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Abstract 

I denna uppsats undersöks creature design samt narrativ teori kring skräckfilmer för att ta reda 

på hur man kan skapa filmmonster vars utseende kan berätta och föra fram en fängslande 

historia. Ett väldesignat monster lever kvar i publikens minnen, och skapar ikoner för sin 

tidsperiod eller sin genre. Uppsatsen använder sig av en semiotisk metod för att analysera 

monstren i filmerna Alien, The Thing och Rovdjuret. För att designa monster till science 

fiction kan man kombinera zoologi, anatomiska studier samt mänsklig psykologi och fobier 

för att skapa ett visuellt fascinerande monster som skrämmer publiken och lever kvar i det 

allmänna medvetandet. 

Nyckelord 

Creature Design. Narrativ funktion. Complex discovery plot 
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1.0 Inledning 

Inom filmens värld så har monster och andra varelser funnits ända sen mediets uppkomst. Den 

före detta illusionisten och teaterdirektören Georges Meliés film Resan till Månen från 1902 

anses vara den första sci-fi-filmen och även den första filmen med utomjordiska varelser. 

Seleniterna, spelade av akrobater iförda masker och kostymer, hoppar runt och rör sig 

onaturligt och förvandlas till rökpuffar när de punkteras i kamp med hjältarna. 1915 kom den 

första långfilmen med ett monster som central karaktär genom Paul Wegeners The Golem, 

och sedan dess har monsterfilmer varit ett faktum och följt med oss under filmens utveckling. 

Universal Studios blev på 30-talet det stora namnet för monsterfilmen med sina succéfilmer 

som Dracula, Frankenstein och Mumien. Universals filmer blev återuppmärksammade under 

slutet på 50-talet, då tv-bolaget Screen Gems köpte rättigheterna att visa dem i en uppsättning 

de kallade Shock Theater. Universals filmer nådde en ny generation och monstren fick en 

kultstatus bland publiken med leksaker, halloweendräkter, serietidningar och andra varor som 

följd. Universals filmmonster blev ikoniska kultfigurer, och Dracula och Frankensteins 

monster är numera så vanliga att de nästan är klichéer. 

1.1 Bakgrund 

Tidiga filmer började med att adaptera äldre litterära verk, som ovan nämnda Dracula och 

Frankenstein, eller Fantomen på Operan. När filmskapare började designa sina egna monster 

grundades dessa ofta på vad som var skrämmande för allmänheten under samtiden. På 50-talet 

kom det en mängd monsterfilmer där monstren skapades av eller på annat vis påverkades av 

kärnkraft. Ray Harryhausen väckte en skräcködla till liv i The Beast from 20 000 Fathoms 

(1953) och Toho Studios kom ut med sitt ikoniska monster Godzilla (1954). Ett ofta 

förekommande tema inom skräckfilmer är människans mörkare sidor och många monster har 

skapats som metaforer för våra innersta rädslor. Ovan nämnda Frankenstein är ett klassiskt 

exempel som använder rädslan för vetenskapens mer omoraliska möjligheter för att 

bokstavligen skapa sitt monster. 

Med utvecklingen av monsterfilmer följde även viljan att skapa bättre, mer realistiska och 

fascinerande varelser vilket har gett upphov till flera olika konstformer, bland annat CGI och 

den här uppsatsens fokus, Creature Design. 
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1.1.2 Creature design 

Vad är creature design? Terryl Whitlatch som har arbetat som concept artist, det vill säga den 

som illustrerar världsbilder och karaktärsskisser inför filmproduktioner, definierar creature 

design som en vetenskap som kombinerar konceptuell konst med paleontologisk 

rekonstruktion.1 Creature design tillämpas för att skapa och formge fantasifulla varelser och 

monster med en naturvetenskaplig grund som ger en trovärdighet, att det finns en struktur som 

följer fysikens lagar och ger monstrets existens en logisk möjlighet. 

Den allmänna processen för creature design börjar med att man funderar ut vilka egenskaper 

varelsen behöver. Ska den flyga, klättra i träd, gräva i jorden eller jaga andra varelser och så 

vidare? Man bör också fundera kring vilken funktion varelsen har i filmen, och hur 

framträdande egenskaperna behöver vara. När man har en lista över de egenskaper man letar 

efter, så tittar man på djur och människor som finns eller har funnits med liknande egenskaper 

som man kan kombinera och blanda. Sen skissar man upp olika kombinationer mellan djuren 

för att hitta rätt kombination och få en grundstomme som man kan arbeta vidare på. Det gäller 

att hitta en anatomi som är trovärdig för publiken. 

Enligt stop motion-konstnären och specialeffekt-skaparen Phil Tippet finns det en tendens 

bland filmskapare, framför allt inom science fiction och fantasy, att se på varelserna i filmen 

som bakgrundsdetaljer istället för karaktärer.2 Det händer att varelserna lätt endast blir ett 

hinder för hjälten att överkomma och de ses då inte som individer i sin egen rätt. Tippet 

menar att det är viktigt, inte bara för centrala karaktärer utan även för varelser som dyker upp 

i korta sekvenser i en film, att de behandlas och designas som utvecklade karaktärer med 

något att tillföra till berättelsen. Det måste finnas en koppling mellan monstrets utseende och 

dess roll i berättelsen, annars känns det malplacerat eller orealistiskt och man riskerar att 

publiken tappar inlevelsen. I all sin fantastik så måste ändå de fantastiska varelserna vara 

trovärdiga i den världen de bebor. Därför är det viktigt att undersöka vilken koppling som 

existerar mellan monstrets design och funktion, samt dess koppling till berättelsens universum 

och den narrativa helhet som det ska påverka. 

 

 

                                                      
1 Whitlatch, Terryl, Science of Creature Design, Culver City, Design Studio Press, 2015, s. 9. 
2 French, Lawrence ‘Phil Tippet’, Cinefantastique, vol. 31 no. 5, 1999, s. 42. 
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1.2 Syfte och Frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka creature design med ett fokus på dess narrativa 

aspekter. Hur kan man som manusförfattare använda sig av creature design för att i 

manusstadiet kunna lägga grunden för en genomtänkt monsterdesign som både stärker 

berättelsen och ger ett realistiskt liv åt något orealistiskt?  

Min huvudfrågeställning blir därför:  

• Hur kan man använda monstrets design som en narrativ funktion inom sci-fi-skräck?  

Jag vill göra detta genom att undersöka tre populära filmmonster och besvara frågan:  

• Vilken narrativ funktion har monstrens design i filmerna Alien, The Thing och 

Rovdjuret? 

Uppsatsen kommer att försöka besvara dessa frågor med hjälp av en semiotisk analys av ett 

antal framgångsrika monster för att försöka fastställa deras visuella egenskaper och undersöka 

deras narrativa funktion. Genom en semiotisk modell undersöker man vad som syns och hur 

det kan tolkas. I det här fallet undersöks varelsens utseende och de fysiska dragen och 

egenskaper som framkommer, samt vilka möjliga tolkningar och referenser dessa kan 

framkalla hos publiken. I korta drag: vad förmedlar varelsen till publiken genom sitt 

utseende? 

