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Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning var att genom en jämförelse mellan originalet och nyinspel-
ningen av filmen The Hills Have Eyes (1977 av Wes Craven, 2006 av Alexandre Aja) analy-

sera filmiska representationer av monstrositet. Undersökningen vilade på föreställningen att 
det monstruösa som en filmisk framställning är beroende av en tolkning som resulterar i en 
upplevelse av monstrositet, och att denna tolkning är knuten till en social verklighet som ser 
olika ut i olika historiska skeden. Teoretiska utgångspunkter skapades med förankring i Fou-
caults idéer kring diskurser, men även i Ulrich Becks beskrivning av risksamhället samt An-
thony Giddens och Zygmunt Baumans tänkande beträffande modernitetens villkor. Under-
sökningen genomfördes som en innehållsanalys som utgick ifrån att välja undersökningsob-
jekt och att definiera vad undersökningen skulle fokusera på, varpå objekten observerades, 
observationerna kategoriserades, kategorierna analyserades och resultatet sammanställdes i en 
rapport. Arbetet ledde fram till tre övergripande slutsatser: 1. Det monströsa har genomgått en 
transformation som går att förklara med utgångspunkt från teorier om samhällets utveckling i 
modern tid; 2. Monstrositeten har utvecklats från att vara ett biologiskt faktum till att bli in-
förlivad i samhällsutvecklingen; 3. Utanförskap fungerar, både socialt och geografiskt, som en 
orsak för det monstruösa, men detta kommer till skilda uttryck vid de två olika historiska tid-
punkterna. 
 
Nyckelord: skräckfilm, nyinspelningar, representationer, innehållsanalys, risksamhället 
 
 
The purpose of this essay was to make a comparison between the original version and the 
remake of The Hills Have Eyes (1977 directed by Wes Craven, 2006 directed by Alexandre 
Aja) regarding representations of monstrosity in film. The analysis takes its position in the 
notion that cinematic staging of monstrosity is connected to an erratic social and historical 
context. Theories on discourse and the consequences of modernity offered a starting point to 
understand and describe this relationship. The observations and examination was conducted 
with content analysis and resulted in three central conclusions: 1. Monstrosity has transformed 
in a way that can be explained with theories on the changes of the modern world; 2. Mon-
strosity has evolved from a biological fact to a part of social change; 3. Geographical and so-
cial segregation is a source for monstrosity, but this is expressed by different means in differ-
ent historical settings. 
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Inledning 

Under 1970- och 1980-talen genomlöptes amerikansk filmproduktion av en farsot, vars ut-
trycksformer och allmänna framtoning spred svallvågor över stora delar av västvärlden. En 
rad unga regissörer började under denna period producera en typ av film som inte bara tänjde 
på gränserna för vad som traditionellt gestaltats i mediet, utan som även fick stor genom-
slagskraft med avseende på filmernas publika mottagande. Dessa filmer brukar insorteras un-
der rubriken slasher; ett begrepp som mycket illustrativt förklarar filmernas övergripande 
innehåll. Berättelserna uppvisar en hel del gemensamma drag och är i allmänhet väldigt 
okomplicerade – vanligen utspelar sig narrativet i vildmark eller förortsmiljöer, där en eller 
flera våldsverkare förgriper sig på ett sällskap ungdomar. Filmernas genomslagskraft gick 
bland annat att mäta i kronor och ören. De spelades in med förhållandevis enkel utrustning, 
rollistan befolkades av oetablerade skådespelare i små ensembler, och produktionsmiljön med 
avseende på tekniska och personella resurser präglades av idealism och till viss del amatör-
skap. Sammantaget gjorde detta att filmerna var billiga att spela in, samtidigt som de fann en 
stor publik bland företrädesvis unga filmtittare. Filmer som Halloween (Carpenter 1978) och 
Friday the 13

th (Cunningham 1979) blev stora ekonomiska framgångar med avseende på för-
hållandet mellan satsat kapital och avkastning1. 
 
Men slasherfilmernas genomslag omfattade inte bara biljettintäkter och besöksfrekvenser i 
biograferna. De initierade en debatt kring vad som i Sverige kom att kallas videovåld, där in-
nehållet i filmerna problematiserades utifrån föreställningen att det hade en negativ inverkan 
på åskådarna. Debatten fördes bland annat inom ramen för Hem och skolas verksamhet, där 
föräldramöten genomfördes i syfte att upplysa föräldrar om vad deras barn kunde ta del av i 
videobutikerna. Jag minns själv när min mamma och pappa kom hem efter ett sådant möte 
och berättade om en rad filmklipp de hade fått ta del av i upplysningssyfte. Jag gick i mellan-
stadiet och lyssnade med stor fascination på deras berättelse om vad de hade fått uppleva un-
der kvällen. Långt senare, när jag själv var gammal nog att se filmen mina föräldrar hade sett 
delar ur, insåg jag att det rörde sig om en klassiker och stilbildare i genren – The Beyond (Ful-
ci 1980). 
 
Diskussionen kring filmvåldets skadeverkningar fördes inte bara i hemmen utan även i all-
männa media. I ett (ö)känt exempel diskuterades filmvåld, distributionskanaler och den teknik 
med vilken filmerna gjordes tillgängliga som en del av en gemensam problematik. Filmvål-
dets kritiker argumenterade för att inte bara filmerna, utan även videobandspelaren borde för-
bjudas i ett försök att stoppa filmvåldet och dess skadliga inverkan på sin publik2. Debatten 
kring filmens ohälsosamma beskaffenheter blomstrade under början av 1980-talet, men den 
var ingalunda nyfödd. Allt sedan filmens tillblivelse för ungefär 120 år sedan har den ankla-
gats för att vara degenererande eller moraliskt korrumperande (Cook 1996). Min uppsats 
kommer inte att handla om filmvåld, dess eventuella skadeverkningar eller den censurdebatt 
som i alla tider kringgärdat bland annat skräckfilm, men denna typ av diskussioner speglar ett 
speciellt förhållande mellan film och sociologi som jag gärna vill använda som utgångspunkt i 
min undersökning. Nämligen det att film inte finns till i ett socialt vakuum, som en statisk 
struktur av sammanfogade tagningar och scener. Den existerar som en skapelse med ett intimt 

                                                 
1www.imdb.com och www.boxofficemojo.com redovisar försäljning och uppgifter om budget. 
2 Debattprogrammet som åsyftas hette Studio S och avsnittet i fråga sändes i början av december 1980 (se delar 
av det på www.youtube.com), men debatten återupptogs bland annat i Siewert Öholms debattprogram Svar Di-

rekt ungefär tio år senare. Fler exempel återfinns i Danielsson (2006). 
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förhållande till den historiska, kulturella och sociala kontext i vilken den produceras, sprids 
och tas emot. 
 
Nu har ungefär 35 år gått sedan slasherfilmernas storhetstid inleddes, och plötsligt har ett nytt 
filmiskt femomen framträtt i sådan omfattning att det känns berättigat att tala om en trend 
eller en tendens3. De gamla filmerna från 1970- och 1980-talen har återuppstått i form av ny-
inspelningar, och nu, liksom för 35 år sedan, utgör de en del av en omfattande och lukrativ 
masskultur. Filmerna är inte markörer för någon obskyr subgenre. Tillgängligheten på film är 
inte längre begränsad på det sättet som den var då censur försvårade konsumtionen av oklipp-
ta filmer4. Friday the 13

th (Nispel 2009) gick strax efter premiären upp på plats 15 över de 
mest sedda, R-klassificerade filmerna i USA och spelade under öppningshelgen in drygt 
40 000 000 dollar i 3 100 biografer. Liknande framgångar rönte nyinspelningarna av The Tex-

as Chainsaw Massacre (Nispel 2003), My Bloody Valentine (Lussier 2009) och Halloween 
(Zombie 2007). Nyinspelningen av The Hills Have Eyes (Aja 2006), som jag strax kommer att 
återkomma till har hittills spelat in 70 000 000 dollar world-wide (www.boxofficemojo.com). 
 
Med hänsyn till att denna typ av filmer är så populära och så integrerade i vår efterfrågan på 
underhållning är det också relevant att ställa sig frågor kring vad stoffet i filmerna utgörs av. 
Skräckfilmer är beroende av att kunna skrämmas eller väcka anstöt. Däri ligger villkoren för 
deras existens5. Och för att kunna skrämmas behöver de tillgripa teman som genom tysta 
överenskommelser med en tilltänkt publik faktiskt väcker denna typ av känslor. Skräck som 
populärkulturellt fenomen kräver en åskådarskara som tolkar dess narrativ som något monst-
ruöst och otäckt, och dessa tolkningar är kopplade till specifika kulturella och sociala utrym-
men i historien. 
 
Mitt arbete fokuserar på just dessa kulturellt och historiskt bundna teman. Jag har för avsikt 
att granska skräckfilm i originalversion och som nyinspelning för att på detta vis komma fram 
till vad som vid två skilda tidpunkter har förutsatts vara det monstruösas orsaker. Det jag in-
tresserar mig för är de variationer som uppträder när samma historia berättas vid två olika 
tillfällen, eftersom jag misstänker att dessa variationer återspeglar en social förändring som 
har skett under perioden mellan tillfällena. 

                                                 
3 Det går att läsa om nyinspelningar och original på www.imdb.com, och några av de amerikanska sjuttio- och 
åttiotalsfilmer som har nyinspelats under 2000-talet och som återfinns i sortimentet hos de stora, svenska inter-
netfilmbutikerna är: The Hills Have Eyes, Friday the 13th, Halloween, Nightmare on Elm Street, My Bloody 

Valentine, The Toolbox Murders, The Amityville Horror, Dawn of the Dead, The Omen, The Texas Chainsaw 
Massacre, Black Christmas, Prom Night, Last House on the Left och The Hitcher. 
4 Mina tidigaste kontakter med ocensurerad skräckfilm var i form av tredje- eller fjärdegenerationens VHS-
kopior, tillhandahållna efter telefonbeställning för 100 kr styck av en källa jag aldrig träffat. Hans nummer hade 
jag fått av en annan entusiast som gick till väga på samma sätt. Läs aktuell information om svensk filmcensur 
här: http://www.sweden.gov.se/sb/d/12796/a/141383. 
5 Frågan om vad skräckfilm egentligen är tangerar både filosofi, psykologi, filmvetenskap och sociologi och jag 
vill inte fördjupa mig i den frågan i detta sammanhang. Intresserade kan läsa mer om denna avgränsning ur flera 
olika perspektiv i Marc Jancovichs bok Horror – the film reader (2002). 
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Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
Syftet med denna uppsats är att genom en jämförelse mellan originalet och nyinspelningen av 
filmen The Hills Have Eyes (1977 av Wes Craven, 2006 av Alexandre Aja) analysera filmiska 

representationer av monstrositet. Min målsättning är att dra slutsatser kring vad som i vår 
samtid fungerar som förklaringar till monstruöst beteende och som därför har en narrativ legi-
timitet i en skräckberättelse. Jag vill också koppla resonemanget kring denna narrativa legiti-
mitet till några teorier om samhällets och modernitetens utveckling de senaste 20 åren. 
 
Vad är monstrositet? Jag låter begreppet representera de beteenden och de egenskaper hos 
vissa karaktärer som syftar till att åsamka andra karaktärer fysisk eller psykisk skada. Det 
monstruösa har därmed en riktning och ett objekt (skada riktad mot andra karaktärer), men det 
avslöjar inget om de motiv eller de moraliska aspekter som vidhäftar begreppet, och som det 
sannerligen finns anledning att problematisera. Begreppet är närbesläktat med ondska, och då 
som en filmisk representation av fenomenet, men det måste med nödvändighet konstrueras 
som ett avgränsat begrepp som används just i det sammanhang jag har för avsikt att använda 
det. Det mångtusenåriga, filosofiska sökandet efter ondska eller monstrositet i formen av en 
allmängiltig och definierbar storhet har nämligen en tendens att vara ett hopplöst sökande, 
bland annat därför att, som Zygmunt Bauman förklarar, det onda förklaras just av dess obe-
griplighet: 
 

Frågan ”Vad är det onda?” är omöjlig att besvara, därför att det vi har en benägenhet att kalla 

ont är just den form av orätt som vi varken kan förstå eller ens artikulera klart; än mindre kan vi 

fullt tillfredsställande förklara dess närvaro. Vi kallar detta slag av orätt för ont av det enkla skä-
let att det är obegripligt, obeskrivligt och oförklarligt (Bauman, 2006, s. 65). 

 
I diskussionen kring det allmängiltigt onda och de moraliska aspekterna av monstrositet när-
mar vi oss filosofins domäner och där hör definitionen inte hemma. Däremot kommer jag att 
låta begreppet ondska (hur obegripligt, obeskrivligt och oförklarligt det än må vara) färga 
definitionen av det monstruösa, därför att denna färgning ger monstrositeten en startposition 
som är nödvändig i distinktionen mellan karaktärer i berättelsen. Denna startposition fungerar 
som en skiljelinje mellan karaktärerna mördare och offer; två karaktärer som kan vålla var-
andra fysisk eller psykisk skada, men som gör det av helt skilda anledningar. 
 
Arbetet tar sin utgångspunkt i två frågeställningar: 

• På vilket sätt förklaras det monstruösa i original och nyinspelning av The Hills Have 
Eyes? 
Jag är intresserad av att studera hur filmerna placerar denna typ av beteenden och 
egenskaper i ett orsakssammanhang. Frågeställningen syftar till att inringa bakgrunds-
faktorer som föranleder det illasinnade hos karaktärerna i filmernas narrativ – vad 
gjorde dem monstruösa och hur beskrivs den historia som ledde fram till detta till-
stånd? 
 

• Vad representerar orsakssammanhangen/förklaringarna av det monstruösa i sin re-
spektive samtid? 
Frågeställningen är formulerad med stöd i föreställningen att film är ett representa-
tionssystem. Jag berörde detta i inledningen och återkommer till det senare i texten, 
men redan här går det att föra ett kort resonemang kring vad film som representation 
av en social verklighet innebär och hur detta gestaltas i min frågeställning. Det monst-
ruösa som en filmisk framställning är beroende av en tolkning som resulterar i en upp-
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levelse av monstrositet, och denna tolkning är knuten till en social verklighet som ser 
olika ut i olika historiska skeden. Det jag förväntar mig att få svar på genom att ställa 
denna fråga är alltså vad som är tidstypiskt i skildringarna av det monstruösa. Ambi-
tionen är inte att låta filmerna ge ett sammanfattande testamente över 1970- respektive 
2000-talet, utan att lyfta fram ett par aspekter av vad som vid de olika tidpunkterna ut-
gjort råmaterial för skräckberättelser. Denna frågeställning inrymmer också en jämfö-
relse mellan nytt och gammalt; en jämförelse som syftar till att synliggöra förändringar 
i det levande, sociala, kulturella och historiska sammanhang som skräckfilm blir till i. 

