i livsformen ena finger, som spiller ut en starkt frätande vätska (00:39:27). 
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Bild 5 00:36:51: Facehuggern presenteras på skeppet tillsammans med dissonant musik, associerad med rymden. 

Maktbalansen på skeppet börjar förändras. 

 

Analys 

När Facehuggern förlöses sätter den sig högst upp runt Kanes huvud, vilket innebär metaforen 

’up is control’. Facehuggerns kontroll gestaltas även genom dess fysiska grepp, en metafor för 

kontroll genom ’Attempt at control is struggle with force’ och flera andra (Kövecses 2000, 

43). Den anordning som skickas ut mot Kanes ansikte är en metafor för lust genom ’lust is 

hunger’. Hjälmen som spräcks är också en metafor, för chock, genom ’a surprised person is a 

burst container’ (Kövecses 2000, 33). 

 

Inne i sjukhusavdelningen visas den spräckta hjälmen igen i en närbild. När hjälmen lossas 

och varelsen exponeras hörs de karaktäristiska ljuden av dissonanta blåsinstrument och vind, 

samma ljud som använts för att gestalta rymden (00:36:48). Rymden och livsformen upplevs 

nu ha lyckats ta sin in i skeppet och närmare inpå besättningen. Ett av deras lager av skydd 

har penetrerats. 

Varelsens snara och grepp om Kane möjliggör metaforen ’Fear is a tormentor’ (Kövecses 

2000, 23) och hans uttalade illamående och kallsvett porträtterar fruktan igen genom ’Fear is 

an illness’, (ibid).  

 

Det frätande blodet gestaltar på nytt metaforen ’Fear is a supernatural being’ och vätskan 

som snabbt fräter sig genom skeppet porträtterar hur hastigt livsformen sprider sig, som en 

sjuka. Den kanske kraftigaste metaforen i sammanhanget är ’Lack of control over change is 

lack of control over movement’ (Kövecses 2002, 136) som gestaltar hur besättningen nu 
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längre inte har kontroll över situationen. Movement i detta sammanhang är den frätande 

vätskan som rör sig genom skeppets nivåer. Vätskan som spills ur dess kropp är vätska från en 

behållare på grund av behållar-konceptet. Då ilska är het vätska i en behållare är det intressant 

att fråga sig, hur upplevs frätande syra som är både vätska och kraft (force)? Det finns inte 

beskrivet i uppsatsens material, men någon form av kraftig aggressivitet kan vara rimligt. 

  

Ung 

Denna form gestaltas som hastigast i filmen, men dess framträdande utgör en av filmens mest 

provocerande scener. 

Beskrivning 

Under en sista middag innan besättningen ska gå för djupsömn innan de vänder mot jorden 

igen, syns Kane först vara glad över att saker återgår till det normala (00:54:55). Kort därpå 

syns Kane plötsligt börja hosta och tappa kontrollen över sig själv (00:55:21). De övriga 

håller fast honom för att hjälpa. Hans spasmer tilltar och han kämpar med något, men det gör 

inte att förstå vad. Det finns inget förutom hans spasmer som tyder på att något är fel.  

Plötsligt spräcks Kanes bröstkorg, blod sprutar och en främmande organism, cirka 30 

centimeter hög och i en del avseenden lik det manliga könsorganet till utseendet, reser sig upp 

ur kroppen. Närbilden på monstret visar tänder i metall, det är alltså en livsform med 

mekaniska drag i linje med filmens konceptuella ledmotiv (00:56:26). Ljudet av mänskliga 

hjärtslag hörs, vilket är första gången. Det lilla monstret flyr iväg. 

 

Analys 

Vår upplevelse av Kanes välmående förstärks under middagen genom metaforen (’mental 

well-being is physical nourishment’ (Kövecses 2002, 73). När hans besvär startar gestaltas 

hans kamp genom metaforerna ’Attempt at control is struggle with force’ och ‘Loss of control 

is loss of control over force’ (Kövecses 2000, 43).  När skeendet kulminerar och han 

exploderar kan en tittare uppleva Kanes chock ytterligare genom metaforen ’a surprised 

person is a burst container’. Samtidigt kan man uppleva en inneboende ilska hos det som 

orsakade det chocken genom metaforen ’When anger becomes too intense, the person 

explodes’ (Kövecses 2000, 33 & 2002, 168). 

