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Inledning 

Vi lever i ett samhälle där riskrapportering i media är ett vanligt fenomen. Exempelvis 

influensa och cancer är bara några av de företeelser som nyhetsmedia rapporterar om och som 

blåses upp till nästan orimliga proportioner. På senare tid har även rapporteringen kring den 

globala uppvärmningen och den ständigt accelererande växthuseffekten ökat avsevärt, och 

denna rapportering avspeglas i den mängd katastroffilmer som har producerats de senaste 

åren. Spelfilm är också ett medium som speglar det samhälle och den tid det produceras i, 

samt ett sätt att gestalta och tolka vetenskapens framsteg och påverka olika samhällsdebatter.  

Dessa filmer blir därför ett slags representationer av den miljöproblematik vi slåss mot idag.  

Dagens medierapportering kring bland annat forskning och teknologiska framsteg påminner 

oss inte bara om hur beroende vi är utav medias nyhetsrapportering, utan även hur vi är 

begränsade till just denna bild som media ger oss. Medierapporteringen kring olika 

naturkatastrofer och miljöhot har blivit allt mer intensiv, och i samband med att forskarnas 

upptäckter kring miljöhotet och växthuseffekten har rapporterats i media, har debatten kring 

fenomenet tilltagit. Debattens framväxt gör det tydligt att många parter är inblandade och 

ansvariga, även ”den lilla människan”. I och med detta följer också ett slags skuldkänslor för 

det faktum att vi ändå inte gör något åt klimathotet. 

För de flesta människor är forskning och vetenskap förknippat med det som de läser om i till 

exempel tidningar. Deras förståelse för vetenskap är mer direktkopplad till den bild media ger, 

än till erfarenhet eller tidigare utbildning. Media är deras enda kontakt med forskarvärlden 

och med vad som händer inom det vetenskapliga och teknologiska fältet
1
.  

Under de senaste tvåhundra åren har den västerländska kulturen kommit att domineras av 

visuell snarare än muntlig eller textbaserad media
2
. Allt mer används och enrolleras vetenskap 

som ett globalt instrument för att stödja argument och redovisa fakta. Detta knep används 

framgångsrikt såväl i reklam som i spelfilm. Det är ett tillförlitligt koncept som fungerar i de 

flesta sammanhang och som ihop med rätt ämne blir ett inslag i olika samhällsdebatter, till 

exempel klimatdebatten. Eftersom vetenskapen enrolleras i bland annat spelfilm - och film har 

stor spridning och når en bred publik - får den en betydande roll för hur ”den lilla människan” 

                                                                 
1
 Dorothy Nelkin, Selling Science (New York, 1995)  s.2 

2
 Lisa Cartwright och Marita Sturken, Practices of Looking – An introduction to visual culture (New York, 2005) 

s.1 
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tar emot den ”sanning” som presenteras. I och med detta blir det intressant att se hur 

forskningen representeras i film, och vilken bild biopubliken får av denna.  

 

Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur katastroffilmer gestaltar och tolkar aktuella 

miljöproblem, samt hur forskningen representeras i filmerna. För att få en bild av relationen 

mellan forskningen och samhället som gestaltas, har vi även tittat närmare på hur 

vetenskapsmännen representeras.  Denna studie är viktig därför att mediala representationer 

inte bara handlar om nyhetsrapportering som förmedlas världen över; även underhållning kan 

vara en del av de debatter som förs i media och därmed nå en stor publik.  

FRÅGESTÄLLNINGAR 

Frågorna vi ställer oss är följande: 

 Hur ska filmens miljöproblematik lösas? 

 Hur representeras vetenskapsmännen i filmerna? Går det att finna klassiska 

stereotyper eller har representationen av vetenskapsmän förändrats jämfört med 

tidigare katastroffilmer? 

 Hur representeras vetenskap och forskning i filmerna? Hur presenteras den och vad 

sägs? 
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Metod och avgränsning  

I undersökningen har tre katastroffilmer använts. Dessa tre filmer har som gemensam 

nämnare att den miljöbetingade katastrofen som sker i filmen inte är orsakad av hot utifrån. 

Därmed har vi exkluderat film som inbegriper rymdvarelser, meteorer, solexplosioner och 

dylikt. Istället ligger fokus på filmer där katastrofen till synes har en naturlig förklaring, men 

kan tänkas vara orsakad av människans teknologiska snedsteg.  

En avgränsning har också gjorts tidsmässigt, då fokus för undersökningen ligger från början 

av 2000-talet och fram till idag. De filmer som har använts i undersökningen är: 

 The Core (2003)
3
 

 The Day After Tomorrow (2004)
4
  

 Flood (2007)
5
  

Vid undersökningstillfället har respektive film setts igenom minst två gånger, första gången 

endast för att få grepp om handlingen, och för att ta reda på var eventuellt 

undersökningsmaterial kan finnas. Sedan har scener och sekvenser där forskningen och 

vetenskapen representeras tagits fram och redogjorts för, och utifrån detta urval har 

frågeställningarna besvarats. I analysen har vi jämfört hur vetenskapsmännen och vetenskapen 

representeras i de olika filmerna. Vi för också en diskussion kring de likheter och skillnader 

som kommit fram av jämförelsen, och drar utav dessa våra slutsatser.  

I vår strävan efter att undersöka hur vetenskapsmännen gestaltas i filmerna, har vi även vänt 

oss till Roslynn Haynes. I hennes bok ”From Alchemy to Artificial Intelligence: Stereotypes 

of the Scientist in Western Literature”
6
 återges hennes teori om och modell för hur stereotyper 

av vetenskapsmannen gestaltas inom västerländsk litteratur. Haynes kommer i sin text fram 

till att det sammanlagt finns sju tydliga stereotyper av vetenskapsmän; ”den onde alkemisten”, 

”den noble vetenskapsmannen”, ”den dåraktige vetenskapsmannen”, ”den inhumana 

forskaren”, ”den äventyrlige vetenskapsmannen”, ”den galne, onde och farlige 

vetenskapsmannen” och slutligen ”den hjälplöse vetenskapsmannen”.  

                                                                 
3
 The Core (2003) Paramount Pictures, regi: Jon Amiel, UK & USA 

4
 The Day After Tomorrow (2004) Twentieth Century Fox, regi: Roland Emmerich, USA 

5
 Flood (2007) Power, regi: Tony Mitchell, UK 

6
 Roslynn Haynes, “From Alchemy to Artificial Intelligence: Stereotypes of the Scientist in Western Literature”. I 

Public Understanding of Science 2003; 12, s.243-253  
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Målet med vår undersökning har inte varit att försöka hitta Haynes stereotyper i de utvalda 

filmerna. Istället har Haynes modell endast fungerat som ett avstamp i vår undersökning av 

hur vetenskapsmannen representeras och gestaltas.  

För att se hur vetenskapen representeras i de tre filmerna, har vi granskat de scener där 

vetenskapens presenteras och diskuteras. Dessa scener finns främst i början av respektive film 

och det är därför där vår fokus ligger. För att kunna få en helhetsbild av vetenskapsmännen i 

filmerna har vi valt scener där deras personliga egenskaper förstärks och blir tydliga. Detta 

behöver inte innebära att scenerna endast begränsas till vetenskapsmannen i hans yrkesroll, 

utan breddas även till scener där det framkommer hur han är som person och vilka 

karaktärsdrag han innehar.   
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Bakgrund 

Filmmediet har länge aktualiserat omdebatterade ämnen som figurerar i det samhälle där 

filmen är producerad. Det har också, genom karaktärer som exempelvis Dr. Caligari och 

litteraturens Dr. Jekyll, speglat gamla rädslor för att tampas med det okända och att av misstag 

släppa lös mäktiga naturkrafter. Ett exempel på detta är The Island of Dr. Moreau, som 

handlar om hur en skeppsbruten man spolas upp på en avlägsen tropisk ö, där den excentriske 

vetenskapsmannen Dr. Moreau håller till. Här utför han en rad extrema experiment för att 

skapa någon slags ny människotyp. The Island of Dr. Moreau har gjorts i tre olika versioner, 

producerade under tre olika decennier. Även om de tre filmerna har samma grundhistoria, 

skildras Dr. Moreaus experiment på olika sätt och det är här det går att se hur samhällsaktuella 

frågor speglas i filmerna.  

Den första Dr. Moreau-filmen, Island of Lost Souls (1932), problematiserar rasfrågan – en 

fråga som var mycket aktuell och flitigt debatterad under 1930-talet. Det här avspeglas i 

filmen genom ”infödingarna” som har skapats genom dr. Moreaus experiment, och är någon 

slags blandras mellan människa och djur. De är en lägre stående art som framställs som 

varelser med mindre intelligens än människan, och används endast som uppassare och tjänare 

åt dr. Moreau. Tydliga paralleller kan dras mellan filmen och dåtidens samhälle, där bland 

annat Rasbiologiska Institutet i Sverige reste runt och exempelvis mätte olika människors 

huvuden för att på så sätt räkna ut deras intelligenskvot, och kunna placera dem i olika 

raskategorier.  

I den andra The Island of Dr. Moreau-filmen från 1977, är det istället frågan kring arv och hur 

man skulle kunna kontrollera människans arvsmassa som speglas. På 1970-talet fanns 

kunskapen om att människans beteende kontrollerades av hormoner producerade runt om i 

kroppen och styrda av hjärnan. Man visste också att människans DNA hade ritningen för 

dessa hormoner och att alla celler i människokroppen innehöll samma genetiska information. 

Det speglas i filmen genom att Dr. Moreau här har framställt ett serum som har samma 

egenskaper som DNA och som därför kan uppfylla hans högsta önskan. Denna önskan är att 

ha total kontroll över arv och beteende, och på så sätt kunna göra djur till människor och vice 

versa. 

I den tredje filmen, producerad 1996 och även den med titeln The Island of Dr. Moreau, är det 

istället den då aktuella frågan om genteknik som tas upp. Här har Dr. Moreau, genom att 
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korsa mänskligt DNA med DNA från djur, skapat en blandras mellan människa och djur. Det 

här kan kopplas till kloningen av fåret Dolly i slutet av 90-talet, och den debatt som uppstod 

kring fenomenet. Även om det i det här fallet handlade om att göra en dubbelgångare av ett 

får, och inte att korsbefrukta människa och djur, går det att se att filmen speglar den 

samhällsdebatt som pågick då. 

Ett annat fenomen som har avspeglats i film genom historiens gång är atombomben och den 

stora rädslan för en ny kärnvapenrelaterad katastrof. Bombningen av Hiroshima och Nagasaki 

vid andra världskrigets slut, förändrande för alltid sättet på hur människan såg på framtiden
7
. I 

och med USA och Sovjetunionens kapprustning mot varandra under Kalla kriget, blev 

atombomben ännu en gång ett reellt hot. Nu var ”Guds vrede” eller naturens krafter inte den 

främsta orsaken till folks rädsla, istället var det människans teknologiska framsteg som kunde 

orsaka en förödelse utan dess like
8
. Det blev under 1950-talet särskilt populärt, när rädslan för 

radioaktivt nedfall var som störst, att gestalta monster som blivit utsatta för radioaktiv 

strålning. Detta syns i filmer som Them! (1954), It Came From Beneath The Sea (1955) och 

Godzilla-serien (1956). Men det handlade inte bara om monster utan också om direktkritik 

mot det kalla krigets låsningar mellan stormakterna USA och Sovjet. Ett exempel är Stanley 

Kubriks svarthumoristiska film Dr. Strangelove (1964) som inte bara gestaltar Kalla krigets 

vansinniga kärnvapenkapplöpning, utan också för en diskussion om var människans symbios 

med stora tekniska system kan leda oss
9
. 

