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1. Inledning 
Under kursen Teknik och kultur – Vetenskap, medier & publiker har ämnet 

vetenskapskommunikation behandlats. Det har handlat om hur vetenskap skapas och 

kommuniceras till samhällets olika positioner. Den så kallade linjära spridningsmodellen, 

vilken visar hur det finns en föreställning om att vetenskapskommunikation är enkelriktad och 

linjär, har studerats närmare och under kursens gång kullkastats. Vetenskap är inte något som 

objektivt tas fram i vetenskapsmännens slutna laboratorier, inte heller är det den absoluta 

”sanningen” som vetenskapsmännen tar fram. Medierna fungerar inte som objektiva 

förmedlare och allmänheten är inga passiva mottagare av en ultimat sanning. Förhållandet 

mellan samhälle, allmänhet, vetenskapsutövare och medier är mycket mer invecklat och 

komplext. Det finns ett samspel, en inverkan och en påverkan mellan de olika sfärerna där 

allmänheten påverkar forskningen och medierna samt medierna påverkar forskningen och 

allmänheten. Kommunikationsvägarna går kors och tvärs och är i allra högsta grad inte linjära 

med en aktiv sändare och passiva mottagare. Det är inte bara via nyhetsmedia och tidskrifter 

som till exempel Illustrerad Vetenskap som vi möts och får vår information och upplevelser 

av vetenskap och teknik. Även populärkulturen innehåller många skildringar av 

vetenskapsmän, arkeologer, uppfinnare, vetenskapliga upptäckter och tekniska under och 

fasor. 

 

Dessa bilder av vetenskap och teknik som förmedlas till oss genom populärvetenskap och 

populärkultur är något som jag under kursens gång fångats av. Trots att vi kanske inte i 

verkligheten har mött en vetenskapsman så har de flesta ändå en bild av vad en 

vetenskapsman är, hur han (för det rör sig oftast om män) ser ut och vilka egenskaper han har. 

Dessa bilder får vi bland annat genom media, populärvetenskapen och populärkulturen. Jag 

menar att dessa bilder är mycket viktiga delar i vårt identitetsskapande. Eftersom vi varje dag 

möts av en mängd populärkultur måste vi förhålla oss till den. Då populärkulturen 

genomsyrar samhället och är en mycket stor del av våra liv och vår vardag kan vi knappast 

undgå att påverkas av den. Därför vill jag i denna uppsats studera närmare vilka bilder av just 

teknik och vetenskap det egentligen är som möter oss i populärkulturens verk. Vad är det 

egentligen som förmedlas till oss via tv, film, dataspel, skönlitteratur, teater, musik och andra 

populärkulturella former. 
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1.1 Bakgrund 

Simon Lindgren (fil dr i sociologi samt forskare och lärare vid Sociologiska institutionen vid 

Umeå universitet), beskriver och resonerar runt forskarna Marianne Winther Jørgensens och 

Louise Phillips formuleringar kring att vår kunskap om världen och verkligheten är 

tillgängliga för oss endast genom våra kategoriseringar av denna värld och verklighet. Vår 

uppfattning om världen är inte en direkt avspegling av verkligheten ”därute”, utan istället en 

produkt av våra kategoriseringar.1 Simon Lindgren vidareutvecklar detta resonemang kring att 

också omfatta populärkulturens texter. Han menar att våra kategorier och våra världsbilder 

återspeglas i dessa texter samt att de samtidigt i sig själva bidrar till att skapa våra 

kategoriseringar och uppfattningar om världen och verkligheten. Hur vi upprätthåller och 

skapar dessa kunskaper är beroende av sociala, historiska och kulturella processer. Genom 

social interaktion byggs gemensamma sanningar och uppfattningar om vad som är sant och 

falskt upp. Dessutom, menar Winther Jørgensen och Phillips, finns det ett samband mellan 

kunskap och social handling.2 ”I en bestämd världsbild blir några former av handling 

naturliga och andra otänkbara. Olika sociala världsbilder leder således till olika sociala 

handlingar, och den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får därmed konkreta 

sociala konsekvenser.”3 Detta är ett mycket starkt argument till varför populärkultur bör 

studeras. ”Det är av stor vikt att belysa vad som sägs i populärkulturens texter – och hur det 

sägs – just på grund av att de bilder av världen som då skapas faktiskt får reella sociala 

konsekvenser i form av sätt att tänka och agera.”4 

 

Enligt biträdande professor i amerikansk kulturhistoria vid George Mason University, Alison 

Landsberg, har de uppfattningar och bilder av verkligheten som gestaltas och kommuniceras 

genom populärkulturen kommit att få allt större utbredning genom massmedierna. Ny teknik 

och ökad massmedialisering har en förmåga att sprida populärkulturen snabbare och bredare. 

Detta har också kommit att innebära att det har skapats en ny form av minne, vilket brukar 

kallas för protesminne (engelskans prosthetic memory). Protesminnen är inte ”naturliga”, eget 

upplevda minnen, utan skapas istället genom kontakt med medierade representationer. Till 

exempel genom att se en film, titta på nyheterna, läsa en roman, gå på museum, läsa 

dagstidningen, spela dataspel eller titta på en tv-serie. Trots att de representationer av 

                                                
1 Simon Lindgren. Populärkultur – teorier, metoder och analyser, (Malmö 2005) s 54 
2 Ibid. s 54f 
3 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips citerade av Simon Lindgren. Populärkultur – teorier, metoder 
och analyser, (Malmö 2005) s 55 
4 Simon Lindgren. (Malmö 2005) s 55 
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verkligheten som åskådaren möter inte är upplevda av betraktaren själv i ”realtid”, på 

”riktigt”, infogas ändå dessa representationer i vårt medvetande och blir en del av vår identitet 

och vårt minne. Detta medför att ett stort antal människor kan dela ”samma” minne, oavsett 

olika sociala och kulturella bakgrunder. Massmedialiseringen bidrar till att ett ökat antal 

personer kan få åtkomst till dessa minnen och representationer, vilket innebär att personer 

utan naturligt anspråk till dessa minnen ändå har möjlighet att och faktiskt infogar dem i sitt 

egna arkiv med erfarenheter. Däremot innebär detta inte att protesminnen är något som 

passivt tas emot och tar sig samma uttryck hos alla. Två personer som ser samma film kan 

skapa sig var sitt protesminne som skiljer sig kraftigt åt mellan personerna i fråga. Dessa 

protesminnen blir olika beroende på personernas tidigare minnen och erfarenheter. 

Protesminnen uppstår alltså, enligt Alison Landsberg, i personers kontakt med massmedierade 

upplevelser samt är en form av minne som personen i själva verket inte själv har upplevt, men 

ändå infogat i sitt erfarenhetsarkiv.5 

 

Då populärkulturen kan antas skildra dominerande och rådande uppfattningar om verkligheten 

samt sociala och kulturella koder i samhället och dessutom bidra till att skapa dessa koder och 

uppfattningar, kan populärkulturen sägas förmedla rådande ideologier och ståndpunkter. 

Magnus Persson, forskare och lärare vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds 

Universitet, menar att när man läser en text pågår ständigt en förhandling med den 

dominerande föreställningen och textens föredragna läsning. En kamp utspelas mellan läsaren 

och texten där kampens utfall blir olika beroende på vilka egenskaper, erfarenheter och 

identiteter samt tidigare händelser som läsaren besitter.6 Vilken betydelse texten får är, enligt 

professorn i Cultural Studies, John Storeys, tolkning av Stuart Hall, alltid socialt producerad.7 

Texter och betydelser måste studeras och förklaras i relation till de sociala och kulturella 

kontexter texterna är producerade i, konsumeras i och cirkulerar inom. Man kan därmed inte 

söka en texts betydelse enbart i texten själv utan den måste sättas in i sitt historiska, kulturella 

och sociala sammanhang. Detta eftersom texten är en del av en social struktur, vilken den 

oundvikligen bär spår av.8 

 

                                                
5 Alison Landsberg, Prosthetic memory. The transformation of American remembrance in the age of mass 
culture, (New York 2004) s 8f, 19ff 
6 Magnus Persson. ”Populärkultur i skolan: Traditioner och perspektiv”, Populärkulturen och skolan. Magnus 
Persson (red), (Lund 2000) s 70f 
7 John Storey. ”En annan historia. Populärkulturen och Cultural Studies”, Populära fiktioner, Kjell Jonsson & 
Anders Öhman (red), (Stockholm/Stehag 2000) s 190 
8 Magnus Persson. (Lund 2000) s 68, 70f 
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Mot den här bakgrunden har jag valt att studera just två populärkulturella verk, i form av två 

filmer. Med utgångspunkt i kursens teknik- och kulturtema samt populärkulturens betydelse 

och kommentar till samtiden kommer denna uppsats att studera bilder av teknik och vetenskap 

genom två fallstudier av filmerna Demolition Man och Sunshine. Eftersom ”populärkulturen 

såväl uttrycker, som bidrar i formandet av, det stora flertalet människors känslor, attityder, 

tankar, drömmar och livsstilar”9 är filmer som Demolition Man och Sunshine fruktbara 

exempel på att titta på hur populärkultur artikulerar föreställningar kring vetenskap och 

teknik. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera vilka bilder av teknik och vetenskap som finns 

representerade i populärkulturen. Vad förmedlar dessa bilder och vad säger de om sin samtid. 

För att studera detta kommer en huvudfråga att ställas, vilken är: 

 

 Vilka representationer av teknik och vetenskap finns i de populärkulturella verken 

samt hur är dessa bilder en del av omgivande kontexter? 

 

För att besvara denna frågeställning kommer också följande frågor ställas till materialet: 

 

 Hur skildras vetenskapen och tekniken? Är den ond, god eller neutral? 

 Hur skildras vetenskapsmannen (man såväl som kvinna)? 

 Hur skildras förhållandet och gränsen mellan människa och maskin? 

 

1.3 Disposition 

I det följande avsnittet Material, metod, urval och avgränsningar diskuteras uppsatsens 

metodval. Ett resonemang kring källor och litteratur förs samt en avgränsning av materialet 

presenteras. Det beskrivs också hur bearbetningen av materialet skett. Därefter följer avsnittet 

Analytiska utgångspunkter där de teman som kommer att ligga till grund för analysen 

presenteras. En presentation kring bilder av vetenskapen, vetenskapsmannen som stereotyp 

samt tankar kring förhållandet mellan människa och maskin diskuteras och grundläggande 

                                                
9 Simon Lindgren. (Malmö 2005) s 9 
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presentationer av viktiga begrepp och synsätt för uppsatsen redogörs för. Vidare följer ett kort 

avsnitt där den övergripande handlingen av filmerna redogörs för. Därpå följer analysen, 

vilken indelats i två huvudblock efter de båda filmerna. Varje block inleds med en kort 

resumé av filmernas handling och leder sedan vidare in på en sammanvävd resultat- och 

analysdiskussion sorterad efter de tre teoretiska temana och med utgångspunkt i uppsatsens 

tidigare presenterade syfte och frågeställningar. Det analytiska avsnittet avslutas med en 

jämförande och sammanknytande analys där de båda filmerna ställs dels mot varandra, men 

också mot sin kontext samt mot den övergripande teoretiska grunden, presenterad i 

inledningen. Uppsatsen avslutas sedan med en sammanfattning där slutsatser summeras och 

uppsatsen knytes ihop. 

 

1.4 Material, metod, urval och avgränsningar 

1.4.1 Material och urval 

Som källa till analysen och denna uppsats ligger två populärkulturella verk som grund. Dessa 

består av de två filmerna Demolition Man10 och Sunshine11 De valda populärkulturella verken 

är båda produkter som getts ut på den populära marknaden och nått en stor publik. De två 

valda filmerna innehåller båda teknik och vetenskap i någon form och det är med 

utgångspunkt i uppsatsens tidigare presenterade frågeställningar som dessa kommer att 

studeras. 

 

1.4.2 Metod och avgränsningar 

För att analysera mina två populärkulturella verk kommer jag att utgå från tre teman. Dessa 

teman grundar sig i de tre underliggande frågeställningar jag tidigare presenterat. De teman 

jag kommer att utgå från är: 1) Synsätt på tekniken som ond, god eller neutral. Här kommer 

jag att titta på hur man i texterna förhåller sig till tekniken. Leder den till något gott eller ont, 

leder tekniken och vetenskapen till dystopier eller utopier? Vad får teknik och vetenskap för 

konsekvenser? 2) Stereotyper av vetenskapsmannen. Här kommer jag att studera hur 

vetenskapsmannen, både kvinnliga och mannliga, skildras samt vad dessa bilder egentligen 

säger oss. 3) Förhållandet och gränsen mellan människa och maskin. Här kommer jag att 

analysera hur människan förhåller sig till tekniken och vetenskapen. Lever man i symbios, har 
                                                
10 Demolition Man (1993), regisserad av Marco Brambilla 
11 Sunshine (2007), regisserad av Danny Boyle 
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tekniken tagit över, vart går gränsen mellan människa och maskin och vad innebär det att vara 

människa? Givetvis kommer jag i studiet av materialet även att vara öppen för ytterligare 

teman och frågor som kan komma att väckas. Jag är fullt medveten om att mina tre teman inte 

på något sätt är alltäckande och allomfattande, men de utgör en god grund för att finna de 

trådar som sedan kan ge svar på min övergripande frågeställning. För att genomföra analysen 

kommer jag även att undersöka vilka skillnader som finns mellan texterna, om en förändring 

sker under textens gång samt även uppmärksamma frånvarande element då jag anser att också 

dessa kan säga något om hur representationerna är en del av sin kontext. 

 

De tre temana berör alla ämnen som bryter in i människors vardagsliv. Det första temat 

studerar direkt uppfattningen av vetenskap och teknik. Vilka föreställningar och tankar finns 

om tekniken och vetenskapen och vad kan tekniken och vetenskapen leda till. Det andra 

temat, hur vetenskapsmannen skildras, visar i sig på hur man uppfattar vetenskap och dess 

utövare, vilken roll de har och bör tilldelas i samhället samt vilken makt de har eller inte har 

och bör eller inte bör ha. När det gäller det tredje temat menar jag att vilken uppfattning vi har 

om oss själva, verkligheten och vår plats i världen och universum påverkar hur vi lever, agerar 

och tänker, vilket i sin tur påverkar vårt förhållande till saker runt omkring oss, till 

verkligheten. Beroende på hur vi förhåller oss till saker och ting, positivt, negativt, frivilligt, 

tvångsmässigt, medvetet eller omedvetet, så får andra saker i vår omgivning olika betydelse 

och makt. Om man då studerar bilden av teknik, vetenskap och människan borde det vara 

möjligt att se om teknik och vetenskap är viktigt, farligt, frivilligt, omedvetet eller något 

annat. Man kan därmed se vilken bild av vetenskap och teknik som förmedlas och 

kommuniceras. 

 

I botten för analysen ligger förståelsen för och ståndpunkten att populärkultur fungerar som 

kommunikatör av tankar, idéer, drömmar, sociala och kulturella ramar och mönster. 

Populärkulturen inte bara skildrar och kommenterar dessa bilder av verkligheten, utan bidrar 

också till att forma, skapa och utveckla dem. Detta kommer att ligga till grund för det 

avslutande kapitlet i analysen samt finns hela tiden närvarande i studiet och genomgången av 

materialet. 