1.3 Metod och Material 

1.3.1 Metod 

Denna uppsats kommer att använda sig av en semiotisk metod för att analysera tre 

monsterfilmer från samma genre och tidsperiod. Analysen kommer att fokusera på monstrens 

fysiska egenskaper, hur de framställs i filmen och vilken narrativ funktion de har. 

Den semiotiska modellen är vald specifikt för att den används inom bildtolkning och eftersom 

denna analys kommer att fokusera på de visuella aspekterna hos filmmonster så är metoden 

lämplig för att nå resultat. Med den semiotiska metoden så separerar man de visuella 

egenskaperna i två delar, vad som syns och hur det kan tolkas. Ett möjligt alternativ vore att 

använda en multimodal analysmetod för att även undersöka monstrens verbala 

kommunikationsmetoder, men då fokuset i uppsatsen ligger på den narrativa funktionen hos 

de visuella aspekterna, så har den semiotiska metoden bäst möjlighet till att ge konkreta svar. 
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En semiotisk analys görs i två steg, denotation och konnotation. För denotationen listar man 

upp alla detaljer hos objektet som man kan visuellt identifiera, utan att använda ord eller 

begrepp som har tolkningsvärde eller tvetydighet. Tolkningar av detaljerna görs under 

konnotationen då man går igenom de listade egenskaperna och försöker att beskriva hur de 

kan tolkas på olika sätt. Slutligen sätts objektet och de analyserade egenskaperna in i den 

kontext de tillhör, i det här fallet filmen, och man försöker att ringa in de tolkningar som bäst 

förklarar helheten. 

1.3.1.1 Semiotik 

Grunden för semiotiken lades på separata håll av den franske lingvisten Ferdinand de 

Saussure och den amerikanska filosofen Charles Sanders Peirce, som parallellt utvecklade 

teorier kring tolkande av bilder. Enligt sociologen Simon Lindgren så finns det inte någon 

exakt grad för hur mycket semiotiken fördelas på båda teorierna, utan varje person som 

använder sig av metoden använder sig av båda teorierna i olika utsträckning.3 Roland Barthes 

anser att en text kommunicerar ett eller flera meddelanden på tre olika plan: det lingvistiska 

planet som finns i eventuella ord och meningar som till exempel en reklamtext eller en dialog, 

det visuella planet som är det som syns, samt det kodade planet där publiken tar in de visuella 

detaljerna och tolkar dem med hjälp av kulturella intryck.4 En text är alltså i det här 

sammanhanget något som kommunicerar med en mottagare med hjälp av flera olika 

kommunikationsmedel, till exempel en reklamskylt, en tavla eller en film. Tecknen är 

uppdelade av Saussure i två olika typer, signifiéer och signifianter. Dessa termer översätts av 

Eriksson och Göthlund som betecknat (signifié) eller bildens innehåll, och betecknande 

(signifiant), eller bildens uttryck.5 Innehåll syftar då till vad man kan se i bilden, och ligger i 

fokus för den denotativa analysen, och uttryck syftar till vilka tolkningar man kan utläsa ur 

innehållet, både enskilt och flera tecken tillsammans, och ligger i fokus för den konnotativa 

analysen. 

1.3.2 Material 

Studien kommer att analysera tre kända monster; xenomorfen från Ridley Scotts Alien (1979), 

hamnbytaren från John Carpenters The Thing (1982), och titelmonstret från John McTiernans 

Rovdjuret (1987). Dessa tre filmer är valda därför att de är tre ikoniska sci-fi-filmer centrerade 

                                                      
3 Lindgren, Simon, Populärkultur: teorier, metoder och analyser, 2., [Rev.] uppl., Liber, Stockholm, 2009, s. 62. 
4 Barthes, Roland, Image, Music, Text, Fontana, London, 1977, s. 33-36 
5 Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette, Möten med bilder: att tolka visuella uttryck, 2., [Rev.] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 44. 
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kring ett skräckfyllt, utomjordiskt hot med monster som lever kvar i minnet hos många 

skräckfilmsfantaster. Filmerna kom ut inom 10 år av varandra, och filmskaparna använde sig 

av praktiska effekter för att skapa sina monster, inte CGI. Monstren i dessa filmer har sedan 

deras debut blivit ikoniska inom sci-fi-skräckgenren. 

Det finns ett omfattande material kring filmen Alien och dess monster, då dessa ämnen har 

analyserats många gånger tidigare. Filmen har också haft stora influenser på efterkommande 

sci-fi- och skräckfilmer, vilket är något man bör ha i åtanke när man analyserar de andra 

filmerna som uppsatsen undersöker. The Thing är en remake av The Thing from Another 

World från 1951, och är en av många filmer som har stora likheter med Alien, framförallt 

genom dess teman som berör isolation och paranoia. Rovdjuret kan vid första anblicken ses 

som en kontrast till de andra två filmerna då det är en actionfilm med tuffa machosoldater 

istället för de andra filmernas forskare och arbetare, och filmen utspelar sig i en solig djungel 

som vanligtvis inte förknippas med isolation på samma sätt som yttre rymden. Men den har 

ändå många likheter med de andra två filmerna, främst genom de gemensamma teman om 

isolation, evolution och paranoia. Monstren i alla dessa tre filmer genomgår någon sorts 

evolutionsartad eller metamorfisk förändring och alla tre har sina egna metoder för att 

kamouflera och dölja sig själva vilket är en starkt bidragande anledning till det genomgående 

temat kring paranoia. 

Till stöd för analysen används Terryl Whitlatchs böcker Principles of Creature Design och 

Science of Creature Design. Terryl Whitlatch är concept artist med många års erfarenhet i 

branschen och har varit delaktig i ett antal stora sci-fi-filmer, bland annat Star Wars Episode 

1: the Phantom Menace (1999) och Beowulf (2007). I Science of Creature Design går 

Whitlatch igenom vad som menas med creature design och hur man tillämpar processen. I 

Principles of Creature Design diskuterar Whitlatch vad som krävs för att man ska kunna 

skapa varelser som kan leva i en större värld och hur de kan agera och interagera med sina 

egna och andra arter. 

Till de narrativa aspekterna av analysen så används Noël Carrolls bok The Philosophy of 

Horror, or, Paradoxes of the Heart. Noël Carroll är en filosof och kulturteoretiker som arbetat 

länge inom området filmfilosofi. I boken The Philosophy of Horror diskuterar han de 

narrativa strukturerna och konventionerna inom skräckgenren. Han tar bland annat upp hur 

man bygger upp en skräckberättelse, vilka återkommande konventioner som finns inom 

genren och hur de påverkar publiken. 
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Roland Barthes var en litteraturteoretiker, kritiker och lingvist vars arbete hjälpte till att forma 

och utveckla teoretiska områden som semiotik och designteori. Han skrev 1964 artikeln 

Rhetoric of the Image om semiotisk analys och bildens budskap, återgiven i boken Image, 

Music, Text (1977). I artikeln beskriver Barthes hur en semiotisk analys går till, steg för steg. 

Konstvetenskapsdoktoranden Yvonne Eriksson och bildpedagog Anette Göthlund använde sig 

av Barthes metod, och byggde vidare på den i deras bok Möten med bilder, utgiven 2004. 