Idag har atombombsrädslan bytts ut mot oro kring miljön och klimatet, i och med den ökade 

debatten i ämnet. Detta har lett till att vi även idag kan se denna oro gestaltad i science fiction- 

och äventyrsfilm. I likhet med 1950-talets vätebombsfilmer är även de miljörelaterade 

katastroffilmerna ofta apokalyptiska och vill varna för vilka konsekvenser som kan uppstå när 

människans teknologiska och vetenskapliga utveckling har gått för långt.  

  

                                                                 
7
 Toni A. Perrine Film and the nuclear age – Representing cultural anxiety (New York & London, 1998) s. vii 

8
 Ibid. s.viii 

9
 Ibid. s. 11 
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Tidigare forskning 

Det finns en mängd forskning som behandlar relationen medier, publik och vetenskap. De här 

har varit viktiga för oss: 

I sin bok Selling Science – How the press covers science and technology
10

 tar 

medieanalytikern Dorothy Nelkin upp hur journalister framställer den komplexa bilden av 

forskning och vetenskap i nyhetsmedia. Hon har undersökt hur relationen mellan forskare och 

journalister påverkar den mediala gestaltningen av vetenskap. Vi använder oss av Nelkins 

litteratur i den här uppsatsen för att påvisa att det är media som förmedlar den bild av 

vetenskap som vi har. Nyhetsmedia och även andra typer av media är de som avspeglar 

forskarvärlden och gör den synlig för allmänheten.  

Annan litteratur är Practices of looking - An Introduction to Visual Culture
11

. Här presenterar 

författarna, Marita Sturken och Lisa Cartwright, olika sätt att se på och analysera bildmediet, 

exempelvis film, tv, fotografier, reklam etc. En del av deras undersökning tar upp och 

förklarar begreppet representationer. De resonerar kring huruvida det är representationer som 

speglar världen, eller om vi konstruerar vår världsbild utifrån representationer. Vi kopplar 

denna litteratur till våra frågeställningar i vilka vi vill få fram hur vetenskap och 

vetenskapsmän representeras, och filmens del i denna representation. Begreppet 

representationer förklaras närmare nedan, i stycket ”teoretiska perspektiv”. 

Litteratur som berör ämnet katastroffilmer är exempelvis Disaster movies: a loud, long, 

explosive, star-studded guide to avalanches, earthquakes, floods, meteors, sinking ships, 

twisters, viruses, killer bees, nuclear fallout, and alien attacks in the cinema!!!!
12

 skriven av 

Glenn Kay och Michael Rose. Här undersöks en mängd katastroffilmer under 1900- och 

början av 2000-talet. Katastroferna är indelade i olika kategorier utifrån vilken katastrof som 

gestaltas; flygplanskrascher, jordbävningar, vulkanutbrott, laviner, sjunkande fartyg etc. 

Författarna listar bland annat katastroffilmens största stjärnor och vilka filmer de har 

medverkat i, samt förslag på titlar för katastroffilmerna som aldrig gjordes. Kay och Rose har 

även inkluderat filmer där hotet kommer utifrån, exempelvis meteorer och rymdvarelser, i sin 

                                                                 
10 Nelkin (1995) 
11 Cartwright och Sturken (2005) 
12 Glenn Kay och Michael Rose, Disaster movies: a loud, long, explosive, star-studded guide to avalanches, 
earthquakes, floods, meteors, sinking ships, twisters, viruses, killer bees, nuclear fallout, and alien attacks in the 
cinema!!!! (Chicago, 2006)  
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undersökning. Det här är något som skiljer sig från vår undersökning, då vi istället har valt att 

exkludera sådana filmer.  

Ett annat exempel på sådan litteratur är Stephen Keanes bok Disaster movies – the cinema of 

catastrophe
13

. Keane har redogjort för katastroffilm från 1970-talet och fram till idag. Till att 

börja med har han undersökt tre katastroffilmer från 1970-talet och tittat närmare på vad som 

kännetecknar den typen av film. Därefter har han jämfört katastroffilm och actionfilm under 

1980- och 1990-talen, och undersökt de kontraster och skillnad i kontext som finns mellan 

genrerna. Slutligen tittar Keane på katastroffilmer utifrån bland annat 11 september och 

orkanen Katrina. Han frågar sig hur vi tittar på filmer av den här typen i ljuset av sådana 

händelser. Han använder här The Day After Tomorrow som ett exempel. Keane tittar bland 

annat på hur olika händelser och platser blir representerade i förhållande till tidigare 

katastroffilmer samt till händelser i vårt samhälle. Här finns vissa likheter med den här 

uppsatsens undersökning, då även vi har undersökt representationer av utvalda personer och 

situationer – i det här fallet vetenskapsmännen och vetenskapen.  

Ytterligare ett exempel på en liknande undersökning av katastroffilm är John Sanders’ 

Studying Disaster Movies
14

. Sanders inleder med en kort redogörelse över katastroffilmens 

framväxt och en lista på punkter som karaktäriserar en katastroffilm. Några av dessa punkter 

är: ett scenario där den lugna tillvaron störs av ovanliga och våldsamma händelser, och att en 

eller flera hjältar lyckas överleva katastrofen och rädda en liten grupp människor. Dock kan 

någon eller några av dessa hjältekaraktärer dö under handlingens gång. Ytterligare en punkt 

som nämns är att en mängd olika karaktärer från skiljda bakgrunder, och med olika 

personlighet, buntas ihop av slumpen och deras interaktion för handlingen framåt. En annan 

punkt på Sanders lista är att eftersom de flesta katastroffilmer är Hollywoodskapelser är USA 

en självklar plats för filmen att utspela sig på. Det är då naturligtvis amerikaner som ”räddar 

världen”. Därefter har han valt ut fem nyckelfilmer som han har studerat närmare utifrån en 

mängd punkter, bland annat tagline, reklamaffischer, trailer, synopsis och filmens tema. Han 

tar även upp och diskuterar representation, i form av hur olika karaktärer och platser 

representeras i respektive film. Även här finns likheter med uppsatsens undersökning av 

representationer och även med Keanes undersökning, även om de olika undersökningarna 

skiljer sig åt i sin uppbyggnad.  

                                                                 
13

 Stephen Keane, Disaster movies – the cinema of catastrophe (London, 2006) 
14

 John Sanders, Studying Disaster Movies (Leighton, 2009) 
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Teoretiska perspektiv 

Den populärvetenskapliga genren växte fram i Europa och USA i mitten av 1800-talet. I 

Sverige var det i samband med folkbildningsrörelsens genombrott under senare hälften av 

1800-talet som populärvetenskapen fick ett genomslag. Det var nu som populärvetenskapliga 

tidningar och tidsskrifter som avskiljde sig från andra vetenskapsformer grundades
15

. Det var 

även under samma århundrade som en omläggning av universiteten skedde, vilket innebar att 

forskningens relation till samhället i övrigt blev annorlunda. Tidigare hade universiteten 

endast som uppgift att utbilda högre ämbetsmän. Nu skulle forskningen inom 

universitetsvärlden få en starkare ställning i syfte att göras tillgänglig för allmänheten. Detta 

benämns som ”den tredje uppgiften”
16

. När den populärvetenskapliga genren etablerades 

under det tidiga 1900-talet hade den ett vetenskapsnära ideal
17

. Det innebar att det inte var 

vem som helst som fick popularisera vetenskapen. Den uppgiften låg fortfarande hos fackmän 

och experter
18

.  

Tillsammans med populärvetenskapens framväxt, den vetenskapliga folkbildningen och 

universitetens tredje uppgift, etablerades en bredare framstegstanke som i grund och botten 

handlade om vetenskapens civiliserande roll av samhället. För att nå ut med forskningens nya 

rön till en bredare publik, behövdes en förenklad översättning av dessa resultat. I den bästa av 

världar innebär detta att vetenskapens resultat översätts på ett tillförlitligt sätt och förmedlas 

av neutrala medier till en kunskapstörstande publik; något som har kommit att benämnas som 

föreställningen om den linjära spridningsmodellen i senare forskning
19

.  

Idag äger vetenskapskommunikationen rum i fler medier. Vetenskapens arenor har vidgats 

från tidningsmediet till bland annat film, tv och internet
20

. Vetenskapen har fått allt större 

plats i tv- och filmmediet, och i annan populärkultur. Eftersom begreppet populärkultur är så 

komplext, kan det i vissa sammanhang användas liktydigt med massmedia och i andra 

likställas med enbart underhållning. Det finns fyra stödpunkter som kan slås fast för vad 

populärkultur karaktäriseras av. Den är kommersiell, lättillgänglig, inte intellektuellt krävande 

                                                                 
15

 Anders Ekström, ”Vetenskapens allmänhet eller allmänhetens vetenskap? Synpunkter på 
vetenskapskommunikation som politik- och forskningsområde”, i Den vildväxande högskolan: studier av 
reformer, miljöer och kunskapsvägar Lillemor Kim och Pehr Mårtens red. (Nora, 2003) s.83 
16

 Ibid. s.83 
17

 Michael Godhe, Morgondagens experter – Tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och 
science fiction i Sverige under det långa 1950-talet (Stockholm, 2003) s.32 
18

 Ibid. s.32 
19

 Ekström s.81 
20

 Ibid. s.84 
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samt folklig, och kan således sägas återge många människors önskningar och behov, hävdar 

kulturforskaren Simon Lindgren
21

.  

Men i samma utsträckning som populärkulturen speglar människans önskningar och behov så 

påverkar den även desamma
22

. Den ena skulle inte kunna existera utan den andra.  

Ett möjligt alternativ till den linjära spridningsmodellen är begreppet samproduktion, där 

vetenskapen, medierna och publiken konstituerar varandra och möjliggör ett ömsesidigt 

utbyte av resurser
23

 Ett exempel på detta är upptäckten och användningen av röntgenstrålarna. 

Efter att fenomenet upptäcktes av fysikern Wilhelm Conrad Röntgen 1895, har 

användningsområdena för röntgenstrålarna varierat stort. Från att först ha underhållit 

människor på cirkusar och marknader, har dess användningsområde ändrats till att nyttjas 

inom den medicinska världen. På samma sätt kan ett vetenskapligt fenomen komma att bli 

gestaltat i till exempel en film, tv-serie eller dokusåpa etc. och på så vis spridas till en bred 

publik. I och med detta resonemang blir film ett viktigt medium för vetenskapens 

kunskapsspridning.  

