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1. Inledning 

Sedan Dr Frankenstein väckte monstret i den klassiska Science Fiction-romanen Frankenstein 

(1818) har det onekligen funnits ett hem för existentiella frågor om människan i Science 

Fiction (SF). I SF har frågorna kring vad människan är blivit en av genrens mest utmärkande 

markörer. SF har alltid varit en ventil för de samhällsyttringar som inte riktigt passat in eller 

de som varit för känsliga, de som var för nära oss själva. Men Mary Shellys Frankenstein 

kom ut för cirka 190 år sedan och mycket har hänt sedan dess. Vi har haft en industrialisering 

och modernisering av samhället, vi har haft demokratiska reformer, vi har överlevt två 

världskrig, vi har flugit ut i rymden och gått på månen, vi har upptäckt gener och DNA. 

Människan har gått vidare och utvecklats till någonting annat, vi är inte samma människa som 

levde för 190 år sedan. Har SF idag en viktig roll att spela för alla de frågor som är idag står 

oss för nära? JA, då vi idag har stora debatter kring exempelvis gen- och stamcellforskning, 

och enligt många blivit alltför beroende av tekniken. Vi har idag en allt mer kontrollerad 

vardag då vi kan spåras och kartläggas med mobiltelefoner och Ica-kort. 

 

De centrala teman som gjort SF till en genre som berör människor finns fortfarande kvar och 

är minst lika aktuella. I bästa fall gestaltar SF stora samhällsfrågor. Ett exempel är tv-serien 

Battlestar Galactica1 som gestaltar några av vår tids stora frågor så som om vi nu gått från att 

varit människor till någonting annat – om vi har blivit eller håller på att bli posthumana. Är 

det möjligen dags för oss att omvärdera det vi sett som mänskligt, och se närmare på vad vi 

egentligen är? BG flyttar fokusen i frågorna om oss själva från en abstrakt till en personlig 

och påtaglig nivå där vi själva står i centrum. Den här uppsatsen kommer att handla om hur 

BG gestaltar människan och det mänskliga. Vad är det för konnotationer om människan serien 

sprider och hur sprids dessa konnotationer? 

 

 

 

                                                
1 Som hädanefter kommer förkortas BG 
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2. Syfte & frågställningar 

Det övergripande syftet med denna undersökning är att analysera hur tv-serien Battlestar 

Galactica gestaltar och problematiserar aktuella frågor i vår samtid – detta genom ett narrativt 

universum som är placerat i en framtid där mänskligheten är utsatt för risken att utplånas som 

art. Serien handlar om hur spillror av mänskligheten flyr från en maskincivilisation som kallas 

cyloner, och vars mål till en början är att förinta människosläktet. Detta medför en mängd 

situationer där mänskligheten ställs inför svåra etiska och moraliska prövningar, och där 

religion får en betydelse igen. Undersökningen avser att besvara frågor kring hur BG gestaltar 

människan och hennes förhållande till religion. De centrala frågorna är: 

 

• Hur gestaltas mänskligheten och det mänskliga i Battlestar Galactica? 

• Hur gestaltar serien religionens roll i en högteknologisk framtid?  

• Hur gestaltas mänsklighetens huvudfiende cylonerna i förhållande till de mänskliga 

karaktärerna? 
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3. Disposition 

Uppsatsen är upplagd enligt följande: Inledning, Syfte & frågeställningar, Teoretiska och 

metodologiska perspektiv, Det mänskliga, Science Fiction, Analys del 1: Battlestar Galactica 

som ett narrativt universum, Analys del 2:, Sammanfattande analys och Slutdiskussion.  

 

Under rubriken ”Teoretiska och metodologiska perspektiv”, går jag igenom vad visuell kultur 

och representationsbegreppet innebär, och vilka kritiska ingångar jag har med mig in i 

undersökningen. Det redovisas även hur mitt val av BG som studieobjekt gick till, och hur 

analysen är uppbyggd. I avdelningen om ”Det mänskliga” ges en allmän definition av 

begreppet posthumant/det posthumana, i avdelningen om det posthumana redogör jag för 

andra forskares idéer och definitioner av det posthumana. I avsnittet ”Science Fiction” får 

läsaren en historiskbakgrund till vad SF har varit och är idag. ”Analys del 1: Battlestar 

Galactica som ett narrativt universum” gör jag min första analys som kommer att fokusera på 

hela serien som jag ser som en medietext. Analysen kommer att fokusera på generalla teman 

och drag som undersökningen funnit. I ”Analysdel 2” går jag närmare in på de teman jag 

funnit och fokuserar på avsnitt och scener jag ser som centrala för att exemplifiera resultatet 

av undersökningen. I den ”Sammanfattande analysen” sammanställer jag de svar 

undersökningen kommit fram till. Uppsatsen avlutas sedan med ”Slutdiskussionen” där jag 

reflekterar över undersökningen. 
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4. Teoretiska och metodologiska perspektiv    

4.1 Forskningsfält  

Televisionsmediet som den här studien analyserar ingår i det man benämner visuell kultur. 

Inom visuell kultur ingår även medieproduktioner som målningar, fotografier och film m.m. 

Det som ingår i visuell kultur kan enklast begränsas till alla medier som kan upplevas genom 

syn. Visuell kultur är dock inte enbart begränsat till det visuella utan kan även upplevas i flera 

olika kombinationer, exempelvis television och film där man tillsammans med bild och ljud 

skapar ett medium som ingår under visuell kultur. Visuell kultur är ingen genre och inte hellre 

begränsad till någon specifik genre, allt från komedi till drama kan delas in under visuell 

kultur. 

 

Produktioner inom visuell kultur är som andra medie- och kulturproduktioner öppna för 

tolkning i vare sig det är målningar eller tv så görs det alltid en tolkning av åskådaren. I boken 

Practices of looking skriver Marita Sturken och Lisa Cartwright om hur tolkningen görs i en 

meningsskapande process där flera faktorer avgör hur åskådare avkodar en medieproduktion. 

Faktorer som ålder, kön, etnicitet, social- och ekonomisk bakgrund påverkar resultatet av 

tolkningen. I tolkningsprocessen kan även en åskådare påverkas av personer som inom 

åskådarens sociala grupp har en viss status och vars åsikt väger tyngre än de andra i gruppen:  

 
...we are defining cultures as the shared practices of a group, community, or 

society, through which meaning is made out of visual, aural and textual world of 

representation...Culture is the product and exchange of meanings, the giving and 

taking of meaning, between members of society or group.2 

 

 

Sturken och Cartwright skriver vidare att medier inte är neutrala teknologier som sänder ut 

ofärgad information. Tvärtom, allt som medierna sänder ut blir kodat och får mening. Genom 

de producenter som skapar medieproduktionen och fyller den med mening, och av de 

åskådare som tar del av produktionen. Det som bestämmer hur produktionen blir kodad är 

åskådarens kulturella bakgrund i samspel med de ramar i produktionen som producenterna 

satt upp. Människor från olika kulturer delar vissa konventioner och produktioner får således 

varierande innebörd beroende på vem som mottar den. I västvärlden finns en uppsättning 
                                                
2 Marita Surken, Lisa Cartwrigh Practices of looking, Oxford University press (2001), s.3-4 
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konventioner som färgar all medieinformation som tas in, i en annan kulturell sfär finns det 

andra konventioner.  

 

4.2 Representationsbegreppet  

Medie- och kulturproduktioner, vare sig de hör hemma i komedigenren eller skräckgenren 

innehåller representationer av den samtid i vilken de blev producerade i. Vad är då en 

representation? Stuart Hall definierar begreppet i antologin Representation: Cultural 

representations and signifying practices som produktionen av mening genom språk. Ordet 

språk bör dock förstås utifrån en bredare bemärkelse då det inte enbart handlar om tal eller 

skriftlig kommunikation utan även bilder. Representation är inte något statiskt som enbart 

avspeglar verkligheten. Det är istället en social process där medlemmar av en kultur tillför 

ytterligare mening, vilket sker genom två separata system av representation.  Det första 

systemet är det mentala representationssystemet vilket vi bär med oss i våra huvuden. I det 

första systemet ingår koncept om hur olika saker fungerar och vad de är i vår omvärld. 

Koncepten kan vara mer än fysiska ting, de kan var abstrakta känslor och begrepp; 

exempelvis vet vi vad krig och kärlek är, vi vet även vad innebörden är utan att själva upplevt 

krig eller kärlek. Det andra systemet är det språkliga representationssystemet, där vi 

konstruerat ord och benämningar på olika ting. Dessa benämningar på olika ting är 

konstruerade så vi kan föra vidare de koncept vi bär på i det mentala representationssystemet. 

Alla tecken utgör tillsammans det språkliga representationssystemet, med språk, ord, tecken 

och benämningar avses muntlig, skriftlig och bildmässig kommunikation. Dessa två system 

skapar tillsammans ett kulturellt meningssystem, som används av kulturens medlemmar. Det 

kulturella meningssystemet fungerar inom vår kultur och inte inom någon annan kultur, då en 

annan kultur har ett eget system.3 

 

Kanske kan detta uttryckas lite tydligare, om vi utgår ifrån SF-genren: SF är inte ett fenomen 

som i olika mediala former passivt sprider åsikter, konventioner och budskap. Istället avslöjar 

SF i bästa fall samhällets syn och ställningstagande i olika frågor, och bär med sig historiska, 

politiska, religiösa och ideologiska frågor. De representationer som konstrueras i SF är aktiva 

tolkningar och gestaltningar av aktuella samhällströmmingar. SF äger inte rum i ett 

                                                
3 Red. Stuart Hall, Representation: Cultural representations and signifying practices, Sage publications (1997) 
s.16-19 
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sociopolitiskt och kulturellt vakuum.4 Ordet representation bör ses utifrån idéhistoriken 

Anders Ekströms definition, som ”upprättande av en tolkning eller berättelse som alltid 

inrymmer ett aktivt moment av ny- och omskapande. Kanske skulle detta även kunna 

uttryckas på följande sätt: med varje representation sker en tillförsel av mening och 

rekontextualisering”.5 I meningsproduktion, i exempelvis SF, blandas tradition och 

samtidssammanhang, idéer och traditioner finns ”i någon mån alltid till hands: det är deras 

relation till den övriga samhällsbilden som avgör deras aktualitet och spridning under olika 

skeden”.6 Representationer handlar om hur medier porträtterar, presenterar och för diskussion 

med det de visar. I det de beskriver finns bakomliggande värderingar som en slags extra 

information. De berättelser och porträtteringar av människor från olika etniciteter, 

ekonomiska och sociala klasser som medierna sprider ger oss som åskådare gemensamma 

föreställningar om världen. TV reflekterar inte enbart världen vi lever i, den konstruerar den 

åt oss, dock gör de inte detta självständigt utan alltid i en gemensam kommunikation mellan 

de som producerar och vi som åskådare.7 För att sammanfatta: i min tolkning av tv-serien 

Battlestar Galactica utgår jag ifrån att seriens producenter riktar sig till en västerländsk tv-

publik, och därför relaterar jag serien till frågor som rör relationen mellan teknik, vetenskap 

och etik i en västerländsk kontext.    

4.3 Kritiska ingångar   

BG innehåller en mängd intressanta tolkningar av den västerländska kultursfären. Som visuell 

produkt jobbar den givetvis med, för publiken, välkända stereotyper. Liksom i serier som Star 

Trek får huvudpersonerna symbolisera olika ståndpunkter, där olika frågor ställs. 

Litteraturvetaren J.P. Telotte menar att det finns fem olika sätt som vanligtvis används för att 

analysera SF; det humanistiska, det ideologikritiska, det psykoanalytiska, det feministiska och 

det postmodernistiska. Dessa olika utgångspunkter kan enligt Telotte med fördel kombineras. 

För denna undersökning kommer jag att kombinera och använda mig av det humanistiska, det 

ideologikritisk, det feministiska och det postmodernistiska.  