 
Uppsatsens analysobjekt utgörs av original och nyinspelningar, men vad innebär detta? Att 
återvända till redan berättade historier är inget nytt fenomen, vare sig i filmindustrin eller i 
annan berättartradition. Litteraturens historia är genomsyrad av upprepningar, där teman som 
uppnått klassisk status eller upphöjts till kanon har kommit att införlivas i den mänskliga kul-
turens folksjäl. Det vore till exempel ett sisyfosarbete att ge sig i kast med att sammanställa 
varianterna på Shakespeareberättelser i litteratur eller teater – berättelserna är levande i sådan 
grad att sammanställningen ständigt skulle vara inaktuell6. 
 
En nyinspelning är något annat än återanvändandet av ett tidigare använt manus. Poängen 
med att göra en nyinspelning är inte att återge en berättelse ordagrant eller porträttlikt – det 
handlar istället om att återvända till en bekant trakt och till ett sammanhang som går att känna 
igen, utan att för den skull vara identisk med förlagan. Nyinspelningen utgör en repetition 
som ger åskådaren en möjlighet att uppleva det kända igen, men på ett nytt sätt (Horton & 
McDougal 1998). På ett nytt sätt, alltså. Detta är en viktig ingrediens i sammanhanget. Nyin-
spelningen blir poänglös om den är en identisk kopia av originalet. Just detta fick Gus van 
Sant erfara när han 1998 regisserade en ny version av Alfred Hitchcocks klassiker Psycho 
(1960), där varje tagning och sättet de fogades samman på var en exakt kopia av sin förlaga. 
van Sants alster kan i något avseende betraktas som en hyllning till Hitchcock, men filmens 
kommersiella och publika värde som nyinspelning gick förlorat när ”på ett nytt sätt” inte var 
en av ingredienserna7. Precis här, i formuleringen ”på ett nytt sätt”, i variationerna som upp-
står i den nya tolkningen, återfinns uppsatsens objekt och förhoppningsvis svaren på mina 
frågeställningar. 

                                                 
6 I skrivande stund pågår filminspelningar och pjäsuppsättningar av Hamlet, Macbeth, Romeo och Julia, En 
midsommarnattsdröm och ett flertal ytterligare titlar (www.imdb.com). 
7 Steven Jay Schneider diskuterar det problematiska förhållandet mellan de två filmerna i sin artikel A Tale of 

Two Psychos: http://archive.sensesofcinema.com/contents/00/10/psychos.html. 
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Några teoretiska infallsvinklar 
Utgångspunkten för mitt arbete bygger på en distinktion mellan å ena sidan begrepp, och å 
andra sidan vår förståelse av dem. Denna distinktion innebär att ett begrepp kan vara konstant, 
men dess innebörd, funktion och tillämpningsområde kan variera från ett sammanhang till ett 
annat. Till exempel är det lätt att tänka sig att begreppen information eller krig ger helt andra 
associationer idag än det gjorde för hundra år sedan, och att dessa associationer eller mentala 
konstruktioner beskriver något av den verklighet som rådde vid de två olika tidpunkterna. 
Föreställningen att världen i något avseende kan beskrivas som en tankekonstruktion som 
kommer till uttryck genom vårt sätt att tala och tänka är inte ny. Den återfinns redan i Platons 
teori om skillnaden mellan den sinnliga tillvaron och idévärlden. Platon tänkte sig att verklig-
heten så som vi får kontakt med den genom våra sinnen och intryck – det vi hör, ser, känner, 
smakar eller luktar oss till – inte är den enda, och absolut inte den sanna. Den faktiska verk-
ligheten, den bortom sinnenas skuggspel, existerar som en abstraktion. Som en tankekonstruk-
tion och som ett tingens idealtillstånd om vilket faktisk kunskap endast kan nås genom kon-
templation. Det är vanligt att illustrera Platons formteori med matematiska exempel där reso-
nemangen leder till den omöjliga uppgiften att rita den geometriska figuren ABC (en triangel). 
Här möter vi inte bara problemet att rita absolut raka linjer, som faktiskt bara finns till som 
matematiska konstruktioner, utan också bekymret med att den ritade triangeln bara blir ett 
exempel eller en representation av formen triangel, inte triangeln som en allmängiltig sanning. 
Sådan sanning existerar endast som ett genom tankeverksamhet definierat ideal (Russell 
1946/1996). 
 
Efter Platon har ett flertal tänkare befattat sig med idéer om varats sanna natur med utgångs-
punkt just från distinktionen mellan den fysiska verkligheten och upplevelserna av den. Scho-
penhauer tänkte sig i Världen som vilja och föreställning (1819/1992) att tillvaron endast exi-
sterar som en subjektberoende föreställning. Hans filosofiska system förutsätter subjekt som 
uppfattar och tolkar objekt, och att världen finns till just som en sådan tolkning. En radikal 
förståelse av Schopenhauers filosofi ger för handen en tillvaro som inte existerar a priori, utan 
blir till genom att den upplevs och införlivas i en subjektiv föreställningsvärld. Carl Gustaf 
Jung diskuterade hundra år senare i sin analytiska psykologi förekomsten av ett kollektivt 
omedvetet, som inrymmer det sociala kollektivets drifter, begär och undantryckta tankeström-
ningar som inte får utlopp i det offentliga rummet. Jung betraktade detta som en universell 
och medfödd komponent hos människan som varelse (Jung 1968). 
 
Jung, Platon och Schopenhauer beskriver tillvaron som mentala konstruktioner som är bero-
ende av ett socialt sammanhang. De beskriver sammanhang som erfordrar kognitiva processer 
som omedvetet eller genom subjektiv tolkning omsätter den fysiska världen till en meningsbä-
rande ordning. I deras olika världsbilder är subjektet – individen eller kollektivet – en skapan-
de kraft i den begreppsliga världen. En värld som inte blir meningsfull eller, med utgångs-
punkt från Schopenhauers förhållningssätt, ens existerar utan att den uppfattats och förstås av 
ett subjekt. 
 

Världen och språket 
Många tänkare som resonerar kring kommunikation i tal och skrift, gör det med utgångspunkt 
från att språket vi använder oss av när vi kommunicerar är ett symbolsystem. Det vill säga att 
ord som vi använder när vi talar eller skriver refererar till föremål eller tillstånd som inte har 
något att göra med orden som sådana (Liedman 2001). Vi kan låta ordet monstrositet exemp-
lifiera resonemanget. Ordet har ingen egentlig likhet med den egenskap det åsyftar. Det skulle 
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kunna bytas ut till vilken kombination av bokstäver som helst, under förutsättning att vi som 
använder ordet har kommit överens om dess innebörd. Ordets symboliska funktion innebär att 
vi kan tala om dess objekt utan att stå i direkt kontakt med det. Orden tillförs mening när de 
används, och denna mening kan transformeras i olika sociala sammanhang och vid olika tid-
punkter i historien. Verkligheten, dess praktiker och institutioner, står därför i nära förbindel-
se med vårt språk. Förhållandet mellan verkligheten och vårt sätt att tala om och tänka på den 
är något som den franske sociologen Michel Foucault har funderat kring. 
 
Många av Foucaults texter utgår från en ansats att skapa historisk förståelse, men i sitt skri-
vande vänder han blicken från de klassiska sätten att kategorisera historien. Han vänder sig 
mot förfarandet att försöka skapa historisk kunskap genom beskrivningar av historien som en 
sammanhängande utvecklingskedja där skeden glider in i varandra i ett kausalt och logiskt 
flöde. De strukturer som kännetecknar en speciell epok i mänsklighetens historia är, enligt 
Foucaults invändning, inte nödvändigtvis de som är utmärkande för en annan, och på det sät-
tet blir skillnad är ett centralt förhållningssätt i hans historiska analyser (Johansson & Miegel 
1996). Foucault vände sig mot de historiska enheterna och uppmärksammade istället histori-
ens mutationer, diskontinuiteter och brytpunkter. 
 
I sin klassiska analys av Vansinnets historia (1961) beskrivs psykopatologins utveckling just 
med utgångspunkt från den avsaknad av historisk allmängiltighet som begreppet vansinne 
uppvisar. Foucault förklarar hur man har förhållit sig till vansinnet i perioder innan dess in-
ordning i det medicinska fältet, dvs. innan vansinne betraktades som ett uttryck för sjukdom. I 
Foucaults historiesyn har samhällets förhållande till galenskap präglats av ett antal brytpunk-
ter, där vanvettet som begrepp och social kategori har genomgått en omfattande transforma-
tion. Vansinnet har i den historiska utvecklingen från senmedeltid till upplysning och rationa-
lism vandrat från ett utrymme i samhällskroppen som var integrerat i det allmänna livet, till en 
del i ett omfattande institutionaliserings- och interneringsprojekt vid vilket vansinnet förpas-
sades till avskilda platser i samhällets marginaler. Vad Foucault fokuserade på i denna utveck-
ling var inte interneringen i sig, utan den sociala och kulturella innebörd som detta gav uttryck 
för. Han menade att ”den stora inspärrningen” var ett uttryck för en brytning mellan kategori-
erna förnuft och oförnuft. De vansinniga, dårarna och de galna spärrades in tillsammans med 
andra störande, sociala element, brottslingar, lösdrivare och prostituerade, och beskrevs som 
en samhällelig kategori med en viktig gemensam nämnare – oförnuft. Interneringen av van-
sinniga blev samhällets sätt att undertrycka oförnuft. Ett oförnuft som inte hade en naturlig 
plats i rationalitetens tidsålder, i den sociala ordning under vilken den stora inspärrningen 
genomfördes (Nilsson 2008, Foucault 1969). 
 
Någon ambition att bedriva behandling eller vård existerade inte, förrän vid den nästa bryt-
punkt i historien som Foucault identifierade i och med den moderna psykiatrins framväxt. 
Härmed formaliserades inspärrningen genom medicinska institutioner och den auktoritet som 
läkarkåren tillerkändes, och dårskapen underkastades den psykiatriska vården. Men Foucault 
menar att psykiatrins yttersta syfte aldrig var att bota samhällets dårar från sitt vansinne, utan 
att fungera som ett övervakningsprojekt och en garant för social ordning (Nilsson 2008). 
 
Vad Foucault pekar på i sin beskrivning av vansinnets historia – och i flera av hans senare 
verk som bland annat avhandlar kliniker, sexualitet och övervakning och straff – är att histori-
en speglar en process som genomsyras av diskontinuitet och vändpunkter. Vår kunskap om 
världen och dess innehåll är inget som håller på att utvecklats från ett primitivt grundbegrepp 
till en förståelse på ett högre och mer raffinerat stadium. Vetandets historia och framtid är 
inget som genomgår en förädlingsprocess likt en bit kol som sakta pressas till en diamant. 
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Historien är inte en logisk och kausal process där utvecklingsstadier avlöser varandra i en 
serie som rör sig från det rudimentära till det fulländade. Snarare är historien en serie av bryt-
punkter där olika epoker burit med sig egna definitioner av, kunskaper om, och sätt att tänka 
kring skilda fenomen. Varje epok har befolkats av auktoriteter som besuttit begreppsliga defi-
nitionsrätter och därmed dikterat villkoren för vad som går att tänka och säga om fenomenet. 
Denna typ av regelbundenheter – villkoren att tala och tänka om olika ämnen, och de regler 
som dikterade dessa villkor – kallade Foucault diskurser (Foucault 1969). Vansinnet, för att 
använda Foucaults exempel, får sitt innehåll och sin mening i den kontext det framträder, och 
denna mening bestäms av gestalter med inflytande i kunskapsområdet (läkarkåren numera). 
Begreppet är inte ett oföränderligt, vetenskapligt objekt om vilket vi lär oss mer och mer, utan 
en kulturell skapelse som existerar beroende av sitt sammanhang och som en återspegling av 
kultur- och tidsbundna auktoritetsförhållanden. 
 
Detta förhållande noterade även Eva Kärfve (2000) i sin undersökning av diagnoser i svensk 
neuropsykiatri. Hon invänder mot den inom neuropsykiatrin förhärskande föreställningen att 
normalt beteende, och frånvaron av det, är en återspegling av hjärnans funktioner. Kärfve 
menar istället att normalt beteende är handlingar som motsvarar en viss standard, och som 
inte väcker uppseende eller anstöt. Denna standard, föreställningen om normalitet, är en social 
produkt, vilket innebär att det som betraktas som friskt beteende vid en tidpunkt och i en kul-
turell kontext, kan te sig sjukt vid en annan (Kärfve 2000, Liedman 2001). Resonemanget 
leder fram till slutsatsen, som tangerar Foucaults teori om diskurser, att begreppen hälsa och 
sjukdom inte bara är avgränsade till naturvetenskap och mätbara medicinska tillstånd som 
definieras av experter, utan också till det socialt och kulturellt definierade begreppet normali-

tet. Varje social, kulturell och historisk gemenskap har sin egen uppfattning om vad som är 
normalt och vad som inte är det, och skapar därmed sin egen gräns mellan det sjuka och det 
friska. 
 

Film och sociologi 

Vad är egentligen film? Det låter i förstone som en enkel fråga som är lätt att besvara (film är 
rörliga bilder; film är serier av filmkameratagningar; film är underhållning). Det går att for-
mulera okomplicerade definitioner kopplade till mediets tekniska förutsättningar eller dess 
kvalitéer som källa till förströelse, och det är inget fel med det. Tvärtom. Denna typ av be-
skrivningar omfattar givetvis företeelsen film och beskriver en massa aspekter av fenomenet. 
Film är rörliga bilder. Eller rättare sagt: film är serier av stillbilder som när de projiceras i 
tillräckligt hög hastighet skapar illusionen av rörelse8. Film är också serier av filmkameratag-
ningar. Film har sedan mediets barndom konstituerats av sammanfogade filmsnuttar som till-
sammans har skapat inte bara en filmisk helhet och en berättelse, utan också en möjlighet att 
manipulera tid- och rumsuppfattning genom omedelbara klipp från ett sammanhang till ett 
annat. Film finns inte minst till för att underhålla en publik. Genom alla tider har film väckt 
förundran, glädje, sorg, skräck, förtjusning eller filosofiska tankar hos sin publik, och utan 
dessa ingredienser är det tveksamt om mediet skulle ha överlevt. 
 