 

Då ovanstående kommer att tas hänsyn till kommer materialet därmed också att studeras 

utifrån en kontextuell nivå med en underliggande tanke om gemensamma koder och 

betydelsemönster. Koderna speglar bestämda värderingar, attityder, övertygelser, antaganden 
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och praktiker som i sin tur delas av textens skapare och tolkare i ett gemensamt 

tolkningsramverk. Detta sätt att studera ett material, kallas enligt Simon Lindgren12, för 

diskursanalys. Med utgångspunkt i detta kommer filmerna tolkas för att nå de övergripande 

mönstren och betydelserna. Då det är representationer av vetenskap och teknik som ska 

studeras menas med representationer inte direkta avspeglingar eller passiva återberättanden. 

Då texter ställs mot sin kontext samt mot andra texter och traditioner skapas en 

meningsproduktion med ytterligare dimensioner. Denna dimension tillför grundelementen 

ytterligare mening, vilket skulle kunna sägas resulterar i att ett plus ett inte blir två, utan 

snarare tre eller mer.13 

 

Den teoretiska grund och ram denna uppsats vilar på utgår från flertalet böcker, texter och 

artiklar skrivna av personer verksamma inom bland annat sociologi, kulturhistoria, Cultural 

Studies, litteraturvetenskap, populärkultursforskning och teknologihistoria. Den teoretiska 

ramen vilar därför på en tvärvetenskapligt grund, där förhoppningsvis svagheterna inom de 

respektive fälten uteslutits och istället tagits fasta på fältens respektive styrkor. 

 

1.5 Analytiska utgångspunkter 

Representationer av vetenskap och teknik är aktiva delar i hur samtidskulturen och dess 

föreställningar och uppfattningar konstrueras. Den teoretiska ingångspunkten vilken 

presenterades i den inledande bakgrunden fortsätter här vidare, mer preciserad. För att komma 

åt kärnfrågan om vilka representationer av teknik och vetenskap som finns inom mina 

populärkulturella exempel samt hur dessa bilder är en del av sin kontext presenterade jag 

tidigare tre underfrågor, vilka skulle användas för att tränga in i materialet. Dessa tre frågor 

kräver alla sin egen teoretiska fördjupning och har delats in i tre olika teman. Dessa nedan 

teoretiskt presenterade teman kommer sedan att användas som verktyg för att analysera de 

populärkulturella exemplen. 

 

1.5.1 Synsätt på tekniken som ond, god eller neutral 

Idé- och litteraturhistorikern Martin Kylhammar diskuterar bland annat hur teknikens vara och 

icke vara har debatterats genom historien. Han menar att: 
                                                
12 Simon Lindgren. (Malmö 2005) s 124 
13 Anders Ekström. Dödens exempel: Självmordstolkningar i svenskt 1800-tal genom berättelsen om Otto 
Landgren, (Stockholm 2000) s 263f 
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…om vi vill förstå vår egen tids reaktioner på och attityder till den avancerade tekniska 

civilisationen, måste vi också studera vår teknikdebatts historia. /…/ vår teknikdebatt präglas av 

en enastående kontinuitet. Vävstolen, ångmaskinen, elektriciteten, kärnkraftverket och datorn 

har gett upphov till samma diskussion, har utlöst samma värderingar, idéer och förhållningssätt. 

Tekniken har förändrats men inte vår diskussion av den.14 

 

Även Mats Persson, forskare och lärare i idé- och lärdomshistoria i Uppsala, vidhåller något 

liknande. Han menar att i studiet av texter så kan tolkningar göras och betydelser dras med 

utgångspunkt i att meningen i texterna är svar på en rad frågor, vilka är relevanta för just 

textens kontext. Det finns inga eviga frågor på så sätt att frågorna alltid är desamma. 

Beroende på kontexten ställer vi frågor på olika sätt, men frågorna berör och behandlar alltid i 

slutändan samma problem. Skillnaden ligger i hur vi i specifika kontexter uppfattar 

problemen, vilken roll de har och vilka föreställningar som är dominerande och vilka absoluta 

förutsättningar som råder. Utifrån detta formuleras sedan frågor som kan se olika ut, men 

ändå alltid är frågor kring eviga problem som till exempel ”vad är en människa?”.15 

 

Martin Kylhammar presenterar åtta synsätt att förhålla sig till teknik och teknikens värde på. 

Dessa åtta synsätt följer två skilda utgångspunkter där den ena menar att tekniken är 

värdeneutral och den andra menar att tekniken har inneboende konsekvenser. När det gäller 

den värdeneutrala ståndpunkten innebär den att man inte kan ta ställning till tekniken i sig, det 

är istället olika aktörer i kontexten, de organisatoriska ramar och människor som bestämmer, 

som handskas med och använder tekniken som avgör teknikens värde. En och samma teknik 

kan därmed vara både ond och god beroende på hur den hanteras, men tekniken är aldrig ond 

eller god i sig självt. Den ståndpunkt som menar att tekniken har inneboende konsekvenser 

innebär att viss teknik alltid, oavsett sammanhang, har vissa bestämda konsekvenser och 

värden, vilka kan vara goda eller onda. Därmed kan man tala om tekniken som ond eller god i 

sig självt.16 

 

Med avstamp i ovanstående två utgångspunkter kan sedan nedan åtta nämnda förhållningssätt 

urskiljas. Kylhammar benämner dessa åtta som ”Den samtidsbejakande 

utvecklingsoptimismen”, ”Tekniktraditionalismen”, ”Den systemkritiska 

                                                
14 Martin Kylhammar. “Teknikdebattens grammatik”, I teknikens backspegel. Antologi i teknikhistoria, Bosse 
Sundin (red), (Stockholm 1987) s 382 
15 Mats Persson. Förnuftskampen: Vitalis Norström och idealismens kris (Stockholm/Stehag 1994) s 20f 
16 Martin Kylhammar. (Stockholm 1987) s 382f 
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utvecklingsoptimismen”, ”Domedagsprofetismen”, ”Teknokratism”, ”Teknikdefaitism”, 

”Tekniknudism” och ”Civilisationskritik”. De fyra förstnämnda utgår från föreställningen om 

tekniken som värdeneutral där kontexten avgör värdet, medan de övriga fyra utgår från att 

tekniken har ett inneboende värde och därmed inneboende konsekvenser.17 

 

”Den samtidsbejakande utvecklingsoptimismen” innebär ett positiv framtidssiande med stor 

teknikoptimism. Någon som ansluter sig till detta tankesätt menar också att så länge 

marknaden fritt, utan några som helst restriktioner, får styra över teknikens efterfrågan och 

användning, så kommer teknikutvecklingen att regleras på ett optimalt sätt. Det finns en stor 

tilltro till den samtida utvecklingsvägen samt en stark övertygelse om att framsteg är 

oundvikliga. Så länge den fria marknaden fungerar är någon konflikt mellan människan och 

tekniken inte möjlig.18 

 

”Tekniktraditionalismen” anser att ”den tekniska utvecklingen går betydligt snabbare än 

människans morala och känslomässiga anpassning”19. Gapet mellan de tekniska möjligheter 

och vilken moralisk mognad vi har blir allt större. Människan hinner aldrig ikapp i sin 

mognadsnivå för att kunna handskas väl med sina tekniska skapelser. Därmed blir anhängare 

av detta synsätt teknikpessimistiska. Riskerna med tekniken ökar ju mer och snabbare 

tekniken utvecklas. Det krävs endast en ond människa för att skapa förödande konsekvenser. 

Därför manar tekniktraditionalister till försiktighet i användandet och utvecklandet av teknik. 

Bara för att vi kan utveckla något, så innebär inte det att vi bör göra det. Man eftersträvar en 

”lagom” teknik, där vi ska leva i sammansmältning med naturen.20 

 

”Den systemkritiska utvecklingsoptimismen” hävdar att tekniken är en förutsättning för 

Utopias förverkligande. Det är inte tekniken som är ond utan samtidskontexten som är 

felaktig. Med en övertygelse om att kontexten inte bara är möjlig att förändra, utan också 

kommer att göra det har anhängare av detta synsätt en positiv tekniksyn. Den teknik som har 

negativa effekter idag kan lösas med annan teknik och framförallt med en förändrad kontext.21 

 

                                                
17 Martin Kylhammar. (Stockholm 1987) s 384ff 
18 Ibid. 
19 Ibid. s 386f 
20 Ibid. s 386ff 
21 Ibid. s 388 
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”Domedagsprofetismen” innebär, precis som de tre tidigare beskrivna synsätten, att tekniken 

varken är ond eller god i sig själv. Detta synsätt klandrar istället människan för de negativa 

effekterna av teknik och vetenskap. Människan är inte bara ond, utan kan heller inte inse sitt 

eget bästa. Trots att tekniken kunde ha använts till så mycket gott har människan missbrukat 

den ”så till den grad, att hon kommer att spränga sig själv i luften”.22 Domedagsprofeten 

förkunnar därmed jordens undergång. Att handla för att rädda världen är meningslöst då vi 

redan är bortom all räddning.23 

 

”Teknokratism” medför en inställning där det finns en oreserverad tilltro till tekniken. Om 

problem uppstår kan dessa alltid lösas med ny teknik och ord som funktion, rationalitet, 

maximering, optimering, ändamålsenlighet och ekonomisering är ord som teknokraten gärna 

använder. Detta synsätt förespråkar teknik för teknikens egen skull. Man ser tekniken som 

estetisk, som konst och frågan om teknikens användbarhet blir irrelevant.24 

 

”Teknikdefiatism” är ett teknikkritiskt synsätt. Tekniken har ofrånkomliga följdverkningar 

och frågan handlar istället för att förändra kontexten om ifall tekniken är styrbar eller ej. En 

analys av kontexten behövs inte för att avgöra om tekniken är ond eller god, däremot kan en 

kontextanalys användas för att avgöra om tekniken är styrbar eller ej. Teknikdefiatisten menar 

att tekniken inte kan styras, utan står utanför människans kontroll. Detta eftersom teknisk 

utveckling kan ses som ett resultat av flera mindre delar och beslut. Ett beslut leder till en 

utveckling som i sin tur medför något annat att fatta beslut om. Hur dessa beslut fattas ger 

konsekvenser och resultat som kanske inte var överblickbara och förutsägbara från början. 

Dessutom är teknik ofta involverad i nationella, internationella och globala ramverk, vilket till 

exempel innebär att för att Sverige ska klara sig konkurrensmässigt inom industrin så krävs 

rationaliseringar. Skulle vi inte införa robotar och andra effektiva tekniker i arbetsprocessen 

skulle vi inte kunna producera varor till samma eller lägre pris än i andra länder där maskiner 

används, vilket skulle leda till konkurser och ökad arbetslöshet i Sverige. På detta vis ses 

teknikutvecklingen som autonom. Teknikdefaitisten menar också att människan ständigt 

präglas av ett gränsöverskridande begär, vilket medför att vi aldrig kommer att bli nöjda och 

alltid kommer att göra det vi kan göra. Det finns enligt detta synsätt alltså teknik med 

                                                
22 Martin Kylhammar. (Stockholm 1987) s 390 
23 Ibid. 
24 Ibid. s 393f 
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inneboende negativa konsekvenser, men det finns inget vi kan göra åt detta. Tekniken har 

tagit, och kommer alltmer att erövra, makten över människan.25 

 

”Tekniknudism” förespråkar ett maskinlöst samhälle, då man menar att all teknisk utveckling 

är ett resultat av felaktiga värderingar. Tekniknudisten menar att vi med en annan natursyn 

kan få den tekniska utvecklingen att ta en helt annan inriktning. Då all teknik ses som ond och 

alla tekniska lösningar som dåliga lösningar bör människan ”avkläda sig all teknik”.26 

 

”Civilisationskritik” som synsätt medför en teknikkritik där ”en del av den samtida tekniken 

är oupplösligt förbunden med negativa konsekvenser för naturen och människans liv, arbete 

och tänkande”.27 Detta innebär dock inte att civilisationskritikern är teknikpessimist. Tron på 

tekniken, men bara på en speciell sorts teknik är det som gäller för civilisationskritikern. 

Tekniken blir ett av de viktigaste medlen för att uppnå det goda livet, vilket man eftersträvar, 

men teknik som är ond ska inte få förekomma i samhället. Enligt Martin Kylhammar påstod 

William Morris att god teknik är sådan som ska stimulera småskalighet, enkelhet, skönhet och 

naturlighet, decentralisering, kvalitet och individualitet samt motverka alienation genom att 

allt tråkigt i samhället ska utföras av maskiner, medan det människor finner nöje i ska utföras 

för hand. Civilisationskritikern kritiserar den moderna civilisationen med dess stadskultur, 

avancerade teknik, industri och tillväxt, vilken präglas av svåröverskådlighet och förespråkar 

istället ”det goda livet” i närheten av naturen och landsbygden.28 

 

Callawayprofessorn i Teknologihistoria på Georgia Institute of Technology, Melvin 

Kranzberg, menar att interaktionen mellan tekniska och sociala element ibland kan leda till en 

utveckling där teknikens grundläggande utgångsmål hamnar långt från det faktiska resultatet. 

Han menar med detta att målet med att skapa en teknisk uppfinning kan vara av ett slag, men 

sedan få betydligt fler oförutsedda konsekvenser, vilka påverkas av bland annat den kulturella 

och sociala omgivning uppfinningen introduceras i. Ett exempel på detta är införandet av 

bilen i västvärlden. Kranzberg återger hur Henry Ford med utvecklingen av sin bil hade för 

avsikt att göra transporter billigare samt erbjuda ett personligt transportmedel för allmänheten. 

Resultatet slutade inte där utan när bilen väl var introducerad på marknaden fick den 

ytterligare följder. Bilen medförde också en förändring i hur vi kom att leva våra liv, var vi 
                                                
25 Martin Kylhammar. (Stockholm 1987) s 394ff 
26 Ibid. s 397 
27 Ibid. s 398 
28 Ibid. s 398ff 
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arbetar, hur städer byggs upp, vart shoppingcenter, bostäder och nöjen placeras. Effekten av 

bilen resulterade i att konsekvenserna och uppfinningens grundmål hamnade långt ifrån 

varandra. En helt ny livsstil, samhälle och infrastruktur blev resultatet av bilens intåg. 