Detta skulle kunna uttryckas på ett annat sätt: populärkultur eller populärvetenskap handlar 

om representationer. Traditionellt sett har begreppet använts för att illustrera att bilder och 

texter helt enkelt avspeglar eller härmar den samhälleliga verkligheten
24

. Kulturteoretikern 

Stuart Hall har istället använt begreppet representation på ett mer aktivistiskt sätt
25

, något som 

idéhistorikern Anders Ekström har fört vidare. Enligt Ekström är en representation ”en 

tolkning eller berättelse som alltid inrymmer ett aktivt moment av ny- och omskapande.”
26

 

Det innebär att inom både populärvetenskapen och populärkulturen gestaltas forskning och 

teknisk utveckling, utan att för den sakens skull bli en passiv reflektion av desamma. Istället 

sker en tillförsel av mening och nya betydelser utifrån den traditionella synen på fenomenet, 

enligt idéhistorikern Michael Godhes användning av Ekströms resonemang
27

. På så sätt 

återspeglas våra världsbilder i populärkulturen, samtidigt som populärkulturen är viktig i 

utformandet av dessa världsbilder
28

. 

                                                                 
21

 Simon Lindgren, Populärkultur – teorier, metoder och analyser (Malmö, 2005) s.46 
22
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23

 Ekström s.91 
24

 Peter Burke, Vad är kulturhistoria? (Stockholm, 2007) s. 84 
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 Lindgren s. 56-59 
26
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27
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Undersökning 

Denna del inleds med en resumé av respektive film och därefter besvaras frågeställningarna. 

THE CORE (2003) 

I denna amerikanska action- och science fictionfilm, regisserad av Jon Amiel, upphör Jordens 

kärna att snurra. Det här gör att en obalans i planetens magnetfält uppstår, och orsakar 

katastrofala väderfenomen runt om i världen, bland annat en enorm blixtstorm över Rom. 

Andra mystiska fenomen som ses runt om i världen är exempelvis hur en enorm duvflock på 

Trafalgar Square tappar orienteringen helt och störtar in i byggnader och människor, vilket 

orsakar panik. I Boston dör oförklarligt ett trettiotal civila människor, utan att vara besläktade 

eller på annat sätt knutna till varandra. USA:s regering beslutar att ta in universitetsprofessorn 

Joshua Keyes, som är expert på geomagnetism, för att hjälpa dem att lista ut vad felet beror 

på.  

Tillsammans med kollegan dr Conrad Zimsky presenterar Keyes för en publik av högt 

uppsatta ämbetsmän under ledning av general Thomas Purcell, resultatet av sina matematiska 

uträkningar och kalkyleringar. Forskningsresultaten visar att Jordens kärna, som är det som 

driver Jordens magnetfält och hindrar att farlig kosmisk strålning når jordytan, har stannat. 

Det är det här som orsakat de märkliga fenomen som skett runt om i världen. Enligt Keyes 

och Zimsky kommer dessa naturföreteelser bara att bli värre, och till slut kommer Jorden att 

bli ”kokad” av mikrovågsstrålar från solen.  

 Generalen, Keyes och Zimsky beger sig tillsammans med Keyes kollega Serge ut i öknen för 

att prata med den man de tror kan ha en lösning på hur de ska få Jordens kärna att börja snurra 

igen. Dr Ed Brazzleton har under tjugo års tid arbetat för att få fram en maskin som, med 

hjälp av ultraljud, kan borra sig djupare ner i Jordens inre än vad någon annan borr gjort 

tidigare. Efter att ha sett Brazzletons skapelse, blir de alla mycket imponerade och ser en 

möjlig lösning på problemet. Generalen ber Brazzleton att utföra arbetet med att slutföra 

maskinen på tre månader, så att Jorden kan räddas i tid.   

När skeppet sedan är färdigbyggd utser generalen en grupp experter inom olika områden, som 

får fara ner till Jordens kärna för att få den att börja snurra igen. Dessa experter är Keyes, 

Zimsky, Serge, Brazzleton, samt de två astronauterna major Rebecca Childs och kommendör 

Robert Iverson. Med sig på skeppet har de det största kärnvapen som någonsin har skapats. 
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Detta vapen ska avlossas och sprängas inne i Jordens yttre kärna, och på så sätt få den att åter 

börja snurra.  

Det är till en början okänt varför Jordens kärna har stannat, men senare framkommer det att 

det är ett vapen kallat D.E.S.T.I.N.I – vilket är konstruerat av Zimsky och kan framkalla 

massiva jordbävningar under fiendens mark utan att röja vem som ligger bakom – som har 

orsakat kärnans avstannande. Det är också detta vapen som Zimsky föreslår att de använder, 

då kärnvapnen ombord på skeppet inte räcker till för att kickstarta kärnan. Då börjar en kamp 

mot D.E.S.T.I.N.I och klockan för de kvarvarande ombord på skeppet.  

 

Hur ska filmens miljöproblematik lösas? 

När Keyes och Zimsky har redogjort för vad som kommer att hända med Jorden, frågar 

generalen: ”How do we fix this?” Keyes svarar då: ”We can’t.” Men generalen insisterar på 

att det måste finnas en lösning. Efter en stunds argumentation mellan Keyes och generalen, 

bryter Zimsky in. Han talar om att han tror att det kan finnas ett sätt att rädda Jorden, och det 

är då en lösning på problemet nämns första gången.  

Idén går ut på att ta sig ner till Jordens yttre kärna, spränga ett stort antal kärnvapen och på så 

sätt starta kärnan igen. Det är då endast han som känner till att den teknik som behövs för att 

kunna borra sig ner genom Jordens innandöme existerar. Lösningen med att starta igång 

kärnan med sprängmedel blir mer ”realistisk”, och möjlig att genomföra, efter besöket hos 

Brazzleton. Då inser både generalen, Keyes och Zimsky att planen kan fungera.  

När sedan uppdraget är på väg misslyckas, eftersom andelen sprängmedel som besättningen 

har med sig är för svag för att kunna påverka kärnans aktivitet, påtalas en för de flesta i teamet 

okänd lösning. Denna lösning inkluderar det okända vapnet D.E.S.T.I.N.I, konstruerat för att 

skapa enorma jordskalv. Tanken är att använda sig av D.E.S.T.I.N.I för att kickstarta kärnan.  

Det kommer dock fram att det är högst riskabelt att använda D.E.S.T.I.N.I, eftersom vapnet 

kan sätta kärnan helt ur balans och skapa enorma vulkanutbrott världen över. Den besättning 

som finns kvar på skeppet nere i kärnan beslutar sig för att ändå avfyra de kärnvapen som 

finns ombord, efter att Zimsky har kommit på hur de på bästa sätt ska nyttja de sprängmedel 

som finns. Genom att dela upp kärnvapnen i mindre doser och släppa dem i kärnan på olika, 

noga uträknade, platser kan de skapa en ”ringar på vattnet”- effekt. Detta ska göra så att 

kärnan återigen börjar snurra.  
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Hur representeras vetenskapsmännen i filmen?  

Vetenskapsmännen representeras här av tre utmärkande karaktärer. Dessa är professor Joshua 

Keyes, dr Conrad Zimsky samt dr Ed Brazzleton. Serge, den ende icke-amerikanen ombord 

på skeppet, är förvisso också en expert inom området, men han får ingen framträdande roll i 

filmen och därför kommer inte så stor vikt att läggas vid hans karaktär. 

 Keyes, som är professor vid Chicagos universitet och expert på geomagnetism, framställs 

som en man som är gift med sitt arbete. Han är en bredaxlad man med uttrycksfull blick, som 

endast syns i umgänge med kollegor på universitetet, och senare när han pratar gamla minnen 

med forskarkollegan Serge. Det ges aldrig någon inblick i andra intima relationer. Keyes 

verkar dock trivas på sin fakultet, och när han får i uppdrag att leda den grupp som ska ta sig 

ner till Jordens kärna, känner han sig först obekväm i den roll han blivit tilldelad. Han 

gestaltas som en hjältemodig och omtänksam man, något som blir tydligt när skeppet har 

fastnat i en enorm kristall, inuti en slags enorm bubbla av tomrum, som måste delas itu för att 

de ska kunna fortsätta framåt.  

Eftersom de befinner sig så pass långt in i Jordens inre, är trycket högt och det finns inget syre 

för dem att andas. För att kunna röra sig utanför skeppet måste Keyes och de andra bära 

specialkonstruerade dräkter som skyddar dem mot den extrema hettan, samt förser dem med 

syre. Ett särskilt verktyg, som även det drivs av syre, måste användas för att såga itu 

kristallen. När bubblan plötsligt brister, börjar het lava och kristaller falla ovanifrån. En 

kristall träffar sågverktyget och gör det defekt. För att det ska kunna fungera behövs 

fungerande syretillförsel. Keyes tar då sin egen syreslang och kopplar ihop den med 

verktyget, vilket leder till att han ganska snabbt tappar medvetandet på grund av syrebrist. 

Hans osjälviska handling gör att de kan såga av kristallen och hinna ta sig därifrån innan 

lavan når dem.  

Ett annat exempel på Keyes heroiska handlande är när skeppet stöter på en mängd enorma 

diamanter som måste undvikas. Childs, som är den som styr skeppet, lyckas nästan hålla 

skeppet undan från diamanterna. Men just som de tror att faran är över, träffas skeppet av en 

vass ädelsten och ett stort hål rivs upp i den bakre delen. Keyes, Brazzleton och Serge 

befinner sig då precis vid hålet i skrovet för att kontrollera att kärnvapenladdningarna 

fungerar som de ska. Eftersom skeppet är konstruerat så att om en del blir skadad stängs den 

av och lossas från resten, måste Keyes, Brazzleton och Serge snabbt ta sig framåt i skeppet. 

Serge springer tillbaka in i den skadade delen för att rädda laddningarna och en 
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anteckningsbok som verkar vara av stort personligt värde för honom, men hinner inte tillbaka 

innan dörren stängs. Keyes och Brazzleton gör allt i sin makt för att försöka få upp dörrarna 

och få ut honom därifrån. Men de lyckas inte och får istället på en monitor se sin vän tryckas 

ihop av väggarna när trycket utifrån pressar skeppsdelen till en metallboll. Keyes handlingar 

visar även här att han är beredd att offra sitt eget liv för att rädda sina kollegor och vänner.  

Han visar även en uppfinningsrik sida när han och Childs är de enda kvarvarande på skeppet 

och efter att de har utfört sitt uppdrag. Skeppet har inte tillräckligt med energi för att ta sig 

upp till jordytan igen, och de har accepterat att de kommer att dö nere i Jordens inre. Keyes 

får syn på en molekylmodell och minns plötsligt att skeppet är konstruerat av adaptanium, ett 

slags metall som omvandlar värme till energi. På detta sätt ska de låta värme från kärnan driva 

skeppet och föra det upp till jordytan igen.   