Filmen är dock mycket mer än så. Den är en integrerad del i en social verklighet. Både beträf-
fande dess produktionsvillkor och i det att den representerar sociala världar som sträcker sig 
bortom de som den enskilda människan möter i sin vardag. Dess tematiska särdrag, likväl som 

                                                 
8 Detta stämmer dock bara till hälften. Numera spelas en betydande andel filmer in med digital teknik som byg-
ger på lite andra principer än de som redogörs för här. Läs mera här: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_cinematography 
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dess socioekonomiska förutsättningar, estetiska företräden och produktionsvillkor i specifika 
skeden i historien, kan studeras empiriskt och avslöja detaljer om världen vi lever i (Casetti 
1999). Leif Furhammar och Folke Isaksson noterade relationen mellan film och dess omvärld 
1968 i boken Film och politik: 
 

Idag är det uppenbart att för många att både den konstnärliga filmen och filmunderhållningen 

samtidigt är avspeglingar av stämningar och strömningar i ett samhälle, av dess ”politik”, att fil-
men inte lever i något sublimt oskuldstillstånd, oberörd av världen, utan också har en politisk in-

nebörd, medveten eller omedveten, uppenbar eller fördold (Furhammar & Isaksson ur Koivunen 
(2008) s. 5). 

 
Detta förhållande observerade också Sigfried Kracauer. Redan på 1940-talet företog han en 
klassisk analys av tysk, expressionistisk film med utgångspunkt från dess sätt att representera 
den tidsanda eller det mentala tillstånd som Tyskland som nation befann sig i under åren efter 
första världskriget. Kracauer hävdade att landets utveckling innan och efter maktövertagandet 
gick att spåra tillbaka till den film som producerades tio år tidigare. Den expressionistiska 
filmen, menar han, speglade den mentala disposition och den känslomässiga status som ut-
märkte landets befolkning under 1920-talet. En mental disposition och en känslomässig status 
som utgjorde den jordmån som nazismen växte upp ur (Kracauer, 1947). Företeelsen film 
omfattar enligt dessa förhållningssätt inte bara mediets interna kvalitéer och produktionstek-
niska förutsättningar, utan bär också ett släktskap till det sociala sammanhang i vilket den 
produceras. 
 
Släktskapet mellan film och samhälle kommer också till tydligt uttryck i dess flitigt omskriv-
na förmåga att väcka anstöt. Sedan filmens tidiga år har den fått utstå kritik för sitt innehåll 
och det skadliga inflytande man förställer sig att detta har. Vid upprepade tillfällen i historien 
har tidningar, tv, lobbygrupper, intresseorganisationer och enskilda individer gett uttryck för 
moraliska grubblerier beträffande filmens kraft att påverka och manipulera sin publik. Dessa 
grubblerier har formulerats på olika sätt i olika tidsåldrar, men de har gemensamt att de utgår 
från en föreställning om att film korrumperar, demoraliserar och fördärvar våra ungdomar. 
Filmmediet är inte ensamt om att möta denna typ av ifrågasättande – tv, radio, serietidningar 
och inte minst Internet har vid olika skeden i historien anklagats för att skada sina brukare 
(Cook 1996, Danielsson 2006). Dessa föreställningar, oavsett om de stämmer eller inte, har 
haft ett stort inflytande över filmberättandet genom historien. Både statlig censur och produk-
tionssystemets rädsla för att sådan ska införas har inneburit en rad tematiska eller estetiska 
begränsningar i den samtida filmen. Detta är ett intressant sociologiskt förhållande. Dessa 
begränsningar kan både maktförhållanden i det kulturella fältet, men de kan också fungera 
som en representation av vad den sociala världen håller för heligt. En sociologisk filmanalys 
kan alltså omfatta både vad som sägs och vad som inte kommer till konkret och explicit ut-
tryck i film under vissa perioder och i vissa kulturella sammanhang genom historien. 
 
Relationen mellan film och sociologi utgår från representationer. Dessa representationer kan 
omfatta exempelvis kollektiva, mentala tillstånd, förhärskande ideologier eller samtida moral, 
och anta många skepnader. Föremålet för min undersökning är representationerna av det 
monstruösa, och utifrån det förhållningssätt som Kracauer, Furhammar, Isaksson och jag själv 
företräder är det monstruösa en högst aktuell, samtida angelägenhet. Det monströsa och sättet 
det exploateras på inte är ett historiskt obundet och allmängiltigt faktum som står till skräck-
fiktionens förfogande i utvecklingen av olika genretypiska narrativ. Det monstruösa är inget 
som under skräckfilmhistoriens utveckling har polerats fram mot en renare och renare form. 
Det vidunderliga skapas i samspel med en social och kulturell kontext och fungerar därmed 
som en avspegling av en mörk, samtida sida i vår sociala värld. 
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Risk och rädslor i högmodernitetens tid 
Föreställningarna om en verklighet och historia som går att betrakta som ett flöde av dis-
kontinuiteter där sätt att prata och tänka om sociala företeelser står i kontrast mot varandra, 
sätter filmen i ett sammanhang som går att underkasta sociologisk analys. Sättet att göra 
framställningar i film skapar konkreta objekt som kan undergå granskning – objekt i form av 
berättelseelement och teman, framställningsformer och betoningar, och som omfattar vad som 
klart kommer till uttryck och vad som inte gör det i skilda historiska och kulturella samman-
hang. Analysen behöver dock hängas upp på teorier om den värld som vi för tillfället råkar 
befinna oss i för att ernå någon form av förklaringskraft. Film som ett enskilt undersöknings-
objekt i ett arbete av detta slag säger förvisso något om den tid i vilken den producerades, 
men den behöver sättas in i ett teoretiskt ramverk för att kunna begripas som en del av en mer 
omfattande social tendens. 
 
Men vad kännetecknar då den värld vi för närvarande befinner oss i? Frågan är så omfattande 
och komplex att den knappast går att besvara med mindre än av den avgränsas till en sådan 
utsträckning att dess svar förlorar sin förklaringskraft och generaliserbarhet. Flera tänkare har 
dock gett sig i kast med att beskriva samtidens anda, dess institutioner och övergripande ut-
vecklingsdrag. En av dessa är Anthony Giddens. När han refererar till samtidens tendenser 
(de senaste 20 åren) gör han det med begreppen senmodernitet eller högmodernintet. Begrep-
pen klingar som namn på epoker, och de särdrag han identifierar framställer han som typiska 
för en zeitgeist, en västerländsk högmodern tidsanda. Under de senaste århundradena har 
människans och civilisationens utveckling inneburit en omdaning av de institutioner och prak-
tiker som reglerar det sociala livet. Modernitetens framväxt, enligt Anthony Giddens sätt att 
framställa den, kännetecknas av fyra övergripande dimensioner: kapitalism, industrialism, 
övervakning och legalt våld, men även nationalstaten som en social struktur har framträtt 
inom ramen för moderniseringsprocessen (Giddens 1991/1997). 
 
Tänkandets och teknologins framsteg har också medfört att klyftan mellan natur och kultur 
som två vid sidan av varandra existerande system håller på att krympa. Detta har dock inget 
att göra med att civilisationen anammar existensformer som liknar ett naturligt, ekologiskt 
eller ursprungligt tillstånd. Närmandet handlar hellre om att natur och kultur, landskapet och 
de mänskliga systemen, håller på att gå in i varandra. Närmare bestämt att kulturen håller på 
att uppsluka naturen. Giddens illustrerar detta förhållande genom att förklara naturen död9. 
Han avser inte omfattande träddöd, skövling av jord och mark eller att mängder av djur och 
insekter har utplånats eller står på gränsen till utrotning. Naturens död innebär att de naturliga 
miljöerna i viss utsträckning har förvandlats till av människan konstruerade system och att 
naturen är strukturerad enligt modernismens villkor. Naturen har socialiserats och har därför 
kommit att reduceras till artificiella miljöer, till representativa funktioner där skeenden är in-
ordnade i system som regleras av människohand. ”Vildmarken” eller ”landet” är sådana funk-
tioner som inom ramen för människans kolonisering av jorden har kommit att bli förutbe-
stämda och avskilda områden för till exempel rekreation eller upplevelser (Giddens 
1991/1997). 
 
Att skapa och leva i en värld som är underkastad mänsklig dominans har svåröverblickbara 
konsekvenser. Det för med sig ett ansvar att tillskansa sig kontroll över komplexa ekologiska, 

                                                 
9 Begreppet ”The End of Nature” lånar han egentligen av Bill McKibben ur hans bok från 1990 med samma 
namn. 
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naturliga och sociala system, men det medför också en ny typ av risker och en ny form av 
risktänkande. Västvärldens bekymmer inbegriper inte i samma utsträckning som tidigare en 
kamp för brödfödan eller livsuppehället. Istället är den moderniserade världens dilemma 
kopplat till nya frågeställningar kring samhällets fortsatta utveckling: hur ska de risker som 
skapas som en del av moderniseringen förhindras eller minimeras utan att de hindrar moder-
niseringen i sig. De risker som uppträder som en konsekvens av moderniseringen är också 
mindre konkreta för oss. Flera av de risker vi lever med är osynliga och sväljs ned eller andas 
in, vilket innebär att vår förmåga minskas att med rationella handlingar eliminera eller mini-
mera riskerna. Risksamhället är enligt Ulrich Becks sätt att resonera något man föds in i, 
drabbas av och inte kan undgå, och denna utveckling är en konsekvens av den överproduktion 
som försiggår i västvärlden (Beck, 1986). Giddens för ett liknande resonemang kopplat till 
(högkonsekvens)riskernas omstöpning: 
 

Högkonsekvensrisker har en specifik karaktär. Ju större katastrofer de åstadkommer, desto mindre 

verkliga upplevelser har vi av vad vi riskerar: om saker och ting ”går snett” är det redan för sent 
(Giddens 1991, s. 148). 

 
Vad Giddens berör i citatet är att modernitetens risker, och särskilt de som skulle innebära 
allvarliga konsekvenser om de infriades, har en skepnad som är svår att gestalta och ännu svå-
rare att förutse. Detta förhållande har även Zygmunt Bauman observerat. Han menar att hot, 
ondska och risker har antagit dels en mer konturlös skepnad i form av exempelvis hälsorisker 
som inte går att erfara med sinnena, men också att dessa storheter har förlorat sina monsteran-
sikten och gjorts oskiljbara från det vi uppfattar som normalt. På ett mellanmänskligt plan 
innebär detta en växande förtroendebrist i förhållande till människor i vår omgivning. I en 
social värld där vi förväntas att ”inte lita på någon” vilar en ständigt närvarande misstänksam-
het mot allt. Detta påverkar vårt sätt att söka och underhålla kontakter med människor i vår 
omgivning. Varje enskilt förhållande är vidhäftat med ett visst mått av misstänksamhet, viket 
innebär att vi sprider våra relationer och söker vår trygghet i form av nätverk hellre än part-
nerskap genom exempelvis Facebook eller i mobiltelefonens växande kontaktlista (Bauman 
2006). 
 
De ansiktslösa och diffusa hotbilderna gör att vi fokuserar på att bemästra de risker vi tror oss 
ha en förmåga att påverka. Detta kommer enligt Bauman (2006) till uttryck i person- och 
kroppsfixerade överskottshandlingar och försiktighetsåtgärder som strävar mot att bemästra 
fetmans hot, tecken på stress och depression eller genom satsningar på personlig säkerhet i 
boendemiljön. Också Ulrich Beck noterar konsekvenserna av det senmoderna risklandskapets 
diffusa framtoning: då många av vår tids risker är oåtkomliga för personlig granskning och 
därför varken kan bekräftas eller vederläggas går det att anpassa argumentationen så att män-
niskor antingen tror på dem eller inte. Störst utsikter att stå som vinnare i striden mellan åsik-
ter har den part som har störst medial genomslagskraft (Beck 1986). 
 
Hur kommer det sig att vi som lever i de utvecklade länderna, samtidigt som vi tillhör de 
tryggaste samhällsformer som någonsin existerat, också känner oss mer otrygga, hotade, räd-
da och panikslagna än folken i de flesta samhällen i gången tid och i nuet? Frågan ställs av 
Zygmunt Bauman i hans bok Den flytande rädslan (2006). Detta paradoxala, sociala tillstånd 
emanerar enligt Bauman ur en sorts reflexiv otrygghet, där otryggheten får näring av vår 
okunskap om dess omfattning. Vad Bauman menar är att vår otrygghet stimuleras av det fak-
tum att vi inte känner till allt vi har att frukta, att vi inte i alla avseenden kan konstruera objekt 
som otryggheten kan riktas mot. Med den uppsjö av möjligheter vi har att stävja de risker vi 
erfar, skapar en förväntning på ett i alla avseenden säkert samhälle. Vad vi hittills har åstad-
kommit i form av vetenskapliga upptäckter, och vår fortsatta teknologiska utveckling ger löf-
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ten om att vår värld, med rätt åtgärder vidtagna, kan bli fullständigt fri från fruktan, faror och 
oro. Vår kontroll över naturen och våra livsmiljöer skapar en föreställning om att vi också kan 
betvinga de risker som de inrymmer, men härav följer också en förväntan att dessa åtgärder 
ska vidtagas och ett skuldbeläggande om vi märker att så inte sker (Bauman 2006). 
 
I flera avseenden har källorna till otrygghet med hjälp av vetenskapliga framsteg kunnat mi-
nimeras eller elimineras: konsekvenserna av naturelementens nycker har minskat dramatiskt, 
fler kroppsliga åkommor och defekter kan botas och vår livslängd ökar stadigt. Men i ett av-
seende har tryggheten inte kunnat garanteras – när det gäller fientlighet och illvilja människor 
emellan. Den moderna upplevelsen av otrygghet faller ofta tillbaka på en rädsla för mänsklig 
ondska och misstankar om illasinnade motiv hos andra människor. Dessa farhågor driver oss 
till att inta en försvarsposition i förhållande till omvärlden och det är något som kommer till 
uttryck i allt mer sofistikerade larmsystem, strängare och effektivare övervakningsmetoder 
och en benägenhet att hitta uppsåt och ogärningsmän bakom de faror vi identifierar. Bauman 
sammankopplar denna nya fokusering på brott och faror som hotar liv, hälsa och egendom 
med en ökad känsla av social sårbarhet och en substituering av solidaritet med personligt an-
svar (Bauman 2006). 
 
