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Inledning 

Tiden vi lever i är fylld av teknik och snabb utveckling. Vi kommer dagligen i kontakt med 

teknik utan att lägga vidare fundering kring att den faktiskt ens finns där. Vi tar den för given, 

troligen eftersom det blivit en så naturlig del för oss att interagera med den. Hur kommer då 

tekniken och människan samverka i framtiden, och hur gestaltas detta i en populärkulturell 

text så som TV-serien Futurama? Vi är intresserade av hur människan kan tänkas använda sig 

av teknik i framtiden och hur synen på tekniken ser ut. Det är för oss även intressant att 

diskutera föreställningen om det mänskliga och hur denna uppfattning gestaltas i Science 

Fiction. Inom Sci-Fi interagerar människor ofta med karaktärer som är från andra planeter och 

galaxer eller med intelligenta maskiner. Dessa ”andra” möts ibland med föreställningen om 

att de saknar ”det mänskliga” som t.ex. empatisk förmåga. Kan det vara så att dessa karaktärer 

snarare accentuerar människans egna tillkortakommanden på det området? I 

framtidsgestaltningen förekommer en problematisering kring vår samtid, som för oss är 

intressant då Futurama varken målar upp någon utopisk eller dystopisk framtid. Vi hamnar 

snarare i en kanske, för åskådaren, troligare hybrid av de båda. 
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Syfte 

Vi vill med denna uppsats undersöka hur det framtida tekniksamhället gestaltas i 

populärkultur. Främst är vi intresserade av att se hur vår samtids teknik-kultur återspeglas i ett 

porträtterat framtida samhälle. Istället för att välja en klassisk film eller serie inom Science 

Fictiongenren ville vi titta på en serie producerad i vår teknologiska samtid. Till detta har vi 

valt att använda serien Futurama eftersom den utspelar sig i år 3000 och är en del av vår tids 

populärkultur. Syftet strävar också till att undersöka vad Futurama som text genererar för 

betydelse och vad den kan återspegla tillbaka av framtiden, samhället och kulturen till oss.  

 

 

Frågeställningar 

 Hur porträtteras det framtida tekniksamhället i Futurama? 

 Vilka negativa och positiva aspekter med tekniksamhället i Futurama kan vi se, och 

hur korresponderar dessa med vår samtid?  

 Hur definieras det mänskliga? 

 

Disposition 

Efter ovanstående redogörelse för syfte, frågeställningar följer presentation av litteratur. Här 

efter följer ett avsnitt där vi kommer att presentera de teoretiska modeller vi applicerar på 

Futurama. Direkt efter den teoretiska delen följer metod kapitlet, där vi beskriver hur vi ska 

bearbeta materialet. Som bakgrund följer en beskrivning av TV-serien Futurama och ett 

avsnitt som beskriver det breda begreppet visuell kultur. Sedan går vi in på den nyfikenhet 

som mänskligheten besuttit så länge kring framtiden, men också tänkande kring kropp och 

identitet. För att få en bättre bild av karaktärerna och deras roll i serien följer en beskrivning 

av dessa. Analysen är uppdelad per avsnitt i en denotativ och konnotativ analysdel. Detta följs 

av en sammanfattande analys som sammanställer våra iakttagelser samt en avslutande 

diskussion kring vad vi kommit fram till och förslag på vidare forskning.  
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Litteratur 

Den främsta litteratur som legat till grund för uppsatsen är Simon Lindgrens bok 

Populärkultur - teorier, metoder och analyser och Practices of looking av Marita Sturken och 

Lisa Cartwright . 

 

Populärkultur – Teorier, metoder och analyser, 2005 

I denna bok ger Simon Lindgren en introduktion till analys av populärkulturella texter hur 

mening skapas i dessa. Lindgren bygger sin teori och metod på en form av semiotik. 

Modellen Lindgren förespråkar är introducerande och lättillgänglig som inkörsport till en 

förståelse av hur bilder kan analyseras utifrån sitt meningsbärande. 

 

Practices of looking; an introduction to visual culture, 2005.  

Även detta är ett introducerande verk, men mycket mer omfattande än Lindgrens. Sturken och 

Cartwright går mycket djupare in på teorierna kring hur åskådaren skapar mening i bilder. De 

fördjupar även hur bilder i sig kan brytas ner i olika meningsbärande strukturer. 

 

Empiriskt material och urval. 