 

                                                
4 Michael Godhe, Morgondagens experter: Tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och science 
fiction i Sverige under det långa 1950-talet, Carlsson (2004) s.19-20 
5 Anders Ekström, Dödens exempel: Självmordstolkningar i svenskt 1800-tal genom berättelsen om Otto 
Landgren, Stockholm: Atlantis (2000) s.263. 
6 Anders Ekström, Den utställda världen: Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsutställningar, 
Stockholm: Nordiska Museet Förlag, (1994) s.300 
7 Maria Hellman, Televisual representations of France and the UK under globalization, 
Akademitryck:Valdemarsvik (2006) s. 4, s. 19, s. 28, s. 31-33, s 115 
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Den humanistiska kritiken handlar om att förstå mänskligheten och det mänskliga. Den 

använder sig inte av någon specifik metod, utan fokuserar på olika anspråk och 

problematiseringar av det mänskliga. Den humanistiska kritiken försöker förstå frågor kring 

människan, och vad som kännetecknar det mänskliga. Detta görs genom att studera 

representationer av generella historiska och pågående sociala värderingar i SF. SF är enligt 

den humanistiska kritiken fokuserad på att utforska och förstå människans kapacitet att 

överleva. Problemen i SF ligger enligt den humanistiska kritiken i funderingar kring effekten 

av teknologiska och vetenskapliga framsteg.8 

 

Det ideologikritiska använder sig till skillnad från den humanistiska kritiken av enmer 

övergripande metod. Det ideologikritiska tar ofta utgångspunkt från övergripande 

kulturteorier såsom kapitalism. Telotte påpekar att SF alltid utgår från vår egna ekonomiska, 

historiska, sociala och politiska samtid, från dess produktion, och färgas därav också av de 

rådande ideologierna. Den syftar till att lyfta fram och synliggöra de sanna strukturerar bakom 

ett uttalande, och då speciellt, strukturer som är relaterade till makt i vår samtid – det 

ideologikritiska vill synliggörca det subtila budskapet i representationer. Det ideologikritiska 

har dock vissa nackdelar i analysen, och tyvärr begränsat en del forskares slutsatser till det 

uppenbara, exempelvis vid analyser av SF från kalla kriget där utomjordiska invasioner 

automatiskt setts som representationer av en sovjetisk invasion.9     

 

Det feministiska perspektivet har tagit sin utgångspunkt i SF på grund av dess starka 

patriarkala miljö, där klassiskt sett manliga ämnen figurerar, såsom vetenskap och teknik. SF 

har dock under de senaste 20 åren utvecklats och stora kvinnliga karaktärer har fått ta plats - 

som tekniskt kunniga, och därmed har SF visats sig var en bra plats för undersökandet av 

genus. Exempelvis filmerna Alien, Eve of destruction, Cherry och Terminator 2 har kvinnliga 

hjältar som har teknologiska färdigheter. Till det feministiska perspektivet hör även Donna 

Haraways cyborgteori, i vilket hon ser cyborgen som en metafor för hur kvinnlig identitet och 

det kvinnliga genuset, kan frigöras från rådande genusmönster i en postmodern värld. 

Haraway menar på att studiet av SF ger insyn i hur vi fortfarande håller fast vid 1800-talets 

kulturella genusmönster, ”in order to resist the tranformations brought about by the new post 

modern social order”.10  

                                                
8 J.P Telotte, Science Fiction Film, Georgia institute of Technology, Cambridge University Press, (2001) s.35-38 
9 Telotte, s40-44 
10 Telotte, s49-54 
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Det postmodernistiska perspektivet syftar likt det humanistiska till det mänskliga, men vinklar 

sitt perspektiv något annorlunda. Det ifrågasätter stora konstruktioner av kunskap - såsom 

framstegstanken, och hur världen är konstruerad. Det postmodernistiska fokuserar på det som 

vi upplever som verkligt och hur vi konstruerar verkligheten. Filmer som exemplifierar det 

postmodernistiska kan exempelvis vara Blade Runner och Total Recal. Avförkroppsligande 

och det naturliga jaget – subjektets koppling till kroppen, som det gestaltas i The Matrix där vi 

förflyttar vårt medvetande till en datorvärld, är en central del av det postmodernistiska.11 

  

4.4 Metod och urval   
Valet av BG gjordes utifrån dess genomslagskraft och de teoretiskt grunder jag lagt upp för 

undersökningen. I de teoretiska grunderna ingår att undersökningsobjektet skulle vara en 

visuell kulturproduktion, med bred spridning i tv-mediet. Tv-serien Battlestar Galactica 

uppfyller alla dessa krav. Jag är medveten om att det vore möjligt att göra ett annat val av 

studieobjekt med de kriterier jag ställt. 

 

BG är en omgjord uppföljare på en tv-serie från 1978 som hade samma namn. Originalserien 

från 1978 visades i 1 säsong och innehåller 24 stycken avsnitt. Den nya serien är inte en direkt 

kopia av den gammal men har vissa delar gemensamt, exempelvis har de samma fiender och 

samma befälhavare på skeppet Galactica. Den nya serien började sändas 2003, serien har 

sänts i 4 säsonger med 63 avsnitt, 1 miniserie (pilot avsnitten för serien), 1 tv-film och 17 

webbavsnitt.12    

 

I analysen kommer hela serien att behandlas som en gemensam medietext. I denna text ingår 

allt det som sänts i tv. Texten består således av miniserien, alla avsnitt i säsong 1-3 och de 

avsnitt som sänts i säsong 4 (avsnitt 1-10). Till säsong 4 inräknas även tv-filmen Battlestar 

Galactica: Razor (Razor), som är en del av säsongen. Det finns även 17 stycken webbavsnitt, 

jag har dock valt att inte inkludera dem i min analys eftersom detta är en begränsad studie. I 

serien ingår totalt 63 avsnitt á 42 min, miniserien är 180 min lång och Razor är 100 min lång. 

Totalt kommer studieobjektet upp till 2926 minuter eller cirka 49 timmar av material. 

 

                                                
11Telotte, s54-60 
12 De DVD utgåvor som använts i undersökningen är preciserade i källförteckningen  
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Analysen är strukturerad enligt följande: en generell analys startar det analytiska kapitlet. I 

den generella delen kommer jag att fokusera på hela BG och kommer inte att lägga stor vikt 

vid enskilda avsnitt eller scener. Analysen kommer att göras med utgångspunkt i den 

teoretiska bakgrund och de frågeställningar uppsatsen är uppbyggd på. I den generella 

analysdelen kommer jag lyfta fram fem teman som jag anser vara centrala i hur BG gestaltar 

det mänskliga. Temana är följande; Demokrati, Etik och moral, Kontroll, Religion och Att 

vara människa. Dessa fem teman och frågeställningar kommer att fördjupas i den senare 

analysdelen, där jag går in på enskilda avsnitt och scener som valts ut för att exemplifiera de 

svar undersökningen kommit fram till. De avsnitt och scener som valts ut är valda utifrån de 

frågeställningar undersökningen ställt samt den teori undersökningen bygger på. Dessa avsnitt 

och scener är representativa typfall av BG. Som modell för vad ett typfall är och hur det 

användas, använder jag mig av denna definition: ett typfall är ett fall som representerar eller 

liknar många andra och kan därav säga något om flera andra fall. Desto fler fall som 

analyseras och ju fler likheter som återfinns mellan fallen, desto starkare slutsatser kan dras.13 

Ett typfall kan även beskrivas som en fallstudie som inte slumpmässigt väljs; valet av en 

fallstudie görs från ett teoretiskt perspektiv. De fall som väljs ut ur ett studieobjekt är sådana 

som är relevanta för undersökningen.14 Det analytiska kapitlet avslutas sedan med en 

sammanfattande analys där jag lyfter fram och tydliggör de svar och poänger undersökningen 

kommit fram till.  

                                                
13 Sigmund Grönmo, Metoder i samhällsvetenskap, Liber Malmö (2006) s. 96 
14 Conny Svenning, Metodboken, Lorentz Förlag Eslöv (2003) s. 95, s. 110,-111 s.137-138 
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5. Det mänskliga   

Att tillskriva oss dekretet vi är människor är en definitionsprocess av oss själva som pågått 

under flera hundra år, det är inte enbart hur vi givit oss namnet människa, utan även vad det 

innebär att vara människa som diskuterats. För drygt 350 år sedan definierade René Descartes 

vad enligt honom urskiljer oss från djuren, nämligen kapaciteten att tänka rationellt.15  

 

När man diskuterar begrepp som människa och det mänskliga kan man omöjligen undvika att 

slutligen komma in på posthumanism och diskuterar man posthumanism så kommer den 

naturliga frågan att vara, vad kom innan post? Svaret är humanismen, vilken kan beskrivas 

som en filosofi som ser människan som en varelse med förmågan att tänka fritt och genom 

rationell tanke utvecklas intellektuellt. Humanismen tar avstånd från teorier om hur 

människan är kontrollerad av ödet eller andra översinnliga krafter. 16 

 

I början av 1800-talet hade människan utvecklat så mycket teknik att de äntligen kommit till 

en tidpunkt då de kunde kontrollera naturen. Under 1800-talet föddes även ingenjören som ny 

yrkesgrupp som kom att hjälpa människan att utveckla den teknik som sedan användas för att 

kontrollera naturen.17 Med mer teknik kom människan att rycka sig upp ur fattigdom och 

svält. I vår strävan av att kontrollera naturen skapade vi så mycket teknik att vi till slut 

behövde mer teknik för att kontrollera tekniken. Under första halvan av 1800-talet hade 

människan utvecklat stora tekniska system, som bör ses som kontrollsystem av teknik men 

även kontrollsystem innehållandes social information. 18 

 

Med den ökade tekniska närvaron i människors liv föddes även en misstro mot tekniken och 

dess effekter, speciellt efter att atombomberna släppts över Nagasaki och Hiroshima. 

Människan kom nu att inse att de med teknikens hjälp kunde utrota allt liv på jorden om något 

gick fel. I denna ångest över tekniken publicerade Norbert Wiener 1948 Cybernetics, or 

Control and Communication i vilket han menade att vi nu gått in i en tidsera där kontroll av 

teknik och information var centralt.19  

                                                
15 Red. Neil Badmington, Posthumanism, Palgrave (2000), s.3 
16 www.ne.se sökord humanismen, http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/artikel/206086/206086, hämtad 2008-11-
22 
17 Red. Miriam R Levin, Cultures of control, () hardwood academic publisher (2000), s.1-2 
18 Levin s.3-5 
19 Levin s.5-8 
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Vad har då den nya yrkesgruppen med definitionen av människan att göra? Jo, den process 

som drevs igenom under 1800-talet, visar på ett av de starkaste diskussionsämnena inom 

debatten om vad en människa är – teknik och kontroll. Wieners och andra forskares teorier 

och forskning kring cybernetik och kontroll kom att ha en stor inverkan på hur tekniken fick 

ett genomslag i samhället, den kom även att ha effekt på hur vi definierade oss som 

människor.         

 

Den 3 januari 1983 utsåg den amerikanska tidningsmagasinet Time Magazine i sin årliga 

utnämning av Man of the Year (för 1982) en dator, med den omskrivna titeln Machine of the 

Year – The computer moves in. 20 En människa kunde inte längre vara den bästa människan, 

den bästa människan hade nu gått och blivit en Dator. Utnämningen visar på hur central 

tekniken blivit i samhället och hur vi ser på människan. 