Fredrik Strage noterar i en DN-krönika (se bilaga) att en trend bland de senaste årens filmseri-
er (Spiderman, James Bond med flera) och nyinspelningar av skräckfilm från 1970- och 1980-
talen, är att de beskrivs och marknadsförs som ”mörkare” än sina föregångare. Bilden av vår 
samtid, den högmoderna era som är 2000-talet, målas även av Giddens, Beck och Bauman i 
tämligen dystra färger. Den tid vi lever i kännetecknas av otrygghet, misstänksamhet och 
riskmedvetenhet i en kontext som vi själva varit delaktiga i att skapa och som vi själva är en 
del av, och elden som pyr under samtidens paranoia fläktas av de krafter som äger störst för-
måga att göra sig hörda. Vår kontroll över denna otrygghet upphör i bästa fall vid den egna 
kroppen, och där bygger vi våra skottsäkra tempel. 
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Metod och tillvägagångssätt 
Innehållsanalys är en ofta använd metod för att studera mediala framställningar. Många gång-
er möter man den vid analyser av annonsbudskap eller texter i press av olika slag (se t.ex. van 
Dijk (1985), Hall (1985) eller valfri text ur referenslistan av Fairclough). Metoden är mångfa-
cetterad och dyker upp i ett flertal olika skepnader, men är ytterst ett sätt att på ett strukturerat 
vis angripa en informationsmassa för att kunna dra slutsatser av dess innehåll. Detta kan 
handla om att göra insamlingar av kvantitativa data – exempelvis siffersammanställningar av 
förekomster av ord, fraser eller bilder – men metoden inrymmer även en kvalitativ angrepps-
vinkel som jag har tagit fasta på i detta arbete. Den kvalitativa innehållsanalysen producerar 
inte siffror som kan undergå statistisk analys. Dess resultat är hellre beskrivningar och sam-
manställningar av kategorier. Detta innebär att de observationer som utförs inom ramen för 
den kvalitativa analysen fokuserar på teman istället för enstaka ord eller fraser. Den kvalitati-
va infallsvinkeln vilar till viss del på subjektiva grunder – min tolkning, fattningsförmåga och 
perception blir en integrerad del i analysen – men detta innebär inte att metoden utesluter sys-
tematik och struktur. 
 
Min arbetsmetod konstruerades med utgångspunkt från kvalitativ innehållsanalys. Den över-
gripande proceduren är hämtad från Zang och Wildemuth (2007), Gerbner (van Dijk 1985) 
och Fairclough (2002). Jag har valt att tillämpa kvalitativ metod i undersökningen därför att 
den uppvisar fördelar framför den kvantitativa metoden, främst med hänsyn till dess kapacitet 
att fånga upp konnotationer och semantiska undertoner i undersökningsmaterialet (vilket 
bland andra Zang och Wildemuth (2007) har observerat). Själva tillvägagångssättet strukture-
rades kring ett flöde som tog sin början i ett val av undersökningsobjekt, passerade observa-
tioner, kategoriseringar och analys, för att därefter avslutas med själva uppsatsskrivandet: 
 
 

Figur 1: Flödesschema för innehållsanalys efter Zang och Wildemuth (2007) och Fairclough (2005). 

 
Valet av undersökningsobjekt gjordes utifrån ett par givna förutsättningar. Objekten måste 
vara filmer och de måste innehålla skildringar av monstrositet. Dessutom omfattar problem-
ställningen en jämförelse mellan en berättelses två historiskt separerade skepnader, vilket in-
nebär att undersökningsobjektet även måste omfatta en originalberättelse och en nyproduktion 
av densamma. 
 
Valet föll på en klassisk skräckfilmstitel som introducerades under senare av 1970-talet och 
som ånyo dök upp på filmrepertoaren 2006 – The Hills Have Eyes (Wes Craven, 1977 och 
Alexandre Aja, 2006). Filmen valdes därför att den är betraktad som en klassiker i genren, 
ofta sedd och dessutom är ekonomiskt framgångsrik10. Jag betraktar titeln som en självklar 
ingrediens i det populärkulturella utbudet, och detta var en viktig urvalsfaktor. Jag ville inte 
studera obskyra filmer eftersom jag tror att detta hade inneburit en förlorad förklaringskraft 
hos undersökningsobjekten. 
                                                 
10 Produktionsekonomiska uppgifter redovisas på olika håll i denna text, bland annat i inledningen. 
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Jag fokuserade endast på vissa typer av innehåll i filmerna. Det var inte intressant att göra en 
grundlig observation av dem i sin totala, audiovisuella uppenbarelse. Observationerna uteslöt 
filmteknisk data (kamerarörelser, klippning, ljussättning, kameravinklar mm), ovidkommande 
dialog och händelseutveckling som jag bedömde sakna förklaringsförmåga kopplat till upp-
satsens syfte, brus samt vissa miljöljud. Jag valde istället att koncentrera mig på de element i 
filmerna som på olika sätt förklarade de monstruösa inslagen i dem. Dessa observationer om-
fattade muntlig information (dialog, monolog och läten) och bildmaterial som innehöll infor-
mation som var relevant i förhållande till min frågeställning. Ambitionen var att identifiera de 
beståndsdelar som sätter den monstrositet som filmerna skildrar i ett logiskt sammanhang och 
som integrerar det monstruösa som en del i berättelsens ramverk. Dessa beståndsdelar kom att 
bli de variabler som senare genomgick analys och jämförelse. I detta arbete använde jag en 
bedömningsmall med utrymme för minnesanteckningar (se bilaga). 
 
Att skapa ett kodningsschema gick ut på att hitta ett system för att skapa kategorier och möns-
ter av observationerna. Jag valde att formulera en kod som omfattade karaktärernas egna för-
klaringar till den monstrositet som förekommer i skildringarna, situationsbeskrivningar i ord 
och bild, samt metaforer och konnotationer. Även upprepningar och emfas blev en del av det 
system som jag tillämpade vid observationerna. Nu hade jag kommit så långt att jag visste att 
jag skulle studera original och nyinspelningar av skräckfilm, och närmare bestämt The Hills 

Have Eyes från 1977 och 2006, att jag skulle observera muntlig och bildmässig information i 
dessa filmer och att jag i denna informationsmängd skulle fokusera på beskrivningar av or-
saksförhållanden, situationsbeskrivningar samt metaforer och konnotationer. 
 
Efter att ha tittat på filmerna ett par gånger började jag skönja mönster i narrativen och i 
bildmaterialet. Dessa mönster kom att bli de kategorier som utgör rubrikerna i resultatkapitlet: 
hunger och fattigdom, biologi och social påverkan samt isolering och utanförskap. Kategori-
erna utgörs av de variabler jag bedömde ha anknytning till mina frågeställningar. 
 
I analysskedet fokuserade jag på att sätta observationerna i ett teoretiskt sammanhang för att 
kunna dra slutsatser kring de sociala och historiska kontexter i vilka de olika filmerna produ-
cerades. Denna del av arbetet gick ut på att försöka lyfta undersökningen från antaganden och 
spekulationer till att kläs in i ett teoretiskt ramverk med kraften att vederlägga eller stärka 
mina observationer. 
 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet. Tillförlitlighet innebär att undersök-
ningen är replikerbar och resulterar i ett material som ser likadant ut från gång till gång, obe-
roende av vem som företar undersökningen och under vilka omständigheter det sker (Cohen 
m. fl. 2000). Ur reliabilitetssynpunkt är det en fördel att använda en film (eller andra konstru-
erade representationssystem) därför att undersökningsobjektet då är konstant oavsett vem som 
granskar det och när detta sker. Det finns också stora förutsättningar att uppnå replikerbarhet 
beträffande själva arbetsmetoden. Den bedömningsmall som användes i detta arbete kan ga-
rantera att undersökningen genomförs på ett likartat sätt om någon skulle vilja upprepa den. 
 
Däremot är resultatet en produkt av personlig tolkning, och detta medför problem kopplat till 
undersökningens reliabilitet. En film innehåller otroligt stora mängder audiovisuell informa-
tion, och resultatet i denna undersökning vilar bara på ett begränsat urval av denna informa-
tionsmängd. Min uppfattningsförmåga och uppmärksamhet har styrt detta urval, och det skul-
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le kunna se annorlunda ut om någon annan upprepade undersökningen. Subjektivitet är en 
ovillkorlig ingrediens i granskningen och det påverkar reliabiliteten negativt. 
 
Går det att argumentera för att resultatet av undersökningen verkligen säger något om vad 
som fungerar som tidsbundna representationer av monstrositet? Går det att med stöd i denna 
rapport uttala sig om någon aspekt av social förändring under de senaste 35 åren? Dessa frå-
gor berör undersökningens validitet, och handlar om huruvida förändringarna i den filmiska 
representationen är ett bra mått på social förändring, eller om dessa förändringar indikerar 
något annat fenomen (Cohen m. fl. 2000). 
 
Frågan om undersökningens validitet är komplex. Den faller till viss del tillbaka på värdet av 
den representativa funktionen i en filmisk framställning. I de filmteoretiska perspektiv som 
redovisats i uppsatsens teorikapitel, där såväl Casetti (1999), Furhammar och Isaksson (i Koi-
vunen (2008)) och Kracauer (1947) lyfter fram det representativa elementet i sina resone-
mang, går det att finna stöd i valet av undersökningsobjekt. En annan, och mer svårbesvarad 
fråga är den om kopplingen mellan begreppet monstrositet och vårt förhållande till ondska 
som det kommer till uttryck i film. Är innehållsmässiga förändringar i skräckfilm en markör 
för social förändring? I sin förlängning är dessa frågor kopplade till undersökningens trovär-
dighet. 
 
Film som undersökningsobjekt garanterar ett visst mått av validitet, eftersom observationerna 
inte påverkar det som observeras11. Det förkommer heller inget bortfall, och det går att åter-
komma till datakällan vid upprepade tillfällen utan att denna förändras. Eventuella problem 
med validitet går således inte att härleda till materialet. Däremot ligger det en uppenbar pro-
blematik i att försöka dra slutsatser om samhället och den förändring detta har genomgått efter 
att ha analyserat ett så begränsat utsnitt ut verkligheten. Min lösning på detta validitetspro-
blem ligger i att dra försiktiga slutsatser, särskilt beträffande generaliserbarheten i resultatet, 
och att koppla analysen till ett teoretiskt ramverk som på ett mer övergripande plan beskriver 
den samhällsförändring jag är intresserad av att studera. 
 

Etiska överväganden 
Denna undersökning involverar inte människor i den bemärkelsen att det finns integritets eller 
personskyddsaspekter att ta hänsyn till. Frånvaron av människor eller djur i undersökningen 
minimerar så att säga de etiska risker som samhälls- och beteendevetenskaplig forskning kan 
vara vidhäftad med (Cohen m. fl. 2000). I egenskap av student som företar undersökningen på 
eget bevåg och initiativ finns det inte heller några beroende- eller maktförhållanden till bestäl-
lare eller finansiärer som kan påverka resultaten i uppsatsen. Däremot finns det anledning att 
diskutera nyttoaspekten av undersökningen. 
 
I Vetenskapsrådets skrift Vad är god forskningssed? (Gustafsson m. fl. 2005) diskuteras nytta 
i forskningssammanhang med utgångspunkt från det goda som ny kunskap kan medföra för 
individer eller för samhället. Resultaten av denna undersökning kommer knappast att använ-
das för att lösa mänskliga problem. Inte heller kommer de att bidra till att skapa en bättre till-
varo för människor. Däremot tänker jag att den kunskap som arbetet kan tillföra en läsare har 
ett egenvärde. Jag tror att frågeställningarna berör intressanta och relevanta områden av tillva-

                                                 
11 Jfr. Hawthorneeffekten inom beteendevetenskapen, eller Heisenbergs obestämbarhetsprincip inom partikelfy-
siken. 
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ron och människans villkor i denna tillvaro, och att de diskussioner som förs här kan ha ett 
värde även för personer som inte intresserar sig för skräckfilm. 
 
Gustafsson m fl. (2005) diskuterar kvalitetsbegreppet med utgångspunkt från bland annat till-
förlitlighet, precision och tydlighet. Jag tycker att diskussionen går att sammanföra med be-
greppen validitet och reliabilitet. Ytterst handlar kvalitetskraven om att säkerställa att ett 
forskningsprojekt är så utfört att det mäter vad det föresatt sig att mäta, att undersökningen är 
utförd på ett sådant sätt att dess resultat går att lita på och att omfattningen av slutsatserna står 
i rimlig proportion till undersökningens storlek. Detta är redan diskuterat i föregående kapitel. 
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The Hills Have Eyes 1977 och 2006 – en presentation av ob-
jekten 
 
The Hills Have Eyes (som hädanefter kommer att benämnas THHE) originalinspelades under 
det sena 1970-talet av Wes Craven. Under förarbete och manusutveckling användes arbets-
namnet Blood Relations, en titel som tydligt illustrerar några viktiga teman i narrativet, men i 
samband med dess färdigställande ändrades namnet till det vi nu känner den vid. Nästan 30 år 
senare, år 2006, gjordes en nyinspelning av den unge (då 28 år), franske regissören Alexandre 
Aja som redan hade hunnit etablera sig som skräckberättare genom sin tidigare produktion i 
Frankrike. Flera tematiska beståndsdelar är naturligtvis gemensamma i de båda versionerna, 
men de uppvisar också en stor mängd skillnader som vi strax ska fördjupa oss i. 
 

THHE 1977 
Filmen börjar med att en äldre man, Freddy, packar sin pick-up och dricker alkohol vid en 
bensinmack i ett ökenlandskap. Han ser bekymrad ut, ser sig omkring och pratar för sig själv 
om vad ”de” skulle göra om de fick reda på att han var på väg att lämna platsen. Plötsligt dy-
ker en flicka upp. Hon har risigt hår, smutsiga och trasiga kläder. Freddy kallar henne Ruby. 
Hon erbjuder honom en väska i utbyte mot mat, men Freddy har ingen mat handla med. De 
går inomhus och Freddy anklagar henne för vad ”de” har gjort. 
 
Ruby ber Freddy att ta henne med, men han hånar henne och påstår att hon inte skulle kunna 
leva bland vanliga människor. Freddy varnar för den fara det skulle innebära om en karaktär 
som Freddy benämner Jupiter visste om att Ruby, och Freddy själv, hade för avsikt att ge sig 
av. Det hörs ett oljud och Ruby ger sig av. 
 
Familjen Carter är på husvagnssemester på väg mot Kalifornien och stannar till vid bensin-
macken där vi mötte Freddy och Ruby. Familjen utgörs av Bob och Ethel Carter, deras barn 
Bobby, Brenda och Lynne. Lynnes man Doug och deras dotter Katy deltar också i resan. Det 
gör även de två schäfrarna Beauty och Beast. Sällskapet tankar bilen och i ett samtal med 
Freddy talar han om för dem att de ska hålla sig på den stora vägen. 
 