Zimsky, en äldre, gråhårig kedjerökande man med mycket bestämda åsikter, framställs som 

den lite mer högdragne forskaren. Han är ett självupptaget geni som har publicerat flera 

böcker, och har en mindre skara beundrare efter sig. Det här är något som han ständigt 

refererar tillbaka till för att framstå som märkvärdig. Med sig på skeppet har han till och med 

en diktafon där han regelbundet med dramatisk röst dokumenterar sina tankar kring det 

uppdrag han är en del av. Dock visar även Zimsky en mer hjältemodig och osjälvisk sida. Det 

är när han och Keyes håller på att placera ut bomberna som ska avfyras i olika delar av 

skeppet. Varje del ska sedan lossas från skeppet när Keyes och Zimsky har satt igång 

nedräkningen på bomben.  

När de ska placera den sista bomben, tappar de greppet om den och Keyes blir fastklämd mot 

väggen. Plötsligt kränger skeppet till och Zimsky tappar fotfästet och slår i huvudet. Bomben 

rullar av Keyes mot Zimsky och krossar hans ben. Komradion mellan Keyes och Zimsky och 

cockpiten, där Childs sitter, fungerar inte och hon inser inte vilken fara de båda andra svävar i. 

Bomben är så pass tung att Keyes inte kan flytta den från Zimskys ben av egen kraft. Zimsky 

inser att tiden håller på att rinna ut, eftersom bomben snart detonerar, och skriker därför åt 

Keyes att lämna honom där innan de båda blir instängda. Skeppsdelen där Zimsky sitter fast 

under bomben lossas från resten av skeppet och svävar iväg i lavaströmmen. Det här visar att 

Zimsky, trots sin egocentricitet, är beredd att offra sig för uppdraget och mänskligheten. 

Uppdraget har utvecklat honom som människa och gjort honom mer sympatisk. 
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Ed Brazzleton är den som har konstruerat det skepp som besättningen färdas i. Han är 

outsidern – en svart, äldre man med stort skägg och vänliga ögon bakom ett par runda 

glasögon. Han framställs som djupt engagerad i sitt arbete, då han har ägnat mer än tjugo år åt 

att framställa både skeppets drivkraft och dess yttre skyddande lager. Även Brazzleton 

gestaltas som modig och uppoffrande när situationen kräver det. Det här visas tydligast när 

han, Keyes och Zimsky drar lott om vem som ska ge sig ut till det maskinrum där den spak 

som styr när delar av skeppet kan lossas finns. Denna styrspak är för tillfället på automatik, 

men måste ändras om till manuell drift.  

Eftersom hettan i maskinrummet är dubbelt så hög som deras dräkter klarar av, inser de alla 

snabbt att den som tar på sig uppdraget inte kommer att återvända. Brazzleton drar med avsikt 

det kortaste strået och vägrar, trots övertalningsförsök från Keyes och Zimsky, att överlåta 

uppdraget på någon annan. Han beger sig in i det överhettade maskinrummet och han hinner 

precis ställa om styrspaken till manuellt läge, innan hettan övermannar honom och han faller 

till golvet. Resten av besättningen kan bara höra hur Brazzleton sakta försvinner bort utan att 

kunna göra något för honom. I likhet med Zimsky arbetar Brazzleton inte bara för 

mänskligheten, utan offrar sig också för mänskligheten. 

 

Hur representeras vetenskapen och forskningen i filmen? Hur presenteras den och vad 

sägs? 

När Keyes först får resultaten av sina beräkningar för vad som kommer att hända, och inser 

allvaret i det hela, uppsöker han Zimsky för att få en andra åsikt om sina forskningsresultat. 

Efter att även Zimsky har blivit övertygad om att Jordens elektromagnetiska fält är på väg att 

stängas av, blir Keyes eskorterad av två kostymklädda män till ett topphemligt möte i 

Pentagon. Där närvarar bland annat general Thomas Purcell och Zimsky, tillsammans med 

andra högt uppsatta män inom militär och regering. Zimsky ber Keyes att förklara sin teori för 

de församlade. Keyes börjar då med att prata om hur Jorden är konstruerad och använder sig 

en av halverad persika för att illustrera det han säger: ”Runt Jorden finns ett osynligt fält av 

energi. Det består av elektricitet och magnetism, så det kallas rätt och slätt för det 

elektromagnetiska fältet. Det är från detta vi får vår Nordpol och Sydpol och det skyddar oss 

från kosmisk strålning.” 

Han förklarar vidare att Jorden består av ett yttre tunt lager, jordskorpan. Under den finns 

manteln och längst in kärnan, som består av en yttre och en inre del. Den yttre delen är i 

flytande form, och driver det elektromagnetiska fältet som omger Jorden. Nu har dock det här 



17 
 

fältet fallit samman eftersom Jordens yttre kärna, som vanligtvis snurrar, har avstannat. Keyes 

talar om att detta innebär att Jorden om tre månader kommer att gå tillbaka till stenåldern, och 

efter ytterligare ett år kommer det elektromagnetiska fältet kollapsa helt och Jorden bli kokad 

av solen. Detta illustrerar han, med hjälp av Zimsky, genom att hålla upp en tändsticka 

framför persikan och sedan spraya luftrenare på den. Persikan blir omedelbart helt förkolnad. 

Efter denna demonstration och efter att generalen bestört frågat hur detta kan undvikas, 

avslöjar Zimsky att han tror sig ha en lösning på hur de ska kunna rädda Jorden.  

De beger sig ut i öknen där dr Brazzleton befinner sig. Där har han under lång tid utvecklat en 

maskin som med hjälp av ultraljudsvågor kan ta sig igenom vilket material som helst. Han 

illustrerar detta genom att låta maskinen göra ett stort hål i en klippvägg, och förklarar 

samtidigt hur det hela fungerar. Han säger: ”Jag kombinerar laserstrålar med ultraljud. Har ni 

någonsin har sett ultraljudsvågor bryta ner njurstenar? Det här bygger på samma princip.”  

De beger sig tillbaka in i Brazzletons labb, där han har konstruerat en mindre prototyp av 

maskinen. Framför den har han ställt upp ett betongblock och bakom det en tunn stålplatta. På 

betongblocket placerar han en ask gjord av den märkliga metallen adaptanium, där han sätter 

ner sin labbmus Alex. Han lägger sedan på locket och startar maskinen. Strålningen går 

igenom både betongen och stålplattan, men asken förblir intakt. När Brazzleton öppnar asken 

och plockar ut Alex är han fortfarande vid liv, och tillsynes helt utan skador.  

Övrig teknik som ses användas i filmen är till största del olika avancerade datorprogram som 

räknar ut och visar resultaten av forskningen. Exempelvis diverse staplar, och diagram. 

Ombord på skeppet finns också en datorutrustning som är kopplad till varje 

besättningsmedlem och visar deras puls, när de är iklädda sina värmeskyddande dräkter, och 

befinner sig utanför skeppet. 

Men trots detta är det inte tekniken som står i centrum, utan vetenskapsmännen som tillämpar 

sitt kunnande för att skapa tekniska lösningar. Och på detta sätt blir filmen modern i sin 

gestaltning av vetenskapen och vetenskapsmännen. De är alla förvisso starka individer och 

hjältar, men resan ner i Jordens inre är resultatet av teamwork. 
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THE DAY AFTER TOMORROW (2004)  
I denna omdiskuterade och omdebatterade film, regisserad av Roland Emmerich, löper vädret 

amok. Tre stora stormsystem utvecklas över det norra halvklotet, ett av dem över USA. 

Tromber dyker upp på oväntade platser, golfbollsstora hagel faller över Tokyo, snökaos 

uppstår i Indien och det norra halvklotet hotas av en annalkande istid. Detta räknar 

paleoklimatologen Jack Hall ut med sin prognosmodell, baserad på uträkningar från en 

tidigare istid. Till en början är dock USAs vice-president skeptisk till Halls prognoser, och 

slår dövörat till. Inte förrän stormen verkligen har drabbat USA med full kraft, och många liv 

gått till spillo, tar han sitt förnuft till fånga. För att rädda så många människor som möjligt, tar 

presidenten, på Halls premisser, beslut om massevakuering till varmare breddgrader, i detta 

fall Mexiko.  

Samtidigt som denna fruktansvärda storm hotar hela USA, reser Halls son, Sam, tillsammans 

med sina två lagkamrater till New York för att närvara vid en frågesportstävling. När stormen 

slår till med full kraft över New York och en gigantisk flodvåg lägger hela staden under 

vatten, söker Sam och hans vänner sin tillflykt till New Yorks stadsbibliotek. I bibliotekets 

entré, som är halvt begravd under vattenmassorna, hittar Sam en telefon så att han kan ringa 

till sina föräldrar. Hall talar då om för Sam hur stormen kommer att utveckla sig, och att en ny 

istid nalkas. Han uppmanar Sam att stanna inomhus och hålla sig varm. Sam försöker sedan 

förklara för de andra, som också är instängda i biblioteket, att det är farligt att gå ut i kylan. 

Trots detta beger sig en stor del av människorna ut i ovädret. De är övertygade om att de kan 

hinna undan istiden och ta sig till varmare breddgrader innan det är försent. Sam och de andra 

kvarvarande börjar samla ihop böcker som blir virke till den brasa som ska hålla dem vid liv.  

Redan tidigt i filmen förstår man att Hall, på grund av sitt arbete, har varit en frånvarande far 

under Sams uppväxt. Men när stormen med sin iskyla har dragit in över New York, inser Hall 

hur nära han är att förlora Sam för gott. Med risk för sitt eget liv ger han sig ut i snökaoset för 

att ta sig till New York och försonas med sin son.  

 

Hur ska filmens miljöproblematik lösas? 

Första gången en lösning diskuteras är när Hall och professor Rapson pratar med varandra i 

telefon om resultatet av de senaste väderkalkyleringarna. Professor Rapson konstaterar då att 

den mall som Hall har jobbat med, passar in på de väderförändringar som sker nu. 

Underförstått genom hela scenen är att professorn och hans medarbetare, som befinner sig i 
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Skottland, inte kommer att hinna undan stormen i tid. När Hall ber professorn att ta sig till en 

säkrare plats längre söderut, svarar professorn att det redan är för sent. Hall frågar då 

sammanbitet ”What can we do?”, varefter professorn lika sammanbitet svarar ”Save as many 

as you can”. Därefter bryts samtalet.  

Andra gången som lösningen nämns är vid en konferens där både presidenten och vice 

presidenten är närvarande, tillsammans med högt uppsatta befäl inom militären. Här förklarar 

Hall ännu en gång sin kalkyleringsmodell och talar om för de närvarande att vi går mot en ny 

istid. Efter en del diskussion frågar presidenten Hall hur han tänker sig att människor ska 

kunna undkomma stormen. Hall tar en penna, går fram till en karta över Nordamerika och 

ritar en röd linje rakt över USA. Han säger: ”evakuera alla söder om den här linjen.” 

Presidenten samlar sig och frågar: ”Men vad händer med människorna norr om den linjen?” 

Hall svarar beslutsamt: ”Jag är rädd att det är för sent för dem. Om de går utomhus kommer 

de dö i stormen.” Efter det att regeringen gått ut med information om hur människor ska gå 

tillväga för att överleva stormen, visas ett nyhetsinslag där tusentals människor illegalt korsar 

gränsen till Mexiko.  