Sociologen Simon Lindgren gav 2009 ut boken Populärkultur där han diskuterar hur samtida 

kulturformer som filmer, litteratur och musik förmedlar och formar känslor, drömmar och 

tankar. I boken tar han upp olika former av analysmetoder för populärkultur, inklusive den 

semiotiska metoden. Då denna uppsats använder sig av den semiotiska analysmetoden, så 

ligger dessa tre böcker i grunden för strukturen på analysen. 

2.0 Tidigare forskning 

Creature design är ett ämne som det inte har forskats kring i någon stor utsträckning, trots att 

det finns ett antal konstuniversitet som arbetar mycket med just creature design. Däremot har 

det gjorts en stor mängd analyser av de monster som skapats under åren, och dessa analyser 

ger en bra inblick i hur dessa monster uppfattas av en publik och kan vara till stor hjälp för de 

som vill studera creature design. 

Framför allt Alien är en film vars monster har analyserats ur ett antal olika synvinklar. Det har 

framför allt skrivits mycket om de våldsamt sexuella teman som framkommer i filmen. 

Biologen och filmbloggaren Derek Jacobs har skrivit artikeln The Xenomorph and the 

Perversion of Sex in ”Alien” om filmens monster som analyserar monstrets olika 

utvecklingsstadier och deras sexuella teman i förhållande till filmens genre som skräckfilm.6 

Han delar först upp varelsens olika manliga och kvinnliga egenskaper och fastställer till 

vilken grad formen är mera manlig eller kvinnlig. Jacobs går sedan in djupare i hur monstrets 

sexuella under- och övertoner används för att förstärka skräcken i de scener den är med i. 

Jacobs artikel kommer att användas som underlag för de individuella analyserna av 

xenomorfens olika former och deras utseende. Jacobs analys når slutsatsen att man ökar 

skräckfaktorn avsevärt hos ett monster om det finns en liten del mänsklighet i det som 

publiken kan känna igen. 

                                                      
6 Jacobs, Derek, The Xenomorph and the Perversion of sex in “Alien”, 2016. 
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Datorprogrammeraren och filmskaparen Rob Ager har skrivit en ingående analys av John 

Carpenters The Thing där han diskuterar filmens användande av genrekonventioner, varelsens 

anatomi, paralleller till det övernaturliga och analyserar varelsens motivationer och hur man 

kan tolka karaktärernas kunskap om hamnbytaren. Ager kopplar hamnbytarens egenskaper 

och biologi till demoner och spöken och argumenterar för att the Thing är en sci-fi-tolkning av 

ockulta berättelser där vetenskapen tar platsen för det övernaturliga. Agers analys kommer att 

användas för att analysera hamnbytarens egenskaper och eventuella motivationer. 

2.1 Teori 

2.1.1 Creature design 

Varför är creature design viktigt för en film? Om man kastar in en slumpmässig varelse i en 

berättelse så känns det malplacerat. Skapar man ett monster utan att räkna ut hur alla delarna 

hör ihop så kan det framstå som orealistiskt och publiken tappar fokus på berättelsen. För att 

kunna skapa en förståelse för fiktiva varelser så måste man först studera verkliga varelser och 

deras anatomi, hur de rör sig och kommunicerar mellan varandra. 

Terryl Whitlatch sammanfattar det som ”creature design is the artistic adaptation of existing 

or prehistoric animals/organisms, or the creation of imaginary animals/organisms in order to 

tell a visual story”.7 En varelse i en berättelse bör vara designad med sin roll i berättelsen i 

åtanke: varelsens anatomiska design ger den de specifika förmågor som den kräver för att 

kunna överleva. Det ska framstå som trovärdigt att denna varelse existerar i den värld som 

presenteras, samt att den har de förmågor som hjälper den att fylla sin narrativa funktion. 

Naturhistoriska dokumentärer använder sig ofta av creature design för att skapa en realistisk 

anatomi för de utdöda djur som återskapas med hjälp av CGI eller animation.8 

Terry Whitlatch skapar en tydlig distinktion mellan två typer av fiktiva varelser som hon 

kallar chimärer och diskreta varelser.9 Chimärer definieras som fiktiva varelser som skapas 

genom att blanda ihop fundamentalt oförändrade anatomier av två eller flera olika djur. Som 

namnet anger så syftar det på varelser liknande mytologins chimär, och andra varelser som 

kentaurer eller gripar. Diskreta varelser är verkliga eller fiktiva varelser som hör till en egen 

distinkt art, som till exempel hundar, enhörningar eller triceratopser. 

                                                      
7 Whitlatch, Science of Creature Design, s. 9. 
8 Ibid, s. 10. 
9 Ibid, s. 11. 
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För att kunna använda sig av creature design så är det viktigt att man förstår sig på 

grundläggande anatomi. En anatomisk kunskap ger skapare de verktyg de behöver för att 

kunna skapa fängslande visuella varelser.10 Whitlatch berättar: ”all creatures designed for the 

entertainment industry need a backstory and all creatures must engage in an ongoing story. 

Natural history, personality, and plot combine, and we design for a world”.11 Med det menar 

Whitlatch att för att en varelse ska vara trovärdig så måste den komma någonstans ifrån, den 

kan inte bara existera ur tomma intet så fort den behövs. Den kan inte heller bara finnas med 

utan anledning, om varelsen inte aktivt deltar i berättelsen på ett eller annat sätt behöver den 

inte finnas med över huvud taget. Whitlatch talar också om vad hon kallar ”the WHY of the 

creature”, hennes definition av en varelses narrativa design.12 ”WHYa creature looks the way 

it does is exactly WHAT it needs to do”, Det vill säga varelsens design styrs av vad den 

behöver kunna göra.13 Varelsens funktion kräver att den besitter vissa egenskaper som måste 

finnas med i dess design annars riskerar man att tappa trovärdigheten. 

2.1.2 Narrativ teori och skräckfilm 

Filmfilosofen och kulturteoretikern Noël Carroll talar i sin bok The Philosophy of Horror om 

hur själva upptäckandet av monstret har en betydelse både för publiken och karaktärerna i 

filmen och påverkar hur viktigt detta är för uppfattningen om monstret.14 Som publik har man 

möjlighet att upptäcka monstret innan någon av karaktärerna gör det och spänningen i 

berättelsen ligger då i hur och när karaktärerna upptäcker monstret och hur de reagerar inför 

det. Publiken kan också få upptäcka monstret i samma takt som karaktärerna, och spänningen 

blir i så fall mer som en övernaturlig mordgåta: vem eller vad är det som är ansvarig för 

morden i berättelsen? Carroll diskuterar också vikten av att karaktärerna pratar om monstret, 

dess utseende, egenskaper och förmågor för att på så sätt bygga upp publikens förväntningar 

samt spänningen inför den oundvikliga konfrontationen.15 

Carroll skriver om en inom skräckgenren ganska allmän men komplex berättelsetyp som han 

kallar The Discovery Plot, centrerad kring ett hot som upptäcks och identifieras och han 

menar att det i grunden finns två varianter av den som båda kan liknas vid olika typer av 

                                                      
10 Whitlatch, Science of Creature Design, s. 15. 
11 Whitlatch, Terryl, Principles of Creature Design: Creating Imaginary Animals, Culvert City, Design Studio 

Press, 2015, s. 9 
12 Whitlatch, Science of Creature Design, s. 9 
13 Ibid, s. 9 
14 Carroll, Noël E., The philosophy of Horror, or, Paradoxes of the Heart, Routledge, New York, 1990, s. 101-

102. 
15 Ibid, s. 102. 
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brottsberättelser.16 Carroll liknar den första varianten med thrillergenren, och i dessa 

berättelser så är publiken medveten om hotet och dess framfart även om karaktärerna inte är 

det. Den andra versionen fungerar mer som ett mysterium där publiken får följa med 

karaktärerna när de undersöker ledtrådarna och publiken och karaktärerna får då upptäcka 

monstret samtidigt. 