Familjen fortsätter på sin resa och snart sladdar de av vägen när de försöker väja för ett djur. 
De kör in i en sten och havererar bilen. Bob och Doug ger sig iväg ut i öknen för att söka 
hjälp. Bob går mot Freddys bensinmack och Doug åt andra hållet. De övriga resenärerna stan-
nar vid bilen och husvagnen. 
 
Det visar sig snart att bergen i öknen befolkas av en klan som styrs av Jupiter. Det framgår av 
berättelsen att han föddes som ett monster och att Freddy är hans pappa som för länge sedan 
lämnade honom i öknen för att dö. Jupiter har ett våldsamt förflutet och i sina ungdomsår 
mördade han sin mamma och sin syster i en brand. Han kidnappade en kvinna, Mama, och 
skaffade fyra barn (Mars, Pluto, Mercury och Ruby). Tillsammans lever familjen i en grotta i 
bergen och stjäl, mördar och äter upp förbipasserande. 
 
Under natten blir Bob, som tagit sig till bensinmacken, och Freddy attackerade av klanen. 
Freddy mördas och Bob släpas iväg av Jupiter. Bob spikas senare upp på en träställning och 
bränns till döds. Under tiden har Doug kommit tillbaka till husvagnen, där andra klanmed-
lemmar, Pluto och Mars, obemärkt har börjat stjäla bensin och förnödenheter. De våldtar se-
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dan Brenda, mördar Lynne och Ethel och stjäl barnet Katy, innan de ger sig iväg upp i bergen. 
Av familjen Carter/Wood är nu endast Doug, Bobby och Brenda vid liv. 
 
En av familjen Carters hundar dödar klanmedlemmen Mars, vilket utlöser stor vrede hos Jupi-
ter. Han kräver hämnd och nästa dag ger sig Pluto och Jupiter iväg för att döda resten av fa-
miljen. Doug har emellertid gett sig iväg upp i bergen för att ta tillbaka sin dotter, vilket han 
med Rubys hjälp lyckas med. Pluto blir ihjälbiten av familjens andra hund och Jupiter mördas 
av Bobby och Brenda som är kvar vid husvagnen. Doug dödar Mars, som jagar honom efter 
att han tagit tillbaka barnet Katy, och här slutar filmen med en stillbild på Dougs ansikte. 
 
Filmens budget var 230 000 dollar och den hade 1992 spelat in 25 000 000 dollar över hela 
världen (www.boxofficemojo.com och www.imdb.com). 
 
Karaktärer 
Familjen Carter/Wood Klanen 
Bob Carter 
Ethel Carter 
Brenda Carter 
Bobby Carter 
Doug Wood 
Lynne Wood (Bob och Ethels dotter, gift 
med Doug) 
Katy Wood 

Freddy (bensinmacksföreståndaren) 
Jupiter 
Mama 
Mars 
Pluto 
Ruby 
Mercury 

 

THHE 2006 
Innan förtexterna eller filmtiteln har presenterats möter vi ett arbetslag med skyddsutrustning 
och geigermätare i ett ökenlandskap. De genomför någon form av mätningar och plockar upp 
en död fisk ur en liten bäck som flyter genom öknen. Det framgår tydligt av miljöbeskriv-
ningen att platsen är skadad av strålning på ett sådant sätt att det inte är hälsosamt för levande 
varelser att vistas där. Plötsligt dyker en blodig man upp och ber om hjälp, alldeles innan han 
blir ihjälslagen av en okänd, storvuxen man med en hacka. De övriga på platsen blir också 
ihjälslagna och släpas sedan iväg bakom en bil precis innan filmens förtexter börjar rulla. 
 
Filmen börjar vid en ensligt belägen bensinstation där en äldre man verkar leta efter något 
eller någon. Han ropar ut i luften att han inte vill vara med längre innan han går in i ett bo-
stadshus som är en del av bensinstationen. Där inne har någon under tiden lämnat en väska 
med olika personliga tillhörigheter och ett avskuret öra i en hamburgerlåda. 
 
Familjen Carter – Bob, Ethel, deras barn Bobby, Brenda och Lynne, hennes man Doug och 
deras barn Catherine, samt schäfrarna Beauty och Beast – är på väg med husvagn till Kalifor-
nien för att fira Bob och Ethels silverbröllop. De stannar vid bensinstationen och tankar. Det 
verkar vara väldigt varmt. Föreståndaren föreslår en genväg, men det visar sig att den vägen 
är en fälla som leder familjen in i bergen där en grupp mördare håller till. En bit in på genvä-
gen punkteras däcken på familjens bil. En spikmatta låg gömd i sanden och drogs upp när 
deras bil passerade. Bilen havererar. Bob och Doug ger sig av åt var sitt håll för att söka hjälp. 
Bob går mot bensinstationen och Doug ger sig iväg ut i öknen. De kvarvarande blir betraktade 
från bergen genom en kikare, men vi får inte veta vem som tittar. 
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Bob når bensinstationen och hittar en samling tidningsurklipp som beskriver vad som har hänt 
på platsen sedan en tid tillbaka. Tidningsurklippen berättar att området har använts för gruv-
drift, men exproprierats av den amerikanska försvarsmakten för att användas som testplats för 
kärnvapen. Urklippen berättar också att familjer av gruvarbetare motsatt sig detta och vägrat 
lämna området. De beskriver även att testverksamheten har avslutats och att området har 
drabbats av en mängd försvinnanden där förbipasserande har åkt in i området för att aldrig 
återvända. Bob verkar ana att något är på tok. Han hör föreståndaren som befinner sig utanför 
macken. Föreståndaren är mycket upprörd och tar till slut sitt liv. Bob försöker lämna mack-
en, men blir attackerad, nedslagen och ivägsläpad. 
 
Doug återvänder till husvagnen efter att ha nått en återvändsgränd – en bombkrater med mas-
sa övergivna eller ditbogserade bilar. De innehåller personliga ägodelar och några är nedblo-
dade. Bobby är bekymrad för att hans far inte har kommit tillbaka, men Doug lugnar honom 
genom att lova att de ska leta reda på honom om han inte hunnit tillbaka till midnatt. Senare 
under kvällen bränns Bob, som blivit uppspikad på en träställning, till döds en liten bit från 
husvagnen, varpå Doug, Ethel, Bobby och Lynn rusar dit för att försöka släcka elden. Brenda 
är kvar i husvagnen tillsammans med barnet Catherine. Under tiden släckningsarbetet pågår 
smyger Lizard och Pluto, två av klanmedlemmarna, in i husvagnen. De våldtar Brenda och 
stjäl Catherine efter att ha dödat Lynn och Ethel som rusat tillbaka till husvagnen. 
 
Doug och Bobby kommer till husvagnen lite senare och upptäcker de döda familjemedlem-
marna och märker att Catherine är bortrövad. Morgonen därpå ger sig Doug av för att leta 
reda på klanen och ta tillbaka Catherine. Han hittar en väg genom ett tunnelsystem som så 
småningom leder honom till en övergiven testplats för kärnvapen som ser ut som en stad be-
folkad med brända skyltdockor. Han blir nedslagen och placerad i en kylbox i vilken klanen 
förvarar kroppar av människor de har attackerat och dödat. Han lyckas ta sig ut, stöter på en 
rullstolsbunden och muterad klanmedlem som berättar om hur platsen har blivit bombad och 
att det är av den anledningen som klanen har ”blivit det den har blivit”. 
 
Doug tar livet av några klanmedlemmar, hittar Catherine med hjälp av Ruby och flyr upp i 
bergen, samtidigt som han förföljs av en klanmedlem. Under tiden har Bobby och Brenda 
gillrat en fälla i husvagnen för klanledaren Jupiter, som omkommer i fällan. Doug lyckas till 
slut döda förföljaren, varpå Doug, Brenda och Bobby återförenas vid husvagnen (som brunnit 
upp i uppgörelsen med Jupiter). 
 
Filmens budget var 15 000 000 dollar och den har hittills spelat in närmare 70 000 000 dollar 
(www.boxofficemojo.com). 
 
Karaktärer 
Familjen Carter/Wood Klanen 
Bob Carter 
Ethel Carter 
Brenda Carter 
Bobby Carter 
Doug Bukowski 
Lynne Bukowski (Bob och Ethels dotter, gift 
med Doug) 
Catherine Bukowski 

Bensinmacksföreståndaren (namnlös) 
Jupiter 
Mama 
Lizard 
Pluto 
Goggle 
Ett antal barn och icke namngivna karaktärer 
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Resultat 
Resultaten redovisas under ett antal rubriker som var och en utgör en kategori som samlar en 
viss grupp av data. Kategorierna omfattar de element i filmerna som har enligt min tolkning 
har störst förklaringskraft kopplat till frågeställningarna i uppsatsen. I något avseende är detta 
kapitel något mer än en resultatredovisning. Här återfinns element av analys, och detta är för 
att observationerna ska sättas i ett begripligt sammanhang. Jag ville redan i detta skede lyfta 
in tankar kring vad observationerna betyder kopplat till undersökningens syfte och frågeställ-
ningar, istället för att göra rena transkriptioner av bild- och dialogmanus. 
 

Hunger och fattigdom 
Vid upprepade tillfällen under THHE -77 görs ansatser att beskriva de förhållanden som lig-
ger till bakgrund för den monstrositet som präglar narrativet. Klanens våldsamma beteende 
förklaras som en konsekvens av otillfredsställda fysiska behov, där fattigdom och hunger mo-
tiverar dess angrepp på förbipasserande ekipage. I filmens absoluta inledning möter vi en av 
klanmedlemmarna, dottern Ruby, i ett samtal med bensinmacksföreståndaren Uncle Freddy12, 
och här förklaras flera av de motiv som driver både den enskilda klanmedlemmen och klanen 
i sin helhet. I samtalet, som utspelar sig efter att klanen har stulit förnödenheter från en militär 
flygplats i öknen, beskriver Ruby den situation som hon och klanen befinner sig i: 
 

(Ruby) -We’re hungry. No one comes through back there anymore. 

(Freddy) -What did you get? 

(Ruby) -Whisky, radios. I ain’t got nothing to eat. 

(Freddy) -I’m sorry Ruby. I know you’re starving, but I’ve got nothing else to trade. I got no more 
gas, no more cartridges, no more food. 

 
Ruby refererar till ett kollektiv när hon förklarar att ”we’re hungry”. Denna hunger sätter hon 
i ett direkt samband med att ingen längre passerar det territorium som klanen befolkar. Klanen 
lever av det moderna samhället, men i dess marginaler och inte i en relation som präglas av 
deltagande och ömsesidighet. Klanen framställs av Ruby som en grupp individer som är bero-
ende av de smulor som tappas ned från det moderna samhällets bord och som har stora pro-
blem att överleva utan dessa. Avståndet mellan det civiliserade livet och den tillvaro som 
Ruby och hennes familj erfar tycks dessutom öka (”no one comes through back there anymo-
re”). 
 
Förhållandet till klanens byte från flygplatsen är helt instrumentellt. Ruby ser inget värde i 
whisky och radioapparater utöver dess bytesvärde i mat, drivmedel eller ammunition. Hon 
beskriver behov som är en jägares, och som ytterst handlar om en grundläggande mänsklig 
drift – att stilla sin hunger. Bilden av klanen som ett jägarfolk återkommer senare i filmen då 
klanledaren Jupiter i en sekvens förklarar: ”Papa huntin’” 
 
Hunger som motiv för klanens beteenden återkommer på fler ställen i filmen. När ett par 
klanmedlemmar gör inbrott i husvagnen sker det bland annat i syfte att finna något att äta. De 
plockar med sig mat ur kylskåpet och äter och dricker under det pågående inbrottet. När de 
upptäcker barnbarnet i familjen Carter, babyn Katy, tar de med detta som byte efter att i en 
utläggning riktad till barnets mamma ha konstaterat: 
 
                                                 
12 Freddy bedriver någon form av byteshandel med klanen och visar sig senare i filmen vara just en ”uncle”. Han 
är far till Jupiter, klanens pappa och överhuvud, och därmed Rubys farbror. 
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(Mercury) -Baby fat. You fat. Fat and juicy. 

 
Barnet rövas bort, men inte för att upptas i klanen eller bli ett objekt för utpressning utan i 
första hand för att bli en måltid. Klanledaren Jupiter refererar vid flera tillfällen till barnet som 
”that tenderloin13 baby”. Att beskriva de kannibalistiska tendenserna med denna typ av be-
grepp pekar på att det inte ligger renodlade sadistiska motiv bakom klanens matvanor. Jupiter 
refererar till barnet som en maträtt och tycks se fram emot en festmåltid med Katy på menyn.  
En av familjen Carters hundar dödas också för att bli föda åt klanen, och detta ägnas viss 
uppmärksamhet i filmen. Det förekommer situationer då klanen äter tillagat hundkött, men 
detta problematiseras också då Ruby avstår från att äta med anledning av att hon ”hör hun-
dens ande yla i bergen”. Ruby, som redan antytt att hon vill lämna bergen markerar på detta 
vis ett närmande till civilisationen. Att äta husdjur, i detta fall människans bästa vän, är ett 
normbrott som Ruby, till skillnad från de övriga i klanen väljer att inte begå. 
 
Dessa teman – kannibalism, att äta husdjur och hunger på ett mer generellt plan – återkommer 
även i nyinspelningen, men inte med samma emfas som i originalet. I nyinspelningen antyds 
hunger som en drivkraft – även här beskrivs babyn i husvagnen som stor, välgödd och saftig, 
och klanmedlemmarna stjäl vid inbrottet lite mat och dryck – men någon utrycklig hung-
ersnöd tycks inte råda. Visserligen samlar klanen på kroppsdelar och äter delar av en av famil-
jen Carters hundar, men dessa handlingar kontextualiseras aldrig i något som härledas till 
hungersnöd. Denna typ av fysiologiska behov framställs inte som en drivkraft för någon av 
karaktärerna i nyinspelningen, åtminstone inte som ett uttalat motiv eller som något som i sig 
för händelseutvecklingen framåt. Hellre speglar beteendet ett barbari och en integrerad del i 
klanens livsstil som vid sidan av husvagnssekvensen inte nämns som ett problem som klanen 
har att ta förhålla sig till. 
 