 

Hur representeras vetenskapsmännen i filmen?  

Vetenskapsmännen representeras av två utmärkande karaktärer, vilka är Jack Hall och 

professor Rapson. Båda två har de varsitt forskarteam som hjälper dem i sitt arbete. Halls 

team består av den unge, ivrige Jason Evans och den äldre behärskade Frank Harris. Med i 

teamet kommer också så småningom den ambitiösa NASA-forskaren Janet Tokada med sin 

expertis. 

Hall gestaltas i filmen som äventyrlig och risktagande. Han är lång, vältränad med väderbitet 

ansikte och tjockt, brunt hår. Hall går oftast runt med en bekymrad min, och en rynka mellan 

ögonbrynen. Källan till denna bekymmersamhet är antingen den stundande katastrofen eller 

oron för sonen Sam. Hans risktagande sida kommer främst fram då han på snöskor beger sig 

genom den rasande snöstormen för att rädda sin son undan kylans klor.  

Halls hjältemod kan även anas i början av filmen då han befinner sig på Antarktis tillsammans 

med sitt forskarteam för att borra efter iskärnor. Plötsligt bildas en enorm spricka i isen precis 

utanför forskningsstationen, och borren faller ner i avgrunden. Med risk för sitt liv hoppar 

Hall över sprickan för att rädda de iskärnor de fått fram. När han sedan ska hoppa tillbaka 
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över klyftan, som nu har blivit bredare, är det nära att han faller ner. Men tack vare sina 

kollegor räddas både han och iskärnorna undan detta hemska öde.  

Halls båda teammedlemmar lyfts inte fram så mycket och blir inga starka karaktärer i filmen. 

En av de scener då de båda har en mer synlig roll, är då Janet frågar Frank om honom, Jason 

och Hall och deras roll i teamet. Då är det istället Jason som besvarar hennes frågor, eftersom 

han är förtjust i henne. En annan scen är när Hall, Frank och Jason befinner sig på ett 

översnöat glastak till en galleria, på väg mot New York. Glaset brister under Frank och, 

eftersom de alla tre är hopbundna med varandra, är det nära att både Jason och Hall dras med 

ner i djupet. Efter ett misslyckat räddningsförsök inser Frank att han inte kommer att kunna 

räddas utan att riskera de båda andras liv. Han tar då sin kniv och skär av det rep som binder 

honom och Jason samman. 

 

Professor Rapsons teammedlemmar är den fotbollsintresserade Dennis och den nyblivna 

pappan Simon. Rapson gestaltas som en typisk britt, med sitt klassiska ideliga tedrickande. 

Han är en liten, satt man med vänligt ansikte, glasögon och vitt, tunt hår – en otecknad 

version av Doktor Snuggles
29

. Vid de tillfällen då Rapson syns i bild, framställs han som en 

ambitiös men samtidigt ödmjuk forskare. Han behandlar sina teammedlemmar som jämlikar. 

Detta kommer främst fram när stormen når sin kulmen, och det är uppenbart att de inte 

kommer att klara sig levande ur den. Rapson delar det sista i en flaska årgångswhiskey med 

Dennis och Simon. 

Tillsammans skålar de för England, mänskligheten och Manchester United. Rapson visar även 

en inte helt humorbefriad sida vid konferensen i New Delhi, då Hall besvarar vice 

presidentens uttalande om att den globala ekonomin är precis lika bräcklig som klimatet, och 

att Kyotoavtalet innebär en alltför stor kostnad för världsekonomin. Hall ger ett spydigt svar 

och Rapson drar på mungiporna.  

Liksom Halls teammedlemmar tar inte heller Dennis och Simon särskilt stor plats i 

handlingen. Första gången som det visas vilka de är och vilka karaktärsdrag de har, är när de 

båda befinner sig vid klimatcentret i Skottland. Dennis sitter klistrad framför tvn där en 

fotbollsmatch visas, medan Simon snarkar på en stol i bakgrunden. Dennis tar irriterat upp en 

bok och slår igen den framför Simons ansikte för att få tyst på honom. Simon vaknar då med 
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ett ryck, och förklarar urskuldande att han somnade eftersom hans nyfödda baby höll honom 

och hans fru vakna hela natten, och går sedan för att fylla på kaffe.  

 

Hur representeras vetenskapen och forskningen i filmen? Hur presenteras den och vad 

sägs? 

Första gången som Jack Hall presenterar resultatet av sin forskning samt sin teori, är på en 

klimatkonferens i New Delhi, inför bland andra USA:s vicepresident. Jack Hall står framme 

vid ett podium och föreläser för åskådarna. Hela han visas också för åskådarna på en 

stormbildsskärm bredvid honom. Där visas även illustrationer av det han talar om. Det han 

säger är:  

Koncentrationen av växthusgaser i iskärnorna visar att eskalerande uppvärmning orsakade en 

istid som varade i 200 år.  

[…] Det är en paradox, men global uppvärmning kan starta en kallare trend. Norra halvklotets 

tempererade klimat beror på Nordatlantiska strömmen. Solvärme som når ekvatorn transporteras 

norrut via oceanen. Global uppvärmning smälter polarisen och stör det flödet. Tillslut upphör det 

helt. Då är det adjöss med vårt varma klimat. 

Efter en tid registrerar en NOMAD-boj ett drastiskt temperaturfall på 13 grader utanför USA:s 

östkust. Detta leder till att professor Rapson vid klimatcentret i Skottland kontaktar Hall och 

bestyrker Halls modell. Rapson menar att Nordatlantiska strömmen har ändrat riktning, vilket 

leder till de ovanliga naturfenomen som nu sker runt om i världen. Hall förklarar för en grupp 

klimatforskare hur strömmen kan ha så stor påverkan på klimatet: ”Strömmen har en ömtålig 

balans av salt- och sötvatten. Ingen vet hur mycket sötvatten som runnit ut i havet på grund av 

den smältande polarisen. Salthalten har nått en kritisk lägstanivå.” Han menar att det är den 

minskade andelen salt som har lett till att strömmen bytt riktning och därför orsakat extrema 

klimatförändringar som kommer att eskalera. Hall säger rakt ut att han tror att vi står på 

randen till en stor klimatförändring. Det visar sig senare att Hall har rätt.  

Efter att han har varit i kontakt med professor Rapson och analyserat dennes data, konstaterar 

Hall att den storm som härjar ”pressar ner underkyld luft från övre troposfären”. Eftersom 

luften sjunker med en högre hastighet än normalt hinner den inte värmas upp innan den når 

marken. Det innebär att stormen radikalt kommer att förändra klimatet för hela norra 

halvklotet och redan efter en vecka ska en ny istid ha uppstått.  

Filmen har även andra inslag av forskningsrelaterade uttalanden kring klimatet, men vi har 

endast koncentrerat oss på det som är direkt relaterat till stormen och den annalkande istiden. 
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Den teknik som används för att få fram forskningsresultat, är främst till synes avancerade 

datorprogram. Dessa program räknar ut resultat efter forskarnas kalkyleringsmodeller, och 

redovisar dessa.  
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FLOOD (2007)  
I den brittiska katastroffilmen Flood, regisserad av Tony Mitchell, drabbas Storbritannien av 

en fruktansvärd storm, där flodvågor sveper in över kusten och dränker hela städer. Till en 

början drabbar stormen Skottlands kust, men drar sig sedan vidare mot London. När stormen 

närmar sig den brittiska huvudstaden måste professor Leonard Morrison övertyga 

myndigheterna om att hans kalkyleringsmodell för hur stormen kommer att utvecklas är den 

korrekta. Enligt hans modell kan inte den barriär, som är uppbyggd för att skydda London vid 

Themsens inlopp, hålla för den vattenmassa som stormen för med sig eftersom den 

sammanfaller med att det blir högvatten. Två klimatexperter, Nikki Fuller och Keith Hopkins, 

anställda vid Meterologiska Institutet, bemöter dock Morrisons beräkningar med skepsis. Men 

eftersom deras beräkningar av stormens framfart hittills har varit felaktiga, säger 

Storbritanniens vice premiärminister att Morrison också ska få lägga fram sina teorier.  

Det framkommer även i denna film att Morrison har en dysfunktionell relation till sin vuxne 

son Rob, till följd av att han alltid har satt sin karriär framför familjen. Detta har lett fram till 

att Rob skyller bland annat sin mors död på fadern. Han anser att Morrisons idoga arbete 

ledde till att modern dog som en bruten kvinna. Trots att far och son jobbar inom samma 

bransch, tycks de inte ha talats vid på länge. Men när flodvågen drar in över London, tvingas 

far och son att lägga gammalt groll åt sidan för att tillsammans kunna rädda staden. Eftersom 

vattenmassorna har satt Themsenbarriären ur funktion, måste någon öppna den manuellt. Den 

person som tar på sig att göra detta offrar också sitt liv, eftersom barriärens maskinrum är 

under vatten. Rob tar på sig denna uppgift.  Men eftersom Morrison inte kan låta sin son offra 

sitt liv, smiter han själv iväg för att slutföra uppgiften.  

 

Hur ska filmens miljöproblematik lösas? 

När professor Morrison första gången presenterar sin modell inför klimatexperterna, 

polismästaren och vice premiärministern, fastslås efter en del diskussion att den enda 

lösningen för att rädda liv är att evakuera de centrala delarna av London. 

Några timmar senare, när flodvågen väl har sköljt in över London, konstaterar man på ett 

avstämningsmöte att man inte kommer att hinna evakuera alla från centrala London. 

Polismästaren beslutar då att koncentrera evakueringen till den sydvästra delen.  

Professor Morrison föreslår med hjälp av sin kalkyleringsmodell ett sätt för att få 

vattenmassorna att rinna undan och att få flodvågen att dra sig tillbaka. Om man öppnar 

slussar en bit uppströms i Themsen och låter allt ansamlat vatten möta flodvågen när den 
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befinner sig i ebb, kan dess framfart stoppas. På så sätt kan London räddas från att 

översvämmas totalt. Dock måste Themsenbarriären öppnas vid exakt rätt ögonblick när 

vattnet från slussarna når den, annars misslyckas operationen. Öppningen av barriären måste 

emellertid ske manuellt, då de enorma vattenmassorna har satt den automatiska 

öppningsanordningen ur funktion.  

 

Hur representeras vetenskapsmännen i filmen?  

Här representeras vetenskapsmännen av i huvudsak tre framträdande karaktärer. Dessa är 

professor Leonard Morrison, samt klimatexperterna Nikki Fuller och Keith Hopkins. Fuller 

och Hopkins ingår i ett större team som jobbar för regeringen. Professor Morrison å andra 

sidan är förvisso anställd vid Kustingenjörslaboratoriet, men arbetar under filmen till största 

del på egen hand. Hans engagemang grundar sig i en oro som ökar då det blir tydligt att ingen, 

förutom han med sin kalkyleringsmodell, tycks kunna förutse den härjande stormens nästa 

drag. Morrisons fysiska uppenbarelse är en grånad man som närmar sig den ärbara åldern av 

gissningsvis 65. Även om han inte gestaltas som övermodig och risktagande, är det ändå han 

som i slutet tar en risk och offrar sitt liv. Det är en osjälvisk handling som han gör för att 

rädda sin son och resten av Londons invånare.  