Till grund för vår analys har vi tittat igenom de 72 avsnitt som finns av serien. Ganska tidigt 

anade vi att säsong 1 skulle ge oss mest information kring våra frågeställningar, då mycket 

fokus låg i skillnader mellan idag och tiden då Futurama
1
 utspelar sig i. Tillslut bestämde vi 

oss för att fokusera på de två första avsnitten ur första säsongen och de två första avsnitten ur 

säsong två. Dessa avsnitt kommer få representera serien i stort då vi anser oss kunna utröna 

relevant information i dessa för vår undersökning. Dessutom ser vi möjlighet i att hantera 

materialet lättare inom tidsramen för uppsatsen genom att lägga stort fokus på få avsnitt. 

Följande avsnitt har valts ut: 

 

 ”The Spacepilot 3000” 

 ”The Series Has Landed” 

 ”A Flight To Remember” 

 ”Mars University” 

                                                 
1
 Futurama, 20th Century Fox television, 1999-2003, Matt Groening 
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Teoretiskt perspektiv 

Vi kommer att använda oss av Simon Lindgrens semiotiska textanalys i studiet av Futurama 

eftersom den lämpar sig väl i studier av hur medietexter skapar vår sociala värld. Till exempel 

kan vi få hjälp med att undersöka hur sociala identiteter skapas och förändras genom vår 

förståelse av texter. Med texter avser vi alla slags meningsbärande kulturella uttryck, d.v.s. 

allt från Tv-serier till reklamskyltar
2
.  

 

Vi har liksom Lindgren valt den väldigt breda förståelsen av termen text för att vi menar att 

alla kulturella uttryck är meningsbärande precis som språket är bärare av mening. Den 

medietext som vi skall undersöka är inte enbart gestaltad genom tal eller skrift och måste 

betraktas som mer än bara talat och skrivet språk. Den är en visuell produktion som med 

fördel bör angripas semiotiskt. Vi använder den modifierade versionen av Roland Barthes 

modell för semiotisk textanalys som Lindgren förespråkar
3
. 

 

Futurama som studieobjekt kommer att benämnas som text i enlighet med denna modell. Där 

texten är uppbyggd av tecken, kan vi som åskådare eller konsument av texten skapa mening åt 

texten genom dessa tecken. När vi talar om tecknens funktion för vår förståelse och tolkning 

av texten måste vi klargöra tecknens egenskaper. Tecken kommenterar inte bara världen: de 

är i sig själva saker i världen – särskilt i den sociala världen. Därmed förmedlar de inte bara 

betydelser, utan producerar dem. Dessutom producerar tecken flera olika betydelser, inte bara 

en betydelse per tecken. 

 

Det är genom dessa tecken vi ska avkoda vår text, Futurama. Vi kommer att undersöka både 

de visuella tecknen i bildspråket samt de språkliga tecknen i dialog och text som förekommer 

i avsnitten, bland annat vad gäller den stereotypiska förståelsen av Science-fiction genren. Det 

som menas är att kulturella uttryck inte bara återspeglar världen omkring oss utan även ger ett 

sätt att uppfatta och förstå den. Denna förståelse får vi genom de olika funktioner som tecknen 

har. Lindgren skriver att tecken har ett flertal funktioner, genom vilka vi får förståelse för hur 

de ska läsas
4
. Lindgren har valt att bygga teorin på att tecknen har sju funktioner, så ska dock 

inte vi göra. Vi ska också tydliggöra de funktioner vi tycker lämpar sig bäst till vårt material 

                                                 
2 Simon Lindgren, Populärkultur – teorier, metoder och analyser, Liber AB, Malmö, 2005 s. 62. 
3 Ibid s. 80. 
4 Lindgren s. 65. 
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och att dessa funktioner är beroende av och sammanbundna med varandra, och påverkas, 

förstärks eller rentav döljs av varandra. 

 

Tecknens referentiella funktion är deras förmåga att tydligt referera till något och frambringa 

ett visst innehåll. Detta brukar framgå tydligt i t.ex. reklamannonser, då dels ord och bild får 

oss att förstå vad det är för produkt, och vilka egenskaper som är viktiga att upplysa 

konsumenten om. När vi ser annonsen kanske vi känner igen produkten på bilden som en 

”dammsugare” och egenskaperna som orden bildar kanske vi förstår som ”kompakt”, ”tyst”, 

”energisnål” och ”hygienisk”. Våra erfarenheter låter oss avkoda det som en annons för 

dammsugare och att det är något vi känner till existerar. Den här teckenfunktionen refererar 

till verkliga förhållanden och omständigheter. Den referentiella funktionen är således sättet 

tecken gör gällande att något är på ett visst sätt.  