Biologi och social påverkan 
Delar av det monstruösa beteendet hos originalfilmens klanmedlemmar förklaras ur ett biolo-
giskt perspektiv. I ett samtal mellan Bob Carter och Uncle Freddy förtäljs den historia som 
ligger som bakgrund till klanens framväxt, med fokus på de uppväxtförhållanden som klanle-
daren Jupiter bär med sig: 
 

(Freddy) -Back in -29 this place was spankin’ new. Me and my wife Martha had a baby girl, pretty 
and cut we couldn’t believe, and another kid on the way. But when Martha had this one, something 

went wrong. This thing she gave me… something happened. He was so big. He came out sideways 

and almost tore poor Martha apart. He weighed 20 pounds and was hairy as a monkey. When he 

was ten years old he was bigger than I was. Accidents were happening all the time. Dogs falling in 

the wells. I even found chickens with their heads bit off. 

 
Freddy berättar lite senare i samma samtal att han misstänker att den unge Jupiter startade en 
brand som tog livet av både hans fru och dotter, och att han därför försökte göra sig av med 
Jupiter genom att slå honom i huvudet och lämna honom i öknen. Detta tog dock inte Jupiter 
av daga. Istället utvecklades han, med Freddys ord, från ”a devil kid to a devil man”. 
 
Freddy framställer Jupiter som omänsklig redan från födseln. Han beskriver barnet som en 
tingest, onormalt stor, levererad vid en för modern livsfarlig förlossning och med kroppsbehå-
ring som en apa. Hans storvuxenhet följde honom i ungdomsåren. Freddy skapar en skarp 
                                                 
13 Termen härstammar från gastronomin. Tenderloin är en styckdel av biffen som är placerad nära njurarna. Den 
används förhållandevis lite och är därför den möraste delen av biffen. Brukar serveras som Tenderloin Steak 
(www.en.wikipedia.org). 
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kontrast mellan det normala och det monstruösa i sin berättelse. Familjelivet med en hustru, 
ett nytt hem och en söt dotter beskrivs av Freddy med stolthet och sentimentalitet och detta 
skapar en konkret motsats till den vidunderliga varelse som sedan introduceras i berättelsen. 
Jupiter framställs dock som en agent för sin monstruösa disposition. Jupiters monstrositet 
beskrivs som en uppsättning instinkter eller nedärvda egenskaper och inte som ett uttryck för 
inlärd ondska eller kultiverad och illasinnad psykologi. Att han föddes stor, levererades sidle-
des, var hårig och vid födseln nästan tog livet av sin mor beskriver Freddy som egenskaper 
som kännetecknade Jupiter från hans första dag och som han själv inte rår över. Berättelsen 
påminner om liknelsen om skorpionen, som trots att den får skjuts av en groda över ett vat-
tendrag, stinger grodan till döds när de nått stranden. I sitt sista andetag frågar grodan varför 
skorpionen gjorde så. ”Det ligger i min natur att stickas”, svarar skorpionen14. Freddys berät-
telse beskriver en Jupiter som är monstruös, men vars monstrositet likt skorpionens tagg är 
naturligt förankrad i hans biologi. 
 

Bild 1: Tidningsurklipp (THHE 2006) 

 
I nyinspelningen används också biologi som en förklaring till klanens beteenden, men här 
handlar det inte om medfödda dispositioner av personligheten utan om påverkan från den mo-
derna världen. Klanen utgörs här av gruvarbetarfamiljer som stannat kvar i området trots att 
gruvdriften sedan länge upphört och området istället har börjat användas som testområde för 
kärnvapen. Just detta används som ett sätt att förklara klanens monstrositet. Deras fysiologi är 
påtagligt påverkad av den amerikanska försvarsmaktens tester av kärnvapen och detta gestal-
tas både i deras utseende och genom referenser i tidningsurklipp som kameran panorerar över. 
 
Klanmedlemmarna i nyinspelningen framställs inte som ondskefulla från födseln, utan som en 
produkt av det moderna samhällets inverkan på deras livsmiljö. Filmens förtexter angriper 
just det moderna, teknikorienterade samhällets framväxt som en premiss för de händelser som 
vi kommer i kontakt med under resten av filmen. Ett klipp ur en reklamfilm från 50-talet visar 
en kvinna som har bakat en tårta i ett på den tiden modernt kök övergår i en serie bilder från 
50-talet och framåt som skildrar bombdetonationer i vad som framstår som militär testverk-
samhet. Växlat med detonationerna visas bilder av deformerade människor med missbild-
ningar och kroppsliga mutationer. Förtexterna skildrar också hur testanläggningar prepareras 
med dockor och mätinstrument i städer som byggts upp för testverksamheten. Testanlägg-
ningar liknande de som visas i förtexterna återkommer senare i filmen som boplats för klan-
medlemmarna. Här finns dockor, skyltar och mätutrustning kvar som en påminnelse om vil-
ken typ av verksamhet som tidigare har bedrivits på platsen. 
 
 

                                                 
14 Hela denna liknelse går att läsa här http://sv.wikipedia.org/wiki/Skorpionen_och_grodan 
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Bild 2: Klanens boplats (THHE 2006) 

 
Människans och det moderna samhällets påverkan på naturen och klanens livsmiljö återkom-
mer senare i filmen, i en nyckelsekvens som från klanens perspektiv beskriver den händelse-
utveckling som har lett fram till den situation som nu råder. När svärsonen i familjen Carter, 
Doug, råkar befinna sig på den gamla testplats där klanen bor förklarar en av klanmedlem-
marna, Big Brain, hur deras historia i skuggan av den militära testverksamheten ser ut: 
 

(Big Brain) -Your people asked our families to leave their town. And you destroyed our homes. We 

went into the mines. You set off your bombs, and you turned everything to ashes. You made us 

what we’ve become. 

 
Klanmedlemmen tilltalar Doug som en representant för det civiliserade samhället och i fil-
mens kontext handlar anklagelsen om den inverkan som kärnvapentesterna har haft på deras 
liv. Distinktionen mellan ”your people” och ”our”, ”we” och ”us” beskriver en distans mellan 
två olika grupperingar, där det som skiljer dem utgår från en konkret maktstruktur. När klan-
medlemmen förklarar att familjerna ombads lämna sina hem beskriver det en underlägsenhet i 
förhållande till en högre makt som upplever sig ha rätten att göra en sådan förfrågan. Klan-
medlemmen pekar inte ut någon specifik högre makt, utan riktar sig istället direkt till Doug 
och inkluderar honom i den gemenskap som klanmedlemmen föreställer sig (”your people”). 
Detta maktförhållande konkretiseras i nästa mening, då klanmedlemmen berättar att den högre 
makten (”you”) förstörde deras hem. Berättelsen fortsätter med att familjerna gick med i gru-
vorna och att bomber förvandlade allt till aska. Klanmedlemmen framställer det som att famil-
jerna tog skydd i gruvorna för att undkomma bombdetonationerna, inte därför att de av någon 
anledning ville bo i dem. Även om det fanns synpunkter på valet att använda familjernas bo-
plats som testområde för kärnvapen var detta inget som den högre makten behövde foga sig 
under. Den sista meningen är konsekvensen av de orsaker som redovisats tidigare i framställ-
ningen, och här framträder två viktiga fenomen. Dels uppvisar klanmedlemmen en självinsikt 
kring det moraliskt förkastliga i deras agerande, men utsagan antyder också att han skuldbe-
lägger det moderna samhället för detta moraliskt förkastliga. ”Your people” är orsaken, kla-
nen är objektet som orsaken riktas mot, och klanens våldsamma beteende, deras utseende och 
utsatta position i förhållande till omvärlden förklaras av detta grundläggande förhållande. 
Samma klanmedlem sjunger ett par ögonblick senare några rader ur den amerikanska natio-
nalsången: 
 

Oh, say can you see, by the dawns early light 

What so proudly we hailed, at the twilight’s last gleaming 

Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 

O’er the ramparts we hailed, were so galantly streaming 

And the rockets red glare, the bombs bursting in the air 

Gave proof through the night, that our flag was still there 
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Nationalsången, som i sig själv faktiskt beskriver den situation som klanen själv upplevt (fast 
från fel sida, så att säga), förstärker det avstånd som råder mellan klanen och den högre makt 
som har haft en sådan dramatisk inverkan på dess existensvillkor, och i nationalsången förtyd-
ligas också vad denna högre makt utgörs av. Texten och dess framställning, av en klanmed-
lem som personligen upplevt ”bombs bursting in the air” och ”the rockets red glare”, blir iro-
nisk när budskapet i texten förmedlas av en individ som själv blivit ett offer för just detta. Den 
högre makt som har tvingat klanen ned i gruvorna, vars handlingar har muterat deras kroppar 
och som deras våldsamma beteende ytterst riktar sig mot är den amerikanska kulturen och de 
amerikanska institutioner som har ett inflytande över hur militär övningsverksamhet planeras 
och genomförs. Att Doug får kläda skott för dessa institutioner antyder att dess värderingar 
och verksamhet är intimt förbunden med det som kännetecknar den amerikanska medelklass 
som Doug är en del av. 
 

Bild 3: Vid middagsbordet (THHE 2006) 

 
I samma byggnad som detta utspelar sig passerar kameran förbi ett middagsbord där Bob, 
pappan i familjen Carter som bränts till döds tidigare i filmen, sitter tillsammans med några 
testdockor. Han har en amerikansk flagga intryckt i huvudet. Amerikansk kultur och ameri-
kanska värderingar – uttryckta genom nationalsången och flaggan i den av militären skapade 
kontexten – sätts på detta vis i samband med de situationer som filmen behandlar. Samma 
amerikanska flagga används också som mordvapen när Doug vid ett slagsmål i filmens slut-
skede avlägsnar den från Bobs huvud och trycker in den i huvudet på Pluto. 
 
Även i originalinspelningen används ökenlandskapet i militära syften – i en sekvens passerar 
några militärflygplan ovanför familjen Carters bil, och på en karta som familjen försöker ori-
entera sig efter framgår att området används av försvarsmakten för testverksamhet, men något 
samband mellan dessa aktiviteter och klanens agerande beskrivs inte. Inget tyder på att test-
verksamheten har påverkat klanmedlemmarnas beteende, arvsmassa eller på annat sätt föränd-
rat deras fysiologi. Hellre fungerar dessa inslag i filmen som en signal för avstånd från den 
befolkade delen av USA. 
 

Isolering och utanförskap 
Tidigt i originalinspelningen, redan under förtexterna, inleds etableringen av det sammanhang 
som filmens narrativ utvecklas i. Under det att skådespelare och filmarbetare presenteras med 
sina namn panorerar kameran över en kolsvart bergskam mot en dunkel natthimmel. Fler mil-
jöbilder förklarar att vi befinner oss i ett ökenlandskap, men snart presenteras fallfärdiga 
byggnader, skrotbilar och skräp vid något som visar sig vara en bensinstation. Den finns till 
som en isolerad ö i ökenlandskapet och ingen övrig bebyggelse syns i bilderna. 
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Den geografiska isoleringen förstärks vid flera tillfällen under filmen. Familjen Carter färdas 
på en väg som inte finns utmärkt på någon karta, det är, enligt en skylt vid bensinmacken, 200 
miles till nästa mack och bergsterrängen omöjliggör radiokontakt med samhället utanför 
ökenlandskapet. När familjen Carter anländer till bensinstationen i filmen inledning förs just 
denna distans till civilisationen på tal i en konversation mellan familjens mor och dotter och 
Freddy som förestår bensinstationen: 
 

(Ethel) –I’m telling you, we’re in the middle of nowhere. 

(Brenda) –I wonder how far it is to the nearest cheeseburger. 
(Freddy) –We don’t usually get folk up those ways. Where are you heading? 

(Brenda) –California. LA. Movie stars and fancy cars. 

(Freddy) –California? 

 

Bild 4: Freddys bensinstation (THHE 1977) 

 
Kontrasten mellan civilisation och isolering framträder på flera olika nivåer i samtalet. Ost-
burgaren blir, tillsammans med bilden av Los Angeles som en plats befolkad av filmstjärnor i 
glassiga bilar, en markör för staden, civilisationen och det moderna livet, och avståndet till 
denna sida av tillvaron blir påtagligt avlägsen under samtalet i den amerikanska öknen. Bud-
skapet kommuniceras av tonårsflickan Brenda som representerar en ungdomlig syn på trak-
tens avlägsna lokalisering. Freddy och Ethel förstärker känslan av isolering med att konstatera 
att platsen inte besöks av särskilt många och att den befinner sig i mitten av ingenstans. 
 
Livet vid sidan av det moderna samhället speglas inte bara det geografiska avståndet till civi-
lisationen utan framträder också som ett kulturellt utanförskap i samtal som karaktärerna ut-
växlar med varandra. I originalinspelningen inledning ber klanens dotter, Ruby, bensinmacks-
föreståndaren Freddy att ta henne med till civilisationen. Freddy skrattar åt hennes förfrågan 
och upplyser henne om att hon inte klarar av att äta med bestick och att hon luktar illa. Samta-
let beskriver Ruby som en utarmad, hungrig och socialt utsatt människa som längtar efter ett 
civiliserat liv, men som fjärmas från det av vad Freddy identifierar som en brist på kulturell 
och social skolning. Samtalet förklarar också en del av kontrasten mellan det civiliserade och 
det obildade. Skiljelinjen utmålas här med utgångspunkt från god hygien och väldoft som 
markörer för det civiliserade livet, men också med förankring i de skilda sätt att äta som kän-
netecknar utanförskapet respektive det normala. 
 
I nyinspelningen beskrivs isoleringen på ett liknande sätt som i originalet, men här får nutida 
teknik lyfta fram detta förhållande. Doug, som arbetar mobiltelefonförsäljare, konstaterar ti-
digt i filmen att familjen befinner sig på de tre procent av landets yta som inte har mobiltele-
fontäckning. Distansen skapas av oförmågan att sätta sig i kontakt med civilisationen. Moder-
na kommunikationsformer, med hjälp av modern informationsteknologi, fungerar som en 
markör för trygghet och tillhörighet, och detta blir ett påtagligt faktum när dessa kommunika-



 25 

tionsformer har nått en gräns vid vilken de upphör att fungera. I detta sammanhang är den 
teknologiska utvecklingen tydligt framträdande från 1970-talet till 2000-talet.  Även bilen 
fyller denna avståndsskapande funktion. Haveriet, den försvunna möjligheten att transportera 
sig till civilisationens säkerhet, är en premiss för den prekära situation som familjerna i både 
original och nyinspelning befinner sig i. 
 