Sättet organismen reser sig ur kroppen är ytterligare en sexuell referens. Då det är en levande 

organism som varit instängd i Kanes kropp och nu slagit sig fri aktiveras ytterligare en 

metafor för ilska genom ’Anger is a captive animal’, som i ”He unleashed his anger” 
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(Kövecses, 2000, 21). Hjärtslagen som hörs drar uppmärksamhet till den egna kroppen 

(Lakoff och Johnson 1999, 18), och det rytmiska ljudet saktar ner uppfattningen av tiden 

(Sonnenschein 2001), vilket  drar ut på ögonblicket. Undermedvetet ökar tidigare känslor för 

livsformen på grund av dess synliga tillväxt och evolution, genom metaforen ’Increase in the 

intensity of emotion is growth’ (Kövecses 2000, 41). 

När besättningen senare, nu beväpnade, försöker leta upp organismen och oskadliggöra den 

hittar en av dem ömsat skinn, som är ännu ett tecken på tillväxt (01:05:01). 

Vuxen 

Beskrivning 

Första mötet med livsformen i dess vuxna form sker relativt snart och det syns att den vuxit 

bortom rimliga gränser. Själva rummet attacken utspelar sig i flödar av fukt i form av 

rinnande vatten. Kedjor som hänger från taket rör sig lätt, utan synlig förklaring.  Livsformen 

trillar ned från kedjor ovan över sitt offer Brett (01:07:33) och innan den äter honom syns 

dess andedräkt tydligt som rök, som genom ljudläggning färgats kall (01:07:55). Det rinner 

ymnigt av saliv och vätska från dess käkar. Ljudet av hjärtslag återkommer samt mörk musik.  

 

Vid senare tillfällen dyker varelsen upp från mörkret i en ventilationstrumma, genom 

skuggorna i en korridor och genom att gömma sig bland rör. Ljudet av hjärtslag är alltid 

närvarande, utom i den sista attacken mot Ripley där det är knäpptyst förutom ljudet av en 

hastigt blinkande lampa. Detta är också enda attacken där offret överlever. 

 

Bild 6 01:07:58: Livsformens vätskedrypande kropp syns, med dess mekaniska tänder och avlånga huvud. Rök 

sprutar ut. 
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Analys 

Varelsens abnorma tillväxt triggar på nytt metaforerna ’Increase in the intensity of emotion is 

growth’ och ’fear is a supernatural being’. Tillvägagångssättet för attacken visar också vem 

som är i maktposition genom ’Control is up’ då varelsen kommer från taket, samt metaforen 

’Doing evil is falling’ (Kövecses 2002, 63).  

 

Livsformens rök till andedräkt har tydlig innebörd. Den är metafor för ilska, genom ’Intense 

anger produces steam’ (Kövecses 2000, 148). Att röken låter iskall är dessutom en metafor 

för fruktan genom ’Fear is cold’. Kedjornas rörelse i taket innan attacken ger er föraning till 

att någonting nyligen rört sig här genom ’changes are movements’ (Ibid 52). 

 

Att varelsen dyker upp från oväntade mörka platser är återkommande genom hela filmen, 

liksom är dess rök till andedräkt, dess sexuella, övernaturliga utseende, alltid med vätska som 

rinner av den. Det sista är som nämnt tidigare en metafor för svallande känslor, som kan 

upplevas konkret som att blodtrycket inom varelsen är högt och att den snart exploderar i 

aggressivitet. Den lämnar spår efter sig i form av slemmig vätska genom skeppet. 

 

Aggressiva läten, mörka toner och hjärtslag, som kommer att associeras med dess nalkande 

anfall, fortsätter att existera jämsides den visuella gestaltningen. Livsformen kommunicerar 

flera metaforer som upplevs som ilska, fruktan och förlusten av kontroll, där några är: 

’Fear is a supernatural being’ 

’Fear is a hidden enemy’ 

’Fear is cold’ 

’Fear is an illness’ 

’Fear is a tormentor’ 

’Anger is hot fluid in a container’ 

’Lack of control over change is lack of control over movement’ 

 (Kövecses 2000, 21). 

Den har också sexuella kvalitéer i sitt utseende och förfarande. 

 

2.8 The Nostromo 

Analys 

Redan från början ges The Nostromo kroppsliga kvalitéer, faktum är att det första som syns 

efter att titeln presenterats är inte en bild på en av karaktärerna: det är Nostromo (00:02:11). 