Fuller och Hopkins gestaltas som ett tätt sammansvetsat team, och de ger intryck av att ha 

jobbat tillsammans länge. Fuller, en nätt kvinna i fyrtioårsåldern, framställs som ambitiös och 

kunnig inom sitt område. Hon tar inte åt sig av den kritik som framförs, annat än i sin 

yrkesroll. Hennes kompanjon Hopkins, en högrest man troligtvis i femtioårsåldern, tycks 

däremot ha problem med att skilja mellan sin yrkesroll och privata person, då han påverkas 

negativt av kritik som riktas mot hans arbete.  

I början av filmen blir det klart att de står maktlösa inför tydandet av stormens framfart. Vice 

premiärministern är mycket upprörd över, det han anser vara, deras inkompetens och 

kritiserar öppet deras arbetsmetoder. Han tycker inte längre att deras beräkningar är 

trovärdiga. Hopkins ser nedslagen ut, medan Fuller fortfarande försöker försvara deras arbete, 

och förklarar att stormen är oberäknelig och att dess framfart är mycket svår att förutse.  

Hopkins får en större roll än Fuller därför att när katastrofen är ett faktum, är det han som tar 

åt sig av kritiken och mår dåligt av den. Han tar på sig skulden för att beräkningarna av 

stormen inte från början var korrekta, och begår därför självmord mitt under 
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räddningsaktionen. Fuller däremot låter sig inte bekommas av kritiken, hon inser att inte 

mycket kunde ha gjorts annorlunda och att ingen direkt kunde förutse hur hårt stormen skulle 

drabba staden. När det kommer fram att Hopkins har tagit livet av sig ursäktar hon sig och går 

undan för att samla sig. 

Även om det kan tyckas så, är det inte på endast dessa två klimatexperter som det hänger att 

lösa problemet med den annalkande vågen. Runt omkring dem finns flertalet insatta forskare, 

vilka oftast ses sitta framför en datorskärm med bekymrade miner. 

 

Hur representeras vetenskapen och forskningen i filmen? Hur presenteras den och vad 

sägs? 

Den storm som härjar längs Storbritanniens östkust har varit svår att förutse och forskarna har 

problem med att räkna ut dess nästa drag. När Storbritanniens vice premiärminister söker svar 

hos Fuller och Hopkins som är satta på fallet, svarar de att det finns flera olika scenarier för 

hur stormen kan utvecklas: ”Om de rådande vindarna driver stormen söderut kommer 

stormfloden klämmas mellan vår kustlinje och det europeiska fastlandet. Det skapar en 

flaskhalseffekt och höjer havsnivån.”  

Medan de redovisar sina prognoser visar de på en tredimensionell datoranimation i kartform, 

hur stormen förflyttar sig. Datorn är ett viktigt element som återkommer i de delar av filmen 

där forskning skall presenteras och återges. Återkommande är även att väderkartor, diagram 

och satellitbilder presenteras i bildform via olika datorprogram. Experterna förklarar att om 

stormen fortsätter att röra sig söderut, och skapar denna flaskhalseffekt, bidrar det till att 

havsnivån höjs längs hela kusten och konsekvenserna blir förödande.  De säger dock att detta 

händelseförlopp är mycket ovanligt och att de flesta stormfloder tappar sin styrka innan detta 

sker. Enligt klimatexperternas beräkningar är stormen på väg österut in i Nordsjön, och är 

därför inte längre ett hot mot Storbritanniens kust.  

Professor Morrison är av annan uppfattning. Han hävdar att eftersom den här stormen 

sammanfaller med årets högsta tidvatten, kommer mängden vatten som slår mot 

Themsenbarriären vara för stor för att kunna hållas tillbaka. Följaktligen kommer stora delar 

av London översvämmas.  

Senare uppdagas det att stormen trots allt ändrat riktning och är på väg rakt emot 

Storbritannien, och beräknas slå emot kusten redan samma eftermiddag. Detta ohyggliga 

resultat presenterar Fuller och Hopkins inför en pressad vice premiärminister och Londons 
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polismästare, Nash, på ännu ett konferensmöte. Den vice premiärministern ber experterna att 

närmare presentera vad detta kommer innebära, och får till svar att man kan förvänta sig 

stormbyar på ungefär 35m/s, något som kan orsaka omfattande materiella skador. 

Professor Morrison, som har följt konferensen via en tv-skärm, bryter dock in vid detta 

uttalande. Efter ett kritiskt och smått nedlåtande bemötande från de närvarande på mötet, får 

han presentera sin tes om tidvattnets sammanfall med den flodvåg som hotar Londons stad. 

Han tillägger att detta inte kommer handla om en enstaka våg, utan att detta förlopp kan fortgå 

under flera timmar.  

Senare kallar polismästaren till ett möte där huvudpunkterna för tidschemat de jobbar mot ska 

stämmas av. Här kliver Fuller fram med resultaten av de senaste uträkningarna. Hon talar om 

att stormen inte visar några tecken på att avta. Vinden och regnet driver på flodvågen som 

sköljer fram över Themsen. Inom ett par timmar kommer stora delar av centrala London att 

vara översvämmade.  

Ännu en stund senare har polismästaren tagit in professor Morrison i sitt team för att kunna 

använda hans modell i ett försök att förutse stormens nästa drag. Klimatexperterna följer de 

senaste beräkningarna på en storbildsskärm, och konstaterar att stormen har börjat vända sig 

söderut. De anser att faran för ytterligare flodvågor då är över. Men så är inte fallet enligt 

professor Morrison. En flodvåg av den styrkan kan driva på sig själv under lång tid efter att 

stormen har avtagit. Därför är också resten av London i fara, inklusive de uppsamlingsplatser 

som har upprättats för de nödställda.  
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Analys 

I detta kapitel följer en analys där vi inledningsvis kommer att jämföra resultatet av den första 

frågeställningen. Sedan diskuteras den tredje frågan om hur vetenskapen representeras, och 

slutligen resonerar vi kring den andra frågeställningen om hur vetenskapsmännen 

representeras. Analysen avslutas med en diskussion kring hur uppsatsens teoretiska begrepp 

passar ihop med undersökningen, samt hur kritikerna ser på representationer och gestaltningar 

av aktuella miljöproblem.  

 

LÖSNINGEN PÅ MILJÖPROBLEMATIKEN  
Något gemensamt för både Hall och Morrison är att de båda blir ett slags varningsröster som 

går emot etablissemanget för att nå ut med sina profetior. Eftersom den etablerade 

forskningen i The Day After Tomorrow alltför länge har ignorerat de varningssignaler som vår 

planet Jorden har sänt ut, blir Hall den förste att, med hjälp av sina beräkningar, inse allvaret i 

de klimatförändringar som sker. En anledning till att han inte blir trodd skulle kunna vara att 

en större del av den amerikanska befolkningen inte tror på att växthuseffekten är orsakad av 

människan. Det är istället en allmän sanning att istider och global uppvärmning är cykliska, 

och har en naturlig förklaring. Därför möts Hall först av skepsis då den etablerade forskningen 

inte kan se kopplingen mellan den rad extraordinära naturfenomen som sker runt om i 

världen. Eftersom de tidigare inte har upplevt något liknande och därför inte har några 

prognosmodeller för fenomen av det här slaget, vänder de sig istället till äldre inrättade 

uträkningar. De är övertygade om att dessa uträkningar ska ge dem en förklaring även till 

dessa ovanliga naturfenomen. Det är först när det blir tydligt att deras modeller inte går att 

applicera på rådande katastrofscenarion, som de vänder sig till Halls prognosmodell och till 

fullo accepterar den. Det här blir ett exempel på hur den etablerade vetenskapen tycks sitta 

fast och på något sätt bli lite föråldrad. Ett paradigmskifte behövs, för att nya teorier och 

tankesätt ska få lyftas fram, och för att utmana forskningen och hålla den uppdaterad.   

I och med att viss forskning är etablerad och politikerna ofta har personliga rådgivare inom 

det området, är det kanske inte så konstigt att de inte lyssnar när andra forskare säger något 

som är tvärtemot vad de hört från sina källor. Därför kan kanske inte vice presidenten 

klandras när han förkastar Halls varningar i The Day After Tomorrow. Den brittiske vice 

premiärministern i Flood däremot befinner sig i en knivigare situation och måste därför, när 
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hans rådgivare ännu en gång står handfallna, ta in Morrisons teorier och beräkningar för att 

kunna rädda Londons befolkning. Trots att även USA:s vice presidents rådgivare i The Day 

After Tomorrow har svårt att förklara orsaken till naturfenomenen, har vice presidenten tilltro 

till dem och deras förmåga att lösa problemet.  

Anledningen till hans bevarade lugn kan vara att de katastrofer som rapporteras i media till 

största delen sker på behörigt avstånd från USA. Och det är ju allmänt känt att USA i film är 

världens mittpunkt – särskilt då New York. Det här gör också att The Day After Tomorrow 

passar mycket bra in på John Sanders lista om vad som karaktäriserar en katastroffilm. Som 

Sanders skriver är de flesta katastroffilmer producerade i Hollywood och USA är ofta platsen 

där katastrofen utspelar sig, och amerikanerna blir då de som ”räddar världen”. 

I Flood å andra sidan sker katastrofen på samma kontinent som den vice premiärministern och 

hans rådgivare befinner sig. Det här skapar en större angelägenhet att lösa problemet, 

eftersom stormen befinner sig, bokstavligt talat, precis utanför dörren.  

Hall och Morrisons roll i dessa filmer blir ett slags kritik riktad mot den etablerade 

forskningen som idag är rådande. Eftersom etablissemanget inte tar ansvar för de 

konsekvenser som blir av den utveckling som samhället strävar efter, blir dessa varningsröster 

en tydlig samhällskritik. Den etablerade forskningen har under lång tid fortsatt att utvecklas, 

utan en tanke på de konsekvenser som uppstår. Hall och Morrison blir de som ser hotet och 

varnar för de konsekvenser som kommer av forskningens sätt att arbeta. Hall och Morrisons 

beräkningar är inte resultatet av någon mirakelforskning som innebär en lösning på alla 

problem. De innebär istället en väg att förhindra, eller i alla fall mildra, den katastrof som 

kommer att ske.  

I Morrisons fall är detta genom att, innan katastrofen har skett, flytta Themsenbarriären längre 

ut mot flodens mynning. Därefter, när katastrofen är ett faktum, vill han stoppa vågens 

framfart genom att öppna slussarna längre upp längs floden och på så sätt ändra vågens 

riktning. I Halls fall är detta genom att han på miljökonferensen i New Delhi, vill varna för de 

konsekvenser som blir om växthuseffekten och miljöförstöringen fortgår. Han vurmar även 

för att USA:s president ska skriva på Kyotoavtalet och att människor i tid måste förändra sitt 

levnadssätt.  