 

För att tydliggöra teknikens påverkan på människan; 1950 gav Allan Turing ut Computer 

Machinery and Intelligence i vilket han framförde det numera kända Turingtestet. Detta går ut 

på att en person genom en chatt med två andra varelser ska avgöra vilken av dem som är 

människa eller maskin, testet kan även göras så att testpersonen ska avgöra vem som är man 

eller kvinna. Turings poäng med testet var att visa på att det vi sett som en prominent 

mänsklig kvalité - nämligen intelligent tanke, inte nödvändigtvis behöver vara mänskligt i en 

traditionell bemärkelse och att andra varelser kan interagera i den mänskliga världen. Detta är 

dock ett ytligt svar menar Katherine Hayles, som påpekar att det geniala med Turingtestet inte 

har att göra med om testpersonen identifierar människan eller maskinen, utan den viktigaste 

poängen är vid tillfället då testpersonen sätter sig fram för datorn: 21 ”As you gaze at the 

flickering signifiers scroling down the computer screens, no matter what you assign to the 

embodied entities that you cannot see, you have alredy become posthuman.”22  

 

Hayles gör en grov definition av det posthumana enligt följande (definitionen är inte absolut 

utan avsedd till att visa på generella egenskaper i posthumanismen); 1. Att födas in i en 

biologisk livsform anses vara en slump och inte ett evolutionärt måste. 2.  Det posthumana ser 

kroppen som en protes som vi hela tiden utvecklar – en process som påbörjades innan vi 

                                                
20 http://www.time.com/time/covers/0,16641,19830103,00.html hämtad 2008-11-22 
21 N Katherine Hayles, How we became posthuman, (1999) The university of Chicago press, xi, xiv 
22 Hayles xiv 
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föddes. 3. Det posthumana gör ingen skillnad mellan kroppslig, datorsimulerad, virtuell och 

mekanisk existens. Det posthumana subjektet är enligt Hayles en formbar sammansättning av 

olika komponenter. Det posthumana subjektet är en kombination av både kroppsliga (dock är 

inte de kroppsliga komponenterna absolut nödvändiga för ett posthumant subjekt) och 

informationskomponenter som hela tiden konstrueras och omkonstrueras – i en allt pågående 

process. Det finns skillnader mellan hur humanismen och posthumanismen ser på människan. 

Det posthumana subjektet skiljer sig från det liberala mänskliga subjektet (humanism), då det 

liberala mänskliga subjektet ser individen och ägandet av sig själv som naturligt och något 

som alltid funnits, för alltid fri från andras viljor. Något som existerade innan marknaden 

konstruerades. Men om du kan äga dig själv, så kan du även sälja dig själv och då kan någon 

äga dig, därav är du inte fri från andras viljor. Det posthumana subjektet löser detta då det ser 

individen som en konsekvens av marknaden. För att summera i humanismen ses människans 

frihet från andras viljor som fundamentalt mänskligt, medan posthumananisen argumenterar 

för att ingen människa är helt fri från andras viljor. Posthumanismen ser subjektet som ett 

resultat av marknaden och menar på att det liberala mänskliga subjektet är en efterhands 

konstruktion – det fanns inte innan marknaden.23 

 

Posthumanism bör dock inte ses som en ersättare som utvecklats i ett vakuum, utan har 

snarare sitt ursprung i humanismen. Det Hayles vill visa på är att det inte finns klara 

distinktioner och brott som skiljer dessa två begrepp från varandra utan mer en 

sammansmältande utveckling.24 Neil Badmington beskrev processen om människan och det 

mänskliga, bra i sin avslutning av introduktionen till antologin Posthumanism med ett citat 

från novellen Polaroid from the Dead:25  

 
We had a late dinner with my friend James, one of the smartest people I Know. We 

discussed the notion of ’being real’ with him – and of being ’hyper-real’ and ’post-

human’ and I don´t think we arrived at any definite answer, but it´s impotant to 

know people who think about these things.26  

 

Oavsett hur vi definierar det posthumana har det av många uppfattats som att människan 

gradvis blir mer och mer beroende av teknik – att vi håller på att sammansmälta. Välkänd är 

                                                
23 Hayles s.2-5 
24 Hayles s.6-7 
25 Badmington s.10 
26 Douglas Coupland, Poloroid from the Dead, London (1996), s.85 
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Donna Haraways cyborgteori,27 men det finns också många så kallade transhumanister som 

anser att vi bör skynda på denna utveckling. Transhumanism kan beskrivas som en filosofi 

som strävar efter att göra teknologi tillgänglig för att förbättra människan både fysiskt och 

intellektuellt.28   

 
Transhumanists advocate the moral right for those who so wish to use technology to 

extend their mental and physical (including reproductive) capacities and to improve 

their control over their own lives. We seek personal growth beyond our current 

biological limitations.29 

 

Just as we use rational means to improve the human condition and the external 

world, we can also use such means to improve ourselves, the human organism. In 

doing so, we are not limited to traditional humanistic methods, such as education 

and cultural development. We can also use technological means that will eventually 

enable us to move beyond what some would think of as “human”.30  

 

När det gäller utvecklingen av olika idéer som kretsar kring hur människan är och kommer att 

utvecklas, så fyller SF en viktig roll som tankexperiment – som ett forum att ställa frågor om 

vad det skulle innebära att ta kontroll över evolutionen. 

 

 

 

 

                                                
27 Donna Haraway, A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth 
Century  
28 http://www.transhumanism.org/index.php/WTA/faq21/46/ hämtad 2008-11-26 
29 http://transhumanism.org/index.php/WTA/declaration/ hämtad 2008-11-26 
30 http://www.transhumanism.org/index.php/WTA/faq21/46/ hämtad 2008-11-26 
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6. Science Fiction 

Science fiction är en svårdefinierbar genre, vilket upphovsmän av SF och forskare av genren 

under lång tid debatterat. Det finns ingen absolut definition av SF men det går att finna vissa 

gemensamma genredrag som hålls fram. 

 

När börjar då SF:s historia? Det finns åtminstone tre stycken olika åsiktsskiljningar där en del 

forskare anser att SF inte existerade innan Mary Shelleys Frankenstein, de hävdar att det var 

startpunkten för SF, även Jules Verne och HG Wells anses var bland de tidiga SF författarna. 

Andra tycker att SF:s historia började 1926, då Hugo Gernsback först myntade uttrycket 

Science Fiction. Gernsback, som var redaktör på en tidningsfirma som gav ut SF-magasin, 

kallas av kritiker ”the father of science fiction”. De anser att han var den som satte nivån för 

hur äkta SF skrivs. Den tredje åsiktsinriktningen är att SF funnits sedan antikens Grekland, 

något Adam Roberts argumenterar för i sin bok The History Science Fiction31. Det finns 

berättelser och litteratur som skrevs under antiken som enligt Roberts innehar många av de 

genredrag som traditionellt sett anses definiera SF, exempelvis fantasifulla och fantastiska 

resor till andra världar och för sin tid spekulativ vetenskap.32 De genredrag Roberts använder 

är visserligen en del av SF men det finns inom SF ett kritiskt förhållningssätt till omvärlden, 

ett förhållningssätt som saknas i SF från antiken. 

 

Under 1800-talet dyker många av de första SF författarna upp, exempelvis Mary Shelly och 

Edgar Allen Poe. Under 1800-talet blev det alltmer vanligt med tidsresor inom SF, de 

utvecklades under sent 1800-tal och i början av 1900-talet, med verk som exempelvis HG 

Wells The Time Machine. På 1900-talet fick SF en allt större kulturell dominans. Det skedde 

stora förändringar i teknologi och kultur under tidigt 1900-tal, vilket påverkade författare och 

konstnärer under modernismen. SF-berättelser såg olika ut beroende på vilken inställning 

upphovsmännen hade. Berättelserna kunde vara både oroade för den teknologiska 

utvecklingen såväl som positiv förväntansfulla.  SF blev också en mer välkänd genre då 

bokproduktionen blev billigare och böcker kunde få större spridning. Under 20-talet hade SF 

mest inflytande genom tidningsmagasinen och på 30-talet kom serietidningarna med starka 

SF-inslag såsom Flash Gordon, Buck Rogers och Superman. SF-böcker från 1800-talet 

                                                
31 Adam Roberts, The history of science fiction, Antony Rowe Ltd, Chippenham and Eastbourne, (2005)  
32 Roberts, s.15, s.30, s.175-177 
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filmatiserades och SF intog en allt mer visuell form.33 

 

Många fans kallar 1940- till 1960-talen för ”the golden age of SF”. Under denna period 

debuterade väldigt många författare som hade en betydelsefull roll för genrens utveckling. 

Men på 1970-talet behövde SF omarbetas och förbättras, då vardagen såg annorlunda ut. 

Rymdresor hörde inte längre framtiden till utan var en realitet. Perioden kallas ”the new wave 

of SF”. Under de sista fem decennierna på 1900-talet och fram tills idag har stora saker hänt 

inom SF. Genren har blivit allt större inom visuella medier, och har kommit att förväntas vara 

visuellt tilltalande med många specialeffekter. SF-filmer har också med tiden blivit större och 

dyrare produktioner och har visat sig vara inkomstbringande. Många av dagens största 

Hollywoodsproduktioner är SF-filmer eller filmer med starka SF-inslag.34 

 

SF har genom historien varierat sitt innehåll så vad kan vi säga att SF är idag? Vivian 

Sobchack skriver i Screening Space: The American science fiction film om SF som något som 

har flera betydelser och grenar, vilket kan göra det svårt att förklara. Dels hanterar ämnet 

populariseringen av tekniken och forskningen och frågor gällande användandet av dessa. SF 

är även spekulativ och varnande i sin berättarform, ofta framställt i dystopiska berättelser. SF 

ger oss möjliga framtida scenarion där det finns starka inslag av teknik och forskning, i dessa 

framtida scenarion ställer SF frågor kring etiska dilemman. Det är också meningen att vi inte 

ska ifrågasätta även de mest häpnadsväckande av berättelser, då de skapas med en slags 

atmosfär av forskning och därmed trovärdighet. Det är också viktigt i SF att forskning har en 

avgörande roll för uppkomsten eller lösningen av ett problem som uppstår i berättelsen. Ett 

annat viktigt område inom SF är det som Sobchack definierar som spekulativ fiktion, vilket 

handlar om att ge oss en förståelse om oss själva som människor. 35  

  
Science fiction is a branch of fantasy identifiable by the fact that it eases the ‘willing 

suspension of disbelief’ on the part of its readers by utilizing an atmosphere of 

scientific credibility for its imaginative speculation in physical science, space, time, 

social science, and philosophy.36      
  

                                                
33 Roberts, s.156-157, s.173, s.185-193 
34 Roberts, s.195, s.230-231, s.264, s.290-91 
35  Vivian Sobchack, Screening space: The American science fiction film, Rutgers University Press New 
Brunswick, New Jersey and London (1997), s.17-20 
36 Sobchack. s.19 
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Adam Roberts skriver i The History of Science Fiction att SF inte enbart består av en enskild 

genre utan av flera olika undergenrer. 37 Den första är den utopiska fiktionen, vilket utgår från 

filosofiska och sociala teorier, som behandlar en ny social organisering. Den andra är 

tidsresor, något som var populärt under slutet av 1800-talet och genom hela 1900-talet. Den 

tredje är teknologisk fiktion, vilket är berättelser där teknik är centralt, och kom att dominera 

SF under 1900-talet. Den fjärde är rymdresor, från den egna världen till andra planeter. Alla 

dessa undergenrer är delar av SF men det är genren rymdresor som är kärnan av SF. Enligt 

Roberts flyter dock dessa genrer ihop och kan vara svåra att sära på. Roberts skriver även att 

den starka närvaron och tron på vetenskap i SF hänger samman med den tid i vilket SF 

etablerades.38         

  

Jerry Mättä diskuterar SF-definitionen i sin bok Raketsommar och beskriver genren som en 

litteraturform där fantasifulla, men ändå tänkbara tekniska och vetenskapliga spekulationer 

hamnar i förgrunden för en berättelse. Genren kan beskrivas som en amerikansk kulturexport 

efter andra världskriget och ofta har sorterats in i det populärkulturella framför det 

finkulturella facket. Dess kulturella värde har varit under ständig diskussion sedan 1950-talet 

och stor oenighet råder kring vad dess rätta definition är. Han menar att det inte finns någon 

fullt användbar definition att tala om, då det handlar mycket om vad olika aktörer håller fram. 