 

 31 

Där skeppet flyter i rymden utgör det ett perfekt slutet system och därmed ett behållare-

koncept, som mappas med eget medvetande. Att denna koppling görs garanteras av fler 

faktorer. Skeppets olika delar ges organiska kvalitéer, med olika rytmiska ljud från diverse 

maskineri (00:02:54) och ljus som tänds och släcks rytmiskt (som hjärtslag). Visuellt kommer 

kopplingen också från de olika former av prydnader som rör sig av sig självt i de öde 

korridorerna och rummen. Mer än tre olika sådana rytmiskt arbetande prydnader som är 

ganska ovanligt förekommande inredning i verkligheten, syns under filmens inledning och 

återkommer med jämna mellanrum genom hela filmen i olika skepnader. Vind blåser upp 

papper (00:03:44) och datorer skriver ut text på skärmar för egen maskin. Skeppet blir en 

egen identitet. Detta blir viktigt allt eftersom händelseförloppet avancerar. 

 

Förutom att vara en behållare är skeppet också en form av byggnad, ett komplext system, som 

gärna mappas med andra komplexa abstrakta system. I Alien kommer karaktärerna från 

framtiden, och att skeppet därmed till viss del gestaltar mänsklighetens framtida samhälle 

känns inte långsökt. Dess långa, olika korridorer och delar utgör en labyrint och fotot samt 

klippningens stil gör att det är omöjligt att få en överblick över dess struktur. Detta är inte helt 

olikt hur hotellet i filmen The Shining porträtteras av Stanley Kubrick (Fahlenbrach 2008). 

Dess komplexa natur bibehålls genom denna visuella stil och underlättar hur det mappas till 

domänerna kropp och samhället. Det bidrar också till en växande klaustrofobisk upplevelse 

och förstärker gömd fiende konceptet för antagonisten. The Nostromos många plan och delar 

används också för att etablera besättningens hierarki, till exempel för Parker och Brett som 

arbetar på den lägsta nivån, där motorerna finns (00:10:55). 

 

Skeppet är överhuvudtaget sparsamt ljussatt, i stora delar av filmen vilar det ett stadigt mörker 

precis utanför karaktärernas space, både i ljussättning och interiör, vilket är en metafor: ’light 

is good, dark is bad’ (Kövecses 2002). Ytterligare en effekt av de olika prydnader som ofta 

rör sig av vind eller för egen maskin, är att det senare i filmen är svårt att veta om det som rör 

sig i periferin är antagonisten eller bara skeppet. 

 

Under filmens början är skeppets system Mother inställsamt, om än kortfattat. Systemet följer 

besättningens instruktioner från cockpit tyst och skeppet är fortfarande en maskin, även om 

det metaforiskt börjar uppfattas som något annat. I slutet däremot röjs dess korrekta status 

som objekt med eget medvetande när det för första gången använder en mänsklig röst, som 
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vänder sig emot dem genom att förhindra avbrytandet av skeppets självförstöringsmekanism. 

Skeppet orsakar därmed vad som kan bli besättningens undergång (01:38:59). 

 

Innan filmen når så långt beger sig besättningen mot månen. När de närmar sig planeten 

börjar skeppet skaka, tappa trycknivå och ”sköldar” och vid landning drar det på sig stora 

skador på maskineriet. Besättningen finner ingen förklaring på vad som hänt. Rök som synts 

blåsas ut ur planetens gejsrar speglas nu i den rök som sprutas ut från olika källor inuti 

skytteln (00:17:12), det är som att planeten och det okända vid lättaste kontakt tar sig ombord. 

Att deras mänsklighet är sårbar. 

 

Genom Kane tar sig utomjordingen ombord och fler genom gestaltningar etableras The 

Nostromo som en värd för en sjukdom som sprider sig snabbt, när blodet från organismen 

spills och lätt fräter sig genom skeppets plan. Under natten lämnas Kane i sjukstugan, och vi 

får ännu ett exempel på hur tyst det går att röra sig på skeppet när Ripley dyker upp från 

ingenstans och hälsar på Ash (00:43:00). Möjligheten att röra sig tyst stärker gömd fiende 

konceptet.  

 

Efter Kane avlidit flyr den unga organismen flyr och under deras initiala jakt på den stärks 

skeppets utformning som en labyrint. Lampor, walkie-talkies och skeppets ljud börjar 

förändras bortom deras kontroll och gå sönder, återigen metaforen ’lack of control change is 

lack of control over movement’ (01:11:38). Skeppets delar börjar vätas ner likt insidan av 

farkosten på månen vilket syns flera gånger med blöta väggar eller vatten på golvet i pölar. 

Genom mordet på Brett går det upp för besättningen att antagonisten använder skeppets 

ventilationssystem för att förflytta sig. Då skeppet metaforiskt är en kropp genom 

behållarekonceptet kan ventilationssystemet rimligtvis upplevas som kroppens lungor. 