En gemensam faktor för The Day After Tomorrow och Flood är att vetenskapen och 

forskningen får en betydande roll i lösningen på miljöproblemet. Ingen av de miljökatastrofer 

som uppstår i dessa två filmer är orsakade av en galen vetenskapsman med storhetsvansinne. 
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Istället är det forskningen som får en avgörande roll för hur problemet ska lösas. 

Vetenskapsmännen blir ett slags otacksamt behandlande ”hjältar”. De tycks vara avskärmade 

från resten av befolkningen, bland annat för att de resultat de kommer fram till i sina 

beräkningar, och de senaste rönen kring katastrofen, inte förmedlas direkt från forskarna till 

den övriga befolkningen. Istället är det nyhetsmedia som förmedlar sin bild av katastrofens 

förlopp till befolkningen. Det här blir något som tydliggör medias roll i förmedlingen av 

vetenskap och avspeglingen av forskarvärlden till den utomstående publiken, samhället. Den 

bild av katastrofen som ”den vanliga människan” får är endast i form av den förenklade bild 

som media förmedlar, vilket även Dorothy Nelkin hävdar i sin bok Selling Science.  

The Core skiljer sig från de båda ovanstående filmerna i många avseenden. Här behöver inte 

Keyes gå emot något etablissemang för att nå ut med sina varningar. Istället accepteras hans 

teori fort som sanning. Allt som egentligen krävs är att han får stöd i sina utläggningar av 

Zimsky, som tycks vara en erkänd och etablerad forskare. En annan väsentlig skillnad är att 

det i The Core faktiskt är kan sägas vara en ”galen vetenskapsman” som ligger bakom den 

fasansfulla katastrofen. I och med Zimskys experimenterande med vapnet D.E.S.T.I.N.I blir 

han vetenskapsmannen som gått för långt i sina forskningsförsök, och det är hans vansinniga 

experiment som har orsakat det hot de nu står inför.  

En annan olikhet filmerna emellan är bristen på ledande politiker i The Core som tar beslut 

kring den rådande katastrofen. Här tar istället den uppsatte general Purcell kommandot och 

fattar de viktiga besluten. Förvisso är det säkert så att även han tar order ifrån högre ort, men 

det är inget som indikeras i filmen. I The Day After Tomorrow och Flood representeras det 

politiska etablissemanget tydligare, i form av vice presidenten respektive vice 

premiärministern. Det är också tydligare här att både vice presidenten och vice 

premiärministern är skeptiska till de nya rön som Hall och Morrison får fram. Deras 

trovärdighet ifrågasätts i princip ända till det är försent. I The Core ifrågasätts inte Keyes 

forskningsresultat av någon högt uppsatt politiker. Den som möjligen ställer sig kritisk till 

resultaten är Zimsky, men efter att även han har insett sanningsgraden i Keyes forskning tycks 

inte mycket krävas för att övertyga den grupp militärer och vetenskapsmän som samlats i 

Pentagon.  

Utöver filmernas respektive miljöhot, ligger fokus på helt olika aspekter. I The Day After 

Tomorrow tar fader- och sonrelationen stor plats. För Hall blir prioritet nummer ett att rädda 

sin son. Även om han har en lösning på hur en större del av USA:s befolkning ska kunna 
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räddas, är det ändå sin son han främst tänker på. Även i Flood får fader- och sonrelationen en 

stor plats. Den skiljer sig dock från The Day After Tomorrow på så sätt att Morrison i slutet 

offrar sitt liv för sonen och resten av Londons befolkning. I The Core ligger fokus istället 

främst på den futuristiska teknologi som används i olika sammanhang. Mänskliga relationer 

får backa undan till förmån för uppdraget och tekniken.  

VETENSKAPEN OCH TEKNIKEN RUNTOM  
Förvisso är The Core en science fictionfilm och innehåller därför teknik som idag inte 

existerar i den grad som filmen gestaltar, exempelvis den ultraljudsborr som Brazzleton har 

konstruerat. Principen existerar i vårt moderna samhälle, men används inte just till att borra i 

berg. På samma sätt som röntgenstrålarna gick från att vara underhållning på cirkus och 

dylikt, till att bli medicinsk utrustning, kom Brazzletons maskin i filmen att utvecklas från en 

teknik som tidigare använts för att bland annat bryta ner njursten.  

Annan redan existerande forskning som kommer till nytta i samma film är kärnvapen. Idag 

ses den stora mängd kärnvapen, som bland annat USA och Ryssland förfogar över, enbart 

som ett hot mot vår fortsatta existens om en konflikt skulle uppstå mellan de båda länderna. 

Men i The Core blir istället dessa kärnvapen lösningen som ska förhindra Jordens undergång. 

Det här visar på hur utvecklingsvänligt vårt samhälle är, när något som från början var 

designat för ondskefulla ändamål får ett nytt syfte. Detta skulle kunna liknas vid principen om 

att ett och ett tillsammans blir noll; först uppfinns kärnvapnet, något som alltid ansetts vara 

det värsta människan konstruerat. Därefter uppfinner Zimsky i hemlighet vapnet 

D.E.S.T.I.N.I, som visar sig vara ännu värre. Atombomben får då i uppgift att neutralisera den 

skada som D.E.S.T.I.N.I orsakat – i och med detta blir kärnvapnet något positivt och något 

som gynnar mänskligheten. 

I The Core gestaltas tekniken och forskningen dessutom som både ond och god, till skillnad 

från i The Day After Tomorrow och Flood. Samtidigt som det är teknikens framsteg som 

orsakar att Jordens kärna slutar snurra, är det även densamma som ska lösa problemet. Här 

finns en viss en likhet med de båda andra filmerna, eftersom forskningen och tekniken även 

där innebär den enda godtagbara lösningen. Dock innebär dessa lösningar olika saker i de tre 

filmerna. I The Day After Tomorrow fungerar Halls prognosmodell endast som en riktlinje för 

vad som kommer att hända. Den kan inte fungera som en ultimat lösning på problemet 

eftersom det redan är för sent att göra något. Som tidigare nämnts fungerar Halls modell 

snarare som ett medel som att mildra konsekvenserna av den katastrof som väntar.  
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I Flood blir forskningens roll till en början densamma som The Day After Tomorrow. Den 

används endast i förebyggande syfte innan katastrofen skett. Det är först när katastrofen redan 

har skett som Morrisons prognosmodell kommer till användning för att lösa problemet. I The 

Core däremot är det någon slags ”mirakelforskning” som är lösningen. Byggandet av ett 

skepp med förmågan att borra sig ner till Jordens inre och att stå emot den enorma hettan, ses 

som något som är genomförbart. En del i denna skillnad är att The Core är en science 

fictionorienterad katastroffilm. Här är roten till problemet inte i första hand den globala 

uppvärmningen, utan istället är orsaken en människas teknologiska snedsteg. Till skillnad från 

i de andra filmerna där hela västvärlden kan anses vara orsaken till problemet.  

I både The Day After Tomorrow och The Core gestaltas vetenskapen som något som har 

fortsatt att utvecklats och slutligen lett fram till konsekvenser som har gått över styr och inte 

längre går att hantera. Detta gestaltas förvisso mer drastiskt i The Core, men poängen förblir 

densamma. Den uppfinningshets som har lett fram till filmens problem blir en stark kritik mot 

dagens moderna teknologisamhälle. Med detta menar vi att tekniken i filmerna blir en 

representation av vårt konsumtionssamhälle, där varor och tjänster massproduceras utan en 

tanke på konsekvenserna. Det gestaltas genom att problemet i filmerna dras till sin spets och 

förstoras upp gigantiskt för att väcka tankar och funderingar.  

GESTALTNINGEN AV VETENSKAPSMANNEN  
I vår undersökning av hur vetenskapsmännen representeras har vi inte medvetet arbetat för att 

få fram stereotyper i de tre filmerna, men vi har ändå kunnat se att de existerar. Vi har dock 

inte kunnat se de renodlade exempel som Haynes tar upp och redovisar i sin artikel – 

vetenskapsmännen i filmerna är snarare en blandning av de olika stereotyperna. Gemensamt 

för forskarna som representeras i filmerna är att de är helt vanliga människor, med vardagliga 

bekymmer. De dilemman som lyfts fram är främst inom relationer, och syns tydligast i The 

Day After Tomorrow och Flood. Både Hall och Morrison har en ansträngd relation till sina 

söner. Däremot finns ingen motsvarande relationsproblematik i The Core. 

Forskarna i The Day After Tomorrow och Flood gestaltas inte heller som galna 

vetenskapsmän som aldrig lämnar sina laboratorier eller utför ogenomtänkta experiment som 

får katastrofala konsekvenser. Istället är de godhjärtade och osjälviska, och har som sitt enda 

mål att tjäna mänskligheten. Föreställningen om den ideale vetenskapsmannen är att denne 

söker efter sanningen utan att göra det för egen vinning. Hall, Keyes och Morrison passar alla 

in i denna mall då de osjälviskt riskerar sina liv; Hall genom att han ger sig ut i snöstormen 
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för att rädda sin son, och Morrison när han tar sin sons plats när denne ska ta sig in i 

maskinrummet vid Themsenbarriären för att manuellt öppna slussarna. Keyes gestaltas som 

modig och uppoffrande när han ger upp sin syretillförsel för att besättningen ska kunna 

undkomma lavaströmmen. 

Den som tydligast kan ses ha stereotypa drag är Jack Hall, då han gestaltas som ”hjälten” i 

The Day After Tomorrow.  I sina försök att varna mänskligheten går han emot det politiska 

etablissemanget och den etablerade, rådande vetenskapen. Detta blir synligt när Hall försöker 

varna vice presidenten för den kommande istiden, och även när han tillsammans med andra 

klimatforskare och experter sitter på ett möte och försöker förklara orsaken till de drastiska 

klimatförändringar som för tillfället härjar runt om i världen. Eftersom Hall med sin 

prognosmodell kommer med en annan infallsvinkel än den etablerade vetenskapen, möts han 

av skepsis. I både The Day After Tomorrow och Flood blir de båda forskarna inte hörda eller 

betrodda förrän katastrofen redan är ett faktum. I och med detta kan dessa populärkulturella 

skapelser ses som ett inlägg i klimatdebatten om man så vill, då de båda filmernas budskap är 

att vi ska ta till oss och lyssna på varningsrösterna innan det är för sent.  

På samma sätt kan vetenskapsmännens roll ses som en spegling av forskarna i vårt samhälle. 

Även här finns det två olika sidor som hävdar olika saker. Dels finns det forskare som hävdar 

att klimatförändringarna har en naturlig förklaring, och att människan inte är ansvarig för 

dem. Å andra sidan finns det de forskare som hävdar att människan i allra högsta grad bär 

ansvaret för växthuseffekten och dess konsekvenser. Förvisso är det inte denna syn som är 

rådande i Sverige, men då The Day After Tomorrow är producerad i USA är det här det 

amerikanska samhället som återspeglas. Därför blir Halls modell inte så väl mottagen 

eftersom han går emot den rådande forskningen som säger att en katastrof av det här slaget 

inte kan inträffa.  