 

Tecken har även en metaspråklig funktion, genom vilken det antyds i relation till vilka koder 

tecknet ska bli förstått. När man undersöker eller betraktar en text blir man snart medveten om 

vilken typ av text det rör sig om. Med ett större utbud av Tv-kanaler har vi blivit bra på att 

urskilja olika genrer och format som flimrar förbi när vi zappar genom kanalerna. Det kan 

räcka med bara några bildrutor för att urskilja en nyhetssändning, en action-film eller en 

dokumentär.  

 

På liknande sätt kan vi när vi går igenom pappershögar vid skrivbordet snabbt urskilja vad 

som är räkningar, brev eller delar av en uppsats. Dessa bedömningar gör vi nästan omedvetet 

och det betyder att vi ordnar texter och tecken innan vi börjar läsa dem
5
. Vi kan göra detta 

tack vare ledtrådar vi får i form av ljud och bildspråk samt sidhuvuden och typsnitt. När 

tecken ger information genom formen uttrycker de nästa funktion, den formella. Både den 

metaspråkliga och den formella funktionen berättar hur tecknen ska läsas
6
. 

 

Slutligen har tecknen en kontextuell funktion som anger det sammanhang eller den kontext de 

ska förstås i förhållande till. De andra funktionerna påverkas så klart av den sociala kontext 

som ett tecken eller en text har skapats i. Tecken måste referera till någon kontext för att 

kunna förmedla mening
7
. Exempelvis refererar Futurama ofta till vår samtida populärkultur 

                                                 
5 Lindgren s. 67. 
6
 Ibid s. 68. 

7
 Ibid. s. 70. 
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och filmer i sina avsnitt. Detta refererar till den kontext serien skapades i, och som ger 

åskådaren en igenkänning av ett tema som kanske hade blivit för främmande i Science-fiction 

miljö. 

 

Metod 

 

                                                 
 Lindgren s. 80ff. 

  Ibid s. 82. 
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Futurama 

Futurama
10

 är en TV-serie som började sändas 1999 i USA
11

. Skaparen bakom verket är 

amerikanen Matthew Abram Groening som även ligger bakom den populära serien om 

familjen Simpson. Futurama består av 72 avsnitt varav varje avsnitt är ungefär 20 minuter 

långt. På Comedy Centrals egen hemsida beskrivs Futurama vid en serie som strålar både 

samtida kultur och Science Fiction.
12

 Den tar sin början i New York, nyårsafton 1999, där vi 

finner det lata pizzabudet Philip J. Fry i sitt till synes olyckliga liv där flickvännen precis gör 

slut.  Genom att bli lurad på en pizzaleverans till en forskaravdelning tar hans klantighet vid 

när han faller bakåt in i en kapsel. I denna blir han nedfryst och tinar upp lagom till nyårsafton 

2999, i en stad som numera heter New New York. Följaktligen får vi följa huvudkaraktärens 

äventyr som budbärare på företaget Planet Express med sina nya vänner; cyklopen Leela, 

Roboten Bender och Professorn, som även är släkting till Fry. Futurama är en Science 

Ficitonsatir med rymdäventyr bland intergalaktiska konspirationer, mutanter, utomjordingar 

och planeter. 

 

Visuell kultur 

När vi undersöker serien har vi tagit hjälp av Sturken och Cartwrights bok Practices of 

looking, som vi ser användbar när vi tittar på rörliga bilder och försöker urtolka material 

utifrån dessa.

                                                 
10

 Futurama, 20
th

 Century Fox television, 1999-2003, Matt Groening 
 http://akas.imdb.com/title/tt0149460/, 2008 -11-13. 

 http://www.comedycentral.com/shows/Futurama/about/index.html , 2008 - 11-13. 
  
Lisa Cartwright, Marita Sturken, Practices of looking – an introduction to visual culture, Oxford University 

Press, 2005, s. 260. 

 Ibid s. 1. 

 Ibid s. 2. 

http://akas.imdb.com/title/tt0149460/
http://www.comedycentral.com/shows/Futurama/about/index.html
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Den artificiella människan  

Under tidigare delen av 1900-talet kom det fler mycket fler historier kring androider och 

robotar. Androider är en term inom genren av Science Fiction för den artificiella människan. 