Livsformen har därmed på kort tid infekterat skeppet på en djup nivå, vilket också gestaltas 

genom den rostiga, blöta platsen för Bretts mord, som blir en ontologisk metafor. Detta 

gestaltar skeppets nedåtgående status då rost är negativt, och är också ett exempel på hur 

skeppets porträtteras som allt blötare. 

Kapten Dallas ger sig in i ventilationssystemet med en eldkastare för att utplåna livsformen. 

Det är mörkt, trångt och mottagningen med hans kollegor bryts flera gånger. Musiken har 

tydliga olycksbådande mörka toner. Dallas med elden möter skeppets mörker med sin gömda 

fiende (01:12:00) och blir metaforen ’light is good, dark is bad’. En speciell utrustning de fått 
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av Ash för att lokalisera organismen slutar fungera. I takt med att organismen sprider sig, 

vänder sig skeppet emot dem.  

 

Samma budskap återges fler gånger, efter att Ripley i samförstånd med kvarvarande 

besättning aktiverat skeppets självförstörelse-mekanism. Ljus-larm blixtrar genom korridorer 

och rum, öronbedövande larmsignaler hörs och rök med samma nyans och form som 

antagonistens andedräkt sprutar ut i korridorerna (01:34:34). Likt Parker som kvävde Ripleys 

personliga sfär med rök, kvävs nu kvarvarande mänsklighet av skeppet när organismens 

gestaltningar spridit sig till skeppets alla nivåer. Till och med skeppets andedräkt antar 

varelsens skepnad genom röken som sprutar ut och tilldelas på så sätt en del av antagonistens 

egenskaper, förutom de grundläggande konceptuella metaforerna av röken: ’Intense anger 

produces steam’ samt ’lack of control over change is lack of control over force’. När Mother 

meddelar att skeppet har blott fem minuter kvar till självförstörelse kastas eld ut i korridorer 

och korsningar (01:41:47). Människans framtida samhälle har på drygt en timma nått sin sista 

hållplats. 

 

Bild 7 01:36:55: The Nostromo, en metafor för besättningen och publikens kropp, går från att vara fridfull till 

totalhaveri under ett hastigt händelseförlopp när livsformen tar sig ombord. 

 

Ripley överlever genom att fly i en nödskyttel. Varelsen har dock legat dold bland rören i 

skytteln, listigt kamouflerad genom sitt mekaniska utseende, en sista gestaltning av ledmotivet 

(01:46:42). Det ljudmässiga larmet är borta, det är nästan knäpptyst i skytteln, vilket saktar 

ner vår uppfattning om tiden (Sonnenschein 2001). Kort därpå övervinner Ripley antagonisten 

och skickar ut den i rymden genom luftslussen. Ljudbilden ändras och de kuvade, dissonanta 

tonerna dränks i stolta varma toner om hoppfullhet (01:52:40). 
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The Nostromo står för ungefär tre fjärdedelar av filmens miljö. I filmens sista del upplevs det 

tätt integrerat med besättningens status via ontologiska metaforer och har gått från att vara 

funktionerande teknologi under besättningens regi, till havererande teknologi som vänder sig 

emot dem. Skeppet utgör också flera strukturella metaforer, bland annat för deras arbetsgivare 

och samhället arbetsgivaren verkar i. Det är en metafor för besättningen och den mänskliga 

kroppen och vad som händer när giriga bolag totalt utan empati för mänskligt liv tillåts ta 

över. 

 

3. Diskussion 

Vad hade filmen varit utan audiovisuella metaforer? En fråga som är svår att svara på av flera 

anledningar. Då framförallt antagonisten innehåller så många kopplingar är det inte otänkbart 

att H.R. Giger som designade livsformen hade kunskap om konceptuella metaforer. Dock var 

det vid filminspelningens tidpunkt omkring 1978 en förhållandevis ny teori. Lakoff och 

Johnsons första arbete kring det presenterades 1980 i boken Metaphors we live by. Om H.R. 

Giger var medveten om deras forskning och använde den, så går det inte att hitta information 

om det genom enklare efterforskning idag. Kanske hade han egna teorier som grundade sig i 

något annat med liknande resultat. Kanske gjorde han det på känn, med instinkt om hur vi 

påverkas av vissa saker. 