Kranzberg menar att liknande effekter kan finnas i all teknik, särskilt i den informationsålder 

vi nu befinner oss i. Internet är ett exempel som Kranzberg menar kommer att få liknande 

effekter på samhället. Att tekniken medför dessa egenskaper har fått honom att formulera en 

lag kring hur teknik bör uppfattas. Denna lag hävdar att teknik varken är ond eller god, men ej 

heller neutral.29 

 

Ytterligare ett förhållningssätt till teknik och vetenskap är den så kallade framstegstanken. En 

tanke om att ”människan genom förnuft, vetenskap och upplysning skulle kunna förbättra sitt 

läge och gå en ljusare framtid till mötes”30 har spelat stor roll i framförallt västvärlden sedan 

1700-talet.31 Enligt statsvetaren Langdon Winner följs alltid nya tekniska innovationer av 

entusiastiska visioner, vilka förebådar ett slut på krig och elände samt ett skapande av frihet 

och jämlikhet. Det är därmed drömmar om ett utopiskt samhälle där allt är underbart som 

målas upp.32 

 

1.5.2 Stereotyper av vetenskapsmannen inom populärkulturen 

Vi möts av mängder med information och intryck varje dag och för att vi överhuvudtaget ska 

kunna sortera och bearbeta detta material krävs det att vi kategoriserar intrycken. Ett sätt att 

kategorisera är att ordna människor i stereotyper. Genom att använda stereotypa egenskaper, 

som ex ras, klass, kön, hårfärg o s v identifierar vi människor omkring oss och fördelar den 

komplexa bilden i mindre enheter.33 Stereotyper är en form av kognitiva strukturer, vilket 

innebär att man ser stereotyper som bärare av ett samhälles sammanslagna kunskap och tro på 

saker och ting. Stereotyperna återger mottagarnas uppfattningar om verkligheten, samhället 

och dess grupperingar av individer.34 Jag kommer med grund i detta att använda nedanstående 

                                                
29 Melvin Kranzberg. “The Information Age: Evolution or Revolution?”, Information Technologies and Social 
Transformation, Bruce R. Guile (red), (Washington D C 1985), nedladdad från 
http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=166&page50, 2007-12-11, s 50f 
30 Svante Nordin. Från tradition till apokalyps: Historieskrivning och civilisationskritik i det moderna Europa, 
(Stockholm/Lund/Stehag 1989) s 13 
31 Ibid. 
32 Langdon Winner. ”Sow’s Ears from Silk Purses: The Strange Alchemy of Technological Visionaries”, 
Technological Visions. The Hopes and Fears that Shape New Technologies, Marita Sturken, Douglas Thomas & 
Sandra J. Ball-Rokeach (red), (Philadelphia 2004) s 34f 
33 Tadesse Araya. Stereotypes: Suppression, Forgetting, and False Memory, (Uppsala 2003) s 5 
34 Ibid. s 6 
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stereotyper som verktyg för att strukturera och beskriva hur populärkulturen förmedlar 

rådande ideologier och ståndpunkter. 

 

Stereotyper är problematiska på så vis att de är generaliseringar, vilka bortser från skillnader 

mellan individer.35 Stereotyper är alltså stela figurer där attributen är förenklade och 

generella. Alla nedan presenterade stereotyper återfinns inte i alla fiktiva populärkulturella 

verka samt alla innehar inte dessa stela attribut och passar som handen i handsken. Utöver 

dessa stereotyper finns säkert en mängd andra figurer vilka representerar vetenskapsmannen 

(både som kvinna och som man). Detta kommer jag ta hänsyn till då jag studerar mitt material 

och därmed utveckla analysen kring representationen av vetenskapsutövaren. 

 

Betydelsen och innebörden av ordet vetenskapsman (engelskans scientist) har varierat genom 

åren. Enligt Stuart Allan, verksam inom fältet Cultural Studies, menar A. Simon och R.D. 

Haynes att det är få verkliga ”riktiga” vetenskapsmän som skapat våra bilder och stereotyper 

av vetenskapsmannen. Albert Einstein, Isaac Newton och Marie Curie är tre exempel. Istället 

är de det fiktiva karaktärerna som ligger till större grund för vår uppfattning om 

vetenskapsmannen. Figurer som Dr Faustus, Dr Jekyll, Dr Frankenstein, Dr Moreau och Dr 

Strangelove är bara några exempel.36 

 

1.5.2.1 Stereotyper av manliga vetenskapsmän 

Biträdande högskolelektor i engelska vid University of New South Wales i Australien, 

Roslynn Haynes har genom studier av populärkulturella fiktiva verk funnit ett flertal 

stereotyper av vetenskapsutövaren. Användandet av stereotyper av vetenskapsmän inom 

litteratur och film följer enligt Roslynn Haynes ett givet mönster. Hon menar att om man 

studerar hur vetenskapsmän skildras i fiktionen, från medeltida historier till nutidens historier 

om atomfysiker och datahackare, finner man att den goda vetenskapsmannen är klart 

underrepresenterad och i minoritet samt att det förekommer en rad grundstereotyper, vilka 

återkommer i stort sett i alla representationer av vetenskapsmannen. Dessa grundläggande 

stereotyper är enligt Haynes sju till antalet och består av ”Den onda alkemisten”, ”Den ädle 

vetenskapsmannen”, ”Den dåraktige/löjlige vetenskapsmannen”, ”Den inhumana forskaren”, 

”Vetenskapsmannen som äventyrare/hjälte”, ”Den galna, onda och farliga 

                                                
35 Simon Lindgren. (Malmö 2005) s 91 
36 Stuart Allan. Media, Risk and Science, (Buckingham 2002) s 46 
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vetenskapsmannen” samt ”Den hjälplöse vetenskapsmannen”.37 Dessa stereotyper fungerar 

precis så som andra myter gör genom att de framstår som mycket enkla när de i själva verket 

innehåller en betydligt djupare innebörd. Stereotyper erbjuder en bekväm förenkling av frågor 

och problem i samtiden och representerar i grunden komplexa idéer och förträngda 

undertryckta rädslor som transcenderar, överskrider både tid, plats och ras/släkte.38 

 

”Den onde alkemisten” är en vetenskapsmansstereotyp som bygger på bilden av de gamla 

alkemisterna, vilka bland annat försökte framställa guld och trodde sig kunna tygla magiska 

och övernaturliga krafter med hjälp av vetenskapen. Alkemisten jobbar under stor mystik och 

ger löften om rikedom, makt och evigt liv. Inom fiktionen lockar den onde alkemisten med 

utopiska löften, ekonomisk tillväxt, längre och lyckligare liv, botemedel till dödliga 

sjukdomar samt en fantastisk hälsa. Denna stereotyp av vetenskapsmannen är arrogant, 

maktgalen, hemlighetsfull och maniskt galen i sin strävan efter kunskap bortom människans 

horisont.39 

 

”Den ädle vetenskapsmannen” är en osjälvisk idealist som söker efter det allmänt och 

gemensamt goda med hjälp av vetenskapen. Vetenskapsmannen är ädel och ödmjuk samt 

försöker förklara, skapa ordning och harmoni i världen. Denna stereotyp kommer också med 

utopiska löften där tanken på mänsklighetens bästa sätts i första rummet. Ofta kämpar den 

ädle vetenskapsmannen mot omoraliska aktiviteter samt erbjuder optimism till ett annars 

kaotiskt universum.40 

 

”Den dåraktige/löjlige vetenskapsmannen” har tappat kontakten med verkligheten. Denna 

stereotyp skildras ofta som en tankspridd professor så involverad i sin forskning att han bär 

omaka strumpor, har glömt att klippa håret och tvätta sig. Ofta är denna vetenskapsman heller 

inte medveten om eventuella hot mot sina nära och kära, utan glömmer helt sina sociala 

förpliktelser. Istället har stereotypen en förvrängd bild av världen och verkligheten, ger sitt liv 

till forskningen och kämpar för att nå upptäckter. Denna dåraktige och löjlige vetenskapsman 

                                                
37 Roslynn Haynes. ”From alchemy to artificial intelligence: stereotypes of the scientist in Western literature”, 
Public Understanding of Science 12 (2003) s 244 
38 Roslynn Haynes. (2003) s 244, 253 
39 Ibid. s 244f 
40 Ibid. s 245ff 
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är mycket intelligent och kunnig, en ritig virtuos, inom sitt forskningsfält. Konsekvenserna av 

hans forskning leder däremot ofta i slutändan till katastrofala och förödande onda händelser.41 

 

”Den inhumana forskaren” är kanske en av de mest ihärdiga stereotyperna inom 

populärkulturen och fiktionen. Denna vetenskapsman har offrat alla sina känslor och sociala 

mänskliga kontakter i sin tvångsmässiga jakt på vetenskaplig materialism. Beroende på 

mängden makt denna karaktär uppnår, varierar stereotypen mellan komisk och ynklig till elak 

och lömsk. Genom att ha vigt sitt liv till vetenskapen har den inhumana forskaren avskiljt sig 

från och kommit att ignorera all annan mänsklig erfarenhet, framförallt när det gäller känslor. 

Allt kan mätas, vägas och beräknas. Detta kan leda till att vetenskapsmannen inte bryr sig om 

eventuella negativa effekter av sin forskning, vetenskapsmannen blir oundvikligen i slutändan 

omoralisk.42 

 

”Vetenskapsmannen som äventyrare/hjälte” är, enligt Haynes, den mest attraktiva och ytliga 

stereotypen av vetenskapsmän. Denna stereotyp växte fram under slutet av 1800-talet då tron 

på vetenskapen som nyckeln till framsteg, makt och framgång var stark i samhället. 

Vetenskapsmannen som äventyrare och hjälte sammanför både utopiska visioner och 

traditionen med fantastiska upptäcktsresor. Detta är en stereotyp som besegrar naturens 

fantastiska under med de fantastiska undren inom vetenskapen. Denna vetenskapsman 

skildras i termer av mod, uthållighet, optimism och visar en vördnad inför de vetenskapliga 

kunskaperna samt visar övertygelse om att man med vetenskapens hjälp kan övervinna alla 

motgångar, svårigheter och problem. En vilja att med vetenskap erövra både världen och 

universum, att ta sig an det okända, är vanligt förekommande historier där vetenskapsmannen 

som äventyrare och hjälte existerar inom fiktionen. Stereotypen skildras som en förebild för 

alla andra människor.43 

 

”Den galna, onda och farliga vetenskapsmannen” är en under 1900-talet utvecklad version av 

stereotypen av vetenskapsmannen som den onde alkemisten. Skillnaden ligger i att den galna, 

onda och farliga vetenskapsmannen har en utökad form av hänsynslöshet som stegras till 

storhetsvansinne. Före atombombens tid skildrades denne vetenskapsman ofta som utpressare 

med hot om att förgöra människorna och jorden. Historierna slutade för det mesta lyckligt då 

                                                
41 Roslynn Haynes. (2003) s 247f 
42 Ibid. s 247ff 
43 Ibid. s 250f 
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den galna, onda och farliga vetenskapsmannen oftast övermannades av en annan ädel 

vetenskapsman. Detta förändrades vid andra världskrigets utbrott då stereotypen istället kom 

att väcka frågor kring moral då det gäller ansvar för forskning, omöjligheten att glömma redan 

existerande kunskap, val kring hur och vem som ska äga, kontrollera och använda 

vetenskapliga kunskaper och resultat. Rädslan för kärnvapenkrig var en av orsakerna till 

denna förändring. Den galna, onda och farliga vetenskapsmannen kom att som stereotyp 

besitta egenskaper som paranoia, storslagna vanföreställningar, fanatiskt beteende och en 

övertygelse om att han/hon är ett Guds redskap för att straffa världen. Denna stereotyp har 

kommit att bli en av de vanligaste inom science fiction och skräckfilmer där vetenskapsmän 

skildras. Historierna förändrades från att inte längre alltid ha lyckliga slut till att ingen lösning 

på katastroferna erbjuds. Istället får man endast en vetskap och antydan om att det varit bättre 

om locket till kunskapen aldrig öppnats. Den galna, onda och farliga vetenskapsmannen 

bygger idag också på den, enligt Haynes, vanligaste anklagelsen mot riktiga vetenskapsmän 

av idag, om att de inte är förmögna att behålla kontrollen över sin kunskap.44 

 

”Den hjälplöse vetenskapsmannen” är en stereotyp som fallit offer för sin egen upptäckt, 

vetenskapen är utom kontroll, trots att så inte var meningen från början. Denne 

vetenskapsman är i bästa fall ovetande om de sannolikt negativa sociala konsekvenser 

hans/hennes forskning kommer att få, och i värsta fall är den hjälplöse vetenskapsmannen 

istället snabb att förtränga, kväva och hemlighålla reflekterande orostankar kring sin 

forskning.45 

 

1.5.2.2 Stereotyper av kvinnliga vetenskapsmän 

När det gäller bilden av kvinnliga vetenskapsmän inom fiktionen skiljer den sig oftast från hur 

männen porträtteras. Enligt sociologiforskaren Eva Flicker, vid Institute of Sociology vid 

University of Vienna, följer bilden av kvinnan som vetenskapsman oftast ett annat stereotypt 

mönster än stereotyperna av mannen som vetenskapsman. Dessutom är kvinnan ofta 

underrepresenterad i bilder av vetenskapsmän. Kvinnan representeras av sex olika stereotypa 

figurer som ”Den gamla jungfrun/hembiträdet”, ”Den manliga kvinnan”, "Den naiva 

                                                
44 Roslynn Haynes. (2003) s 251f 
45 Ibid. s 252f 
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experten”, ”Den onda konspiratören”, ”Dottern/Assistenten” samt ”Den ensamma 

hjältinnan”.46 

 

”Den gamla jungfrun/hembiträdet” skildrar en kvinna, som trots benämningen på stereotypen, 

inte alls behöver vara särskilt gammal. Det handlar snarare om en kvinna med gammaldags 

stil som endast intresserar sig för sitt arbete. Hon har mycket stor kompetens inom sitt yrke, 

men saknar ändå något som kvinna. Denna brist utjämnas ofta under textens gång och 

avslutas med att kvinnan möter en man hon faller för, vilket bidrar till att hon tappar sin 

strikta kontroll och inte längre är kompetent nog att sköta sitt arbete. Enligt denna stereotypa 

modell skildras kvinnlighet och intelligens som totalt uteslutande av varandra.47 

 

”Den manliga kvinnan” är en del av ett manligt team och har som ensam kvinna i teamet lärt 

sig att stå upp för sig själv och anpassat sin livsstil, arbetssätt och utseende efter den 

”manliga” miljön. Hon klär sig praktiskt, talar med stark mörk röst och hänfaller ibland till en 

osund livsstil med dåliga sömnvanor, tabletter, rökning etcetera. Den manliga kvinnan som 

vetenskapsman och stereotyp har inga traditionellt kvinnliga attribut i form av fysisk 

attraktion och erotiska inslag utan hävdar sin kvinnlighet med hjälp av sin kvinnliga intuition. 

Denna stereotyp är till viss del underlägsen sina manliga kollegor i form av kompetens samt 

underlägsen sina kvinnliga motspelare i samhället genom sin brist på fysisk 

attraktionsförmåga. Den manliga kvinnan söker istället sympati hos 

publiken/åskådarna/läsarna och är ofta med sin känslomässiga inställning till vetenskap 

avgörande för historiens upplösning.48 

 

”Den naiva experten” är en väldigt attraktiv och vacker kvinna som är allt igenom god och 

moraliskt ofelbar. Hon har en mycket bra karriär, men hennes naivitet, emotionella svaghet 

och godtrogenhet försätter henne i svårigheter, vilka det krävs en man för att lösa.49 

 

”Den onda konspiratören” är också hon en mycket attraktiv kvinna, men till skillnad från den 

goda kvinnliga vetenskapsmannen i exemplet ovan, är den onda konspiratören mycket 

                                                
46 Eva Flicker. ”Between Brains and Breast: Women Scientists in Fiction Film: On the Marginalization and 
Sexualization of Scientific Competence”, Public Understanding of Science 12 (2003) s 310 
47 Eva Flicker (2003) s 311 
48 Ibid. 
49 Ibid. s 312 
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egoistisk och ond. Hon är ständigt i lag med ondskan och använder sitt utseende för att förföra 

de goda vetenskapsmännen och lura dem i fördärvet.50 

 

”Dottern/Assistenten” befinner sig alltid i en social relation till en manlig vetenskapsman. 