Carroll delar upp den komplexa berättelsetypen i fyra delar eller akter, utefter vart i 

upptäckandet som karaktärerna befinner sig. Den första akten kallas av Carroll för Onset och 

sekvensen börjar från den punkt där monstrets existens först uppenbarar sig.17 Denna 

uppenbarelse kan antingen komma direkt i början av filmen eller långt senare. Uppenbarelsen 

kan till och med vara gradvis och successiv. 

Det andra steget heter Discovery och är själva upptäckten av monstret av karaktärerna och 

kan antingen komma som en överraskning för dem, eller gradvis som del av en undersökning 

av de ledtrådar som trädde fram under den första sekvensen. Upptäckten kan ske upprepade 

gånger i berättelsen av olika karaktärer. 

Tredje steget i sekvensen, Confirmation, är bekräftande av monstrets existens. Efter att 

karaktärerna har upptäckt monstret så måste de samla bevis för att övertyga andra karaktärer 

om dess existens, så att de kan börja bekämpa det. Det vanligaste exemplet är polisofficeren 

som tror att protagonisterna ljuger eller rent av är skyldiga själva, och denna måste övertygas 

om att det är något annat som ligger bakom. 

Slutsteget i den komplexa berättelsen är Confrontation, själva konfrontationen med monstret. 

Carroll påpekar att i många fall så har en berättelse flera konfrontationer som då fungerar som 

en upptrappning mot klimax eftersom monstret visar sig stå emot karaktärernas försök att 

bekämpa det, och hjältarna vinner till slut tack vare ett sista desperat försök.18 

3.0 Analyser 

3.1 Alien: Xenomorfen 

Eftersom xenomorfen i Alien genomgår olika stadier av sin utveckling så kommer den 

semiotiska analysen att göras separat på varje utvecklingsstadium. De tre stadierna har 

                                                      
16 Carroll, The philosophy of Horror, or, Paradoxes of the Heart, s. 99. 
17 Ibid, s. 99. 
18 Ibid, s. 102-103. 
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namnen Facehugger, Chestburster och Xenomorf. Det bör nämnas att dessa namn inte 

kommer från filmen utan de har namngivits i efterhand och har sedan dess blivit standard. 

3.1.1 Synopsis 

Filmen Alien följer besättningen på rymdfarkosten Nostromo som består av 

kommunikationsofficern och protagonisten Ripley, kaptenen Dallas, piloten Kane, navigatör 

Lambert, läkaren Ash samt mekanikerna Parker. Nostromo befinner sig på en rutinresa när de 

plockar upp en radiosändning från en outforskad planet. På planeten hittar de ruinerna av ett 

kraschat rymdskepp där Kane blir attackerad av en spindelliknande varelse som kramar sig 

fast över hans ansikte. Kane förs tillbaka till skeppet där de förgäves försöker att få bort 

varelsen. 

Efter en obestämd tid så släpper varelsen greppet och självdör, men i nästa scen visar det sig att Kane 

blivit infekterad av en utomjording som slår sig ut ur hans bröstkorg och snabbt flyr iväg. 

Besättningen börjar söka efter utomjordingen men tappar bort den. Utomjordingen växer snabbt upp 

till ett monster som jagar besättningen en och en. Till slut finns bara Ripley kvar, som tvingas överge 

Nostromo och spränger skeppet medans hon flyr. 

3.1.2 Facehugger 

Facehugger är den numera kända benämningen på den varelse som griper sig fast runt Kanes 

ansikte under utforskandet av rymdskeppet på den okända planeten. 

3.1.2.1 Denotation 

Facehuggern är den första formen som presenteras i filmen.19 De visuella element som kan 

identifieras är en platt, nästan cirkelformad kropp med åtta långa, smala lemmar och en lång 

svans. Mellan svansen och benen syns två platta utväxter. På undersidan finns en öppning 

som döljer en tubformad utväxt. Facehuggern är ljusbrun till färgen, med röda fläckar på 

undersidan. När karaktärerna i filmen skär upp en av varelsens lemmar, ser man en ljusgrön 

tjock vätska som fräter igenom golvet. 

3.1.2.2 Konnotation 

Facehuggerns utseende för tankarna till en stor muterad spindel eller skorpion, men de långa 

smala benen kan även liknas vid beniga fingrar, vilket gör att facehuggern liknar en stor 

åttafingrad hand som griper tag i sitt offer. Den långa svansen eller tentakeln har också en 

                                                      
19 Se bilaga 1 
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stark gripförmåga och används för att hålla tag runt offrets hals för att förstärka greppet över 

offrets huvud. Sättet som svansen rör sig på när den lindar sig runt sitt offer kan liknas vid en 

bläckfisk eller en boaorm som kramar livet ur sitt offer. Tuben på undersidan förs sedan in i 

offrets mun, och säckarna på sidorna av svansen börjar pumpa likt ett par bälgar. Publiken får 

senare i filmen veta att facehuggern både infekterar karaktären Kane samt håller honom vid 

liv, så säckarna kan antas ha som funktion att förse sitt offer med syre. 

Facehuggern kan påstås vara vad Whitlatch kallar för en chimär, i det här fallet en blandning 

av spindel, orm och människa.20 Den grundläggande anatomin är tydlig spindellik med de åtta 

benen som spretar ut från en central kropp. Svansen har väldigt stora kopplingar till en orm, 

framför allt på sättet som den virar sig runt Kanes hals som en boaorm. Facehuggerns ben är 

också tydligt baserade på mänskliga fingrar som är nästan onaturligt förlängda och beniga. 

Derek Jacobs skriver i sin analys om hur facehuggerns biologi använder mänsklig anatomi för 

att förstärka obehaget hos publiken. ”Something about human hands is always scary; fingers 

is the most important part. Again, though the creature is foreign to us, there are dark shades of 

humanity present within it, magnifying its power to terrify”.21 Det finns alltid något 

obehagligt över att se mänskliga kroppsdelar på ställen där de inte hör hemma. Spindelskräck 

och ormskräck toppar listorna över de vanligaste fobier så att kombinera dessa två djur med 

mänskliga delar skapar en varelse vars utseende sprider ett obehag och spänning redan innan 

man vet vad den kan göra.22 

3.1.3 Chestburster 

3.1.3.1 Denotation 

Den andra formen är känd som Chestburster, och är visuellt den anatomiskt simplaste 

formen.23 Den har en lång, ormliknande kropp. Huvudet har en slät sköldaktig utformning på 

toppen och en mun utrustad med vassa metalliknande tänder. Likt facehuggern är den 

ljusbrun, men tänderna är grå-svarta. 