I Flood sägs det inte rakt ut att växthuseffekten är orsaken till den enorma flodvåg som 

drabbar London. Något som istället ser ut att vara en mer tydlig förklaring till att staden 

dränks, är att Themsenbarriären är placerad för långt in i floden. Dock nämns det att själva 

stormen som skapat flodvågen, har sitt ursprung i östra USA, och skulle därför kunna vara 

orkanen Katrina, som härjade längs USA:s östkust 2005. Om så är fallet kan filmens 

katastrofförlopp kopplas till vårt moderna samhälle, där allt fler stormar av den här styrkan 

oväntat drabbar städer runt om i världen. När sådana fenomen uppstår och rapporteras om i 

media, dras paralleller oupphörligen till växthuseffekten och dess biverkningar, då vädret på 
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senare tid har börjat agera allt mer oförutsägbart. Eftersom detta är fallet i ”verkligheten”, 

skulle det mycket väl kunna vara möjligt att dra samma paralleller i Flood.  

Precis som Hall i The Day After Tomorrow går även Morrison emot den etablerade 

forskningen i sina försök att övertyga den om att hans prognosmodell är den som är 

lämpligast att applicera på den rådande stormen. När han till sist får gehör för sin idé och han 

har funnit lösningen på hur stormfloden ska bemötas, tar han på sig uppgiften att själv 

genomföra det riskabla uppdraget. I och med detta får även han en ”hjälteroll” i Flood, och 

han blir en gestaltning av den ideale vetenskapsmannen som endast söker efter sanningen.  

Ytterligare en aspekt som är värd att diskutera är filmernas olika nationalitet, då två av dem är 

amerikanska och den tredje är brittisk. Amerikaner på film brukar vanligtvis framställas som 

rappa i käften och hjältemodiga, och filmerna The Day After Tomorrow och The Core är inget 

undantag. Trots att världen hotas av undergång saknar karaktärerna varken humor eller 

överlevnadsinstinkt – till skillnad från den brittiska Flood där karaktärerna förvisso inte heller 

är beredda att lägga sig ner och dö, men ändå tycks sakna de mer lättsamma drag som 

karaktärerna i The Core och The Day After Tomorrow har. Karaktärerna i Flood får en 

mänsklig gestaltning i och med att de, till skillnad från karaktärerna i de andra filmerna, tillåts 

att må dåligt och att få agera ut den känslan.  

Ett givet exempel på detta är klimatexperten Hopkins, som känner det tunga ansvaret för 

Londons befolkning vila på sina axlar och agerar ut denna frustration genom att ta sitt liv. 

Ingen av de karaktärer som gestaltas i The Day After Tomorrow eller The Core gör något lika 

drastiskt som kan tolkas som skuldkänslor för den hotande katastrofen. De försöker inte 

överlasta skulden för det som sker på någon annan. Istället arbetar de koncentrerat för att 

utföra sin uppgift, utan att närmare reflektera över hur stor press de har på sig. 

ÖVRIGA REFLEKTIONER  
Då de i Flood pratar om att stormen kommer just från östra USA, skulle denna mycket väl 

kunna härledas till orkanen Katrina. På så sätt blir stormen en representation av Katrina och 

de konsekvenser som hon medförde. Eftersom just denna orkan är något som det har 

rapporterats om i nyhetsmedia, blir även stormen i filmen något som många kan relatera till, 

då media är så pass stort och når ut över hela världen. Att genom filmmediet gestalta ett 

aktuellt miljöhot som har figurerat i media, kan väcka starka känslor hos många människor. 

Det här är något som även kan kopplas till terrorattacken mot New York den 11 september 

2001.  
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Stephen Keane menar, som tidigare nämnts, att katastroffilmer gjorda efter denna händelse 

har en annan ton än tidigare filmer inom samma genre. Detta går att se i The Day After 

Tomorrow där New York som, trots att det inte går att göra något för att förhindra den 

stundande istiden, ändå klarar sig undan de skador av enorma proportioner som staden i 

tidigare katastroffilmer drabbats av. Keane menar att det efter terrorattacken har höjts kritiska 

röster mot att producera en film av det här slaget - med New York som centrum för 

katastrofförloppet - så nära inpå den 11 september. Därför får New York och Frihetsgudinnan 

stå kvar, trots att staden är täckt av is. Frihetsgudinnans fackla får här bli en symbol för hopp 

och framtidstro.   

Det skapas även en slags samproduktion då filmmakare tar katastrofscenarion som har synts i 

nyhetsmedia och omvandlar det till underhållning i form av spelfilm. Här presenteras 

katastrofen på ett förenklat och populariserat sätt, för att underhålla publiken. Även om de 

katastrofer som sker i The Day After Tomorrow och Flood mycket väl skulle kunna ske i 

verkligheten – faktum är att den i Flood på sätt och vis redan har skett i och med Katrina - 

förstår man att filmerna verkligen tar katastrofen till sin spets, och ökar spänningen genom att 

lägga på enorma mängder specialeffekter. Samma sak gäller i The Core. Hur extrem 

katastrofen än verkar, finns det alltid i filmens värld en lösning för att publiken ska få sitt 

lyckliga slut. Samma spänning och engagemang skapas inte hos en publik om exempelvis 

karaktärerna i The Core bara hade suttit ångestfyllt och inväntat Jordens undergång.  

Att naturen löper amok är ytterligare något som blir en gemensam nämnare för alla tre 

filmerna. Men hur bra eller dåligt det går att kontrollera detta varierar. I Flood går det ändå 

någorlunda bra att kontrollera naturen och katastrofens framfart, genom vetenskapen lyckas 

man att hitta en väg för att mildra katastrofens konsekvenser. I The Day After Tomorrow är 

det å andra sidan omöjligt att kontrollera naturens beteende, medan det i The Core är fullt 

möjligt att avhjälpa en större katastrof med hjälp av teknikens utveckling. Gemensamt för 

filmerna blir ändå att det faktiskt går att göra något, även om lösningen i The Day After 

Tomorrow och Flood i sig inte är permanent eller ultimat.  

Trots att bara två av filmerna är Hollywoodproduktioner, går det ändå att se flera av de 

karaktärsdrag som John Sanders hävdar existerar i katastroffilm, även i den tredje filmen. I 

alla tre filmerna återfinns, givetvis då det annars inte skulle blivit någon katastroffilm utan 

dem, vardagen som abrupt avbryts av avvikande, våldsamma händelser, ”hjälten” som 

överlever de våldsamma katastroferna och slutligen att katastrofen inledningsvis orsakar 
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enorm förödelse och massdöd. I och med denna massdöd flyttas fokus över till en liten grupp 

karaktärer som filmen fortsätter att följa fram till slutet. Detta går att se i de tre filmerna 

genom besättningsmedlemmarna i The Core, som alla har olika bakgrunder och 

personlighetsdrag, men som tillsammans ska få Jordens kärna att åter börja snurra. I Flood 

visas detta också tydligt på så sätt att det är ett antal människor från olika myndigheter som 

tvingas samarbeta för att avstyra katastrofen. I The Day After Tomorrow är det däremot inte 

endast en grupp i fokus. Här ser vi Hall och hans två teammedlemmar, Halls son och hans 

vänner som är instängda i biblioteket, samt professor Rapson och hans team som befinner sig 

i ett iskallt Skottland.  

Något annat som är gemensamt för de tre filmerna är att det är teamwork som blir lösningen 

för hur miljöproblematiken ska bemötas. Visserligen är alla nyckelkaraktärer starka individer, 

men det är i grupp som deras styrkor lyfts fram och verkligen får ett syfte. Detta syns tydligast 

i The Core där alla karaktärerna är olika och det är det som i slutet blir deras styrka. Även om 

några av medlemmarna har fått offra sig på vägen, har de gjort det för gruppens överlevnad. 

Samma scenario finns även i The Day After Tomorrow och Flood; i den förstnämnda är det 

Frank som offrar sig för teamet, och i Flood är det Morrison som ger upp sitt liv för sonen och 

resten av Londons befolkning. Allt det här kan vi se finns i Sanders lista över koder och 

konventioner för katastroffilm.  

Hur vetenskapsmännen går emot det politiska etablissemanget och den etablerade 

forskningen, är något som syns i både The Day After Tomorrow och Flood. De måste då 

övertyga etablissemanget om att deras forskning stämmer och att deras modeller är de rätta. 

Gemensamt för de båda filmerna är att vetenskapsmännen faktiskt lyckas övertyga 

politikerna, och i och med detta upprättas de i rollen som experter. Det tolkar vi som att 

filmerna vill öppna våra ögon för att miljöförstöringen har gått alldeles för långt, och att vi 

måste börja tänka om innan det är för sent. I The Core är fallet ett annat och 

vetenskapsmännen behöver inte kämpa mot något etablissemang för att bevisa sin expertis. 

Men trots detta säger denna film samma sak som de två ovanstående: människan har utvecklat 

för mycket saker som inte är bra för vår miljö och vårt klimat, men med rätt forskning och 

teknik kan vi lätt avhjälpa den skada som har skett.  

 

* 
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Men hur ser då kritikerna på hur vetenskapsmännen och vetenskapen blir representerade i 

filmerna? Varken The Core eller Flood tycks ha väckt särskilt stor uppmärksamhet eller 

skapat någon debatt i media. Den film som tydligast verkar ha väckt uppståndelse är The Day 

After Tomorrow. En del kritiker menar att en okunnig publik kan missta den extremt 

tillspetsade vetenskapen i filmen för sanning, och att Hollywood inte bör vara en förmedlare 

av forskningsresultat. En annan kritik är att filmer av det här slaget har som syfte att skrämma 

publiken till handling, detta enligt Matt Nisbets artikel ”Evaluating the Impact of The Day 

after Tomorrow” i Science and the Media i juni 2004. The Day After Tomorrow är inte 

Hollywoods första försök till att manipulera publiken genom sin skrämselteknik. Som vi 

tidigare nämnt var atombomben under 1950-talet ett fenomen som flitigt gestaltades i film, för 

att visa vad fortsatt utveckling av vätebomben kunde leda till. Även här drogs det till sin spets 

och överdramatiserades för att skapa en reaktion hos publiken.  

The Day After Tomorrow skapade också en viss debatt, i alla fall i USA, då många såg filmen 

som en kritik mot Bush-administrationen och dess klimatpolitik. Bland annat gjorde den 

tidigare vice presidenten Al Gore ett uttalande, där han hävdade att filmens forskning förvisso 

är överdriven och dramatiserad, men att The Day After Tomorrow ändå blir viktig eftersom 

den gör människor uppmärksamma på att den globala uppvärmningen är ett aktuellt problem 

som måste åtgärdas.  

Men trots att dessa tre filmer väckte olika stor uppståndelse i medievärlden, har de ändå en 

viss genomslagskraft i och med den publik de automatiskt når. Deras främsta syfte är inte att 

väcka en debatt och påverka människor i deras åsiktsbildande, utan att underhålla en publik 

och spegla vårt samhälle, så som vi upplever det. Och kanske kan de, i och med detta, väcka 

en liten tanke och så ett frö som får oss att tänka framåt. 
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