Hon är som kvinna tilldelad en mindre viktig roll i form av antingen en assistent, fästmö eller 

dotter med vetenskapliga kunskaper. Kvinnan finns till för att assistera den manliga 

vetenskapsmannen, ibland inte bara vetenskapligt utan endast i form av emotionellt stöd eller 

sexuellt, samt får ofta fungera som medlande länk mellan honom och det sociala samhället.51 

”Den ensamma hjältinnan” utklassar oftast männen i vetenskapliga kunskaper och kompetens. 

Hon är modern, frigjord och mycket van att röra sig i männens kretsar. Denna stereotyp är 

ofta attraktiv och ung samt brinner för sitt arbete och har stora visioner. Så länge den 

ensamma hjältinnan håller koll på sina prioriteringar och sätter vetenskapen först är den 

kombinerbar med ett sexuellt liv. Trots att denna kvinna är en stark karaktär saknar hon något 

i form av stöd och erkännande från de styrande och makthavande. Detta innebär att den 

ensamma hjältinnan är i behov av en manlig mentor eller sponsor för att föra sin forskning 

och vetenskap vidare.52 

 

1.5.3 Relationen/gränsen mellan människa och maskin 

Vetenskapliga och teknologiska förändringar har i vår tid kommit att sudda ut gränsen mellan 

människan och maskinen. Mellan det levande och det livlösa. Gränsen mellan oss själva och 

det vi skapat blir alltmer flytande och otydlig. Fenomen som robotar, androider (maskiner 

som blir människolika), cyborger (människor som blir alltmer maskinerade), genmodifiering 

och kloning är bara några exempel på saker som aktualiserats då tekniken kommit att ta allt 

större plats i samhället.53 Förhållandet mellan människan och maskinen blir alltmer invecklat. 

I och med att vi lever i allt större symbios med tekniken blandas vi också samman med den 

alltmer.54 Ett exempel på detta är resonemanget om protesminne, beskrivet i inledningen, ett 

annat är till exempel pacemakers. Tekniken befinner sig inte längre bara på utsidan av vår 

kropp utan också inne i den, ofta som en del av vår biologiska kropp. När gränsen mellan 

tekniken och den biologiska kroppen inte längre är lika lätt att skilja åt, när gränsen mellan det 

                                                
50 Eva Flicker (2003) s 313 
51 Ibid. s 314 
52 Ibid. s 315f 
53 Stuart Allan. (Buckingham 2002) s 177ff 
54 Knut Ove Eliassen. ”Androiden: Den naturlige maskinen. Trekk av de menneskelige automaters 
kulturhistorie”, Samtiden 5-6 (2000) s 72 



  19 

mekaniska och det biologiska alltmer flyter samman, blir också gränsen mellan människan 

och maskinen alltmer otydlig.55 Frågan om vad det innebär att vara människa är en fråga som 

funnits i århundraden, men är nu mer aktuell i våra dagars teknikintensifierade samhälle än 

någonsin tidigare.56 

 

2. Resumé över filmerna 
Nedan följer en kort resumé av de två filmerna. Då denna uppsats fokus ligger på de bilder av 

vetenskap som presenteras i filmerna är det inte handlingen i sig som är det viktiga. Dock 

krävs det en uppfattning och ett hum om vad filmerna handlar om för att i analysen skapa sig 

en tydligare bild och förståelse för diskussionen. Därför presenteras här kort en summering av 

handlingen i de två filmerna. 

 

2.1 Demolition Man 

Filmen Demolition Man handlar om polismannen John Spartan (Sylvester Stallone) och 

ärkeskurken Simon Phoenix (Wesley Snipes). Då Spartan lyckas fånga Phoenix anklagas 

Spartan oskyldigt till att ha orsakat 30 människors död. De båda karaktärerna döms till 

nedfrysning i 70 år. Under nedfrysningstiden ändras fångarnas beteende med hjälp av 

synapser. Efter 36 år bryter sig Phoenix ut ur fängelset med hjälp av den då i samhället 

styrande Doktor Raymond Cocteau. Tanken är att Phoenix ska jaga och mörda en 

upprorsmakare mot det nya, rena och likformiga samhälle som råder i framtiden. I det 

moderna samhället skildrat i filmen begås inga brott och tekniken som är väldigt utvecklad 

har en mycket stor plats i människors liv. Allt som anses onyttigt och farligt för människan 

har förbjudits och Phoenix skapar därmed kaos då han anfaller det nya samhället. För att 

fånga honom väcker poliskåren i staden upp Spartan som också väcker en annan livsstil till 

liv. Tillsammans med den kvinnliga polisen Lenina Huxley (Sandra Bullock) lyckas han 

omintetgöra både Phoenix och det fängelse som hållit dem fängslade. En ny, mindre reglerad 

världsordning infinner sig och Cocteaus enhärskarsamhälle får ett slut.  

 

                                                
55 Knut Ove Eliassen. (2000) s 73 
56 Stuart Allan. (Buckingham 2002) s 177 
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2.2 Sunshine 

Filmen Sunshine skildrar en framtid då solen är på väg att slockna. För att rädda 

mänskligheten ger sig åtta modiga vetenskapsmän och astronauter ut på ett räddningsuppdrag 

för att tända solen igen. Ett uppdrag med samma mål har startats, men misslyckats en gång 

tidigare och detta är nu människans sista chans att få igång solen igen. Med hjälp av teknik, 

vetenskap och en bomb med all jordens kvarvarande klyvbara ämnen är det de har att sätta sitt 

hopp till. På vägen mot solen skildras besättningens ageranden och sociala relationer. De 

hittar det första skeppet som gav sig iväg, men misslyckades. Det är nära att även detta andra 

skepp och uppdrag misslyckas då besättningsman efter besättningsman dör på olika sätt. I 

slutet återstår endast huvudpersonen Capa (Cillian Murphy) som följer med bomben in i solen 

som tänds igen. 

 

3. Resultat och Analys 

3.1 Demolition Man 

3.1.1 Synsätt på och bilder av teknik och vetenskap 

Då filmen Demolition Man inleds skildras en värld mycket lik vår egen. När katastrofer och 

kaos bryter ut i samhället ligger det på polisen och militärmakten att ställa saker och ting till 

rätta igen. När vi som tittare sedan flyttas fram i tiden är det ett helt annat samhälle vi möter. 

Där är det inte direkt polisen och framförallt inte militären som ansvarar för att skapa ordning 

i samhället. Istället förlitar man sig på att tekniken ska kontrollera och upprätthålla lag och 

ordning. Då allt som anses dåligt för människan, både kroppsligt, fysiskt och själsligt har 

förbjudits finns tekniken där som dels en ”påminnare” om att inte bryta mot de regler som 

finns, men också som en form av ersättare för de beteenden, upplevelser och ageranden som 

uteslutits ur samhället. Det förekommer flera tydliga exempel på detta i filmen. I det framtida 

samhälle som skildras är det förbjudet att svära eller på något sätt använda fula ord. Bryter 

man mot detta finns det överallt små apparater där en datorröst högt meddelar att personen, 

vilken namnges av datorn, har brutit mot vissa paragrafer i lagen och därmed döms till olika 

stora böter beroende på hur allvarlig svordomen eller uttrycket varit. Ytterligare ett exempel 

är då poliserna ger sig iväg för att fånga in Phoenix. Då de anländer till platsen där han 

befinner sig vänder sig den ansvarige polismannen till sin handdator, beskriver Phoenix och 

undrar hur han ska gå tillväga. Till svar av en kvinnlig dataröst får han att han ska be fången 
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att lägga sig ner på marken med händerna på ryggen. Som ett komplement till denna verbala 

instruktion ser man på dataskärmen också en enkel grafisk teckning över hur personen som 

ska gripas bör agera. Detta är ett tydligt exempel på att allt kontrollerande av samhället, och 

därmed all makt, lämnats över till tekniken. 

 

Vem av människorna i samhället som sedan har makt beror snarare på om de kan behärska 

tekniken eller ej. Riktig makt har egentligen endast de som inte bara kan styra tekniken utan 

också kontrollera den. Här är Doktor Raymond Cocteau ett av de mest tydliga exemplen. Han 

är den som är ansvarig för att samhället byggts upp så som det har, att tekniken har en så 

viktig del att spela och att människorna blint lyssnar till dels honom själv, men också till 

tekniken. Genom att komma fram till och införa mängder med ny vetenskap, teknik och 

övervakning med motiveringen att skapa en ny och tryggare värld, fri från krig, sjukdomar 

och sorger, har Cocteau lyckats ta kontrollen över samhället utan av invånarna reflekterat över 

det. Då de tekniska innovationer och lagar han införde ledde till ett renare och i stort sätt 

brottsfritt samhälle, fick han i gengäld en makt och ett inflytande där människorna ser upp till 

honom som en Gud. Tekniken kom att ha så många fördelar att konsekvenserna bortsågs från. 

När teknik och vetenskap väl införts och används i samhället blir det svårt att ta ett kliv 

tillbaka och avstå från de fördelar tekniken förde med sig. Att kliva framåt i upptäckarandans 

spår är något som är starkt knutet till framstegstankens idéer. Även Kylhammars beskrivning 

av den systemkritiska utvecklingsoptimismens synsätt visar på en attityd där framsteg, 

framgång och framtid endast är möjlig om vi fortsätter att tänja på gränserna till vår kunskap.  

 

Det finns i filmen en ton av att tekniken i samhället inte helt är av godo. Man får som tittare 

en känsla av att tekniken används till att styra och kontrollera människor istället för att bistå 

dem och verka i deras tjänst. Under Cocteaus styre är det endast han som åtnjuter makt och 

därmed använder tekniken som ett maktmedel och i vissa fall även som en form av förtryck. 

Detta leder till att tekniken blir ett förtryckarmedel. När John Spartan sedan besegrar Phoenix, 

som i sin tur avrättat Cocteau, överförs makten över människorna till Spartan själv. Han, som 

hjälte och huvudperson i filmen, är ädel nog att överlämna denna till människorna själva som 

då tar kontrollen och makten över tekniken. Därmed har en förändring av den framtid som 

utspelar sig i filmen skett och tekniken har gått från att vara negativ till att endast vara av 

godo. 
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I filmen Demolition Man återfinns ytterligare flertalet av Kylhammars synsätt på teknik och 

vetenskap. Ett exempel är den samtidsbejakande utvecklingsoptimismen, vilken menar att så 

länge marknaden är fri är aldrig någon konflikt mellan människan och tekniken möjlig. I 

Demolition Man är det Cocteau som styr samhället fullständigt och därmed den fria 

marknaden. Han avgör vad som är lagligt och olagligt, tillåtet och otillåtet. Därmed styr han 

marknaden och skulle kunna anses vara orsaken till att tekniken och människan inte är helt 

överens i de fall då människor som inte delar Cocteaus övertygelse inte känner sig som en del 

av samhället. De passar inte in i det mönster som Cocteau skapat utifrån sig själv. Då alla 

individer är olika måste också alla individer få foga över och styra marknaden. Annars blir det 

ett envåldshärskande där tekniken inte följer de vägar och den utveckling som allmänheten 

kanske önskar. Detta kan återfinnas i även vår verklighet. Det är i vårt samhälle, genom val, 

de makthavande och styrande i samhället som fogar över den största makten att besluta vilken 

forskning som ska tillåtas, vad som ska prioriteras och vad som ska anses vara viktigt och 

värdefullt. Detta kanske inte alltid stämmer överens med allmänhetens och gemene mans 

uppfattning om vad vi bör forska på och utveckla. Filmen Demolition Man kan därmed ses 

som en kritik till denna vår verklighets maktdominans och ”få-persons-styrande” över 

vetenskapen. 

 

Även Kylhammars tekniktraditionalistiska synsätt finns representerat i filmen på så sätt att 

huvudpersonen Spartan samt vi som tittare får en upplevelse av att den tekniska utvecklingen 

gått lite för fort framåt under de år som passerat medan Spartan varit nedfryst. En 

tekniktraditionalist anser att den tekniska utvecklingen sprungit ifrån människans förnuft och 

morala färdigheter och att det endast krävs en person för att få hela samhället att rasera på 

grund av teknik vi inte klarar av att handskas med. Detta återfinns i gestaltningen av Cocteau 

då han tappar kontrollen över de effekter hans beteendeprogram orsakar. Cocteaus 

ursprungliga tanke med att programmera in onda egenskaper hos Phoenix samt att 

återuppväcka honom får förödande konsekvenser för människorna i staden. Ett flertal dör och 

många skadas. Även Cocteau mördas av Phoenix trots att en mordspärr lagts in för just 

Cocteau. Phoenix är fortfarande en människa, inte en maskin som kan kontrolleras, och 

Cocteau glömmer att ta hänsyn till detta, vilket resulterar i att Phoenix helt enkelt beordrar 

någon annan att skjuta Cocteau. Cocteau har även tappat kontrollen över den del av 

samhällets individer som inte anpassat sig till den nya tekniken och dess livsstil. De 

människor som lever under jorden, i gamla kloaker och tunnlar, har inte anammat det nya och 

är ej heller intresserade av att göra det under Cocteaus ledning. Ledaren för människorna 
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under jorden, Edgar Friendly, uttrycker sig: ”Enligt Cocteau är jag en fiende för att jag gillar 

att tänka. Och att läsa. Jag är för frihet.” Vidare säger han att han inte gillar den framtid som 

erbjuds av Cocteau. Friendly vill inte ha en framtid som består av en 47-årig oskuld i pyjamas 

och med en broccolidrink i handen. 

 

Det finns dock ingen domedagsprofetism skildrad i filmen, vilket visar på att det inte är för 

sent att ta kontrollen över tekniken. Filmen skildrar istället tanken om att om vi bara kan 

använda den teknik vi finner nyttig och god samt att vi utnyttjar den för att tjäna oss och inte 

tvärtom, kan vi nå oanade höjder med hjälp av teknik och vetenskap. Det är ett mer 

civilisationskritiskt samhälle och hopp som presenteras för tittaren. En tro på att viss speciell 

teknik kommer att leda till en fantastisk framtid, men att det måste vara just rätt sorts teknik. 

Detta återges i filmen bland annat i raserandet av Kryofängelset och dess 

nedfrysningsmetoder. Spartan raserar det fängelse som hållit honom vid medvetande, men 

nedfryst under så lång tid samt utsatt honom för stort lidande. Då han dessutom blev oskyldigt 

dömd, visar raserandet ännu starkare på hur något inhumant, orättvist och orättfärdigt äntligen 

förstörs och utplånas. 

 

I filmen finns ingen direkt teknokratism, vilken menar att tekniken finns endast för teknikens 

skull och att problem alltid kan lösas med ny teknik. Avsaknaden av detta ger en bild av att 

det i samhället inte är okej att framställa teknik och syssla med vetenskap som inte har något 

syfte. Tekniken kan inte bara finnas för teknikens egen skull utan måste motiveras. I filmens 

fall motiveras det mycket med säkerhet i samhället och för människorna. Ett argument som 

ofta används även i vår verklighet för att legitimera bland annat övervakningsteknik. 