3.1.3.2 Konnotation 

Chestburstern dyker först upp i filmen, som dess namn antyder, genom att kämpa sig ut ur 

bröstkorgen på karaktären Kane, efter att ha planterats inom honom av facehuggern. Efter att 

                                                      
20 Whitlatch, Science of Creature Design, s. 11 
21 Jacobs, The Xenomorph and the Perversion of Sex in “Alien”. 
22 Olesen, Jacob, Fearof.net, the Ultimate List of Phobias and Fears, www.fearof.net, hämtad 2017-11-21 
23 Se bilaga 2 

http://www.fearof.net/
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den har kommit fram krälar den snabbt iväg och gömmer sig för karaktärerna. Nästa scen den 

syns i, efter vad som antyds max några timmar senare, så finns bara rester av ömsat skinn 

kvar. Chestbursterns maskliknande kropp och levnadssätt för tankarna till skräckberättelser 

om parasiter och insekter som lägger ägg i människor när de sover för att sedan kräla ut ur 

värdkroppen. Chestburstern visar sig ha en extremt snabb växtfas från det att den lämnat sin 

värd tills den utvecklas till en fullvuxen xenomorf. 

De ormlika dragen från facehuggern har blivit chestbursterns grundläggande fysik. Dess 

kropp påminner om en blind orm med vassa tänder och i en senare scen får publiken lära att 

den ömsar skinn likt ormar gör. 

Chestburstern har de tydligaste sexuella dragen hos xenomorfens olika stadier. Den beigea 

ormkroppen och den släta hjälmen ger den ett falliskt utseende. Skådespelaren John Hurt som 

spelade Kane beskrev de dödsryckningar han gav karaktären som ”pangs of birth”, då 

monstret bokstavligen föds genom att slå sig ut ur Kanes bröstkorg.24 Detta bygger vidare på 

facehuggerns fingerliknande ben som något malplacerat mänskligt, dels då monstret inte bara 

föds ur en man men också att den föds på fel sätt. 

3.1.4 Xenomorf 

Namnet Xenomorf för den fullvuxna varelsen kommer från uppföljaren Aliens (1986), och är 

ett av flera namnförslag som karaktärerna i uppföljaren väljer att ge till varelsen. Xenomorf 

var det namnet som fastnade hos publiken och blev sedan det officiella namnet på arten. 

Xenomorf kommer från grekiskans xeno (annan, främmande) och morphe (form, gestalt, 

skepnad) och syftar egentligen till varelsens alla utvecklingsstadier men det är den sista 

formen som ordet oftast refererar till och är den formen som syns mest i filmen. 

3.1.4.1 Denotation 

Xenomorfen är en lång och smal tvåbent varelse med ett par armar, fyra tubliknande utväxter 

på ryggen och en lång svans.25 Varelsens händer har sex fingrar vardera, varav två är tummar 

placerade motsatt varandra. Svansen är flexibel och försedd med en spets.  Huvudet är 

utdraget och huvudkåpan är slät och blank. Munnen är försedd med dubbla käkar. 

Xenomorfens kropp är svart i färgen, och blänker. 

 

                                                      
24 Jacobs, The Xenomorph and the Perversion of sex in “Alien”. 
25 Se bilaga 3 
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3.1.4.2 Konnotation 

Den fullvuxna xenomorfen är väldigt olikt de andra formerna. Den är över två meter lång, 

med en svans lika lång som kroppen som är försedd med en vass spets. Svansen är ledad men 

saknar gripförmågan som fanns hos facehuggern. Huvudet och tänderna är liknande 

chestbursterns huvud, fast mera utvecklat. Istället för att länka samman huvudet med resten av 

kroppen så är huvudkåpan utsträck bakåt och ger huvudet att falliskt drag. Kroppen är täckt 

med ett blankt, svart exoskelett med en extern bröstkorg. Det externa skelettet ser nästan 

mekaniskt ut, och liknar xenomorfen vid en förvuxen insekt. De dubbla käkarna var när 

filmen kom ut helt olikt något som hade setts på jorden. Forskare upptäckte dock år 2007 att 

muränor har dubbla käkar som är skrämmande lika de som xenomorfen är utrustad med både i 

form och funktion, men de kan inte skjuta ut lika långt. Det är ett intressant sammanträffande, 

då det ofta brukar dras paralleller mellan yttre rymden och djuphavsgravar när det kommer till 

isolation, skräck och det okända. 

3.1.5 Narrativ analys av xenomorfen 

Det är svårt att diskutera xenomorfens utseende och funktioner utan att beröra de sexuella 

dragen hos monstret då det är så centralt för dess existens. Manusförfattaren Dan O’Bannon 

hade för avsikt att skapa en film som centrerade kring utomjordisk våldtäkt och efter att ha 

visat Ridley Scott konstnären H.R. Gigers konstverk Necronom IV enades de om att Giger 

skulle skapa deras monster.26 Giger anlitades för att designa xenomorfen och dess utveckling, 

samt planeten och dess miljöer medan filmdesignern Ron Cobb skapade Nostromo och de 

mänskliga miljöerna.27 Denna uppdelning hjälper till att skapa ett främmandeskap mellan det 

mänskliga och det utomjordiska som förstärker spänningen i filmen. 

Xenomorfens svarta exoskelett och biomekaniska design hjälper den att lätt gömma sig i 

rymdskeppet Nostromos mörka korridorer, vilket filmskaparna drar nytta av. I flera scener så 

gömmer sig monstret i bakgrunden av bilden, och publiken kan se vart det befinner sig om de 

vet vart de ska titta. Men även om man vet att den finns där så är det svårt att urskilja monstret 

från mörkret och teknologin runt omkring, och filmskaparna har arbetat aktivt med designen 

av rymdskeppet Nostromo samt ljus och mörker för att skapa en omgivning där xenomorfen 

kan smälta in. I scenen där Dallas kryper genom lufttrummorna står xenomorfen precis bakom 

honom, men den syns inte förrän han lyser en lampa på den. I scenen där Ripley beger sig 

                                                      
26 Snyder, Daniel D., The Horrible Philosophy Behind the Star of ‘Alien’, H.R. Giger’s Xenomorph, 2014 
27 Alien: A Critical Analysis of Ridley Scotts Classic Sci-fi Horror Film, https://popculture.knoji.com/alien-a-

critical-analysis-of-ridley-scotts-classic-scifi-horror-film/, 2010, Hämtad 2017-11-10 
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iväg i nödkapseln gömmer sig xenomorfen mitt framför ansiktet på henne och publiken, men 

den smälter samman så väl i bakgrunden att den knappt syns även när man vet att den är där. 