 

Då vi inte vet syftet till att organismen porträtteras som den gör, går det inte heller att svara på 

hur filmen varit utan metaforer. Ingen syra till blod, ingen vätska, ingen rykande andedräkt, 

inget främmande utseende hade gjort antagonisten förhållandevis tam, men är det för att 

metaforerna försvinner eller för att just dessa egenskaperna försvinner? Det går inte att veta. 

Faktorerna är för tätt sammanflätade med sina domäner som ger egenskaperna känslor. Det är 

inte är vätskan som rinner ur monstrets käkar som är skrämmande utan vad den står för; att 

det känslomässiga trycket inom varelsen är så stort att den snart exploderar i angrepp. Det är 

inte själva vinden på månen som skrämmer, det är att karaktärerna är vilse och utelämnade 

som gör. Vinden är en budbärare. Konceptuella metaforer är på det sättet ingenting som går 

att hålla med om eller värja sig från: vissa omständigheter har en speciell inverkan på oss och 

enligt Lakoff och Johnson överskrider det både kultur och ursprung (Lakoff och Johnson 

1999). 

Om audiovisuella metaforer alltid är ett bra tillvägagångssätt för att förmedla känslor i film är 

inte fastslaget, men att känna till teorin kan ge flera nya intressanta perspektiv. I Alien har 
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sådana metaforer, vare sig de valdes medvetet eller ej, bidragit till att kommunicera känslor på 

ett effektivt sätt.  

 

Psykologi och filosofi är  breda ämnen och det finns säkerligen forskare som motsäger 

konceptuella metaforer och deras påverkan. Min efterforskning visar att konceptuella 

metaforer har accepterats brett i huvudsak, vad som diskuteras är i vilka sammanhang de 

gäller och om de alla verkligen övergår kultur och gränser så som Lakoff och Johnson hävdar. 

Skulle en vän som kokar vatten på spisen i ett verkligt scenario få mig att tro att den personen 

är arg, på grund av het vätska i en behållare? Nej. Skulle en främmande lös hund med 

blodsprängda ögon och dreglande mun, få mig att bli extra vaksam? Absolut. Om det beror på 

att min hjärna mappat dessa faktorer med vissa domäner eller av någon annan orsak vet jag 

inte. Lakoff och Johnson menar att det är så: konceptuella domäner är en grundsten i hur vi 

uppfattar världen, och vår tanke är inte en isolerad entitet, inte objektiv och opartisk. Efter att 

jag läst delar av deras böcker är det svårt att inte tro på dem, även om jag också tror att det 

finns undantag och begränsningar till när intryck från mappade domäner appliceras fullt ut på 

vår verklighetsuppfattning. Sådana begränsningar är också redogjorda för i deras egna arbeten 

men den informationen fick inte plats, och eftersom dessa begränsningar inte kan appliceras 

på film fick de uteslutas ur arbetet. 

 

4. Slutord 

Att upptäcka modellen om audiovisuella metaforer har varit en resa där en del av tankens 

mest basala sätt att använda information på har tagits upp. Alien är en film där en tittare 

involveras i filmen mer än genom syn och hörsel: genom audiovisuella metaforer dras tittaren 

in i skeppet där filmens händelser äger rum. Ledmotivet, ”fusionen av det mekaniska och 

människan”, och vad som händer när vi glömmer bort vår mänsklighet, presenteras på ett 

fasansfullt sätt och väcker flera känslor till liv inom en tittare genom mappning. 

  

Antagonisten gestaltar många metaforer, de flesta associerade med fruktan. Vätska rinner av 

den likt en bägare som svämmar över. Dess andedräkt ryker av raseri. Dess blod är frätande 

syra, och den använder skeppets mörka vrår för att gömma sig där besättningen minst anar. 

Den har också sexuella anspelningar till utseendet, som ytterligare smälter den samman med 

och inkräktar på det mänskliga. De andra gestaltade objekten i filmen; rymden, månen och 

besättningen, verkar även de genom audiovisuella metaforer som följsamt skänker känslor, 
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status och kommunicerar deras intentioner. Denna filmanalys har undersökt vilka 

audiovisuella metaforer som går att hitta och förklarat hur jag som tittare påverkas av dem. 

Därmed är frågeställningen besvarad. 

 

Kathrin Fahlenbrachs modell utgör ett bra verktyg för analys av vilka känslor och upplevelser 

som objekt i film kommunicerar, och svaren på varför de påverkar en tittare som de gör går 

att finna med hjälp utifrån teorier om konceptuella metaforer. På grund av det är jag glad att 

jag valde att undersöka detta ämne och hoppas intresserade läsare läser mer ur de artiklar och 

böcker som använts i denna uppsats. 
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