 

Nedfrysningsprocessen och rehabiliteringsprocessen i Kryofängelset är inte helt under 

kontroll. Där kan man se att tekniken får oanade konsekvenser. Dels att man under 

nedfrysningstiden är vid medvetande och dels att det går att programmera in dåliga beteenden 

i hjärnan på fångarna. Resultatet av detta blir inte vidare bra då Phoenix agerar mer brutalt än 

vad Cocteau kanske hoppats på. Detta kan ses som lite teknikdefiatistiskt på så sätt att 

teknikens konsekvenser och effekter står utanför människans kontroll. Även att tekniken 

berättar för invånarna vad dem ska göra hör hemma under det teknikdefiatistiska synsättet. 

Tekniken har tagit kontrollen och makten över människorna genom att poliserna rådfrågar en 

handdator och en dator då de vill veta vad det ska göra. Exempelvis vid försöket att gripa 
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Phoenix och vid planerandet av Phoenix troliga nästa drag. Man har ordnat sina liv efter 

tekniken och måste rätta sig efter den istället för att tekniken måste rätta sig efter oss. 

 

Något tekniknudistiskt synsätt med en önskan om ett maskinlöst samhälle är inget som filmen 

förespråkar. Filmen menar snarare att teknik är något gott bara det används med måtta och på 

rätt sätt samt att det är rätt sorts teknik som används. 

 

Ett tydligt exempel på detta återfinns om man studerar filmen utifrån Kranzbergs tes att 

tekniken varken är ond eller god, men ej heller neutral. Man finner då att tekniken i filmen 

används för att skapa ett samhälle utan brott och kriminalitet på ytan. Tekniken medför 

friskare människor som lever hälsosamt. Allt går att lösa med hjälp av vetenskap och teknik. 

Men under ytan finns problem. Alla vill inte leva som Cocteau vill. Dessutom kan tekniken 

användas i onda syften trots att grundmålet är gott. Ett exempel på detta är då internerna i 

fängelset får sitt beteende ändrat via synapser då de ligger nedfrusna. Tanken är att internerna 

ska rehabiliteras till samhället som goda, laglydiga och fogliga medborgare, men det går 

också att programmera in dåliga egenskaper som mordkunskap, en vilja att döda, 

terroristkunskaper, tortyrkunskap och kunskap i dödliga kampsporter. Detta leder till att det 

finns en risk med tekniken, allt handlar om i vems händer makten ligger att foga över denna 

teknik. Under filmens gång innehar i första hand Cocteau denna makt där fängelsedirektören 

Smithers fungerar som en förlängd arm, vilken gärna utför experiment. I slutet av filmen tar 

Phoenix över makten genom att få Cocteau dödad, och till slut förgör Spartan Phoenix, tar 

makten över fängelset och avslutar det hela med att förstöra det så att makten hamnar hos 

folket. Tekniken är alltså inte ond eller god i sig utan det beror på hur man brukar den och 

vem som brukar den. Sedan kan det naturligtvis diskuteras om nedfrysning av människor kan 

anses vara ett gott och humant straff, vilket kan medföra åsikter om tekniken som god eller 

ond. Men klart är att filmen heller inte framställer all teknik som neutral. 

 

Miljöerna i filmen skildrar olika typer och effekter av teknik och vetenskap. I Kryofängelset, 

där John Spartan fryses ner, gestaltas vid nedfrysningstillfället med skinande blank 

silverfärgad metall, rykande vita ångor och isblå vätskor och partiklar. Väggarna är kala, 

belysningen är kall och vit. I nedfrysningsrummet, vilket liknar ett stort laboratorium med 

sina tankar, behållare, mätinstrument, dataskärmar och slangar, finns män i vita rockar, 

plasthandskar och skyddsglasögon. Männen bär protokoll i händerna. Man förstår som tittare 

att man är på en plats där vetenskap bedrivs, där mycket svåra och avancerade tester och 
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procedurer sker. De vita rockarna signalerar starkt att det är vetenskapsmän vi ser utföra 

saker. Vakterna i sina mörka uniformer skiljer sig betydligt från de vitklädda 

vetenskapsmännen. Vakterna utför heller inga uppgifter i nedfrysningssalen utan ansvarar 

endast för att föra in den dömda fången i rummet samt att sedan endast stå och betrakta så att 

fången fryses ner och därmed är ”oskadliggjord”. Av de vetenskapsmän man kan urskilja i 

laboratoriet är alla män och en av dem är mörkhyad. Den mest framträdande 

vetenskapsmannen är den då vice fängelsedirektören, senare fängelsedirektör, Smithers. Han 

har typiska attribut för en vanlig stereotypisk bild av en vetenskapsintresserad person. Han har 

kort lockigt rött hår, stora glasögon och är ovanligt ung för att vara så väl insatt i vetenskap 

och teknik. Det är Smithers som styr över laboratoriet i fängelset och det är i filmens samhälle 

med hjälp av vetenskap och teknik som man bestraffar och behandlar människor. Genom att 

frysa ner fångarna och sedan via synapsimpulser förändra deras beteende anser man sig kunna 

omvända brottslingarna till fina människor igen.  

 

3.1.2 Stereotyper 

När det gäller Haynes och Flickers stereotyper kan vi återfinna vissa av dem i filmen. Cocteau 

är den karaktär som innehar flertalet av karaktärerna i sin person. Han kan dels ses som den 

onde alkemisten på så vis att han med teknik och vetenskap lockar människor med löften om 

ett bättre och lyckligare liv. Han är hemlighetsfull och framställs i filmen som en överhöghet, 

likt en religiös ledare med vetenskapen som religion. Det är till Cocteau människorna i 

samhället lyssnar och det är han som talar om för dem vad som är rätt och vad som är fel. Han 

kontrollerar dem också genom teknik och övervakning. Dessutom är han ägare, chef och 

utvecklare för stadens beteendecenter där man forskar på bland annat de tekniska maskiner 

och saker som används i Kryofängelset för att förändra människors beteende. Något som 

däremot skiljer Cocteau från den onde alkemisten är det faktum att han inte beter sig maniskt 

och galet på ett medvetet och tydligt sätt. Istället följer Cocteau här Haynes stereotyp om den 

ädle vetenskapsmannen. Människorna i filmen samt Cocteau själv uppfattar Cocteau som ädel 

och ödmjuk. Han kommer med utopiska löften med argument för mänsklighetens bästa, han 

kämpar mot omoraliska aktiviteter, som exempelvis graffiti och Friendlys upprorsmakare, och 

försöker bringa ordning i kaoset. Cocteau försöker skapa harmoni och fred i världen och de 

flesta invånare samt han själv är fullständigt övertygade om att han är precis så ädel och 

ödmjuk som han först verkar. Som tittare får man dock ganska snart en annan bild av 

Cocteau. Man märker att hans avsikter inte är så rena som de först verkar. Detta förstår man 
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bland annat då man får se de människor som fördrivna lever under staden gator. De lider 

svårt, lever på svältgränsen och tvingas stjäla mat för att överleva. Cocteaus värld rymmer 

bara en sorts människor och de som inte accepterar detta, fogar sig och passar in hör inte 

hemma i den nya världen. 

 

Då Cocteau är så stark i sin egen övertygelse att hans väg är den enda rätta leder detta till att 

han även besitter vissa av den inhumane forskarens stereotypa egenskaper. Ett exempel från 

filmen då detta tar sig uttryck är när John Spartan, polisen Lenina Huxley samt flertalet andra 

speciellt inbjudna sitter på Pizza Hut, den enda restaurangkedja som existerar efter 

franchisekrigen, och diskuterar nedfrysningsprogrammet. Spartan meddelar att han under 

nedfrysningen varit vid medvetande. De andra blir förskräckta och menar att något sådant 

vore grymt. Cocteau nekar först till att något sådant skulle vara möjligt, men säger sedan att 

vissa biverkningar är ofrånkomliga. Cocteau är här, precis som den inhumane forskaren, 

endast mån om den vetenskapliga forskningen. Eventuella negativa effekter är av mindre vikt. 

Även avståndstagandet från känslor placerar Cocteau i den inhumane forskarens sfär. Cocteau 

har vigt sitt liv till att med teknik och vetenskap skapa ett för honom idealiskt samhälle och 

inget ska få stå i hans väg. Som tittare får man i ovanstående beskrivna situation ingen 

sympati för Cocteau och filmen pekar snarare på att vi bör vara försiktiga när det gäller teknik 

och vetenskap. Ogenomtänkta saker och fel sorts kunskap, teknik och vetenskap kan få 

negativa oåterkalleliga effekter och biverkningar. Vi bör fundera både en och två gånger på de 

konsekvenser forskning, teknik och vetenskap kan få. I slutet av filmen går Cocteau alltför 

långt i sin strävan att nå målet med ett perfekt samhälle. Han tappar sitt omdöme då han går 

med på att tina upp ytterligare brottslingar, kumpaner till Phoenix, vilket resulterar i fler 

människors skada samt att Cocteau själv mördas. Detta bidrar till att Cocteau även blir en 

hjälplös vetenskapsman då han tappar kontrollen över sitt beteendeprograms effekter och 

brister. Att Phoenix inte ska kunna mörda honom har han sett till att programmera in, men att 

Phoenixs kumpaner inte ska kunna göra det har han alldeles glömt bort. 

 

Även fängelsedirektör Smithers hamnar under stereotypen den hjälplöse vetenskapsmannen. 

Detta genom att Smithers säkerhetssystem fallerar då Phoenix tack vare Cocteau vet 

lösenordet till sina bojor. Han bryter sig fri och mördar Smithers, vilken då förlorat kontrollen 

över sitt laboratorium och sina vetenskapliga företaganden samt dukat under för sitt 

”forskningsobjekt”. Smithers passar precis som Cocteau även in på den inhumana forskaren, 

men till skillnad från Cocteau som var en ond, grym och farlig person blir Smithers istället en 
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ynklig gestalt. Som tittare får man uppfattningen av att Smithers ägnat hela sitt liv åt 

forskningen och fortfarande på sätt och vis är en liten pojke som leker med vetenskapen och 

den makt den erbjuder samt inte har några vidare sociala kunskaper utanför den vetenskapliga 

världen och dess uppgifter och metoder. I filmen då Phoenix tinas upp för frigivningsprövning 

visar Smithers tendenser till att sura som en liten pojke som inte får all uppmärksamhet då han 

blir avbruten av Phoenix som upprepar varje ord Smithers säger på andra språk. Smithers som 

är van att styra och ställa samt bli lyssnad till i sitt eget laboratorium och vara smartare än 

andra, framstår nu som dum och överkörd. Phoenix som har fått en rad kunskaper 

inprogrammerade i sitt beteende och sin hjärna kan lösenordet till sina handbojor. Ordet 

”teddybjörn” (engelskans teddy bear) släpper honom fri. Att lösenordet, förmodligen valt av 

fängelsedirektören själv, är ”teddybjörn” visar på att Smithers fortfarande är den där socialt 

efterblivna lilla pojken med sitt enda intresse i vetenskapen. Han är inte vuxen som en man, 

utan är mer som en liten pojke som fått offra sitt liv för vetenskapen. Han har avstått från att 

skaffa familj, vänner och barn, han har inget socialt liv och umgänge utanför sitt laboratorium 

och sitt arbete. Allt för att tjäna vetenskapen, samhället och världen. Han har därför aldrig fått 

chansen och möjligheten att växa upp. Smithers är i sin höga medelålder fortfarande mammas 

pojke, eller kanske snarare vetenskapens pojke. Ovanstående kriterier av total hängivenhet till 

vetenskapen hör även hemma hos den dåraktige/löjlige vetenskapsmannen så som den 

beskrivs av Haynes. Fängelsedirektör Smithers kan också uppfattas som en variant av den 

ädle vetenskapsmannen. Ett exempel på detta är då han vid ett videosamtal med polisen 

Huxley säger åt henne att hon inte behöver oroa sig för att nåt ska hända eftersom han har sett 

till att det inte kommer att göra det. Han ler sedan ett brett leende och ser ut som en snäll 

farbror som är mycket stolt över sin nedfrysningsmetod. 

 

I filmen Demolition Man finns varken vetenskapsmannen som hjälte eller den galna, onda och 

farliga vetenskapsmannen representerade. Visserligen är Cocteau indirekt farlig och lömsk, 

men han går in med ett syfte han finner gott. Han ser sig inte som ett Guds verktyg för att 

straffa mänskligheten utan ser sig snarare som en Gud själv som ska frälsa mänskligheten och 

skapa ett utopiskt samhälle. 

 

3.1.3 Förhållandet mellan människa och maskin 

När det gäller förhållandet mellan människan och tekniken skildras i Demolition Man ett 

samhälle där människorna till ytan ser ut att nyttja tekniken till sina fördelar. Skrapar man lite 
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på ytan märker man dock snart att människorna tycks sakna något. De är omedvetet 

kontrollerade av tekniken och vetenskapen, de övervakas vad de än gör och verkar leva sina 

liv som tomma zombies. Då alla är vana vid den livsstil de lever är det endast de ”nyanlända”, 

Phoenix och Spartan, som reflekterar över den totala bristen på egen, fri vilja och lust, fart och 

fläkt. Den enda som lever i samhället och faktiskt saknar stimulans och finner bristen på saker 

att göra på egen hand uttråkande, är den kvinnliga huvudrollskaraktären, Lenina Huxley. Hon 

älskar 1900-talet och dess våld, brutalitet, action och äventyr. Hon samlar på artefakter från 

slutet av 1900-talet, hon försöker slänga sig med ordspråk och har lärt sig kung fu genom att 

studera gamla Bruce Lee-filmer. Möjligt är att övriga medlemmar i samhället har en 

omedveten önskan bort från det monotona samhälle de lever i. Detta kan anas genom att den 

absolut populäraste radiokanalen i filmens samhälle är den radiokanal som spelar gamla 

reklamjinglar. 

 

I filmens samhälle har all typ av kroppskontakt och vätskeöverföring förbjudits. Kyssar och 

kramar existerar inte överhuvudtaget och sex sker endast virtuellt. Vill man ha barn krävs det 

licens och att själva befruktningen sker i ett laboratorium i provrör. Därmed är varken olovlig 

graviditet eller abort tillåtet. Allt i samhället har maskinerats och utan maskiner, teknik och 

vetenskap skulle det inte gå att upprätthålla vare sig samhället eller de lagar samhället vilar 

på. 

 

Det finns i filmens samhälle inga direkt gamla människor. Detta får en att börja fundera kring 

om också ålderdomen är något som längre inte ska tillhöra människan. Cocteau har med hjälp 

av teknik och vetenskap lyckats utplåna nästan all kriminalitet, alla sjukdomar och oväntade 

händelser. Har han också tagit bort åldrandet eller avlivas gamla då de inte längre tillför en 

positiv, effektiv och förskönande bild till samhället? Något svar på detta får man inte i filmen. 

Att ingen dött en onaturlig död de senaste 16 åren behöver ju inte innebära att en avlivning av 

mycket gamla människor ses som något ovanligt år 2032 då filmen till största del utspelar sig. 

Att människor dör får man i all fall veta, men också att ålderdom, svaghet och sjukdom inte 

existerar. 