Också i nyinspelningen omfattar isolering mer än platsens geografiska avlägsenhet. Även här 
råder ett utanförskap bland klanmedlemmarna som kommer till utryck i deras levnadsvanor, 
som vore omöjliga att tillämpa i en civiliserad kontext, men också i deras utseende. Klanmed-
lemmarnas kroppar har som en konsekvens av den radioaktiva strålning de utsatts för mute-
rats och vanställts. Deras framtoning närmar sig det groteska och fungerar i filmen som en 
berättelse i sig. Kroppens förfall är en signal för det rubbade ekologiska system som utgör 
klanens livsmiljö, men det fungerar också som en markör för avståndet till det normala. Muta-
tionen är en skräckframställning i sig, och denna beståndsdel i berättelsen framställs med em-
fas i THHE -06. Här har det smutsiga och obildade elementet i utanförskapet ersatts av den 
vanställda kroppen som skådeobjekt, och detta objekt återkommer vid upprepade tillfällen i 
filmen. 
 

Bild 5: Mutanter (THHE 2006) 
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Analys och slutsatser 
I teorikapitlets inledande stycken berörde jag ett antal filosofiska perspektiv på tillvaron, som 
alla utgick från föreställningen att den mänskliga världen inte är en given storhet eller ett sta-
tiskt tillstånd. Den blir till genom tolkning och förståelse i växelverkan med de subjekt som 
betraktar den. Den mänskliga tillvaron är enligt dessa perspektiv konsekvensen av ett mentalt 
arbete. Efter att ha studerat de två versionerna av The Hills Have Eyes vill jag närma mig det 
monstruösa och dess orsaker med ungefär samma retorik. Trots att berättelsen i många styck-
en upprepas i nyinspelningen av filmen, ser jag ett flertal skillnader beträffande hur det onda 
eller det monstruösa sätts i en tidsbunden kontext. Jämförelsen av dessa skillnader är genast 
intressant! Vilka element i berättelsen finns kvar och vilka har tagits bort? Vad har förstärkts 
och vad har nedtonats? Och kanske den viktigaste frågan: varför har dessa förändringar skett 
och vad säger detta om de olika historiska tidpunkterna? 
 
Här framträder ett par analysmöjligheter. Det går till exempel att ta sig an dessa frågor med 
utgångspunkt från psykoanalys15, men jag kommer att närma mig skillnaderna mellan de fil-
miska representationerna med förankring i diskursbegreppet. Jag gör inte anspråk att kunna 
sammanfatta eller beskriva det monstruösas diskurs, men däremot använder jag begreppet 
som ett sätt att förhålla mig till resultatet som analyseras. Jag ser filmerna från de två skilda 
historiska tidpunkterna som exempel på samhällets sätt att tänka och tala om olika fenomen, 
och därför kommer analysen att bli en jämförelse av representationssystem. Ur detta perspek-
tiv blir jämförelsen mellan filmerna en jämförelse mellan två skilda sätt att tala och tänka 
kring vad som vid de olika historiska tidpunkterna representerar det monstruösa. Skillnaderna 
bär med sig en social innebörd och säger oss något om hur den mänskliga världen vid två 
skilda tillfällen var beskaffad. 
 

Risker och hot i det högmoderna samhället 
Resultaten av undersökningen pekar på en rad förändringar av de meningsbärande system 
som producerar vår föreställning av det monstruösa, och därför kommer jag att argumentera 
för att historien någon gång under perioden som förflutit mellan filmerna har passerat en bryt-
punkt som åtskiljer två tidsåldrar – en modernitet från en högmodernitet. 
 
I båda berättelserna återfinns förvrängda spegelbilder, en sorts grundläggande motsättningar 
mellan parterna i narrativet, som inledningsvis får illustrera detta antagande. I originalversio-
nen konstrueras denna spegelbild av å ena sida familjen Carter, och å andra sidan klanen i 
bergen. Familjen Carter har ett alter ego i klanen, som framstår som dess ondskefulla avbild. 
Båda grupperingarna har formen av traditionella familjer med patriarkal struktur – både Bob 
och Jupiter leder sina familjer och tycks fatta avgörande beslut beträffande deras förehavan-
den – men klanen är kärnfamiljen Carters korrumperade och illasinnade motsvarighet. 
 
I nyinspelningen presenteras också en spegelbild, men här framträder en mer omfattande för-
vrängning av vårt samhälle. Även här presenteras Carters som en traditionell kärnfamilj – 
likheterna är i detta avseende fler än skillnaderna när man jämför originalet med nyinspel-
ningen – men den avspegling som sker i mötet med klanen har hämtat näring från en social 

                                                 
15 Ett perspektiv som är mycket omtyckt bland filmvetare som försöker förstå skräckfilm, och kanske främst dess 
problematiska attraktionskraft. Läs förslagsvis om det undanträngdas återkomst av Robin Wood eller om för-
kvinnligandet av monsterkroppen och förmanligandet av den sista tjejen av Carol Clover (t.ex. som kortversio-
ner i den tidigare nämnda Horror – the film reader). 
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struktur som sträcker sig bortom familjen som institution. Familjen Carter möter inte ett kor-
rumperat alter ego i bergen. De möter en projektion av ett förött samhälle, en värld befolkad 
av brända dockor och mutanter vars levnadsöde och våldsamma beteende är en konsekvens av 
den kultur, tradition och det värderingssystem som familjen Carter får kläda skott för. Mot-
sättningen, förvrängningen som uppstår när grupperingarna speglar sig i varandra, handlar 
inte om två familjestrukturer på kollisionskurs, utan om ett förfall av nationell dignitet, där 
monstrositetens orsaker inte längre hämtar sin inspiration från den sammanfallande kärnfamil-
jen, utan ifrån föreställningen om en samhällskropp utsatt för biologisk risk. Motsättningen 
skapas mellan ett modernt, urbaniserat och civiliserat samhälle och konsekvenserna av det. De 
förhållanden som har frammanat ondskan i bergen går inte längre att förklara med utgångs-
punkt från medfödda defekter eller fysiologiska behov – det monstruösa är år 2006 skapat av 
abstrakta och gränslösa risker som frodas i modernitetens kölvatten och i den amerikanska 
kulturens skugga. Den brytpunkt jag nämnde i kapitlets inledning kommer till uttryck i just 
dessa förhållanden. Det monstruösas orsaker har utvecklats från att vara en familjeangelägen-
het till att utgöra ett, om inte globalt, så åtminstone nationellt, kulturellt, försvarspolitiskt och 
ekologiskt problem. 
 
Denna utveckling återkopplar till Giddens (1991/1997) resonemang kring kulturens och natu-
rens närmande. I både original och nyinspelning utspelar sig berättelsen i obygd, i fjärran 
ödemark långt från det moderna livet, men med ett par sinsemellan viktiga skillnader. I origi-
nalinspelningen är händelseutvecklingen underkastad en rad naturliga förlopp, där både Jupi-
ters uppväxt och levnadsbana, och den hopplösa isoleringen är exempel på hur karaktärernas 
öden bestäms av oinskränkta naturliga krafter. Känslan av att vara avskuren från sociala 
skyddssystem lever kvar i nyinspelningen, men här skapas också en bild av en vildmark som 
trots allt är underkastad människans styrningar. Till och med på den lilla yta där det inte finns 
mobiltelefontäckning har påverkan från den mänskliga civilisationen skapat grogrunden för 
de hemskheter som utspelar sig i bergen. Natur och kultur är inte längre två skilda och av var-
andra oberoende enheter, inte ens i de mest avlägsna trakter. 
 
Nyinspelningen av The Hills Have Eyes skapar en hotbild i form av en konsekvens av det 
moderna livets framväxt, där teknologiska nymodigheter som ursprungligen konstruerades 
med en ambition att skydda landets befolkning, nu har drabbat dem allvarligt. I detta avseende 
representerar innehållet i filmen ett samtida förhållande till monstrositet som anknyter an till 
både Ulrich Becks (1986) risksamhälle och Zygmunt Baumans (2006) idéer kring vår tids 
otrygghet. Berättelsen har omformats på ett sådant sätt att det monstruösa inte längre går att 
förklara som en guds ingivelse, som en av naturens snedsteg eller som ett biologins missöde. 
Bauman talar om ett modernistiskt behov att hitta uppsåt eller ogärningsmän bakom de olyck-
or som drabbar oss därför att vi upplever att vi lever i en värld vi har full kontroll över. Under 
klanens resa från den medfödda ondskan till det kulturella symptomet, växer också gärnings-
mannaskapet fram som den viktigaste motorn bakom dess handlingar. Kanske nöjer vi oss 
inte längre med en naturlig, biologisk eller slumpmässig förklaring av de hemskheter vi möter 
på film, lika lite som vi nöjer oss med att betrakta en naturkatastrof som ett naturligt förlopp 
som vi inte har något inflytande över. 
 

Det beständiga utanförskapet 
Även utanförskapet är en drivkraft i konstruktionen av det monstruösa, och denna kraft består 
de prövningar som historien från 1970-talet och framåt har utsatt den för. Detta utanförskap 
har en självklar geografisk aspekt, där en hotbild konstrueras i frånvaro av skyddssystem, 
andra människor eller myndigheter som kan anropas och komma till undsättning i en svår 
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situation. Avståndet till civilisationen manifesteras också i avståndet till cheeseburgare och 
”movie stars and fancy cars”, symboler för det urbana och moderna. En civiliserad kontext 
hade omöjliggjort narrativet i The Hills Have Eyes, oavsett vilken version det gäller. Moder-
niseringen av det geografiska utanförskapet kommer till uttryck i förändringarna av den tek-
nologiska retorik som förklarar distansen till det civiliserade. I originalversionen talas det om 
mineralhaltiga bergskedjor som omöjliggör radiokommunikation, och i nyinspelningen får 
begränsningarna i mobiltelefonnätet signalera avståndet till den moderna världen. Själva mil-
jön i sig (kannibaler och onda mutanter lämnade därhän) blir i frånvaron av det moderna sam-
hällets skyddsfunktioner ett självständigt hot som tycks ha bärkraft genom de senaste årtion-
denas historia, och den utsatthet som dessa förutsättningar skapar utgör den resonanslåda som 
berättelserna förstärks i. Platserna i de bägge filmerna beskrivs som bihang till den civilisera-
de verkligheten. De är avgränsade, svåra att nå och, som familjen Carter i ett trettioårsintervall 
bittert får erfara, även svåra att lämna. Resan in och resan ut går på fyra hjul och inget annat. 
Bilen markerar frihet och rörlighet, vilket blir påtagligt när haverierna begränsar denna frihet, 
och detta förhållande har bestått från original till nyinspelning. 
 
Men utanförskapet går bortom den geografiska isoleringen. Familjerna Carters möte med 
människorna i vildmarken skapar också en kontrast mellan två sociala grupperingar med helt 
skilda förutsättningar i tillvaron. Förhållandet där civilisation står i polemik med det ocivilise-
rade har en ideologisk innebörd – konflikten i öknen står mellan rika och fattiga, mellan mer 
och mindre bemedlade (både kulturellt och materiellt) och mellan två traditioner. 1977 gestal-
tas denna konflikt som en konlikt mellan livsstilar och värderingar. Klanens utanförskap, dess 
avvikelse mot den normalitet som familjen Carter representerar, konstrueras av dess primitiva 
levnadsvanor. Klanen framställs som en obsolet sammanslutning av jägare och samlare, som 
drivs framåt i sina gärningar av just de anledningar som skulle kunna motivera vilket förmo-
dernt jägar- och samlarsamhälle som helst – strävandena att lösa de basala frågorna om mat i 
magen och tak över huvudet. I skenet av deras enkla boningar och klädesdräkter, deras brist-
fälliga hygien och brist på kulturell bildning ter sig moderniteten avlägsen inte bara i rummet, 
utan också i tiden. 
 
Trettio år senare består utanförskapet, men det har omvandlats en smula och kommer till ut-
tryck på nya sätt. I nyinspelningen har klanmedlemmarna en förmåga att reflektera kring den 
situation de befinner sig och de missdåd som de utsätter familjen Carter för. De lever i något 
som trots allt kan liknas vid en stad, med hus, gator och tv-apparater, och delar på detta vis 
många av de attribut och livsstilar som vi förknippar med ett modernt samhälle. Deras margi-
nalisering kommer sig inte av att de tillhör en ”primitiv kultur”, utan som en konsekvens av 
det maktförhållande som råder mellan det moderna samhället och deras. Det är nästan som 
om klanmedlemmarna har förpassats till ett bortglömt reservat, eller utgör permanent boende 
på en trailer park någonstans i civilisationens utkant, där de existerar i ett eget moraliskt uni-
versum, men ändå i händerna på en odefinierad överhet som dikterar villkoren för deras tillva-
ro. Filmen antyder en misstänksamhet mot marginaliserade, sociala kategorier när den hämtar 
råmaterialet för det monstruösa ur denna källa. 
 
Att mutanterna lever i en tillvaro vid sidan av samhället, men i något som framställs som dess 
förvridna avbild, dess ondskefulla tvilling, ser jag som ett uttryck för ett samtida förhållande. 
Hotbilderna skapas inte längre av primitiva familjestrukturer utan av en modern underklass i 
samhällets utkanter. Den nutida familjen Carter har, i symbolisk mening, råkat hamna i de 
farliga kvarteren, bland de mörka gränder i de delar av staden som amerikansk, vit medelklass 
inte bör bevista. Bauman (2006) beskriver en modernitetens utveckling som medför en ökan-
de misstänksamhet inför medmänniskor, och en upplevelse av otrygghet kopplat till rädslan 
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för andra människors ondska. Att i senmodern tid framställa en förvriden bild av vår civilisa-
tion som en kontext i vilken monstrositeten frodas är därför inte långsökt. Den monstruösa 
framställningen är inte längre beroende av medfödd ondska och primitiva levnadsvanor – det 
mänskliga i samhällets utkanter är monstruöst i sig självt. 
 