Whitlatch talar om hur en varelse behöver ha en anatomi som hjälper den att utföra sin roll i 

berättelsen, och detta är väldigt tydligt under hela xenomorfens utveckling.28 Facehuggern roll 

är att infektera en karaktär genom munnen och dess anatomi är därför specialdesignad för att 

kunna gripa tag runt ett huvud och hålla kvar greppet, samt föra in en snabel i karaktärens 

mun. De långa, fingerliknande benen är positionerade runt dess kropp på ett sådant sätt att den 

kan få ett stadigt tag runt ett huvud och med hjälp av svansen hålla ett grepp runt halsen så att 

den inte glider av. Syran i blodådrorna skyddar facehuggern från försök att skära av benen för 

att kunna slita bort den. Chestbursterns vassa tänder och maskliknande form låter den snabbt 

kunna kämpa sig ut från insidan av en bröstkorg och lätt kunna gömma sig i trånga utrymmen 

medan den växer till sig. Den fullvuxna xenomorfens långa smala kropp gör den både fysiskt 

överväldigande och rörlig så den lätt kan ta sig fram bland rymdskeppets trånga utrymmen 

men samtidigt överrumpla besättningen. Dess mörka färg och våta kropp gör att den smälter 

in i de mörka och rökiga korridorerna på rymdskeppet. Det intressanta i denna film är att 

designerna på monstren gjordes innan filmen producerades. Xenomorfens utvecklingsstadier 

kommer från konstverk målade av H.R. Giger och dessa tavlor inspirerade både regissören 

Ridley Scott och författaren Dan O’Bannon. Versionerna i filmen har inte ändrats särskilt 

mycket från originalverken och det är svårt att som utomstående veta hur mycket av 

monstrens design som påverkat berättelsen och vice versa. 

Noël Carroll diskuterade i sin bok om vikten av upptäckande när det kommer till hur publiken 

påverkas av ett filmmonster, om får se monstret på egen hand, eller samtidigt som 

karaktärerna. I Alien så får publiken bara se xenomorfen samtidigt som karaktärerna, men de 

får ändå se mer än karaktärerna. I scenen där man först få se xenomorfens fullvuxna form, så 

upptäcks den av Brett som blir monstrets nästa offer. Publiken får således se monstret 

samtidigt som karaktären, men eftersom han inte kan föra informationen vidare till de andra, 

så har publiken ett övertag i förhållande till karaktärerna. 

Att tillämpa Carrolls Complex Discovery Plot på Alien kan tyckas komplicerat då 

besättningen på Nostromo attackeras av tre till synes olika monster i följd, men sekvensen är 

vid närmare undersökning väldigt rättfram. Onset sker redan i öppningssekvensen när 

Nostromos dator tar emot radiosingnalen från planeten och besättningen skickas för att 

                                                      
28 Whitlatch, Science of Creature Design, s. 9 
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undersöka det. När sen Kane blir attackerad av facehuggern kan monstret ses som starten av 

discovery-segmentet, men är fortfarande en del av onset och det ses i varelsens narrativa 

funktion. Facehuggern är visserligen ett steg i xenomorfens utveckling men den är inte 

filmens monster. Dess funktion är helt enkelt att leverera filmens monster till besättningen. 

Discovery startar istället väldigt plötsligt och effektivt i den ikoniska scenen där chestburstern 

slår sig ut ur Kane. Innan den scenen så är facehuggern bara en okänd varelse som håller sig 

fast runt en mans huvud men efteråt så vet man att det bara var början och nu är ett monster 

lös på skeppet som dödar människor. Discovery-sekvensen fortsätter genom besättningens 

sökande av monstret genom skeppet och dess ventilationstrummor fram tills scenen där 

xenomorfen attackerar Dallas. Det markerar starten på confirmation: besättningen känner till 

xenomorfen och hur den rör sig kring skeppet, nu måste de ta reda på hur de kan bekämpa det. 

Confirmation består av en handful scener där besättningen diskuterar hur de kan bekämpa 

xenomorfen och övergår till confrontation när de beslutar sig för att helt enkelt överge 

skeppet. Confrontation är sen en eskalering av besättningens försök att hinna undan från 

skeppet innan monstret kommer ikapp dem och till slut besegras xenomorfen genom att kasts 

ut i rymden. 

3.2 The Thing: Hamnbytaren 

3.2.1 Synopsis 

The Thing utspelar sig på en forskningsstation i Antarktis bemannad av piloten och 

protagonisten Macready, läkarna Blair och Copper, radiomannen Windows, kocken Nauls och 

ett halvdussin forskare, däribland Palmer, Childs och Norris. Filmen öppnar med ett par män i 

en helikopter som jagar en hund genom Antarktis landskap och de når forskningsstationen 

som huvudkaraktärerna bor på när helikoptern kraschar. Det visar sig att hunden är en 

utomjordisk varelse med förmågan att döda och absorbera andra varelser för att sedan anta 

deras skepnader och har redan absorberat några av männen på basen. Macready och de andra 

karaktärerna brottas med paranoia medans de försöker att utveckla metoder för att identifiera 

hamnbytaren innan den dödar de alla. 

3.2.2 Denotation 

Hamnbytaren i The Thing visar aldrig sitt rätta utseende i filmen, men i de scener där den 

byter form visas en mängd återkommande tecken som kommer ligga i fokus för analysen. I 

kennel-scenen så får publiken se en missbildad skepnad med ett hundliknande huvud, 

insektsliknade ben, malplacerade ögon och tarmar och andra inälvor som spiller ut ur 
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skepnaden. Den sprider ut ett antal tarmliknande tentakler som trevar sig runt rummet och 

griper efter de andra hundarna. När hamnbytaren blir hotad, så gror det fram två stycken 

trefingrade armar som sträcker sig upp mot taket och försöker att dra iväg kroppen. 

De vanligaste formerna som syns när hamnbytaren går mellan skepnader är köttiga klumpar 

med benbitar, insektsdelar och triangelformade tänder. När hamnbytaren i form av Fuchs 

försöker att fly från basen så är dess händer ett par blodiga och missbildade klumpar med ben. 

Norris mage och Palmers huvud öppnar upp sig på längden och trekantiga benbitar används 

som tänder när den attackerar människorna. Hundformen och hamnbytaren i form av 

forskaren Norris utvecklar långa insektsliknade ben och tarmliknande tentakler som den 

använder för att treva sig runt rummet och båda skepnaderna försöker att fly genom att lyfta 

sig mot taket.29 

I slutscenen så dyker hamnbytaren upp ur marken, där den har tagit formen av en blandning 

av alla tidigare former som sett under filmen. Kroppen är mycket större än en människas och 

är försedd med både maskliknande och tarmliknande tentakler. Den har ett människoliknande 

ansikte, med en hundkäke som gror ur sidan på det och ett till hundhuvud som växer ut ur 

magen. 

3.2.3 Konnotation 

Huruvida hamnbytaren kan räknas som ett eller flera monster är något som bör diskuteras 

innan analysen kan gå vidare. Filmen behandlar det som en individ men den fungerar mer 

som en samling encelliga organismer som har ett kollektivt medvetande. Den tar över sina 

offer genom att konsumera deras kroppar och använda massan för att ta offrets plats. Varje 

enskild cell har förmågan att absorbera varelser och anta deras skepnad och även blodceller 

från hamnbytare försöker att undfly sådant som kan skada det. De tillfällen som olika 

hamnbytare verkar arbeta mot varandra, så kan det mer tolkas som att varelsen offrar en liten 

del av sig själv för att helheten ska kunna leva vidare, likt ödlor med förmågan att avskiljas 

från sin svans för att undfly rovdjur. På ett rent logiskt plan så rör det sig om en stor mängd 

encelliga parasiter, men då alla för det mesta arbetar mot samma mål så kommer detta arbete 

att se hamnbytaren som en varelse. 