 

Då filmen gör ett hopp i tiden och man som tittare förflyttas framåt 36 år, ser 

nedfrysningslokalen i Kryofängelset lite annorlunda ut. Istället för det blanka stålet och de 

ljusa vita lamporna är nu lokalen försänkt i mörker och stålet är matt och mörkgrått. Man 

förstår att lång tid förflutit, att det är mycket kallt och att anläggningen har funnits där länge. 
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Vetenskapsmännen är nu klädda i gråa isolerade rockar, bär grå plasthandskar och har istället 

för pappersprotokoll dataskärmar i händerna. Man får en bild av att tekniken inte längre är ny 

och något som man är väldigt van vid, vilket också visar sig stämma då man får se hur 

teknikbaserat det övriga samhället är. Filmen skildrar en framtid där teknik och vetenskap är 

en naturlig och mycket dominant del i människors vardag. Man kommunicerar via 

videosamtal, betalar via koder och registreras via inopererade chip och sensorer i armen, man 

har bilar som är röststyrda, har automatstyrning och automatisk inställning efter varje persons 

vikt, längd och periferiseende. Via röststyrning ber man om råd eller ber datorer plocka fram 

material och för att ta sig in på exempelvis fängelsets säkerhetsklassade zoner krävs 

ögonscanning. 

 

Guden i detta samhälle är Cocteau som de dyrkar för att han infört teknikens och 

vetenskapens under i deras samhälle, tagit bort all kriminalitet och all sjukdom, med undantag 

för de människor som lever under jorden. Dessa ses på som avskräde och pest, de är något 

som förstör det fina samhället däruppe, de är ett hot mot renhetens och det monotonas välde. 

Likhet, enformighet, renhet och lågmäldhet är saker som hyllas i det framtida samhälle som 

filmen Demolition Man skildrar. Man föraktar grova uttryck, våldsamhet, känslor och 

spontanitet. Ofta adresserar man varandra utifrån begrepp som lika gärna kunnat tillhöra en 

maskin. Uttryck som att ”informationen är absorberad” och ”öka ditt lugn” samt ”må väl” är 

ofta förekommande i filmen. Tekniken leder alltså till inte bara ett rent och välordnat samhälle 

utan också till ett välordnat inre. Filmen intar en positiv ställning till teknik, men skildrar även 

att teknik inte ska missbrukas. Det ska råda balans och viss teknik bör inte tillåtas 

överhuvudtaget. Ett exempel på detta i filmen är Kryofängelset och dess metoder. Filmen 

manar på sätt och vis till att vi ska måna om mångfald och en lagom balans och blandning av 

onyttiga, hälsosamma, rena och smutsiga saker. Varje människa måste få en chans att vara 

individuell och inte en ren kopia eller klon av alla andra i en massa. Filmen tycks säga att det 

är delarna som skapar helheten och att den blir bäst då delarna är olika. Det är ändå med 

teknik och vetenskap som den fantastiska framtiden ska skapas, men vi måste se till att det är 

rätt teknik och vetenskap och att den inte missbrukas. 

 

I filmen Demolition Man finns det inga maskiner som liknar människorna till utseendet. 

Däremot finns det maskiner som klarar av det som även människor kan göra. Det finns teknik 

och maskiner för att underlätta för människorna, serva dem, men också styra dem och guida 

dem. Människorna förlitar sig på vad datorerna säger att de ska göra och människorna söker 
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tröst hos datorer då de känner sig värdelösa. Ett exempel på detta är bland annat en form av 

biktbås där en datorröst berättar för en person hur värdefull han är och att han väcker 

glädjefyllda känslor hos alla omkring honom. Vetenskap och teknik har ersatt mänsklig 

kontakt och rådgivning. Det andliga och religiösa har ersatts av teknik, vetenskap samt 

uniforma och opersonliga meddelanden. Människorna lever till stor del i symbios med 

tekniken. Det förekommer väldigt mycket övervakning, alla har ett chip inopererat och kan 

därför spåras konstant. Tekniken fungerar som en förlängd kroppsdel där tekniken både lever 

i samspel med människorna, men också på ett omedvetet plan styr dem och deras beteende. 

Genom att människorna i filmen samhälle är så sammankopplade med teknik kan de sägas 

vara cyborger. Några androider förekommer inte i filmen, vilket visar på att det med rätt 

kontroll och frihet går att med hjälp av teknik nå ett bättre liv utan att för den skull behöva 

förlora positionen som ledande varelse på jorden. Vi behöver inte vara oroliga för att 

maskiner ska ta över världen eller bli en konkurrerande ras. Filmen verkar gestalta att det är 

kontexten och människan som avgör om tekniken är ond eller god och vilken makt den får. 

 

Det finns dock tillfällen i filmen som skildrar krockar mellan människan och tekniken. 

Spartan samt de människor som lever under jorden har inte anpassat sig efter den nya 

tekniken och dess livsstil. De människor som lever under jorden skildras som motsatser till de 

ovan jord. Medan det är rent, ljust, symmetriskt avskalat och välordnat ovan jord i Cocteaus 

samhälle är det under jorden mörkt, smutsigt och luktar illa. Det är ett virrvarr av gångar och 

krypin, överallt trängs smutsiga och ovårdade människor i trasiga kläder. De under jord 

symboliserar ett samhälle med helt andra värderingar än Cocteaus strikta regler och lagar. 

Under jorden finns ett samhälle utan teknik och vetenskap i civiliserad form. Filmen skildrar 

ett samhälle där en tanke om en förfinad, ädlare och mer civiliserad människa presenteras. 

Man har med teknikens och vetenskapens hjälp blivit renare, mer hygienisk och framförallt 

mer civiliserad och gjort avståndet mellan människa och djur betydligt större. Även Spartan, 

som inte gillar Cocteaus samhälle, är väl medveten om att han framstår som en vilde bland de 

moderna människorna. Han oroar sig för hur hans dotter ska komma att uppfatta honom då 

han inte kan med all teknik. Spartan uttrycker en tro på och övertygelse om att utan teknik och 

vetenskap blir människan ociviliserad och mindre värd. Cocteau vill att hans samhälle ska bli 

en ordningens högborg med ett myrsamhälles renhet och en felfri pärlas skönhet. Det är 

intressant att trots att Cocteau verkar vilja att människan ska hamna överst på samhällsstegen 

och ta avstånd från det djuriska, så jämför och eftersträvar han ändå det djuriska samhället 
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genom att vilja vara som myrorna. Visserligen är myror insekter, vilka brukar vara kända för 

sin struktur, ordning och effektivitet, men insekter är ändå djur. 

 

3.2 Sunshine 

3.2.1 Synsätt på och bilder av teknik och vetenskap 

Filmen Sunshine är en film med många bottnar. Då historien tar sin början är solen på väg att 

slockna och människans tid i universum går därmed mot sitt slut. Det finna bara ett sätt att 

rädda sig på och det är med hjälp av tekniken och vetenskapen. Filmen menar att det är till 

dessa två och till dess utövare som vi måste sätta vår tro och vårt hopp. Det är endast med 

hjälp av modiga och självuppoffrande vetenskapsmän och tekniker som det finns en chans att 

starta solen på nytt och därmed rädda mänskligheten. 

 

Filmen utspelar sig ombord på ett rymdskepp där största delen av skeppet består av en 

stellarbomb med en massa motsvarande Manhattan. Man får veta att alla klyvbara ämnen på 

jorden samlats ihop för att tillverka denna bomb. Skeppet innehåller en rad andra tekniska 

innovationer som alla används på olika sätt för att få vardagen och livet att fungera. Man 

förstår att utan dessa tekniska saker skulle en resa och räddningsuppdrag som detta inte vara 

möjligt. Skeppet innehar en slags ande och medvetande i form av en kvinnlig datorröst. 

Datorn fungerar dock inte som en android eller liknande med egna känslor och tankar, utan 

skildras fortfarande som en maskin i människans tjänst, en maskin som man utan moraliska 

betänkligheter kan stänga av eller spränga i luften om man så behagar. Denna dator samt 

skeppet i sig själv kallas för Icarus II. De flesta saker ombord på skeppet styrs med hjälp av 

röstkommandon. Datorn är så pass utvecklad att den går att ställa frågor till, be om råd och 

diskutera med. Datorn fungerar också som en bank för alla vetenskapliga mätresultat och 

beräkningar. Det är med hjälp av datorn som man tar sig fram genom rymden. Detta visar på 

att tekniken och vetenskapen har en mycket betydande roll i filmen och för människan.  

 

Besättningen på skeppet vänder sig till datorn vid fattandet av beslut, vid kontroll av hälsa och 

status. En dator tar aldrig fel och utgår alltid från vetenskapliga och matematiska beräkningar, 

oinfluerade av människans svaga emotionella känslor, i sitt beslut. Detta får vi veta då det vid 

några tillfällen i filmen uppstår situationer då människan är tvungen att fatta beslut på egen 

hand på grund av för lite tillgänglig data. Ett exempel på detta är då man via datorn upptäcker 
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att det första rymdskeppet, som försvunnit och misslyckats med samma uppdrag som detta 

andra skepp, kommer att passeras på ca 20 000 km avstånd. Besättningen ombord på det 

andra, nya skeppet börjar då fundera på om någon kan ha överlevt på det första skeppet, kallat 

Icarus I. Man väger för- och nackdelar mot varandra och funderar kring om några människors 

liv är värda att räddas mot att rädda hela mänskligheten samt om en extra bomb är värd 

omvägen. Här ställs flera existentiella frågor mot varandra. Hur bör man handla moraliskt och 

etiskt rätt, vad bör prioriteras? Då alla är överens om att de få eventuella levande i skeppet är 

värda att offra för mänsklighetens överlevnad visar detta på att människan är mer värd som 

helhet än vad varje individ i sig själv är. Det medför en människosyn där det är okej att avvara 

liv i kampen för rätt sak. Detta rättfärdigar på sätt och vis krig, isolering av sjuka, och 

inhumanitet. Det är bättre att en grupp dör än att hela mänskligheten dör. Frågan ombord på 

skeppet blir istället om det är värt en extra risk och äventyrande av uppdraget att rädda 

mänskligheten, att lägga om kursen mot Icarus I för att hämta en andra bomb. Är vetenskapen 

och tekniken värd en extra omväg och risktagande? Då man är vetenskapsmän och astronauter 

säger man att ett så välgrundat beslut som möjligt ska tas och att det är den som har mest 

kompetens och kunskap som ska fatta beslutet. Valet faller då på filmens huvudperson, Capa, 

fysiker och tillverkare av bomben. Då han vänder sig till datorn för råd meddelar denna att en 

fullständig beräkning inte är möjlig då tillräckliga data saknas samt att antalet variabler är 

oändliga. Det blir därmed upp till fysikern själv att fatta ett beslut. Han jämför detta med att 

singla slant, men tar till sist beslutet att lägga om kursen för att hämta den extra bomben. Han 

motiverar sitt val med att två hopp är bättre än ett. Att två vetenskapligt framtagna bomber är 

bättre och ger mer hopp än en bomb. Detta visar på att vetenskap är värt en extra risk och en 

omväg. Det är via vetenskap och teknik som vi kan nå framgång och det är med hjälp av 

vetenskap och teknik som vi har chans att lyckas här i världen och bli lyckliga. 

 

Ytterligare ett exempel som visar på tekniken, vetenskapens och maskinernas överlägsenhet i 

att fatta objektiva beslut sker då man väl ska lägga om kursen. Den ansvariga för detta, Trey, 

är tvungen att lägga om kursen manuellt och sköter själv alla beräkningar samt 

trippelkontrollerar dem. Omläggningen av kursen fungerar bra, men Trey glömmer att justera 

värmesköldarna på skeppet, vilket får katastrofala följder och leder till kaptenens död. 

”Skallen var så full av hastigheter och bränslemängder att jag klantade mig, okej!” utropar 

Trey i förtvivlan. Detta visar på att det endast är datorer som klarar att hålla all information i 

minnet samtidigt. Vi människor är på så sätt underlägsna tekniken vi skapat. Om något går fel 
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när det gäller teknik och vetenskap är det inte på grund av tekniken och vetenskapen själv, 

utan en effekt av människans bristande kapacitet och förmåga. 

 

Tekniken och vetenskapen står på sätt och vis över människan, trots att det är människan som 

skapat både vetenskapen och tekniken. Det är våra emotionella känslor och den mänskliga 

faktorn som får oss att tveka och handla felaktigt i situationer då rationalitet krävs. Denna 

rationalitet återfinns hos maskinerna, tekniken och vetenskapen som fattar objektiva beslut 

utan inverkan av känslor, moral och etik. Däremot har naturen och framförallt universum en 

mycket stark plats i filmen. Utan solen finns det varken vetenskap, teknik eller människor. 

Därför måste vi se till att hålla naturen vid liv. Eftersom man lyckas starta solen igen visar 

filmen att även naturens krafter går att tygla och styra med vetenskapens hjälp. När det gäller 

förhållandet till Gud vinner vetenskapen även över honom. Kaptenen från det första skeppet, 

Icarus I, har på något sätt blivit galen och fått märkliga krafter och egenskaper. Han menar att 

han är Guds redskap och ska vara den sista människan i Universum. Han kommer att vara 

ensam med Gud, precis som Adam var ensam med Gud i tidernas begynnelse. Kaptenen säger 

också i ett videomeddelande de hittar på Icarus I att ”All vår vetenskap, alla våra hopp, alla 

drömmar, är dåraktiga! Inför detta är vi bara stoft. Inget mer. Och till detta stoft skall vi 

återvända när Han beslutar att vi ska dö. Det är inte vår plats att utmana Gud”. Kaptenen 

menar att vi inte bör strida mot Gud med vetenskapen. Vi bör inte gå för långt. Något som 

vetenskapsmännen ombord på Icarus II snarare menar att man inte kan göra. Vi kan inte gå 

för långt med vetenskap och teknik, det är med dessa verktyg vi kan nå framtiden och det 

goda livet. Eftersom kaptenen från Icarus I, verkar omänsklig likt en varelse mellan liv och 

död väcks hos både besättningen på Icarus II och betraktaren av filmen en undran kring hur 

kaptenen från Icarus I är möjlig utan någon annan kraft. Kaptenen har till exempel tagit sig 

mellan de båda skeppen utan att någon sett detta samt förmodligen utan rymddräkt, vilket hos 

en vanlig människa skulle orsaka förkolning av solens hetta. Denna eventuella kraft skulle 

kunna vara Gud som därmed framställs som en hård och grym Gud, en mäktig Gud som man 

bävar inför, precis som beskrivs i Gamla Testamentet. Filmen skildrar då en arg Gud som 

kämpar mot vetenskapen. De två är uteslutande av varandra. Då människan i filmen lyckas 

förgöra kaptenen genom att offra sig själv och spränga bomben i solen så har man med 

vetenskapens hjälp även raderat Gud från världen. Därmed skildrar filmen en världsordning 

där Gud skapade naturen och människan, vilken skapade tekniken och vetenskapen, med vars 

hjälp hon tog kontroll över naturen och avlägsnade Gud. I och med detta hamnar vetenskapen 
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på Guds plats i Universum och människans uppgift blir därmed att tjäna vetenskapen och få 

den att växa sig starkare, ty det är till denna vi bör sätta vårt hopp och vår tro. 

 

Den i filmen positiva synen på vetenskap och teknik återger flera av Kylhammars synsätt. 

Dels skildrar filmen en samtidsbejakande utvecklingsoptimism då det finns en övertygelse om 

att framsteg är oundvikliga samt att det råder en stor tilltro till den samtida utvecklingsvägen. 