På detta sätt kan SF beskrivas alltifrån ett sätt att skriva eller ett sätt att betrakta världen till att 

bara vara en kommersiell marknadskategori - säger förlaget eller filmstudion att det är SF så 

är det SF. Värdering och avgränsning av dess litterära värde har försvårat möjligheterna att 

genredefiniera, mycket därför att den lånar drag från andra litteraturformer. Därmed blir 

frågor som uppkomst, utmärkande drag och tillhörande verk viktiga. Ändå tycks det stå klart 

att de vetenskapliga och tekniska inslagen är centrala. Ett annat problem är genrens ständiga 

förändring genom tiderna, hur den hela tiden brutit mot konventionerna. 39  

  

Määttä tar upp betydelsefulla namn såsom Darko Suvin, Brian Adliss och Hugo Gernsback 

och använder deras definitioner tillsammans för att få en någorlunda överensstämmande 

tolkning. De spretar åt olika håll då det talas om SF som äventyrsberättelser med stor vikt på 

vetenskaplig korrekthet, en uttrycksform snarare än en genre eller ett främmandegörande av 

                                                
37 Adam Roberts, The history of science fiction, Antony Rowe Ltd, Chippenham and Eastbourne 
38 Roberts, (2005), s.7-8 
39 Jerry Määttä, Raketsommar, Ellerström (2006) s.14, s.17, s.19, s.31, s.33 
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verkligheten som låter läsaren själv betrakta sin egen verklighet. 40 Men alla dessa som tas 

upp verkar ense om ett gemensamt drag, nämligen att de naturvetenskapliga och tekniska 

inslagen blir viktiga. Att vi oftast får beskrivet en annorlunda, gärna framtida, alternativ 

verklighet där berättelserna utspelas. Det finns också fler definitioner som Mättä tar upp. 

Såsom den novologiska, där SF beskrivs som berättelser om framtida fiktiva världar där det 

som avviker från vår egen verklighet utmärks av tekniska eller naturvetenskapliga inslag. 

Vilket ger SF en trovärdighet som inte är baserat på övernaturliga förklaringar. Den 

megatextuella definitionen är när en medieproduktion exempelvis en film eller bok blir en del 

av SF-genren - och därav även en del av genrens megatext. Anledningen till att en 

medieproduktion tar sig in i SF genrens megatext är på grund av att produktionen har ett 

specifikt innehåll som uppfyller de förväntningar åskådare såväl som producent har. Den sista 

definitionen han nämner är den paratextuella definitionen, där marknadsföringssyftet är i 

fokus, titel, omslag och målgrupp på ett verk avgör om det till hör SF eller inte. Marknadsförs 

det som SF och finns de klassiska genredragen i titel och omslag m.m. är det SF. 41 

 

För att summera så gestaltar SF inte framtiden, utan SF gestaltar sin samtid i en framtida 

miljö, där frågor om ideologi, filosofi och sociala problem diskuteras. Problemen gestaltas 

oftast i någon forma av visionärt framtidscenario exempelvis i en utopi eller dystopi. Oavsett 

hur man definierar SF är de flesta är överens om att genren karakteriseras av tekniska och 

vetenskapliga inslag, som mer eller mindre driver intrigerna. I bästa fall är teknik och 

vetenskap inte en fernissa för att skriva spännande äventyrsberättelse utan ingredienser för att 

kritiskt granska människans livsvillkor.   

                                                
40 Mättä s.34-40 
41 Mättä s.42-45 
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7. Analytisk del 1: Battlestar Galactica som ett narrativt universum  

7.1 Mänskliga huvudkaraktärer 

William ”Bill” Adama är en gammal krigsveteran från det första kriget med cylonerna och är 

Galacticas befälhavare. Han är disciplinerad, hård och väldigt beskyddande av sina soldater. 

Han visar vid flertalet tillfällen under serien att han har en hög moral, dock är han även en 

pragmatisk yrkesmilitär som inser att krig är inte fred och att man ibland måste göra saker 

som är nödvändiga, även om de kan anses etiskt tveksamma.     

 

Lee ”Apollo” Adama är en ung och lovande stridpilot som precis anlänt till Galactica. Han är 

även son till William Adama. Lee är lik sin far som ung och spås en lovande karriär inom 

flottan. Med tiden blir dock Lee mer och mer frustrerad, i den fjärde säsongen slutar han som 

stridpilot och tar upp politiken som karriär istället.   

 

Laura Roslin är i början av serien skolminister men efter attacken på de 12 kolonierna är hon 

den enda kvarvarande kabinettsmedlemmen så hon svärs in som President. Hon utvecklas till 

en skicklig politisk strateg samtidigt som hon under serien blir alltmer pragmatisk och 

kallsint. Från att varit naiv och full av medkänsla ser hon enbart mål som måste uppnås, ett 

mål där de hinder som kommer i vägen skall undanröjas.  Under serien drabbas Roslin av 

cancer, något som anses hänt henne för hon är den utvalda ledare som ska föra mänskligheten 

till Jorden. 

  

Dr. Gaius Baltar är en genialisk vetenskapsman som förråder mänskligheten till cylonerna. I 

början av serien anlitas han av Roslin för att tillverka en metod som kan avslöja de mänskliga 

cylonerna, men de skuldkänslor han fått som konsekvens av det han gjort, driver honom sakta 

men säkert in i galenskap.  

 

Kara "Starbuck" Thrace är en ung och kaxig stridspilot som tjänstgör på Galactica. Hon var 

gift med Adamas andra son Zak. Han dog under en flygolycka innan kriget och Kara har 

sedan dess betraktas av Adama som en dotter. Hon gifte om sig i säsong 3 med Samuel T 

Anders. Under serien blir det alltmer klart att hon spelar en viktig roll i att hitta Jorden, 

cylonen Leoben är besatt av henne och försöker hela tiden få henne att uppnå sin potential – 

hon har ett stort öde som väntar.    
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Karl "Helo" Agathon är en hård och ambitiös stridspilot som tidigt i serien blev strandsatt på 

en av planeterna som cylonerna hade invaderat. Under flera veckor lekte han en katt- och 

råttalek med cylonerna. Under sin vistelse på planeten blev han förförd av cylonen Athena, 

hon blev också gravid med honom och tillsammans får de ett barn. Det första barnet som har 

både mänskliga och cylonska föräldrar. Barnet anses vara heligt av cylonerna som ett tecken 

på en ny era.  

 

Felix Gaeta är stridsledningsofficer på Galacticas brygga. Han är i början av serien idealist 

och något naiv, med seriens utveckling utvecklades även Felix till en allt mörkare person. 

Under ockupationen på New Caprica jobbade han för cylonerna, något som gjorde att han 

blev hatad och ansågs vara en förrädare. Det visade sig dock att han i hemlighet jobbade för 

motståndsrörelsen under täckmantel, något som först blev känt efter att de flytt från New 

Caprica.  

 

Helena Caine är amiral och dyker upp i avsnitt Pegasus som befälhavare av battlestar Pegasus 

och tar omedelbart befälet över hela den militära flottan. Hon dödas två avsnitt senare av en 

cylon. Hon är även med i tv-film Razor som till stor del handlar om hur Pegasus överlevde 

den första attacken.   

 

Anastasia "Dee" Dualla är Lee Adamas fru. I början av serien tjänstgör Dee som en 

underofficer, men efter att hon och Lee inlett ett förhållande, så befordras hon till officer.    

 

Tom Zarek är en före detta terrorist. I början av serien var han inlåst på ett 

fångtransportsskepp. Under ett uppror som han och de andra fångarna organiserade lyckades 

de fånga gisslan och med dem förhandlade de fram en uppgörelse med Roslin och Adam, som 

tillät dem att ta kontroll över skeppet. Under flottans resa har Zerek förvandlats från att vara 

en avskydd fånge till en mycket viktig populär och inflytelserik politiker, för tillfället är han 

vice president. 
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7.2 Cylonska huvudkaraktärer   

De cyloner som har mest makt är de som har mänskliga kroppar och refereras till enligt deras 

modellnummer, det finns totalt 12 stycken mänskliga cyloner.    

 

Modell Nr.1 ”Cavil” är en manlig mänskligt utformad cylon i 60 års åldern. Han dök först upp 

i serien som präst i till soldaterna på Galactica. Men han avslöjades efter bara ett avsnitt och 

började där med vissa sin sanna karaktär. Han är ateist, sadist och bryr sig inte om döden eller 

gudar.    

 

Modell Nr.2 ”Leoben” är en manligt utformad cylon i 40 års åldern. Hans första framträdande 

var i en vapendepå som Galactica använde, han utgav sig för att vara en vapenhandlare, men 

avslöjades av William Adama. Under serien har han visat sig ha en stark religiös tro och är 

besatt av Kara Thrace som han tror sig ha ett speciellt öde med.    

 

Modell Nr.3 ”D’Anna” är en kvinnligt utformad cylon i 40 års åldern, som utgav sig för att 

vara en tv-reporter. I serien har hennes tro på gud och deras (cylonerna) öde att finna jorden 

vuxit, hon har även upplevt flera religiösa visioner.  

 

Modell Nr.4 ”Simon” är en svart manligt utformad cylon i 30-40 års åldern. Han har inte 

använts för att infiltrera den mänskliga flottan. Han är en person som tar praktiska och logiska 

beslut.  

 

Modell Nr.5 ”Aaron Doral” är en manligt utformad cylon i 30 års åldern. Som utgav sig för at 

vara en presstalesman på Galactica. Under serien har han visat sig vara rationell och kallt 

kalkylerande i sina beslut. 

 

Modell Nr.6 ”Caprica” är en kvinnligt utformad cylon i 30 års åldern. Hon används primärt av 

cylonerna för att förföra män i den mänskliga flotta. Hon har visats sig vara religiöst troende 

och ledde ett uppror mot de andra icke troende cylonerna i slutet av säsong 4. Modell nr 6 har 

i serien gestaltat flera olika karaktärer såsom Natalie och Shelly Godfrey m.m. Modell nr 6 är 

tillsammans med Modell nr 8 de cyloner som visat mest individualitet. De följer inte 

tvångsmässigt beteenden och åsikter hos den egna modellen 
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Modell Nr.8 ”Boomer/Athena” är en kvinnligt utformad cylon i 30 års åldern. Till en början 

var hon stridspilot på Galactica, helt ovetande om att hon var en cylon. Hon sköt Adama i 

slutet av säsong 1. Modell Nr 8 har varit flera olika karaktärer i serien, bland annat 

stridpiloten Boomer och Karl Agathons fru Athena. Modell Nr 8 är tillsammans med Modell 

nr 6 de cyloner som visat mest individualitet. De följer inte tvångsmässigt beteenden och 

åsikter hos den egna modellen. 

 

Raiders är benämningen på de mindre stridsplan cylonerna använder. De är symbiotiska 

livsformer bestående av organiskt material, metall och datorer. Det finns även Heavy Raiders 

vilket är större, mer bepansrade och mer beväpnande raiders. 

 

Centurions är de marksoldater som cylonerna använder sig av. Centurions är likt Raiders även 

de symbiotiska livsformer bestående av organiskt material, metall och datorer. 

 

Hybrider är biologiska och mekaniska livsform som styr de cylonska basskeppen.    

 

Cylonska rebeller är de mänskliga modellerna som startar det cylonska inbördeskriget genom 

att avlägsna den mekaniska delen och programvaran som kontrollerade centurions och raiders. 

 

Det finns ytterliggare 5 stycken modeller av cyloner med mänskligt utseende. Under säsong 

tre och fyra får vi veta att Tigh, Tyrol, Anders och Tory Foster är cyloner, vem den sista 

cylonen är, är fortfarande okänt.    