Huruvida hamnbytaren kan klassas som en chimär eller en diskret varelse är något av en 

detaljfråga. Hamnytaren kan med viss övertygelse kallas för diskret då det i grunden inte 

                                                      
29 Se bilaga 4 
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bygger på en kombination av två eller flera djur. Den kan även räknas som en chimär då dess 

levnadssätt bygger på att anta andra djurs skepnad och blandar olika anatomier när den väl 

avslöjas, samt att publiken aldrig får se hur den egentligen ser ut. Den är också ett monster 

som i stor mån personifierar paranoia. Dess förmåga att absorbera andra varelser och inte bara 

anta deras skepnad utan också deras beteende och minnen hjälper den att gömma sig mitt 

bland dess offer. Om man kopplar hamnbytarens design till dess narrativa funktion så ligger 

det större vikt på dess förmåga att blanda anatomi från andra djur och människor och borde på 

så sätt klassas som en chimär. 

Det är intressant att se hur hamnbytaren attackerar sina offer. Tentaklerna som den griper tag 

med liknar mer blodiga tarmar och dess tänder är mer som vässade benbitar. Det verkar mer 

som om den anpassar sin inre anatomi till de redskap den behöver istället för att använda 

eventuella naturliga vapen som den får genom att absorbera sina offer. I de flesta scener där 

karaktärerna upptäcker monstret försöker det att fly istället för att kämpa tillbaka. De enda 

gångerna det attackerar människorna är scenen med blodproverna, då de flesta karaktärerna är 

fastbundna och i slutkonfrontationen, där hamnbytaren både har ett storleksmässigt övertag 

samt ingenstans att ta vägen. 

Precis som xenomorfen i Alien så använder sig hamnbytaren av mänsklig anatomi för att öka 

spänningen och skräcken i filmen. Delvis för att skapa paranoia genom att anta människors 

skepnad och beteende för att ta deras plats och söka nästa offer, men också i hur den använder 

interna kroppsdelar för att attackera sina offer. En varelse som kan förklä sig till människor 

för att sedan smyga sig på och attackera dem är skrämmande i sig då man inte vet vem som är 

ett hot förrän det är för sent. Men att se en människa öppna upp magen kantad med vassa 

tänder eller dela sitt huvud på mitten för att attackera blandar paranoian och försvarsinstinkten 

med ett starkt obehag av att se något så familjärt bete sig så onaturligt. 

3.2.4 Narrativ analys av hamnbytaren 

Just i slutscenen så blir hamnbytarens utseende väldigt intressant. Istället för att anta 

skepnaden av någon av de kvarvarande människorna för att försöka överlista dem så 

absorberar den deras massa för att göra sig så stor som möjligt. Den tar sedan en skepnad som 

kombinerar delar av alla de skepnader den tagit hittills i filmen. Blairs mänskliga gestalt 

blandas med huvudet från hunden i början och de olika insektsliknade och maskliknande 

kroppsdelar som dykt upp däremellan ger en kort sammanfattning av händelserna genom 

filmen. 
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Precis som i Alien så blir publiken bara medvetna om hamnbytaren i The Thing samtidigt som 

karaktärerna gör det. Detta förstärker paranoian som karaktärerna känner då varken 

karaktärerna eller publiken vet vem som är hamnbytare förrän de blir upptäckta.  

Carrolls complex discovery plot är väldigt rättfram i the Thing. Onset är igång redan i starten 

när vi får se hunden jagas av helikoptern. Publiken vet att det är något fel men inte vad det är. 

Karaktärerna arbetar med att ta reda på varför hunden var jagad vilket leder till discovery när 

de får se hunden försöka ta över de andra hundarna på basen. Karaktärerna vet nu att det finns 

ett monster och när de ser kopian av Fuchs som försöker fly vet de att monstret fortfarande 

lever och kan vara vem som helst av dem. Här går filmen vidare till confirmation och 

karaktärernas sökande efter en metod för att kunna ta reda på vem av dem som är hamnbytare, 

och det är det här segmentet som hela filmen bygger kring. Både karaktärerna och publiken 

frågar sig vem som är människa och inte, samt hur man kan veta vem som man kan lita på. 

Det dröjer till filmens sista 20 minuter tills de lyckas utveckla en metod för att testa folk och 

filmen går då väldigt fort in i confrontation-segmentet och den slutgiltiga striden är över på 

några minuter. Hamnbytarens styrka ligger i att inte bli påkommen så när karaktärerna vet 

vem som är monstret krävs det inte mycket för att bekämpa det. 

3.3 Rovdjuret: Rovdjuret 

3.3.1 Synopsis 

Rovdjuret följer kommandosoldaten Dutch, och hans mannar samt CIA-agenten Dillon, som 

beger sig in i en centralamerikansk djungel för att rädda en amerikansk diplomat vars 

helikopter hat störtat på fientligt område. Efter att ha hittat diplomatens störtade helikopter 

och spår av en gerillatrupp som tagit diplomaten till fånga, upptäcker de resterna av en annan 

amerikansk patrull som blivit flådda och upphängda i ett träd. Publiken får veta att de är 

förföljda av något då vi vid upprepade tillfällen får se soldaterna ur ett fågelperspektiv med 

vad som verkar vara en infraröd kamera och ett klickande läte hörs. Soldaterna lyckas inte 

rädda diplomaten, men de tar en gerilla som fånge. 

På väg till upphämtningsplatsen börjar soldaterna känna sig iakttagna. Medans fången 

försöker fly attackeras en av soldaterna bakifrån av en skepnad likt en hägring.30 Skepnaden 

jagar soldaterna en och en och de listar ut at den är en utomjordisk jägare. Soldaterna försöker 

                                                      
30 Se bilaga 8 
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att nå upphämtningsplatsen men rovdjuret jagar dem en och en och till sist är bara Dutch kvar 

som utmanar rovdjuret på tvekamp. 

3.3.2 Denotation 

Rovdjuret är en lång, muskulös tvåbent anatomiskt mänsklig gestalt med grönflammig hud. 

Armar, ben och bröstkorg är beklädda med bitar av rustning i metall vilka är sammanbundna 

med ett nät. På högra vristen sitter ett par fastmonterade knivar. Ett teknologiskt metalliskt 

föremål sitter fästat på vänstra axeln. Varelsen har klor längst ut på fingrar och tår. Huvudet är 

täckt med en metallhjälm och varelsen har långa tjocka håraktiga tuber som växer ut ur 

sidorna på huvudet.31 Pannan och hjässan är kal och nästan platt. Ögonen är klargula. Käkarna 

är försedda med fyra stycken chelicerer sammanbundna med hudflikar som öppnar upp 

munnen, vilken är försedd med skarpa huggtänder.32 

3.3.3 Konnotation 

Rovdjurets utseende för tankarna väldigt fort till olika slags krigare. Den glesa rustningen 

sammanbunden med nät är väldigt representativ för den kulturella bilden av barbariska 

krigare som har spridits genom människans historia. Den gröna hudfärgen och det dreadlocks-

liknande ’håret’ ger en utpräglad bild av djungelkrigare. Metallmasken som täcker ansiktet 

och klorna som sitter fastsatta vid vristen ger ett utseende som är väldigt karakteristiskt för en 

gladiator från romartiden. Men trots varelsens forntida utseende så är den väldigt futuristisk. 