Även om vissa i besättningen ibland känner en tvekan inför uppdraget tvivlar de aldrig på 

vetenskapen och tekniken. Allt hänger på att de gjort rätt i sina beräkningar samt att de är 

tillräckligt kunniga och kompetenta för det de ska utföra. Dels återger filmen också det 

teknokratiska synsättet på så sätt att det finns just en sådan oreserverad tilltro till tekniken och 

vetenskapen. Även om teknik inte är till direkt nytta så ska den ändå framställas då den kan 

bidra med skönhet och förundran. Också den samtidsbejakande utvecklingsoptimismen är 

något man starkt ansluter sig till i filmen. Filmen menar att vi utan teknik och vetenskap inte 

kan nå ett utopiskt samhälle. Däremot anser man, till skillnad från den samtidsbejakande 

utvecklingsoptimisten, att det inte finns någon dålig teknik eller dålig kontext. Filmen i sig är 

i sitt övergripande budskap endast positiv till teknik och vetenskap. Man får en bild av att 

teknik och vetenskap kan övervinna allt. 

 

Tekniktraditionalismen är ett synsätt som filmen inte skildrar som övergripande tema, men 

Pinbacker argumenterar för detta synsätt då han anser att vi gått för långt och för snabbt fram 

med teknik- och vetenskapsutvecklingen. Vi är inte mogna att avgöra vad som är rätt och fel. 

Det är upp till Gud, menar han. Domedagsprofetismen finns inte alls representerad i filmen. 

Snarare är det motsatsen som presenteras. Det är inte alls försent att rädda oss, det är med 

teknik och vetenskap som vi når vår räddning. Inte heller teknikdefiatism är något som filmen 

skildrar. Till skillnad från det synsättet anser filmen att människan kan styra tekniken, trots att 

skeppet ibland tar över. Detta sker dock bara då människan brister i sitt rationella tänkande 

och därför är maskinerna och tekniken endast välmenande och ”räddar” människan från att 

begå känsloframkallade misstag. Det är människan som kan begå misstag, inte tekniken i sig. 

Även tekniknudism och civilisationskritik som synsätt förekommer inte i filmen. All teknik är 

positiv på ett eller annat sätt. Det finns ingen dålig teknik då man under historiens gång hela 

tiden lyckas klara av svåra saker och rädda saker med hjälp av teknik och vetenskap. Filmen 

målar upp ett riskfritt samhälle där teknik och vetenskap kan lösa alla problem. Med teknikens 

hjälp når vi det utopiska samhället där ingen dystopi är i sikte. Så länge vetenskapen och 

tekniken utvecklas och tar nya steg kommer det leda till framsteg och framgång för 
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mänskligheten. Även Kranzbergs tes faller i filmens mening då tekniken inte är ond, men 

däremot alltid god och därför inte neutral. 

 

Skeppet innehåller en rad tekniska innovationer, vilka möjliggör ett liv ombord på skeppet. 

Man har samma gravitation som på jorden, de har ett vanligt kök att laga mat i, de sitter 

tillsammans och äter som en vanlig familj, de har en stor trädgård med växter där syre och 

mat produceras, de har videokommunikation med jorden (vilken slutar fungera då de närmar 

sig solen, men annars skickas signaler till en månbas och sedan vidare till jorden), ett jordrum 

som simulerar platser och miljöer från jorden, sjukvårdsmottagning, ett observationsrum där 

man kan betrakta solen via ett skyddande filter samt en rad luftslussar och rymdfarkostrum 

med vita madrasserade väggar och sladdar. Man får en tydlig bild av att det är både ett 

rymdskepp, men också ett hem för vetenskapsmännen och teknikerna. En plats där liv och 

arbete flyter samman. 

 

3.2.2 Stereotyper 

Man förstår att det är kunniga vetenskapsmän ombord på skeppet då de använder sig av 

vetenskapliga och tekniska termer samt diskuterar vetenskap vid matbordet. Exempelvis ord 

som ”solvindsdata”, ”datapaket”, ”flyttank” och ”högfrekvenssignaler” är ord som dyker upp i 

matsamtalet. Personerna ombord läser ofta av dataskärmar och monitorer med en rad olika 

blinkande saker och mätvärden. Man förstår att de arbetar under resans gång och att de måste 

besitta vissa specifika kunskaper för att förstå alla värden och mätresultat de studerar. Var och 

en av de åtta besättningsmännen har olika specifika kunskaper och uppgifter. Huvudpersonen, 

en ung västerländsk man vid namn Capa, är fysiker och är den som har tillverkat bomben. 

Därmed är han också den enda som kan utlösa den. Med ombord är också skeppets kapten 

Kaneda, en österländsk man. Även en asiatisk man, vid namn Trey, finns på skeppet och 

ansvarar bland annat för att beräkna deras kurs samt kan matematiskt beräkna värden för att 

lägga om kursen. På skeppet finns också ytterligare en västerländsk man som heter Mace och 

han tar bland annat hand om skeppets motor. Andrebefälet ombord heter Harvey och är också 

han en västerländsk man, men med lite fransk-iranskt utseende. Ombord finns även en läkare 

och psykolog vid namn Searle. Han har en mörkare hudfärg åt latinamerikanska eller 

indianhållet. På skeppet finns också två kvinnor. Corazon (ibland kallad Cory), en asiatisk 

kvinna ansvarig för syreträdgården och Cassie, en västerländsk kvinna med ansvar för 

kommandobryggan samt förare av skeppet. Därmed finns ombord en blandning av 
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mänskligheten själv. Människor med olika hudfärg och kön som alla behövs för att rädda 

mänskligheten. 

 
De olika individerna ombord har alla offrat sig och erbjuder nu sin kunskap till 

mänsklighetens och vetenskapens tjänst. De är alla medvetna om att det är en mycket 

farofylld prövning och ett farofyllt uppdrag med en något oviss utgång. De vet inte om de 

med säkerhet kommer återvända till jorden eller ej, men de möter modigt rädslan och ställer 

upp för att kämpa mot det okända. De stereotyper som presenterats av Roslynn Haynes 

återfinns i flera exempel i gestaltandet av vetenskapsmännen och astronauterna i filmen 

Sunshine. Kaptenen, vid namn Pinbacker, på det första skeppet Icaros I har på något sätt mist 

förståndet, blivit vanställd, galen och något annat än rent mänsklig. Bilden kring honom är 

mystisk och märklig på så sätt att han i tidiga presentationer i form av videodagböcker 

framställs som en man med stora kunskaper och ett stort ansvar som är bestämd i att kämpa 

för mänskligheten, men senare har något hänt. Han har förvandlats till en annan varelse med 

omänskliga drag. Detta gestaltas genom att bilden är oskarp och flimrar då man får se 

Pinbacker. Han är vanställd på kroppen och i ansiktet och verkar inte påverkas av samma 

lagar som gäller människan. Han färdas från en del av skeppet till en annan med oregelbundna 

rörelser och hans kropp är delvis förruttnad. I gestaltningen av Pinbacker återfinner vi till viss 

del stereotypen ”den onde alkemisten” genom bildens mystiska och hemlighetsfulla 

framställning samt de extra krafter Pinbacker besitter. Han tror sig vara kallad av Gud och satt 

att bevittna människans undergång. Just detta att det är undergången karaktären talar om och 

inte utopiska löften och längre lyckligare liv skiljer däremot Pinbacker från den onde 

alkemisten, men följer istället den utvecklade stereotypen av den onde alkemisten, den galna, 

onda och farliga vetenskapsmannen. Pinbacker besitter ett storhetsvansinne och ser sig kallad 

av Gud för att straffa människorna. Pinbacker lider av paranoia och storslagna 

vanföreställningar och skildras i övrigt, precis som stereotypen den onde alkemisten, som en 

maktgalen, hemlighetsfull och maniskt galen person som strävar efter kunskaper bortom 

människans horisont. När det gäller Haynes mening om att detta skulle tyda på anklagelser 

mot vår verklighets vetenskapsmän och deras oförmåga att behålla kontrollen över sin 

kunskap anser jag att detta kanske inte riktigt är hur filmen Sunshine skildrar det hela. På sätt 

och vis har Pinbacker tappat kontrollen över sig själv och sin kunskap, men han använder ju 

inte vetenskap eller teknik för att genomföra sina onda syften. Han är snarare mot 

vetenskapen och för Gud. 
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Det förekommer i filmen ingen dåraktig/löjlig vetenskapsman. Alla har kontakt med 

verkligheten och är väl införstådda i vad som måste göras för att lyckas. Misstag och 

glömskhet är inte accepterat. Pinbacker är visserligen inte i någon vidare kontakt med 

verkligheten, men han är mycket driven och har ett klart mål som han strävar efter att uppnå. 

Han är snarare i kontakt med en annan världsbild och verklighet, en där vetenskap inte bör 

existera om den konkurrerar ut Gud. 

 

Både huvudkaraktären Capa, kapten Kaneda, Mace och Searle är alla också till viss del 

exempel på stereotypen av den ädle vetenskapsmannen. De är alla osjälviska och söker efter 

det goda och rätta i världen. De försöker med hjälp av vetenskap och teknik bringa ordning 

och harmoni i världen och hos mänskligheten. De kämpar visserligen inte mot omoraliska 

aktiviteter på så sätt att individen och enstaka människoliv sätts i första rummet, men de 

kämpar för mänsklighetens bästa och strider mot dem som ställer sig i deras väg. Om det är 

naturen, Pinbacker, universum eller Gud själv spelar ingen roll. De är alla villiga att kämpa in 

i det sista för det de tror på och de gör detta utan att kräva något tillbaka. Detta visar på en 

glorifiering av vetenskapsmannen. Det är någon vi bör se upp till, hylla och ära. Det är 

vetenskapen som är den nya Gud och det är därmed vetenskapsmännen som är de nya 

prästerna. 

 

Trey kan ses som lite av den hjälplöse vetenskapsmannen. Han var noggrann i sina 

kalkyleringar då de skulle lägga om kursen, men missade ett steg då han inte kom ihåg att 

vrida värmesköldarna efter den nya positionen. Han tappade kontrollen över sin förmåga. 

Detta medförde stor ånger hos Trey som tar livet av sig.  Filmen visar att han var svag redan 

från början då han inte lyckades utföra omläggningen av kursen utan komplikationer utan 

glömde vitala saker, och därför är han också moraliskt vek och tar livet av sig på grund av 

skuld. Att Trey tar livet av sig, menar Mace i filmen, är ett tecken på att Trey tog ansvar. Det 

är något vi alla borde göra. Duger vi inte till, bör vi se till så att vi duger eller kliva ur vägen 

för dem som vet bäst. Ytterligare ett exempel på när vetenskapsmännen tappar kontrollen över 

sin vetenskap och teknik är då skeppet i vissa fall tar över. Detta sker till exempel då kaptenen 

och Capa befinner sig utanför skeppet i rymden för att laga några värmesköldar. Cassie har 

manuellt ställt in skeppet så att det vridigt sig och gett de arbetande skugga, men skeppet 

bestämmer sig för att återgå till den ursprungliga positionen, vilket resulterar i att kaptenen 

brinner upp i solens hetta. Besättningen tappar även kontrollen då Pinbacker kommer ombord. 

Han fungerar inte enligt rationella mönster och metoder, han följer inte logiska vägar och 
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därmed har besättningen tappat kontrollen över en människa som är något annat än de själva. 

Även om Pinbacker inte är en maskin så är det ändå på sätt och vis indirekt tekniken och 

vetenskapen som genom att möjliggöra resan orsakat Pinbackers beteende. 

 

Då alla vetenskapsmän och astronauter ombord på Icarus II kan sägas ha offrat sig för 

mänskligheten genom att ge sig ut på uppdraget att tända solen kan de flesta av dem även ses 

som inhumana forskare. Den inhumane forskaren har vigt sitt liv till vetenskapen och 

avskärmar sig från känslor. Eventuella negativa effekter av vetenskapen kan inte tas hänsyn 

till då det är vetenskapen i sig som är viktig. Alla vetenskapsmän och astronauter ombord, 

förutom Cassie och Trey, förhåller sig känslokalla till det faktum att de inte finner ett 

människoliv värt att rädda om det är möjligt samt att de inte tvekar i att mörda Trey då det 

krävs att en av dem dör för att syret ska räcka ända fram till solen. Det är det stora uppdraget 

som räknas, att de lyckas rädda mäskligheten med vetenskapens och teknikens hjälp. Cassie 

skiljer sig från detta då hon är den känslomässiga ombord. Hon oroar sig, vill sätta individerna 

först och rädda dem som om möjligt kan räddas. Hon vill ta en sak i taget. Hon är också rädd 

för slutresultatet av uppdraget och är den enda som inte verkar helt övertygad om att de 

kommer att lyckas. Hon är inte lika starkt övertygad om att vetenskapen och tekniken kommer 

att vara tillräckliga. Även Trey är känslosam och emotionellt klen på så sätt att han hänfaller 

åt sina skuld- och sorgkänslor från sitt misstag med sköldarna, vilket föranlett flera i 

besättningens död, samt att han tar livet av sig på grund av detta. Den andra kvinnan ombord, 

Corazon, är inte lika emotionellt lagd, men då hennes syreträdgård brinner upp tappar hon 

totalt besinningen och brister ut i ett känsloladdat utbrott. Sedan tar hon sig dock samman 

snabbt och stänger in sina känslor igen. 

 

Man förstår genom filmen att företaget de ger sig ut på är mycket svårt, farligt och ett 

mänsklighetens sista hopp. De som lämnat jorden för detta uppdrag framställs som hjältar, 

vilka offrar sina liv för mänskligheten, vetenskapen och tekniken. Just vetenskapsmannen som 

äventyrare och hjälte finns representerad i flera av karaktärerna. Hela filmen utstrålar i sig en 

tilltro på vetenskap, framsteg och framgång. Resan genom rymden till solen är ett äventyr i 

sig, med stor upptäckaranda. Trots att uppdraget egentligen är en räddningsaktion blir den 

ändå en form av upptäcktsresa då man färdas genom tidigare av människan aldrig besökta 

platser. Man ger sig på något man aldrig tidigare lyckats med eller försökt sig på. Precis som 

vetenskapsstereotypen av vetenskapsmannen som hjälte och äventyrare, besegrar 

vetenskapsmännen i filmen naturens under med de fantastiska undren inom vetenskapen. 
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Framförallt är det huvudpersonen Capa som innehar denna position som hjälte och äventyrare. 

Han är ädel och modig, uthållig och beredd att kämpa till sista man trots att han egentligen 

kanske är rädd inför det han möter. Han är den som överlever till slutet och dör då han 

slutligen med vetenskapens hjälp lyckas rädda mänskligheten då enda sättet att lyckas med 

detta är att som i hans mardrömmar falla ner i solens yta tillsammans med bomben. Även 

kapten Kaneda har de egenskaper som krävs av en vetenskapsman som hjälte och äventyrare. 

Han offrar sig själv då det krävs någon för att laga några trasiga värmesköldar på skeppets 

yttervägg. Resultatet blir hela sköldar men en död kapten. Detta visar på att man för att föra 

människan och livet framåt, för att framsteg och välgång ska ske, ibland måste vara så ädel 

och modig att man offrar sig själv och det man själv önskar till förmån för vetenskapen, 

tekniken, maskinerna och i slutändand därmed mänskligheten. Också Mace och Searle visar 

prov på stort mod, ädelhet och hjälteanda då Searle frivilligt offrar sig själv att bli lämnad på 

Icarus I då det krävs att någon öppnar luftslussen manuellt för att de övriga ska kunna ta sig 

tillbaka till Icarus II samt då Mace med fara för sitt eget liv hoppar ner i kylarvätskan till 

några datorkraftsverk för att laga dessa och själv fastnar och dör, men ändå lyckas laga det 

som lagas skulle. 