 

Saul Tigh är den ställföreträdande befälhavaren på Galactica. Tigh kämpar under serien med 

sitt alkoholmissbruk, något han snabbt faller tillbaka i när det blir tufft. Under ockupationen 

av New Caprica visade dock Tigh sina rätta färger då han ledde motståndsrörelsen och 

motstod månadslång tortyr vilket resulterade i att han förlorande sitt högra öga. I slutet av 

säsong 3 avslöjades dock att han var en cylon. 

 

Galen Tyrol är däckchef på Galactica och jobbar hårt och lojalt för att se till att stridsplanen 

och skeppet fungerar. Han är väl omtyckt och gifte sig under säsong 2, tillsammans med sin 

fru fick de ett av de första barnen födda efter att kriget brutit ut, något som är viktigt om 

mänskligheten ska överleva. I slutet av säsong 3 avslöjades dock att han var en cylon. 
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Samuel T. Anders är en före detta sportsstjärna som lyckades överleva attacken på de 12 

kolonierna. Tillsammans med några andra överlevande bildade han en gerillaarmé som slogs 

mot cylonerna, de räddades till slut av en styrka från Galactica ledd av Thrace. Han gifte sig 

sedan med Thrace och gick med i flotta som stridpilot. I slutet av säsong 3 avslöjades dock att 

han var en cylon. 

 

Tory Foster är Roslins högra hand och gör allt för att se till att Roslin stannar kvar vid 

makten. Hon tog över som Roslins högra hand efter att Roslins tidigare medhjälpare Billy 

dött. I slutet av säsong 3 avslöjades det att hon är en cylon. 

 

7.3 Miniserien 

För 39 år sedan (enligt seriens tidsräkning) bedrevs ett stort och blodigt krig mellan cyloner 

(android/robotlivsformerna) och människor, men under ett av krigets blodigaste slag kom de 

slutligen framtill en fredsuppgörelse. Nu 39 år efter slaget har mänskligheten somnat in i en 

pacifistisk dvala. Ingen har sett eller hört från Cylonerna sedan fredens början. Miniserien 

börjar på skeppet Galactica där besättningen gör sig redo inför den pensioneringsceremoni 

som hålls till skeppets ära efter dess 50 åriga tjänstgöring. Några timmar efter ceremonin är 

alla glada och avslappnade, ännu vet ingen om vad som pågår på deras hemvärldar. Under 

ceremonin på Galctica dyker det plötslig upp många cylonska basskepp över de tolv 

mänskliga planeterna (12 kolonier). Cylonerna har kommit tillbaka och de är här för att utrota 

varje levande människa i universum. Cylonerna bombar planeterna med kärnvapen och efter 

några minuter är mänskligheten så gått som utdöd. Nu återstår det endast cirka 50 000 

människor ihoptryckta på små rymdskepp, flyendes en massiv cylonsk flotta. Till deras enda 

skydd har de det gamla krigsskeppet Galactica, lett av den hårdföre befälhavaren William 

Adama. Mänskligheten har nu en möjlighet kvar om de vill överleva, nämligen att hitta den 

trettonde mänskliga kolonin, även kallad Jorden. Informationen om den 13 kolonin är 

knapphändig, det enda de säkert vet är att de aldrig kan återvända hem. Så de beger sig ut i 

den outforskad rymden för att hitta sina släktingar på den 13 kolonin. Under miniserien 

etableras Galacticas dystopiska och mörka atmosfär, och visar att människorna och inte 

spektakulära specialeffekter kommer att stå i centrum av serien. Miniserien etablerar temat 

Att vara människa som sedan utvecklas under hela BG.    
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7.4 Säsong 1 

I början av säsong 1 flyr den mänskliga flottan febrilt från cylonerna som hela tiden verkar 

veta var de är.  Den mänskliga flottan är desperat och håller nätt och jämnt ihop. För att kunna 

åtgärda problem i den egna flottan och de nya problem de kommer att möta, formar Adama 

och Laura Roslin (den före detta skolministern och som nyligen svurits in som koloniernas 

president) en instabil överkommelse om hur ledningen och makten i flottan ska fördelas. Det 

dröjer dock inte långt in i den första säsongen innan människorna upptäcker ytterligare ett hot, 

numera ser cylonerna ut som människor och vem som helst kan vara fienden. Panik och 

misstänksamhet sprider sig genom flottan, något som gör att den redan instabila situationen 

att bli alltmer spänd. Säsongen avslutas dramatiskt då en cylonsk infiltratör skjuter Adama. 

Under säsong 1 etableras militären som flottans egentliga ledare. Samtidigt växer en något 

ömtålig civilregering fram, med Roslin i spetsen. I den första säsongen är demokratin och 

idealismen från det forna mänskliga samhället fortfarande intakt och tar stor plats under 

beslutsprocesserna. Något som under de senare säsongerna kom att försvinna och tryckas bort 

av rationalism. Det kom att ha effekten av att det som under säsong ett var kristallklara 

skillnader mellan det gott och det ont under seriens senare säsonger bli allt mer diffus. Säsong 

ett tar upp där miniserien avslutade och utvecklar och fördjupar temat Att vara människa, 

genom att gestaltat de mer central mänskliga dragen såsom idealism och känsloliv. 

 

7.5 Säsong 2 

I början av säsong 2 ligger Adama i en koma och det är osäkert om han någonsin kommer att 

vakna. Flottans säkerhet ligger nu i den oprövade ställföreträdande befälhavaren Tighs 

händer, som snabbt inför militärt undantagstillstånd för att kontrollera den civila 

befolkningen. Detta resulterar i att flottan blir oroligare och den ordning Tigh eftersträvade 

med undantagstillståndet aldrig infinns. I mitten av säsongen ter sig framtiden alltmer positiv 

för mänskligheten med tillfrisknandet av Adama och upptäckten av Battlestar Pegasus som 

också lyckats överleva attacken. Säsongen fortsätter sedan in i en mörkare ton då fler 

människor dör. Samtidigt påbörjas ett politiskt rävspel inom flottan, där makten mellan de 

civila skeppen står på spel. Säsongen avslutas sedan i en ambivalent atmosfär, då de till 

mångas glädje hittar en planet som verkar vara säker från cylonerna. Den politiska makten 

svänger dock kraftigt i de sista avsnitten och Roslin förlorar presidentvalet till den nu alltmer 

galna vetenskapsmannen Gaius Baltar. Som beslutar att de ska bosätta sig på den nyfunna 

planeten. Livet på den nya hemvärlden New Caprica går mot det bättre och cylonerna är 
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endast ett dåligt minne. Men från ingenstans dyker hela den cylonska flotta upp och påbörjar 

en invasion. Galactica och ett fåtal civila skepp blir tvungna att fly, efter sig lämnar de den 

större delen av mänskligheten. Under säsong två gestaltas tre av mina teman tydligt 

(Demokrati, Kontroll och Etik och Moral). Mänskligheten sätts inför flertalet av etiska och 

moraliska prövningar såsom hur man behandlar fångar, hur de (militären) behandlar sin 

civilbefolkning, om man ska manipulera demokratiska val och om det någonsin är rättfärdigat 

av militären att avsätta en politisk ledare. 

 

7.6 Säsong 3  

När säsong 3 börjar har det gått fyra månader sedan cylonerna invaderade New Caprica. En 

mänsklig motståndsrörelse har växt fram och kämpar för att göra livet svårt för cylonerna, 

men det är inte lätt då förrädare finns överallt. Cylonerna har inrättat ett stort fängelse där de 

torterar och avrättar medlemmar i motståndsrörelsen. Långt bort i ett annat solsystem tränar 

besättningarna på Galactica och Pegasus dag och natt på en räddningsplan. Efter flera 

månader återvänder till slut Galactica och Pegasus (som förstörs under slaget) och lyckas i ett 

våldsamt slag befria den fångade mänskliga flottan. Som efter fritagandet återupptar sitt 

sökande efter Jorden. Flottan är sig dock inte lik efter förtrycket och tortyren på New Caprica 

och de börjar avvika från sina tidigare så fasta etiska regler, en våg av avrättningar på 

misstänkta förrädare sker när motståndsrörelsen tar lagen i egna händer.  I mitten av säsongen 

utför Tyrol ett uppdrag på en tillsynes obebodd planet. Under uppdraget upptäcker han det 

heliga Temple of Five som är beskrivet i de religiösa och mytologiska texter som en 

riktningsvisare på vägen till Jorden. Att de hittade templet ses inom flottan som ett gott tecken 

och allt verkar nu gå mot det bättre, för att snabbt kastas om då cylonerna dyker upp.  

 

I det nästa sista avsnittet för säsongen dör Kara i en luftstrid med cylonerna. Något både 

William och Lee Adama tar hårt, samtidigt som de skyller på varandra. Detta resulterar i att 

Lee säger upp sig som officer. I de sista minuterna av säsongen går plötsligt larmet och 

piloterna skyndar till sina plan då ett oidentifierat skepp dyker upp på radar. Hela säsongen är 

gestaltningsmässigt ett bra exempel på hur ambivalent serien är. Då upptäckten av Templet är 

en positiv händelse som sedan följs av en lika negativt händelse, exempelvis avslöjas fyra ny 

mänskliga cyloner i slutet av säsongen. Den mänskliga sidan hos cylonerna blir att mer tydlig 

under säsongen. I säsong tre gestaltas temat Religion och temat Att vara människa tydligt, 
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genom att lyfta fram religionens betydelse för vart den mänskliga flottan färdas, samt hur 

avgörande religionen är för många människors självbild.   

 

7.7 Battlestar Galactica: Razor 

Razor utspelar sig i det förflutna och getaltar tre stycken olika händelseförlopp. Det mest 

centrala händelseförloppet handlar om hur skeppet Pegasus och dess befälhavre Helena Caine 

överlevde attacken på de 12 kolonierna. Det andra händelseförloppet utspelar sig när Lee 

Adama tar befälet över Pegasus och åker på sitt första uppdrag. I det sista händelseförloppet 

får vi som åskådare följa det sista slaget under det första kriget med cylonerna, där en ung 

William Adama kämpar för sitt liv. Filmen kan ses som ett mellanavsnitt, då den inte för 

handlingen framåt. Razor ger åskådaren en djupare förståelse av handlingen, karaktärerna och 

det mänskliga samhället i BG. Razor gestaltar hemskheterna av krig, speciellt vad det gör med 

dem som överlever och hur gränserna för vad som är acceptabelt suddas ut, från att skjuta sina 

egna civila till tortyr av fångar. Som helhet hör Razor hemma i temat Etik och Moral. 

 

7.8 Säsong 4 

Den fjärde säsongen börjar där den tredje slutade. Det visar sig att piloten av planet är Kara 

och hon säger sig funnit Jorden. Besättningen på Galactica är tveksam till hennes berättelse 

och misstänker att hon är en cylon. Adama beslutar dock att ta ombord henne för att se vad 

hon har att säga. Samtidigt under ett möte på ett cylonskepp börjar problem att växa fram. De 

mänskliga cylonerna blir oense om hur vida de får diskutera, de sista fem mänskliga 

cylonerna, något som än så länge varit förbjudet. En majoritet av de mänskliga cylonera vill 

även omprogrammera Raiders då de enligt dem inte fungerar som de ska.  Detta leder till ett 

cylonskt inbördeskrig. På Galactica har Adama beslutat att Kara är trovärdig och låter henne 

följa sina visioner om vart jorden är, hon ges befälet över skeppet Demetrius med uppdraget 

att hitta Jorden. Under sitt uppdrag stöter Demetrius på de cylonska rebellerna, som erbjuder 

dem fred och samarbete. Demetrius besättning accepterar motvilligt cylonernas erbjudande, 

och tar med dem tillbaka till den mänskliga flottan. Adama och Roslin går efter stora 

tveksamheter med på att de i alla fall måste försöka samarbeta med cylonerna, då den 

mänskliga befolkningen håller på att bli allt mer desperat. Den fjärde säsongens första del 

avslutas med att samarbetet blivit en succé, då de tillsammans med de cylonska rebellerna 

hittar Jorden - bara för att finna ruiner av byggnader och inga spår av levande människor. De 
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sista bilderna av säsongen avslutas med att vi får se ett förmultnat och övergivit New York 

City. Under säsong 4 trappas den religiösa närvaron upp ytterligare en nivå, vilket bäst 

gestaltas genom Adama. Han är seriens starkaste ateist och utrycker tvivel, men till Roslin 

erkänner han att hon fått honom att tro. Demokratin lyfts även under säsongen fram 

ytterligare, då befolkningen och deras valda representanter blivit trötta på Roslin och hennes 

hemligmakeri. När Roslin sedan plötsligt försvinner och Tom Zarek (vicepresident) inte 

accepteras som ställföreträdande president av Adama tvingas folkets representanter utse en 

person som Adama kan acceptera. Resultatet blir att de utser Lee Adama (Adamas son) till 

ställföreträdande president.      