Den har ett optiskt kamouflage som böjer ljuset runt omkring den och gör den nästan osynlig i 

den varma djungeln, då kamouflaget får den att likna en hägring eller luftspegling. Masken 

den bär är utrustad med infraröd syn och styr en högteknologisk kanon som sitter fastsatt på 

vänstra axeln och som siktas med hjälp av en laser. 

Till skillnad från xenomorfen från Alien och hamnbytern från the Thing så klassas rovdjuret 

tydligt som en diskret varelse enligt Whitlatchs definition. Visserligen har den en mänsklig 

struktur med den upprättstående muskulösa kroppen men den hör tydligt till en ras av 

liknande varelser med en egen kultur och historia. Bilden av rovdjuret som en utomjordisk 

krigare är ingen tillfällighet. Grunden för rovdjurets design kommer från ett konstverk som 

avbildade en rastafarikrigare som specialeffekts-skaparen Stan Winston såg och direkt kände 

att det skulle kunna bli basen för en minnesvärd varelse.33 Rovdjuret har visserligen många 

                                                      
31 Se bilaga 5 
32 Se bilaga 6 och 7 
33 Duncan, Jody, The Predator is Born, 2012 



 

20 

 

konnotationer till historiska krigare men dess karaktär är en jägare. Detta berättas inte bara 

genom dess beteende utan även dess utseende. Från dess utstyrsel hänger det troféer såsom 

döskallar, benbitar och tänder. Rovdjuret är utrustat med kamouflage, infraröd syn, metalliska 

klor liknande jaktknivar och en axelmonterad kanon som kan liknas vid ett jaktgevär. 

Rovdjuret spenderar filmen med att smyga sig på sina offer och efter att ha dödat dom så 

samlar den in jakttroféer, flår dem och hänger upp dem likt en jägare som slaktar sitt byte. 

3.3.4 Narrativ analys av rovdjuret 

Carrolls complex discovery plot kan även i den här filmen delas upp i tydliga segment. Onset 

i filmen kommer in när Dutch och hans män hittar soldaterna som blivit upphängda och 

flådda. Publiken får också se hur något förföljer dem genom att visa karaktärerna genom 

rovdjurets ögon. Vi informeras också om att det inte är mänskligt genom de klickande ljud 

som hörs när det perspektivet visas. Discovery sker gradvis från det att Anna ser Hawkins bli 

dödad fram tills de fångar rovdjuret i det improviserade fångstnätet. Där börjar confirmation-

segmentet då karaktärerna försöker att komma undan medan rovdjuret jagar dem en och en. 

Confirmation slutar i scenen då Dutch täckt i lera listar ut hur rovdjurets syn fungerar och 

filmen går in i confrontation-stadiet när han börjar planera hur han ska kunna bekämpa 

rovdjuret.  

4.0 Slutdiskussion 

4.1 Monstren 

Syftet med denna uppsats var att försöka besvara följande frågeställningar: 

• Hur kan man använda monstrets design som en narrativ funktion inom sci-fi-skräck?  

• Vilken narrativ funktion har monstrens design i filmerna Alien, The Thing och 

Rovdjuret? 

Monstren i dessa tre filmer personifierar varsin typ av rädsla. I Alien handlar skräcken mycket 

om det okända, men också om uråldriga rädslor som ormar. Det är också många tydligt 

sexuella rädslor i filmen. Dessa faror framkommer starkt i varelsens utseende då de olika 

stadierna har detaljer som bygger kring mänsklig anatomi men som framställs som något 

onaturligt. Xenomorfens tre utvecklingsstadier är inte bara slemmiga och hotfulla, men deras 

olika utseende kopplas också väldigt starkt till deras funktion i berättelsen samt deras platser i 

the complex discovery plot. 
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I the Thing står hamnbytaren för paranoia och detta drivs med hjälp av att vi helt enkelt inte 

får se monstret. Funktionen i dess design är att den förklär sig till karaktärerna. När publiken 

istället får se monstret är det istället mindre skrämmande. Hamnbytaren är visserligen ett hot, 

men både skräcken och det narrativa hos monstret ligger i att vi inte vet vem som är ett 

monster. 

I Rovdjuret så är den centrala rädslan som behandlas människans plats i toppen av 

näringskedjan. Genom årtusenden så har människan jagat andra djur och utvecklat bättre och 

bättre metoder för att kunna jaga. Helt plötsligt dyker det upp något som är både starkare än 

oss och mer teknologiskt utvecklat som jagar människor precis som människor har jagat djur. 

Detta blir ännu tydligare då de människor som jagas är vältränade och välutrustade 

kommandosoldater. Utseendemässigt så visas detta genom rovdjurets nästan mänskliga 

gestalt, förutom att den är mycket längre än en människa och väldigt muskulös samt utrustad 

med vapen som tydligt påminner om högteknologiska versioner av klassiska jaktvapen. 

De tre monstren personifierar olika typer av rädslor vilket speglas i deras utseende samt hur 

de gestaltas i filmen.  

4.2 Creature Design 

Hur kan man då använda sig av creature design för att förstärka en skräckberättelse? Efter att 

ha analyserat de tre filmerna så anser jag att kärnan ligger i vad för sorts skräck man vill 

förmedla. Till exempel om man vill man att skräcken ska bottna i flyktinstinkten kan man till 

exempel bygga ett monster kring farliga rovdjur som tigrar eller krokodiler. 

Jag vill påstå att vikten med creature design är att främst av allt veta vad man vill att ens 

varelse ska göra. När man vet vilka egenskaper en varelse behöver för att kunna fylla sin roll i 

berättelsen så kan man lätt hitta en anatomi som låter den att utföra sitt jobb så att säga. 

Antingen om man blandar olika djur med de egenskaper man behöver eller bygger upp en 

anatomi från grunden. Det viktigaste är att man har koll på vad för berättelse man skapar, 

vilka teman som ingår och vilka konventioner man kommer använda sig av så att man skapar 

ett monster som passar in i den värld man bygger upp.  

För att veta hur man kan skapa nya varelser med trovärdighet behöver man först studera 

anatomin hos levande eller utdöda djur från verkligheten. Som creature designer använder 

man sig av djur och anatomi som publiken känner igen för att skapa något nytt. 
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Stan Winston har ofta sagt att han inte skapar varelser, han skapar karaktärer och det är en 

filosofi som delas av bland andra Terryl Whitlatch och Phil Tippet. Oavsett hur mycket eller 

hur lite som en varelse medverkar i en berättelse, så är det viktigt att man behandlar dem med 

lika stor respekt som vilken annan karaktär som helst, och tar sig tid att ge varelserna en 

bakgrund, en vilja, motivationer och personlighet. Ett monster utan karaktär är lika intressant 

som en människa utan personlighet. 
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5 Rovdjuret med mask - skärmdump 

 

6 Rovdjuret utan mask - skärmdump 
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7 Chelicerer 

 

8 Rovdjurets kamouflage 

 