 

De två kvinnorna däremot skildras inte som hjältar och äventyrare på så sätt att de tilldelas 

andra roller i historien. När männen ger sig ut utanför rymdskeppet eller över till Icarus I, 

stannar de kvar inne för att övervaka så männen får tillräckligt med syre, att alla värden är bra 

och att skeppet beter sig som de vill. Att skeppet dessutom kommunicerar med en kvinnoröst 

gör att de i styrandet av skeppet inte styr över en man. Kvinnorna fungerar som en slags 

assistenter till männen då dessa ger sig ut på svårare strapatser. Den asiatiska kvinnan är 

dessutom förpassad till trädgården och dess sysslor. Den västerländska kvinnan Cassie 

skildras även enligt Flickers stereotyper av kvinnliga vetenskapsmän som den naiva experten. 

Hon är mycket skicklig på att styra skeppet, men i flera stunder under filmen lyser hennes 

känslor igenom och hon riskerar att äventyra uppdraget för att rädda sina kollegor ur olika 

dödliga situationer. Det krävs då att en man rycker in och tar över kommandot. 

 

Harvey är en vetenskapsman med lite andra karaktärsdrag än vad Haynes och Flickers 

stereotyper skildrar. Harvey verkar snarare ha följt med för hjältegloria och ryktbarhet än för 

att offra sig. Han vill sätta sig själv i främsta ledet och ser sig själv som viktigare. 

Vetenskapen blir istället ett sätt att lyfta fram honom själv. Vad han uppfinner eller kommer 

på är av mindre betydelse, det är att just han får äran och berömmelsen som är det viktigaste. 
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Även Searle har en roll som inte direkt kan klassas in efter de olika stereotyperna. Han är 

precis som den onde alkemisten väldigt driven efter kunskap, men han är inte alls ond eller 

arrogant på något sätt. Han är bara väldigt undrande och frågvis inför saker han inte har 

kunskap om. Ett exempel på detta är när kaptenen brinner upp av solen. Searle frågar då gång 

på gång innan och under kaptenens dödsögonblick vad kaptenen ser, men får inget svar. 

 

3.2.3 Förhållandet mellan människa och maskin 

Filmen skildrar en värld där människan fortfarande är liten i universum, men att vi knappar in 

genom att använda vetenskap och teknik. Med hjälp av dessa kan vi utvidga våra gränser och 

nå längre, vi kan förbättra oss själva. Det finns en mening i filmen att vi bör, ska och måste 

använda teknik och vetenskap för att föra människan framåt. Om vi förlorar det mänskliga på 

vägen så är det en förlust vi får ta. I filmen sitter de sista överlevande på skeppet, Mace, 

Corazon, Capa och Cassie och diskuterar huruvida de ska ta livet av Trey eller inte för att 

minska på syreförbrukare så att de kan nå solen. Då Corazon föreslår att de ska döda Trey så 

svarar Capa bistert att det som hände på Icarus I, att alla utom kaptenen dog (mördade av 

kaptenen) även händer hos dem på Icarus II. Då svarar Mace att ”Vad vill du påminna oss om 

Capa? Vår förlorade mänsklighet?” Filmen skildrar en uppfattning om att man för att nå vissa 

mål, för att få mänskligheten att överleva, måste sätta vissa saker åt sidan, till och med det 

mänskliga. Capa och Mace har under filmens gång inte alltid kommit särskilt bra överens med 

varandra. Särskilt Mace har irriterat sig på Capa. När filmen och historien lider mot sitt slut 

har de förlikat sig med varandra och kämpar sida vid sida. Historien förmedlar även att om vi 

förenas kring vetenskap, teknik, tanke och förnuft, kommer vi att leva i fred på jorden. 

 

3.3 Kontext och meningsskapande 

I Demolition Man återfinns en rad hänvisningar till andra litterära genrer och texter. Phoenix 

säger bland annat då han stjäl ett vapen från en av dockorna i utställningshallen att ”jag lånar 

den här av dig Rambo”. Spartan säger ”använd kraften Luke Skywalker” till en polisman som 

han anser ska slänga ifrån sig sin handdator och tänka själv istället. 

 

Under slutet av åttiotalet och början av nittiotalet började datorer och Internet att göra intåg på 

marknaden. Mobiltelefoner, GPS, början av kartläggningen av människans gener samt 

kloningen av fåret Dolly var andra saker som skedde i världen. Det fanns en stor teknisk 
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utveckling inom de flesta områden. Tv-spel, talk shows, byggandet av rymdstationen ISS 

samt en ökad ekonomisk tillväxt ledde också till en intensiv framfart. Detta kan återfinnas i 

filmen Demolition Man på så vis att det är ett mycket teknikutvecklat samhälle som skildras. 

Man skildrar också tiden före det moderna samhället i filmen som kaotiskt och hektiskt. 

Något som kan representera vår verklighets utveckling under denna tid. Med all den nya 

tekniken krävs att reflektion och eftertanke sker för att tekniken inte ska springa ifrån oss och 

komma att missbrukas av de makthavande. Filmen kan på så sätt ses som en kommentar till 

den kanske alltför hektiska och ibland okontrollerade utvecklingen av teknik och vetenskap 

samt risken för att makten över tekniken och vetenskapen hamnar i fel händer. 

 

Under mitten av 2000-talet fanns det en hel del fokus på rymden och NASA. Flera upptäckter 

och resor gjordes i rymden. För framförallt Sverige var händelsen med Christer Fuglesangs 

resa ut i rymden en stor upplevelse och en stor händelse. Även naturkatastrofer och det ökade 

hotet från miljön och naturen aktualiserades alltmer. En yttre fiende och ett yttre hot som 

mycket väl kan urskiljas i filmen Sunshine. Hoten mot mänskligheten består inte längre i krig 

mellan nationer utan dels naturkatastrofer, miljöförstöring och ett ökat klimathot, men också 

globala terrorhot med stor tyngdpunkt på elfte septemberattacken i USA och bombningarna i 

London har skakat världen och fått allas blickar på sig. Globala virus som SARS och 

fågelinfluensan är ytterligare exempel på okontrollerbara hot. Ökad övervakning och rädsla 

bland invånare medför en efterfrågan på teknik och vetenskap som underlättar och säkrar 

vardagen. Det handlar inte längre om interna konflikter utan mer om globala, yttre och 

okontrollerbara hot. Sunshine är här ett tydligt exempel där dessa yttre hot om framförallt 

klimatet gestaltas. Vi får genom Sunshine en försäkran om att oavsett vilka yttre hot vi möter 

så kommer vi med teknik och vetenskap att kunna lösa dem. Det är bara en fråga om när. 

Filmen blir på så sätt en kampanj för att lugna människor och försäkra dem om att deras liv 

inte är i fara, att jorden inte kommer att gå under. Vi måste bara satsa pengar på vetenskap, 

teknik och forskning så att lösningarna kan hittas. De finns och kommer att förändra världen 

och vår framtid. 

 

Även Demolition Man aktualiserar frågan om miljön genom sin oerhört kliniska och rena 

framtidsskildring. Det är tekniken och vetenskapen som möjliggjort det sterila och rena 

samhället, vilket precis som i Sunshine förmedlar att teknik och vetenskap är nyckeln till en 

ren och hälsosam värld. 
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Filmerna sprider båda bilder av teknik och vetenskap, men vilka dessa bilder är skiljer sig till 

viss del åt. Då Demolition Man kan ses som teknikpositiv, men med en åsikt om att vi ändå 

bör reflektera kring tekniken och vetenskapen återger istället Sunshine en bild där teknik och 

vetenskap alltid är något positivt. Ingen av filmerna är dock vidare negativ till teknik och 

vetenskap. De båda filmerna upprätthåller de stereotyper av vetenskapsmän som både Haynes 

och Flicker presenterar. Flera av karaktärerna i de båda filmerna innehåller flera av 

stereotyperna i en och samma karaktär. Innebär detta att vi behöver nya stereotyper eller är 

helt enkelt Haynes och Flickers stereotyper alltför förenklade, precis som många stereotyper 

är? När det gäller beskrivningarna av de manliga karaktärerna passar de på flera punkter in i 

de stereotypa mallarna, men ofta är gestaltningarna mer komplexa och innehåller flera olika 

beskrivningar än de kvinnliga karaktärerna. Ibland förändras också den stereotypa karaktären 

hos männen över tid hos en och samma person. 

 

I de båda filmerna får man generellt sett en positiv syn på teknik och vetenskap. Däremot 

förekommer det både ”goda” och ”onda” gestaltningar av vetenskapsmän. Detta ger en 

kommentar om och bild av att vetenskapen i sig är något gott och positivt, men att det i 

slutändan handlar om hur den brukas och vem som brukar den. Det är människan som är 

underlägsen tekniken och brister i sin karaktär. 

 

Som tittare får vi genom filmerna Demolition Man och Sunshine en föreställning om vad 

teknik och vetenskap är. Denna bild fogas sedan in i vårt medvetande precis så som 

Landsberg resonerar kring begreppet protesminne. Vi kommer därför att bära med oss bilder 

av vetenskapsmän och vetenskapen och tekniken, grundade på de stereotyper, synsätt och 

föreställningar analysen ovan presenterar, resonerar och diskuterar kring. Även de 

frånvarande element som finns påverkar oss i vår uppfattning om teknik och vetenskap. 

Frånvaro av en ond vetenskapsman bidrar till exempel i formandet av en positiv teknik- och 

vetenskapssyn genom att presentera en föredragen läsning av vetenskapsmannen som god. 

 

Om filmerna betraktas utifrån Simon Lindgrens resonemang om populärkulturen som 

skildrare av en rådande och dominerande bild från verkligheten, kan man säga att vi under 

både 1990-talet och 2000-talet haft en positiv teknik- och vetenskapssyn samt att 

vetenskapsmännen antingen är galna eller hjältar. Det är vår uppgift att se den rätta vägen och 

styra tekniken till oanade höjder. Även Marianne Winther Jørgensens och Louise Phillips 

resonemang om hur kunskap och föreställningar om verkligheten påverkar våra sociala 
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handlingar innebär att de bilder vi tar med oss av vetenskap och teknik från Demolition Man 

och Sunshine påverkar våra ageranden i den verkliga världen. De bilder som populärkulturen 

skapar får reella sociala konsekvenser i form av hur vi tänker och agerar i samhället. Filmerna 

skildrar därmed inte bara den rådande attityden kring vetenskap och teknik utan upprätthåller 

den också genom att sprida ett positivt teknik- och vetenskapsbudskap till oss. Detta budskap 

infogar vi sedan i vårt erfarenhetsarkiv i form av det så kallade protesminnet och vi bygger 

sedan vår kunskap och vår identitet kring dessa minnen. Alltså blir de bilder av vetenskap och 

teknik som vi möter filmerna Demolition Man och Sunshine en del av vår identitet och 

erfarenhet, vilket vi sedan lever våra liv efter. Därmed har populärkulturen en oerhört stor 

inverkan och påverkan på oss. Mer än vi kanske anar. 

 

Jag är medveten om att min läsning av de båda filmerna endast är en av många läsningar. 

Beroende på omgivande kontexter kan filmerna tolkas olika och relateras till olika 

verkligheter. Genom att placera filmerna i en annan kontext än den i uppsatsen presenterade, 

kan troligtvis andra skilda betydelser och läsningar åskådliggöras. Ofta kan kontexten framstå 

som en sluten låda, men i själva verket är dess gränser flytande. Beroende på erfarenheter, 

upplevelser och samhällets rådande tankar och idéer, omformas ständigt kontexten och 

därmed tolkningen och meningen i filmerna. Detta innebär att också de protesminnen och i 

slutändan de identiteter och sociala handlingar som skapas, också omformas och förändras. 

Genom att studera filmerna enligt mina tre teman anser jag mig ha gjort rimliga tolkningar av 

filmernas representationer av teknik och vetenskap samt vad de förmedlar till åskådaren 

utifrån den presenterade kontexten. 
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4. Sammanfattning 
Vi möts av mängder med bilder av teknik och vetenskap i populärkulturens verk. Dessa bilder 

kan ses som representationer av vår verklighet och bidrar också till att skapa våra 

uppfattningar om världen. Genom att kategorisera de saker vi möter organiserar vi vår 

världsbild och bygger upp gemensamma sanningar och bilder av verkligheten. Genom den 

alltmer ökande massmedialiseringen kan information nå längre och snabbare till i stort sett 

alla människor världen över. Vi tar dessa medierade upplevelser och fogar in dem i vårt eget 

kunskaps- och erfarenhetsarkiv. Med hjälp av dessa bilder, oavsett om de kommer från 

nyheter, tv-program eller filmer, via vetenskap, populärvetenskap eller populärkultur, skapar 

vi oss en identitet och en uppfattning om vår värld och verklighet. 

 

Denna uppsats fokuserar på att studera just de populärvetenskapliga bilderna av teknik och 

vetenskap som finns representerade samt hur dessa bilder är en del av sin kontext. Genom att 

närmare studera filmerna Demolition Man och Sunshine, utifrån frågor om tekniken skildras 

som ond, god eller neutral, hur vetenskapsmannen gestaltas samt hur förhållandet mellan 

människa och maskin ser ut, nystar denna uppsats fram de bilder av teknik och vetenskap som 

återfinns i dessa två verk. 

 

Demolition Man skildrar och ger en bild av att teknik och vetenskap är något som gör 

människan mer civiliserad och framgångsrik. Det blir bättre i samhället om teknik och 

vetenskap får delas och beslutas över av alla. Så länge ingen missbrukar sina kunskaper och 

sin makt kommer vi leva i harmoni med tekniken och vi kommer alltid att vara dess härskare. 

Demolition Man visar att tekniken varken är ond eller god, men ej heller neutral. Det finns 

viss teknik som är ond och bara den goda ska få finnas samt det är inte tekniken som är ond 

eller god utan det beror på kontexten och människan. Alltså kan Demolition Man sägas 

gestalta ett samhälle där teknik är av mycket betydande vikt och att ond teknik inte ska få 

förekomma samt att maktmissbruk inte får ske för den goda tekniken ska vara valbar och fri 

för alla. Men vi måste ha teknik för annars blir vi ociviliserade. 

 

Filmen Sunshine presenterar istället en attityd där teknik och vetenskap är det enda rätta. Utan 

den kan vi inte nå den fantastiska framtid som väntar runt hörnet. Vetenskapen har kommit att 

bli så viktig och mäktig att den tagit både människans, naturens och självaste Guds plats 

överst i världsordningen. Det är med hjälp av teknik och vetenskap som vi kan nå en lösning 
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på alla problem och i slutändan rädda mänskligheten. Om det genuint mänskliga inte längre 

kvarstår är något man kanske får ta, bara vi får mänskligheten att överleva. 

 

De båda filmerna ger bilder av teknik och vetenskap som upprätthåller de stereotyper som 

återfinns när det handlar om bilder av vetenskap och teknik. Dessa bilder fogas in i vårt 

upplevelse- och erfarenhetsarkiv där de blir en del i vårt meningsskapande och vår 

uppfattning om världen och verkligheten. 
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