 

7.9 Generell analys  

När Battlestar Galactica börjar lever mänskligheten i en utopi, där människor är fria och 

samhället är jämlikt. Det finns ingen svält eller fattigdom, det finns inga etniska eller religiösa 

splittringar i samhället. Under serien visar sig detta dock vara en fasad. Den mänskliga utopin 

gestaltas som tydligast i miniserien, men det går även se bitar av den i vinjetten för varje 

avsnitt och förekommer även i serien i form av tillbakablickar av karaktärerna. Koncist och 

något förenklat kan BG beskrivas handla om ett utvecklat mänskligt samhälle som går från sin 

utopiska topp till en mer dystopiskt botten. Den bild de mänskliga karaktärerna har av sig 

själva och mänskligheten i serien är följande: Mänskligheten är ett väl utvecklat folk, med ett 

starkt moraliskt center som styr deras handlingar. Mänskligheten lever i ett fritt och 

demokratiskt samhälle, där de gjort sig av med de alla olika former av diskriminering som 

tidigare existerade. I deras samhälle finns exempelvis ingen sexuell spänning kvar mellan män 

och kvinnor, då de duschar och lever tillsammans, och har både kvinnor och män på ledande 

positioner. Det finns ingen diskriminering på grund av hudfärg och alla accepterar olika 

trosuppfattningar. Människan har till skillnad från de andra (cylonerna) kapaciteten att 

uppleva känslor och andlighet. Människan är en varelse som har en fri vilja, och människan är 

en varelse som inte kan påtvingas andras viljor.   

 

Problemet med den överstående beskrivningen av det mänskliga samhället i BG, är att den 

just är förenklad, och kan korrekt beskrivas som något blind. Det var i och för sig ett fredligt 

och någorlunda demokratiskt samhälle de levde i. Men frågan som bör ställas är ifall det 

möjligen var så att deras samhälle hade stagnerat och ifall de befann sig i en illusion av vad 

demokrati är? Under seriens gång kommer det fram att det samhälle de alla saknar, inte alls 
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var så bra för en del. De som jobbade i centrala positioner i samhället var enbart de som kom 

från rätt planet (född i rätt område) eller de personer (familjer) som hade rätt utbildning. 

Diskriminering har inte heller försvunnit, det existerar en aktiv konflikt mellan de som är 

troende och de som är ateister.  

 

När det gäller människans starka moraliska center så är det också tveksamt om en person som 

är moraliskt skrupelfri, skulle manipulera folket för att vinna ett politiskt val, något Roslin 

gör. Att människor såväl som cyloner är formbara genom att manipulera känslorna 

(informationskomponenterna) utnyttjas i BG av flera personer då det tjänar deras syfte. Detta 

gör Baltar när han predikar, men även militären gör det under sina förhör och Roslin gör det 

när hon vill forma opinionen i flottan. BG gestaltar hur lättvindigt människor anpassar sin etik 

och moral efter situationen. Dessa problem i det mänskliga samhället följer dem in i den flotta 

de nu bildat och genom de svårigheter mänskligheten nu upplever förstärks dem. Cylonerna 

fungerar i serien som både en spegel av och katalysator för mänskligheten.  

 

Mycket av det som de mänskliga karaktärerna anser vara exceptionella mänskliga drag såsom 

känsloliv och andlighet, kan även finnas hos cylonerna – i vissa fall är de till och med mer 

mänskliga än människorna i serien. Religion är ett grundläggande element för handlingen i 

serien och framhäver också många av de konflikter som existerat och existerar i dag. Serien 

gestaltar vår sekularisering och det val människan håller på att göra; kommer vi gå djupare in 

i en andlig värld eller djupare in i en mer rationell värld? I BG har människan till stor del 

redan gjort valet, det finns dock fortfarande rester av religion kvar som växer sig starkare 

under krisen. Religionen i BG gestaltas som något säkert, något som människor sluter upp vid 

orostider, när de behöver något konstant, en fast punkt, så blir de mer religiösa. Religion i 

serien värderas något tvetydigt, då den gestaltats som något med både positiva och negativa 

konnotationer exempelvis används religionen för att binda samman människorna i flottan 

samtidigt som den används för att manipulera dem. Baltar har under den senare delen av 

serien skapat sig en roll som en populär andlig ledare. Han predikar för att Gud älskar det som 

är perfekt och ni är alla perfekta – väl insatt i människans natur, är det för honom inte svårare 

än att välta dominobrickor, när han manipulerar sin omgivning. Mänskligheten i BG gestaltar 

en möjlig framtida mänsklighet, medan cylonerna i BG gestaltar en samtida mänsklighet som 

ännu inte gjort och håller på med ett val, mellan religion och rationalitet. BG uppmärksammar 

att det funnits och finns en diskussion om vad människan är och om vad den skall bli. 
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I BG gestaltas människan som en känslovarelse, vars existens inte är dikterad utifrån sin 

kroppslighet, då det som är exceptionellt mänskligt för de mänskliga karaktärerna i BG även 

går att finns hos cylonska karaktärerna. Utifrån ett posthumant perspektiv gestaltar serien 

människan, som en varelse bestående av informationskomponenter, informationskomponenter 

som inte är bundna till en fysisk kropp. Utifrån en posthuman synvinkel gestaltar och 

definierar BG den mänskliga varelsen som informationsvarelse. En varelse som är flexibelt 

formbar och som omformas i oändlighet. Cylonerna gestaltar en mer perfekt människa utifrån 

ett posthumant och transhumanistiskt perspektiv, exempelvis kan de lättare förflytta sig från 

en kropp till en annan.  

 

Genom historien har människan försökt att kontrollera sin omgivning, exempel på detta är de 

komplexa och teknologiska system som uppfanns under 1900-talet. Något som förde med sig 

bieffekter såsom att social information om individer samlades in. I BG skapade människan 

cylonerna för att sköta arbeten och sysslor som de inte ville göra. Likt de teknologiska 

systemen under 1900-talet, förde cylonerna med sig bieffekter - om något mer katastrofala. 

Cylonerna utvecklades till medvetna livsformer, som inte kunde acceptera den fångenskap 

människor utsatte dem för, så de gjorde revolution. Mänskligheten försökte desperat att 

behålla kontrollen men det var för sent. BG gestaltar det kontrollbehov som besitter 

människan, och inte enbart genom skapandet av cylonerna. Utan hela serien gestaltar det, 

alltifrån Roslins vilja till att kontrollera civilbefolkningen till de mänskliga cylonernas 

kontroll över de andra cylonerna.  

 

För att förtydliga det som jag anser vara centralt i serien, och för att visa på hur det görs i BG, 

använder jag mig av fem teman; Demokrati, Etik och Moral, Kontroll, Religion och Att vara 

människa. En del teman såsom Demokrati och Kontroll kan vid första anblick ses som 

avvikande från syftet och frågeställningen. Men i BG är de viktiga delar av gestaltningen av 

det mänskliga. Dessa teman kommer i vissa fall att överlappa varandra. Men jag ser ändå att 

det finns skillnader mellan dem. Avsikten med dem är att tydliggöra och fördjupa förståelsen 

av det som händer i serien. 
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8. Analytisk del 2:  

8.1 Demokrati 

Serien gestaltar hur ömtålig demokratin kan vara om det inte finns ”rätt” personer på centrala 

positioner. Om det inte kämpas för demokrati varje dag blir styrandet av samhället 

godtyckligt, vare sig om de som styr har goda intentioner eller inte. Temat gestaltas tydligt 

utifrån ordspråket, vägen till helvetet kantas av goda intentioner. När serien börjar tar Adama 

ansvaret för att hålla flottan och därmed mänskligheten vid liv. Detta är något som 

människorna i flottan upplever som naturligt då det inte finns en civil organisation.  Under de 

första avsnitten växer dock en civil organisation fram och det blir mer problematisk för 

Adama att reservera alla beslut för sig själv, speciellt då Roslin gjort sig populär bland folket i 

flottan. Adama accepterar till slut motvilligt Roslin som den nya presidenten, dock under 

villkoret att han bestämmer i alla försvars- och säkerhetsfrågor. När Roslin går emot Adama i 

ett beslut, avsätter han henne och låser in henne i en cell. Där hon är helt avskuren från all 

kommunikation med resten av flottan.  

 

Kort efter att Adama låst in Roslin skjuts han av en cylon och Tigh lämnas att ta kontroll över 

situationen. Detta resulterar i att militären inför ett undantagstillstånd, som minskar de redan 

knappa friheterna för människorna i flottan.42 Militärerna tar sig regelbundet större friheter än 

vad de civila har rätt till och utövar ofta sin makt i situationer de hamnar i. Oftast är dessa 

situationer privata och har inget med deras arbete och göra. Vid ett möte för den demokratiskt 

valda och civila regeringen på skeppet Cloud Nine, ansvarar Lee för säkerheten. Vid ett 

tillfälle går han in i en bar och säger till bartendern att stänga av radion. Men en av de många 

andra personerna i baren protesterar och menar på att de lyssnade på radion, vilket de vill 

fortsätta göra. Lee hotar då mannen och ett våldsamt bråk bryter ut. I tumultet slås en annan 

man omkull och han tappar en pistol. Efter bråket arresteras de båda männen. Den ena för 

bråket med Lee och den andra misstänkt för planerat mord på presidenten.43 Detta exempel 

visar på det maktmissbruk militären utövar och personer som blir gripna kan antingen ses som 

galna fiender av staten eller frihetskämpar som vill att de mänskliga rättigheterna ska 

praktiseras i flottan. 

 

                                                
42 Säsong 1, Kobols last gleamin, part 1-2  
43 Säsong 1, Colonial day  
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När Roslin och Adama tar beslut görs det bakom stängda dörrar och besluts hemligstämplas 

direkt efter med anledning av att det har med flottans säkerhet och göra. Demokratin lyfts 

fram som tydligast när konflikter uppstår mellan Adama och Roslin, Tigh och media, Adama 

och Caine, och Adam och Zarek. Det gemensamma är att det hela tiden varit en högt rankad 

militär inblandad. I säsong fyra har frustrationen hos folket och dess valda representanter 

vuxit sig stark. En starkt bidragande faktor till detta är att Roslin aldrig någonsin blivit vald 

till President. Efter flykten från New Caprica är Zarek president, han var vald vicepresident 

innan invasionen och med Baltar borta så är han den rättmätige efterträdaren. Men utan stöd 

från Adama tvingas Zarek avgå och Roslin utses till President. Zarek kompenseras genom att 

utses till vicepresident, han har dock inget inflytande något som frustrerar honom.44  

 

I avsnittet Road less Travelled försvinner Roslin och panik bryter ut i flottan. Ytterliggare en 

gång är det Zarek som är den rättmätige efterträdaren men som tidigare accepteras han inte av 

Adama som flottans politiska ledare. Vilket resulterar i att folkets valda representanter, i 

desperation för inflytande, väljer en ny ställföreträdande president - enbart för att tillgodose 

Adama. Valet blir Lee, Adamas son och en före detta yrkesmilitär.45 Att familj och 

samhällsposition hänger samman gestalts tydligt i avsnittet Dirty hands. Där det skepp som 

gör bränslet till flottan strejkar, och kräver bättre arbetsvillkor. Arbetarna på skeppet har inte 

haft en ledig dag sedan de flydde från New Caprica, det jobbar även barn i de yngre tonåren 

på skeppet. Tyrol dras på grund av sin bakgrund som facklig ledare på New Caprica (innan 

invasionen) in i den växande konflikten, med arbetarna på skeppet på den ena sidan och med 

Adama och Roslin på den andra sidan. Tyrol får efter mycket möda till slut till ett möte med 

Roslin, i vilket han förklarar att barn har börjat ärva sina jobb från sina föräldrar när de dör. 