År 2006 har utanförskapet också krupit innanför den kulturella fernissan och gjort intrång i 
själva fysiologin hos det monstruösa. Mutationerna, som nästan fungerar som utställningsob-
jekt, har ett stort egenvärde och tillför berättelsen en mycket konkret bild av de konsekvenser 
som kärnvapentesterna har inneburit för gruvarbetarfamiljerna. De vanställda kropparna hos 
klanmedlemmarna utgör en kontrast mot det civiliserade och mot normaliteten, och bildar 
genom sin blotta framtoning en marginalisering hos sig själva. Det är svårt att tänka sig var i 
en urban, modern miljö klanmedlemmarna, med alla sina fysiska defekter, skulle tillerkännas 
ett självklart utrymme och en lika given delaktighet i samhällskroppen som exempelvis bar-
nen i familjen Carter. Utanförskapet manifesteras inte bara i de materiella levnadsbetingelser-
na och i avståndet från de urbana sammanhangen, det gör sig också synligt i köttet. Att foku-
sera på kroppens förfall, dess revolt mot sig själv, som en viktig komponent i det som skapar 
monstrositet är ett högst aktuellt grepp. Mutanterna i nyinspelningen av The Hills Have Eyes 
blir nämligen något mer än samtidens Mr. Hyde, i det att deras förändrade anatomi står i rela-
tion till konsekvenserna av en modern civilisations framväxt, hellre än till vetenskapliga 
missöden och naturvetenskaplig mystik. 
 
Jag ser det inte som en slump att kroppen blir en sådan framträdande markör för det avvikan-
de i den högmoderna eran. I och med att de hotbilder vi numera ställs inför har antagit en 
mindre påtaglig skepnad intar vi dels en mer restriktiv och misstänksam hållning till vår om-
givning, men vi skaffar oss också kontroll över de risker vi tror oss kunna påverka. Detta in-
begriper kontroll över kroppsliga och mentala beskaffenheter som vi upplever att vi har infly-
tande över (Bauman 2006). Ur detta perspektiv blir valet att skildra monstrositet med ut-
gångspunkt från kroppslig kontrollförlust mycket rationellt. Det monstruösa skapas när det 
närmast påverkbara hos oss, kroppens utseende och funktion så som vi möter den i vår var-
dag, blir föremål för manipulation som vi inte har något inflytande över. 
 

Slutsatser 
Jag har kommit fram till några slutsatser beträffande omvandlingen av det monstruösas orsa-
ker, så som den gestaltas i de två versionerna av The Hills Have Eyes. För det första har det 
monströsa genomgått en transformation som går att förklara med utgångspunkt från teorier 
om samhällets utveckling i modern tid. Narrativen har, trots att de utgår från samma grund-
läggande berättelse, förändrats i några väsentliga avseenden. Dessa förändringar går att förstå 
som ett tecken på att världen under tiden som har förflutit mellan filmerna har passerat en 
brytpunkt, genom vilken vi har reviderat vår syn på tillvarons hot och risker. 
 
För det andra har monstrositeten gått från att vara ett biologiskt faktum till att bli införlivad i 
samhällsutvecklingen. Det monstruösa finner numera sina drivkrafter i modernitetens konse-
kvenser hellre än i fysiologiska behov eller medfödd ondska. På detta sätt har representatio-
nerna av det monstruösa utvecklats från att vara avgränsade till familjeförhållanden, relationer 
eller enstaka livsöden, till att tangera det allomfattande. Originalversionens ondska utgick till 
del från Jupiters ursprungliga, mentala disposition och klanens otillfredsställda, fysiologiska 
behov. Förklaringarna till det monstruösa gick att härleda till, och avgränsades på en individ- 
och familjenivå. I nyinspelningen har detta förhållande förändrats. Det monstruösa år 2006 
utgår från en ekologisk problematik med sitt ursprung i amerikansk kultur. 
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För det tredje fungerar utanförskapet, både kulturellt och geografiskt, som en orsak för det 
monstruösa. Utanförskapet har utvecklats från att vara kopplat till primitiva levnadsmönster, 
till att manifesteras kroppsliga mutationer. Förhållandet mellan kropp och samhälle har ut-
vecklats till att bli mer intimt, på det sättet att försvarspolitikens och kulturens konsekvenser 
yttrar sig köttsligt hos de sociala kategorier som lever i tillvarons marginaler. Det främmande, 
utanförskapet eller avvikelsen från det normala, är en beständig komponent i framställningen 
av monstrositet, men detta kommer till skilda uttryck vid olika tillfällen. Detta tyder på en 
förändring även i den sociala världen. Den förändring som främlingskapet har genomgått kan 
antyda att vår nutida uppfattning av normalitet, det som det monstruösa avviker ifrån, kom-
mer till konkret uttryck i den kroppsliga framställningen. Kroppen, och dess sönderfall, är en 
modern markör för det onda. Det monstruösa förblir monstruöst i den högmoderna epoken om 
det ikläds en makaber skepnad. 
 
Tiderna förändras och det gör också det vi håller för skräckinjagande. På samma sätt som Eva 
Kärfve (2000) talar om konstruktionen av begreppet normalitet som en kontextberoende pro-
cess, vill jag hävda att det monstruösa utformas i växelverkan med samhället, samtiden och 
dess kulturella förutsättningar. Jag låter Jay Schneider, som en avslutning till analysen, illu-
strera detta förhållande: 
 

What makes horror film monsters at least potentially horrifying (what makes them monsters to be-
gin with) is the fact that they metaphorically embody surmounted beliefs; to the extent that they ac-

tually succeed in horrifying viewers, however, it is because the manner in which they embody sur-

mounted beliefs is invested with cultural relevance (Schneider 1999, s. 2). 
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Diskussion 
Vilken bärkraft har då resultaten av denna undersökning? Analysen och slutsatserna är inte 
helt oproblematiska, vill jag redan nu konstatera. Den filmhistoriskt beläste skulle kunna in-
vända mot att radioaktivitet är ett fenomen som dök upp i film strax efter andra världskriget, 
eller att naturens hämnd och kommentarer till människans inverkan på miljön var en populär 
ingrediens i skräckberättelser så tidigt som under 1970-talet. Det skulle också gå att kritisera 
resultaten med utgångspunkt från att observationerna är avgränsade till ett så litet underlag 
och att ett annat material skulle kunna ge en helt annan bild av verkligheten och dess föränd-
ringar. 
 
Men det finns trots allt något som gör The Hills Have Eyes till en intressant symbol för social 
förändring. De muterade grodor, råttor, insekter eller spindlar som tidigare utgjorde hoten 
som den teknologiska utvecklingen frammanade, har ersatts av reflekterande varelser. De mu-
terade gruvarbetarna i det avlägsna ökenlandskapet bär med sig en kritik som träffar det in-
nersta i vår sociala samtid. Deras livsmiljö fungerar som en reflektion av det moderna samhäl-
let, men med de förvrängningar som frodas i modernitetens skuggmarker. Skadlig teknologi, 
onda vetenskapsmän eller främmande makter, teman som var vanliga i efterkrigstidens 
skräckfilm, har förlorat sitt inflytande över det monstruösa och ersatts av kulturens avbilder 
och konsekvenserna av de levnadsmönster som kännetecknar vår civilisation. Jag gör, som jag 
tidigare nämnt, inte anspråk på att sammanfatta två historiska tillfällen med denna analys. 
Däremot tror jag att dessa historiska tillfällen och den föränderliga sociala verklighet som 
vidhäftar dem, talar till oss genom The Hills Have Eyes. De representationer av monstrositet, 
som under de trettio år som förflutit mellan filmerna har genomgått sådana omfattande för-
ändringar, kan förstås som en fasett av modernitetens omvandling som bland andra Beck, 
Giddens och Bauman identifierar. Och på det sättet blir filmanalysen ett tillskott i försöken att 
göra samtiden och det förflutna begripligt. 
 

Problemet med känslan 

Är skräckfilm ett trovärdigt objekt för den undersökning som jag har företagit? Skräckfilmens 
premiss bestäms av dess förmodade utsikter att ingjuta fruktan eller i somliga fall äckel hos 
sin åskådare. Härmed passerar uttrycket det rationella och spelar istället på de fundamentala, 
mänskliga känslouttryckens strängar. Skräckberättelsen livnär sig på de emotionella responser 
som, även om de kommer till utlopp på olika sätt och i olika utsträckning hos olika männi-
skor, är att betrakta som en universell beståndsdel i den mänskliga konstitutionen. Går det att 
argumentera för att denna kulturyttring, som spelar på vår uråldriga, mänskliga förmåga att 
regera på vissa stimuli med fruktan, står i relation till en föränderlig samtid och en diversifie-
rad social kontext? 
 
De känslor som skräckberättandet söker frammana förutsätter hos mottagaren ett visst mått av 
både igenkänning och okunskap. Detta innebär att skräckfiktionen måste spela på baslinjen av 
samtidens allmänna kunskapscentercourt, i det fält där berättelser gläntar på dörren till okän-
da, men ändå rimliga världar. Rädsla är förvisso, vilket såväl beteendevetare som nöjesparks-
föreståndare omvittnar, en primär instinkt hos var och en av oss, men skräckfiktionen förut-
sätter också kognition och tolkning. Skräckberättelsen reduceras till ett tandlöst och blodfat-
tigt monster om den inte tar avstamp i vår kunskap om tillvaron, eller snarare vår kunskap om 
tillvarons gråzoner och om det allmänna vetandets gränser. Var sker då mötet mellan det 
medvetna och det instinktiva? Var går skiljelinjen mellan de skräckinjagande element i tillva-
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ron som har följt med oss sedan vi först förgrenade oss från aporna och reste oss på två ben, 
och den skräck som måste läras in eller stå i intim relation till samtiden? Här går skiljelinjen 
mellan natur och kultur, mellan biologi och socialisation, mellan naturvetenskap och sociolo-
gi. Och här, i denna skiljelinje, framträder också nya, filmsociologiska undersökningsobjekt. 
 

Framtida forskning 

John Dewey diskuterar i sin bok Människans natur och handlingsliv (1922/2005), förhållan-
det mellan instinkt och omvärldsfaktorer i vårt sätt att uppleva fruktan. Han kritiserar ”in-
stinktpsykologin” mot bakgrund av att den bortser från de föränderliga betingelser som på-
verkar vårt sätt att uppleva fruktan. Det är därför, menar han som: 
 

[…] romanen och dramat blir så mycket mera instruktiva och intressanta kommentarer till det 

mänskliga handlingslivet än en schematiserande psykologi. Konstnären låter oss se de individuella 

reaktionerna och skildrar därmed en ny sida av människonaturen som utvecklas under nya förhål-
landen (Dewey 1922/2005, s. 142) 

 
Relationen mellan våra grundläggande, mänskliga instinkter och de delar av vår natur som är 
formad av omgivande faktorer är klassisk i beteende- och samhällsvetenskaperna. Jag ser att 
detta förhållande skulle kunna analyseras inom ramen för filmiska representationer. Instinkter 
och en nedärvd förmåga att uppleva fruktan kan vi inte bortse ifrån, samtidigt som känslolivet 
också har en social och föränderlig aspekt. Hur exploateras dessa sidor av den mänskliga na-
turen i skräckfiktion? Vad säger det om människan som social och biologisk varelse? Här ser 
jag en ny problemformulering, som också skulle kunna inrymma en kulturell aspekt i jämfö-
relsen mellan olika kulturella grupperingar. 
 
Vår värld inrymmer som tur är så mycket mer än monstrositet och ondska. Ett framtida forsk-
ningsprojekt skulle kunna omfatta vårt förhållande till humor, kärlek, arbete eller vänskap. Ett 
sådant projekt skulle så klart omfatta granskning av film ur andra genrer, men teori kring sen-
modernitetens villkor skulle fortfarande kunna utgöra det sammanhang som observationerna 
placeras i. Kanske skulle det projektet porträttera en ljusare sida av vår mänskliga värld än 
den som framträder i denna uppsats… 
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Bilagor 
 

Vilka är det monstruösas orsaker? 

Existens Prioritet Värderingar Relationer 
Vad är? Vad är viktigt? Vad är rätt och fel? Vad är relaterat till 

vad? 
Vad lyfts fram som kon-
struerande av ondska? 
Hur mycket och hur 
ofta? Med vilka variatio-
ner? 

Vilken betydelse tillmäts 
de olika förekomsterna? 
Med vilken emfas fram-
ställs de? Hur rangord-
nas de? 

Vilka värden represente-
ras i olika framställning-
ar? Från vilket perspek-
tiv? 

Vilka relationer, orsaks-
sammanhang och logis-
ka strukturer framträder? 
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SvD 2006-06-29 

1 Mardrömmens mästare 

DN 2006-03-23 07:44 

Det mest skrämmande Wes Craven hade sett när han gick i college var en Disneyfilm. I dag är han Hollywoods "Horrormeister" som gillar att skrämma slag 
på tonåringar. Den 24 mars har nyinspelningen av Cravenklassikern "The Hills Have Eyes" svensk premiär. 

[…] I morgon, fredag, är det svensk premiär för en nyinspelning av Cravens klassiker "The Hills Have Eyes", i regi av Alexander Aja. I originalversionen lät 
Craven en ensam galning trakassera turister längs en motorväg i Nevadaöknen. Den nya versionen är en sorts "strålskadade gruvarbetare från helvetet slår 
tillbaka". En ultraamerikansk familj från Cleveland - på väg för att fira silverbröllop i husvagnstrailer i Kalifornien - får betala slutnotan för myndigheternas 
atombombssprängningar under kalla kriget. Nevadas roströda "Twilight Zone"-landskap har förvandlats till dödsskuggans dal som befolkats av svårt muterade 
gruvarbetare. Den kanske djupaste tanken bakom att göra en nyinspelning är att producenten Craven äger 30 procent av filmens rättigheter. Men i den nya 
filmen finns en viss civilisationskritik som kanske saknades i den första.  

[…] - Vi har en regim i dagens USA som är väldigt hemlighetsfull. Det är lätt att föreställa sig att de gör saker som gör att folk hatar oss och vill döda oss, säger 
Wes Craven med adress till Bush i Vita huset.  

Precis som många andra menar Craven att skräckfilmen reflekterar de kollektiva rädslor som finns i samhället - oavsett om det är kalla kriget, miljöförstöring 
eller terrorism.  

- När jag var på väg till kontoret i morse så hörde jag på radion att de hittat en minivan i Bagdad med ett dussintals lik med bakbundna händer som blivit 
strypta. Sådana här saker finns i luften hela tiden, på ett omedvetet plan testar publiken sig själv på vad de härdar ut med. Det finns mycket rädsla i USA just nu, 
säger Wes Craven.  

[…] Craven menar att skräckgenren löper i tioårscykler. När han gjorde "Scream" för precis tio år sedan hade genren smittats av så mycket genreklyschor att 
han var tvungen att kommentera det på ett smart sätt genom metareferenser.  

- Men jag tycker att det har svängt igen. Nu är vi tillbaka i ett väldigt fysiskt, rakt-upp-i-ansiktet-våld som reflekterar tidsandan. Rollfigurerna i nya "The Hills 
Have Eyes" har inte tid att prata om skräckfilmer - saker och ting är alldeles för allvarliga runt omkring dem. 