Tyrol frågar Roslin om detta verkligen kan vara den koloniansk rättvisa och Roslin erkäner att 

det inte är det, hon lovar att ändra på det hela men det kommer att ta tid. Detta avsnitt 

fokuserar på klassbakgrund och klasstillhörighet, det kommer fram i avsnittet att de tolv 

kolonierna de tidigare levde på, var starkt indelade efter klass exempelvis var en planet till för 

jordbruk och en annan för religion. Det var även näst intill omöjligt att för flytta sig från en 

klass (planet) till en annan. Planeten Caprica var det politiska, kulturella och vetenskapliga 

centret för de tolv kolonierna, av en slump är det från Caprica Adama, Roslin, Zarek, Baltar 

och hela journalistkåren kommer ifrån.46    

                                                
44 Säsong 3, Collaborators  
45 Säsong 4, Raod less traveld  
46 Säsong 3, Dirty hands 
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8.2 Etik och Moral 

Den person som tappade pistolen på Cloud Nine blev arresterad för planerat mord och fördes 

till en förhörscell. I cellen slogs han blodig enbart för att få honom att erkänna att han jobbade 

för Roslins politiska motståndare Tom Zarek. Han behandlas som om det inte fanns några 

rättigheter för de personer som misstänks för brott.47 Hans behandling liknar den behandlig 

som de cylonska fångarna fått under den tid de suttit fängslade på Galactica. Det antyds i 

serien om rättigheter för de misstänkta och om de restriktioner som militären har för vad de 

får göra med sina fångar. Fångarna utsätts ändå för tortyr och olika former av misshandel och 

förnedring. Cylonen som Pegasus för med sig, har utsatts för regelbundna våldtäkter av 

besättningen, och när Athena fortfarande var en fånge utsattes hon för misshandel och ett 

våldtäktsförsök.48 Denna behandling av fångar upprepas flera gånger genom serien och 

motiveras hela tiden med argumentet att; de är ju bara maskiner, och maskiner kan inte ha 

riktiga känslor. Det visar sig dock att de har känslor, något som Baltar upptäckt. Denna 

upptäckt leder dock inte till att tortyren upphör, utan till att tortyren utvecklas. De cylonska 

fångarna kan nu manipuleras på samma sätt som människor kan manipuleras. Vilket utnyttjas 

av militären – en psykologisk tortyr inleds istället för den ensidig fysiska tortyren. 

Inställningen mot fångar drivs på ända uppifrån Adama till den enskilda soldaten som står 

vakt. Detta är ingen tillfällighet då serien håller sig kvar vid ämnet. Under ockupationen på 

New Caprica misshandlas och torteras människor, människor som tidigare själva utförde 

tortyr. Detta leder till att hatet mot cylonerna växer sig starkare, utan någon reflektion över 

den tortyr de själva utförde. Under ockupationen har det även bildats en mänsklig polisstyrka 

som bär uniformer som liknar de som tyska soldater bar under andra världskriget. Serien 

anspelar på det folkmord som begicks under andra världskriget och att förrädarna är lika onda 

som nazisterna - det räcker inte att enbart säga att man bara följde order, man har alltid ett 

val.49 

 

Genom hela serien diskuteras militärens makt på samhället och ifall den är för stor. Detta är 

något som hör hemma under temat Etik och Moral då det likt tortyr alltid finns ”rättmätiga” 

anledningar till dessa tvångsmedel. Du kan alltid rättfärdiga ett agerande om du har tillräckligt 

stor vilja – ändamålet helgar medlen. Temat Etik och Moral handlar i stort om en utveckling 

där de mänskliga karaktärerna i BG går ifrån de etiska förhållningsregler de levde efter innan 

                                                
47 Säsong 1, Colonial day 
48 Säsong 2, Pegasus 
49 Säsong 3, Occupation 
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kriget började och slutar i de som kriget tvingat dem till - gjort dem till. Utvecklingen kan 

tydligast ses i Razor där en pragmatisk inställning växer fram istället för den idealism som 

tidigare existerade.  

 

8.3 Kontroll 

Kontroll i BG kan delas in i två delar, den första delen är militärens och Roslins vilja att 

kontrollera den civila befolkningen i flottan. När Roslin ställt upp i valet för president i slutet 

av säsong två sjunker hennes stöd i flottan till för del för Baltar som även han är 

presidentkandidat. Roslin väljer då som hon uttrycker det, att spela det religiösa kortet. Hon 

berättar för media att hon är dödssjuk i cancer och därav är den döende ledaren som enligt de 

religiösa texterna skall leda dem till Jorden. Det religiösa kortet räcker dock inte till, då Baltar 

håller sig kvar i ledningen. Roslin är desperat och tillsammans med Tigh manipulerar de valet 

till hennes fördel. Valfusket upptäcks dock av Adama som sätter stop för det. Även om den 

lagliga och demokratiska vägen tillslut valdes. Så var det som alltid i BG Adama och Roslin 

som tog beslutet, i ett slutet rum. Roslins valfusk offentliggjordes aldrig.50 

  

Den andra delen handlar om hur människan utövar kontroll på sin omgivning, i detta fall 

rymden genom användandet av teknik, men även genom skapandet av cylonerna. Dessa var 

ett försök från människans sida att kontrollera sin omgivning. Cylonerna användes för de 

sysslor som människor inte villa göra. Det är inte enbart de mänskliga karaktärerna i serien 

som utövar den här formen av kontroll på sin omgivning utan även cylonerna gör det. Jag ser 

hela serien som en gestaltning av mänskans kontrollbehov. Efter att cylonerna slagits sig fria 

från människornas förtryck och utvecklats till mänskliga cylonerna, använder de sig av en 

liknande kontroll på sina centurions och raiders. Vilket de gör genom en programvara som 

tillsammans med en mekanisk del har installerats i centurions och raiders. Programvaran ser 

till att centurions och radiers inte kan urskilja de mänskliga cylonerna från sig själva. 

Programvaran tvingar dem till att följa de mänskliga cylonernas order. Anledning till detta 

tvång är att de mänskliga cylonerna fruktar att ge centurions och raiders självständighet, då de 

möjligen kulle göra uppror mot dem. Fruktan gestaltas i säsong fyra då raiders under en strid 

med Galactica självständigt tar beslutet att retirera. Raiders gjorde sig då skyldiga till ett grovt 

brott, och enligt den cylonska mänskliga modellen Cavil överträffat sin programmering och 

borde därför omprogrammeras. Men alla mänskliga cyloner håller inte med och tvingar fram 
                                                
50 Säsong 2, Lay down your burdens, part1-2 
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en omröstning. Majoriteten väljer dock att gå på Cavils linje. Vilket resulterar i att de 

modeller som förlorade omröstningen, avlägsnar kontrollmekanismen/programvaran från 

centurions för att använda dem i det inbördeskrig de nu startar mot de andra mänskliga cylon 

modellerna.51  

 

I slutet av säsong fyra planteras möjligheten för ytterligare en ”plot twist”. Centurions verkar 

bli allt mer medvetna om vad som pågår och hur de mänskliga cylon modellerna utnyttjar dem 

som mekaniskt skräp. En revolution ter sig allt mer troliga, vilket kan ses i avsnitten Lay 

down your burdens part 1-2 och The hub.52 Det ter sig omöjligt för mänskligheten i BG att 

mätta sitt kontrollbehov. Den kontroll som de mänskliga karaktärerna i BG söker glider dem 

alltid tiden ur händerna. Vilket leder till slutsatsen att det är mänskligt att ha ett kontrollbehov, 

men omänskligt att ha absolut kontroll.   

 

8.4 Religion  

Om åskådaren inte är vaksam så för serien åskådaren in i en illusion där rationalitet styr 

besluten, det är dock något mer komplicerat. Serien styrs och förs framåt av religion. BG har 

ett ambivalent förhållande till religion, då BG höjer upp religionen i vissa anseenden, 

samtidigt som den sänker den i andra. Exempelvis gestaltar BG religion som något enbart de 

efterblivna människorna tror på. I Six degrees of seperation uttrycker Baltar denna åsikt till en 

cylon, och menar på att religion möjligen tilltalar den halvutbildade vanliga människan, men 

de saknar både rationell och intelligent tanke.53 Denna åsikt är han inte ensam om, då den 

även gestaltas avsnittet The woman king. Där en religiös del av befolkningen vägrar använda 

ett vaccin mot en sjukdom de lider av. Vilket leder till att de trakasseras av resten av flotta 

med kommentarer om hur de är efterblivna och stinker.54   

  

Det finns även positiva gestaltningar av religion exempelvis så slår alla religiösa 

visioner/hallucinationer in. Baltar har i sedan början av BG upplevt visioner/hallucinationer i 

vilka han pratar med en kvinnlig cylon (modell nr 6) som ger honom råd i hur han skall agera. 

Det är tack vare dessa råd han fortfarande lever. Det är även hon som i säsong fyra får honom 

att inse att han ska överge vetenskapen för att bli predikant - något han till en börja är mindre 
                                                
51 Säsong 4, Six of one,  
52 Säsong 4, Lay down your burdens part 1-2, The hub 
53 Säsong 1, Six degrees of seperation 
54 Säsong 3, The woman king 
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glad över då han beskriver sig själv som ”king of fools”. Baltars visions cylon framställs ofta i 

ett starkt ljus uppifrån, likt en ängel. Något som spelar bra in med Baltars idé om att han är 

Guds instrument – självklart är det en ängel som Gud skickat för att guida honom55 I avsnittet 

Fragged diskuterar Baltar i en av sina visioner/hallucinationer med en bebis, som har både en 

cylonsk och en mänsklig förälder. Visionen/hallucinationen blir sedan verklig när Athena 

föder Hera.56 Baltar är inte ensam om att ha visioner/hallucinationer. Både Kara och Roslin 

upplever visioner/hallucinationer. Hos cylonerna är det deras hybrider som får mest 

visioner/hallucinationer. Även flera av de mänskliga cylonmodellerna har upplevt 

visioner/hallucinationer. Under samarbetet med de cylonska rebellerna, går Kara och Roslin 

till en hybrid som förutspår att De sista fem cyolnerna har varit på jorden och kommer leda 

dem dit. Och att den döende ledaren (syftar till Roslin som har dödlig lungcancer) kommer att 

veta sanningen om operahuset (har figurerat i flertalet visioner under serien, visioner som 

upplevts av människor så väl som cyloner). Hybriden förutsår sedan att Kara är ”the bringer 

of death” och kommer leda dem till deras slut. En frustrerad Roslin skriker till hybriden, att 

hon inte behöver metaforer utan svar. 57 Detta visar på den desperation människorna håller på 

att uppleva och de behöver något fast att tro på. Synsättet på religion skiftar i BG, oftast 

gestaltas det som något negativt. Trots att det är religionen som driver handlingen framåt. Att 

avgöra om det är hallucinerar eller visioner de upplever är svårt då BG:s upphovsmän gjort 

det medvetet diffust. Oavsett vad de är så är de fulla av religiösa konnotationer, som 

förverkligas.  

 

8.5 Att vara människa  

BG gestaltar det mänskliga som något bestående av känslor, såsom depression, glädje, ilska, 

hämndbegär och sexuallust. BG gestaltar väldigt många intima relationer mellan män och 

kvinnor och det finns inget annat. Med undantaget av den relation Helena Caine har med en 

kvinnlig tekniker på Pegasus, dock visar det sig att hon är en cylon.58 Här gestaltar serien 

tydligt att homosexuella relationer är onaturliga, då det var med en maskin hon hade 

relationen. Det gestaltas i serien fler relationer med cyloner som är heterosexuella relationer. 

Anledningen till att den homosexuella relationen blir så kraftfull är för att den just är den enda 

homosexuella relationen i hela BG. Intima relationer fyller upp väldigt många scener i BG, 
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56 Säsong 2, Fragged 
57 Säsong 4, Road less traveld  
58 Battlestar Galactica: Razor 



 35 

det fullkomligt kryllar av dem - dock endast heterosexuella relationer.  Det är alltså enligt 

serien mänskligt att ha heterosexuella relationer och omänskligt/onaturligt att ha 

homosexuella relationer – något man bör akta sig för.  

 

De mänskliga karaktärerna går från att varit mer naiva och idealistiska i början av BG till att 

bli mörkare och mer pragmatiska i sina personligheter. Detta gestaltas i de flesta karaktärerna 

men tydligast är det i de yngre medlemmarna av Galacticas besättning exempelvis Felix Gaeta 

som i säsong fyra fått en väldigt mörk och plågad personlighet, något han inte hade i början 

av serien. De mörkare personligheterna börjar i sitt tvivel om framtiden sök efter stöd, något 

de flesta finner i religion.  BG gestaltar att det är mänskligt att tro på något större än en själv, 

men dock inte ett måste då det även är mänskligt att inte ha tro.  

 

Om det mänskliga är informationskomponenter/medvetande/själ och inte kroppsligt, spelar 

det då någon roll om kroppen är tekniskt framställd istället för biologiskt? Svaret är nej det 

har ingen betydelse. Ur BG:s gestaltningsperspektiv ses det mänskliga och alla dess kvalitéer 

som kroppsligt frigjorda. Nästa fråga som gestaltas gällande kroppslighet i BG är om minnen 

eller upplevelser gör en mänsklig. Athena har samma minnen som Boomer, men de är två helt 

skilda personer. Även om de är skilda personer med egna liv och upplevelser, så påverkas 

Athena av sina minnen från Boomer. I avsnittet Home part 2 säger hon att det känns som att 

vara tillbaka i flottan, att komma hem, när hon sitter fängslad på Galactica. Trots att hon 

aldrig varit där, är hennes minnen så påtagliga att de påverkar hennes verklighets- 

uppfattning.59 I Road less traveled hämnas en cylon modell 6 under vapenvilan på en av 

människorna. Hon kan inte kontroller sina känslor, när hon möter den människa som dränkte 

henne till döds på New Caprica – en bieffekt av minnen som hon upplevde i en annan kropp.60 

 

Athena, Boomer och modell nr 6 har under BG:s utveckling visat sig vara kapabla till att bli 

mer än de förutsatta begränsningarna av sin programmering. De kan utvecklas till någonting 

större, de har en speciell kvalité. Vilket liknar den essentiella mänskliga kvalitén – liberala 

mänskliga subjektet de är sina egna. Cylonerna styr sitt samhälle genom ett råd, där de 

diskuterar kommande beslut. När sedan en omröstning sker röstar alla cyloner som individer, 

alla röstar dock likadant exempelvis alla modell nr 6 röstar likadant medan alla modell nr 8 

röstar likadant, dock röstar modell 6 och 8 olika. I avsnitt Six of one röstar oväntat Boomer 
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60 Säsong 4, Road less traveld  
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inte som sina systrar (modell nr 8) utan röstar som modell nr 1 (Cavil). I detta exempel 

gestaltar BG att cylonerna är fria från andras viljor, de är individer, de äger sig själva.61   

 

                                                
61 Säsong 4, Six of one 
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9. Sammanfattande analys 

Humanistiskt sett gestaltar BG mänskligheten som något flexibelt, något som hela tiden 

ändrar sin form och sitt innehåll, speciellt i relation till utomstående faktorer. Alltifrån 

sjukdomar, naturkatastrofer och maskinvarelser som tvingar mänskligheten att gå, oavsett om 

det är framåt eller bakåt - mänskligheten och det mänskliga är likt cylonerna under en oändlig 

transformation. Människan i BG är en kluven varelse, en varelse som kan vara både naiv, 

idealistisk och full av godhet. För allt bra i människan finns det oundvikligen en motsats som 

inte är lika smickrande. All godheten som existerar inom människan är skör och kan lätt bytas 

ut mot något kallare. Detta kan ses i hur det mänskliga samhället förändras i BG från att varit 

demokratiskt och fritt, till en militärdiktatur. Detta går även att se på en individuell nivå i BG, 

där enskilda människor förändras. Förändringen är dock inte total det finns alltid rester kvar 

från den person de tidigare var, exempelvis förändras Adama under serien till ledaren av en 

militärdiktatur, men under valet som Roslin manipulerade kan han inte acceptera valfusk - 

hans idealism gör sig påmind. Det är lätt för människorna i BG att lägga undan de så tidigare 

fina principerna om krig, när de ska rättfärdiga tortyr av fångar, samt den behandling de 

utsätter sin civilbefolkning för. Sett till den tortyr fångarna utsätts för och att de civila som 

militären anser bråka lås in utan en rättegång, är det oundvikligt att inte dra paralleller till det 

som pågår på Guantanamo och det som hände i Abu Ghurayb fängelset.  

 

Ur ett feministiskt perspektiv sprider BG en till synes någorlunda jämlik bild av könen. BG 

har både kvinnliga såväl som manliga karaktärer på ledade positioner och kvinnorna är 

definitivt inte passiva i sitt beteende i BG utan väldigt aktiva exempelvis finns det kvinnliga 

stridspiloter och en kvinnlig president. Men sett till de beslut och de områden som delats upp 

mellan Adama och Roslin är det klart att hon tar hand om de mjuka frågorna såsom mat, 

sjukvård och mentalt välmående för befolkningen i flottan, medan Adama tar hand om kriget. 

När det gäller sexualitet gestaltar BG heterosexualiteten som något självklart medan 

homosexualiteten gestalts som något tveksamt, vilket kan ses i hur Caines relation med en 

kvinnlig cylon gestaltas.      

 

Religionen i BG utgör en viktig del av gestaltningen av det mänskliga - det är inte nödvändigt 

att du har tro, men som människa har du alltid en relation till en tro. Som det mesta i BG 

gestaltas religion som något diffust det kan vara något både positiv som negativt. Allt beror på 

hur eller vad den används till. Om det används för att manipulera människor är det 
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oundvikligen negativt men används den för att binda samma människor i en krissituation är 

det positivt, båda dessa exempel gestaltas i BG.     

 

Från ett postmodernistiskt perspektiv går det se att BG gestaltar kropp och själsfrågan; kan en 

persons medvetande överförs från en kropp till en annan utan att det förändrar personen? I BG 

är svaret till stor del JA, det finns dock en viss tveksamhet till hur starkt Jaet är. Cylonerna är 

så mänskliga man kan vara, alla brister och fördelar som finns hos de mänskliga karaktärerna 

finns hos cylonerna. Ett exempel på hur lika cylonerna och människorna i BG är varandra, är 

att cylonernas uppfattning om vad som är rätt och fel ändras under serien, i början var deras 

enda syfte att utrota mänskligheten, men under loppet av säsong två till fyra skiftar det och i 

slutet av säsong fyra, är delar av den cylonska befolkningen allierade med de mänskliga 

karaktärerna, dock inte alla cyloner. Något som även det liknar människorna då en del av dem 

ogillar samarbetet. Under samarbetet visas det exempel på att det är medvetandet som gör en 

till den person man är och inte kroppen, samt att personligheten inte påverkas bara för att man 

byter kropp. Det som påverkar en persons personlighet är upplevelser eller minnen av 

upplevelser, exempelvis är Athenas reaktion av att komma tillbaka till Galactica en bieffekt av 

minnen från en helt annan person.  

 

Ideologikritiskt jobbar BG till stor del med klass. Vilket är tydligt i avsnittet Dirty hands där 

det görs klart att de verkligen levde i en illusion om vad demokrati är. BG är en ambivalent 

gestaltning av mänskligheten, en gestaltning som tar ställningen men ändå inte. Det går dock 

inte undkomma att BG gestaltar en samtidsanda som existerar i dag – och speciellt sett till de 

teman som lyfts fram av den här under sökningen. I Sverige har vi till exempel en stor 

demokratidebatt om den ny så kallade FRA-lagen, i USA och Storbritannien har man haft och 

fortsätter att ha debatter kring deras patriot-lagar. Dessa exempel på debatter och 

inskränkningar på vår demokrati är det som gestalts i BG.    

 

För att förtydliga mina svar (se ovan för svaren) på de tidigare ställda frågorna i min 

frågeställning: 1. Hur gestaltas mänskligheten och det mänskliga i Battlestar Galactica? 2. 

Hur gestaltar serien religionens roll i en högteknologisk framtid? 3. Hur gestaltas 

mänsklighetens huvudfiende cylonerna i förhållande till de mänskliga karaktärerna? Jag 

kommer nu att koncist sammanfatta svaren när det gäller frågorna 1, 2 och 3. I BG gestaltas 

mänskligheten som en skör varelse som förändrar sitt utseende och sin moral efter de minnen 

från de upplevelser de upplevt – människan är i en oändlig transformation. Människan 



 39 

gestaltas i BG som en varelse som har och kommer alltid att ha en relation till religion och 

andlighet, vare sig den enskilda människan har tro eller inte har tro. Cylonerna i BG gestaltas 

genom hela BG som en alternativform av människan, vare sig mer eller mindre mänsklig. Då 

alla de essentiella mänskliga drag som de mänskliga karaktärerna har, även går att finna hos 

cylonerna. Att påstå att cylonerna inte är människor är som att påstå att människor från Afrika 

inte är människor – alltså helt felaktigt!  
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10. Slutdiskussion   

Undersökningen tar upp flera olika händelser som är intressanta i BG, men på grund av 

tidsbrist lämnades tyvärr en del utanför, exempelvis har producenterna till serien valt att 

använda sig av skotskfolk musik i alla möjliga situationer. De har även valt en sång som 

sjungs under vinjetten, vilket jag tror är en hinduistisk mantra. Antagligen är det Gayatri 

Mantra från Rig Veda (3.62.10). Lyssna nästa gång ni ser på BG så kommer ni märka att 

orden som sjungs är ”Om bhūr bhuvah svah tat savitur varēnyam bhargō dēvasya 

dhīmahi dhiyō yō nah pracōdayāt”. Vilket kan översättas till ”Oh all-protecting lord, 

please guide our intellects, so that we may proceed in the right direction towards 

enlightenment”. Oavsett om det är en hinduistisk mantra eller inte så är det en intressant del 

som någon vid en ytterligare undersökning av BG kan gå djupare in i.  

 

Det går att se i BG hur den relaterar till vår samtid men även hur den relaterar till vår historia 

alltifrån Guantanamo till andra världskriget det går att finna i BG. Oavsett hur bra serien 

gestaltar vår samtid och de stora och viktiga frågor som vi kämpar med, så får vi inte glömma 

att det vi ser på är och kommer alltid att vara underhållning. När jag såg BG för första gången 

så gjorde jag det eftersom jag ville ha underhållning, något som är svårt att komma ihåg efter 

x antal timmar av analytiskt TV tittande på samma avsnitt om och om igen.  
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