Dessa avspeglade både rädslan och nyfikenheten som maskinåldern tillförde. Fantasin kring 

framtiden som funnits och finns hos oss, har ofta ifrågasatt människans egen existens och vad 

vi faktiskt är.
17

 

 

Liksom Mikaela Lundahls artikel Mer människa än människan själv, tar boken Replications 

av J.P Telotte i första kapitlet om vår imaginära mänsklighet upp Donna Haraways 

cyborgmanifest. Telotte beskriver detta följande: 

 

”As a feminist and Marxist scholar, Haraway is mainly interested in vividly illustrating 

how the technological has become a force of cultural production, generating a discourse 

that shape our sense of biology, for example , and has bound woman into a set of „social 

relations‟ from which they need liberation”
18 

 

Enligt Telotte lägger Haraway fokus på politiska frågor som hon anser har kommit att 

dominera människans tänkande kring kropp och identitet. För tekniken har uppenbarligen 

inverkat på människan. Telotte skriver att den frekvent förekommande cyborgen hos Donna 

Harraway är en viktig metafor för det postmoderna i sen 1900-talskultur. Det går att utläsa en 

diskussion hos Haraway där hon talar om ”the self” vilket beskrivs otydligt av Telotte men 

som går att tolka till att bilden av vår fantasimänniska snarare ger oss ledtrådar av vår egen 

samtid.
19

 Det artificiella kan sägas fungera som en förlängd arm av intelligens eller pålagda 

egenskaper till samtidens människa. En större, bättre människa, en Homosapiens 2.0. 

 

Tolette nämner John Cohen‟s Human Robots in Myth and Science, och att Cohen i sig anser 

att med möjligheten att resa i rymden och rymdvarelser i sig har roboten och androiden 

                                                 
 Cartwright, Sturken, Practices of, s.4. 

17
 J.P Telotte, Replications - A Robotic History of the Science Fiction Film, University of Illinois Press, Urbana 

and Chicago, 1995, s. 29. 
18

 Ibid s. 30. 
19

 Ibid, s. 31. 
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kommit att stå för en central representation av Science Fictionlitteratur.
20

 Vi har också tagit 

hjälp av en essätext utav Michael Godhe, Existentiell resa med förnuftstro och strålpistol, 

publicerad i Svenska Dagbladet 2002. Denna är intressant då den diskutera kring vad som kan 

sägas utgöra det mänskliga i Science Fiction, med exempel på hur detta uppdagas i tv-serien 

Star Trek från 1960-talet i fokus. I denna essä infinner sig tekniken som en central faktor som 

ställs mot mänskligheten.
21

 

 

                                                 
20

 Telotte s. 31. 
21

 Michael Godhe, Existentiell resa med förnuftstro och strålpistol, Svenska Dagbladet, 2002. 
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Beskrivning av huvudkaraktärer  

Fry – Huvudkaraktären från vår egen samtid. Nedfrusen år 1999, 

vaknar upp 1000 år senare. Fry porträtteras som en tämligen 

ointelligent ung man, men även han har sina ljusa stunder. Han kan 

komma med idéer men inte alltid av den bästa sorten. Fry är släkting 

med Professorn och börjar arbeta för hans företaget Planet Express.  

 

Professor Farnsworth – Är vår tids stereotyp av den halvt tokige 

västerländske gamla vetenskapsmannen, projicerad i framtiden med 

glasögon och vit rock. Den gamle mannen äger ett stort laboratorium 

där han uppfinner mer eller mindre intelligenta saker. Han är ägare av 

företaget Planet Express samt ett stort rymdskepp som används i 

nästan varje avsnitt till att leverera paket till 

företagets kunder.  

 

Bender – Blir Frys första vän i år 3000. Bender kan sägas vara en 

android eftersom han har så många mänskliga egenskaper, så som att 

tala fritt och den egna viljan. Professorn anställer Bender på 

budföretaget.  

 

Leela – Leela är cyklopen, eller människan med ett stort öga. Över 

lag utstrålar hon starkt självförtroende såvida det inte kommer till 

diskussioner kring hennes öga. Leela är väldigt självständig och står 

för den omtänksamma modiga kvinnan som även hon arbetar på 

Planet Express. Hon är kapten på Professorns rymdskepp och är 

ofta den som kommer med intelligenta lösningar till de olika 

problem som gruppen stöter på. 
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Analys 

Nedan följer analysen där vi delat upp avsnitten i en denotativ del och en konnotativ del.  

Detta har vi gjort för att läsaren inte ska glömma bort beskrivningen som ligger till grund för 

analysen. Avslutningsvis knyts analysen samman i en sammanfattande del. 

 

”The Space pilot 3000”22 

Denotativ analys 

I det första avsnittet bekantar vi oss med Fry som är ute på sin cykel för att leverera pizza på 

nyårsafton år 1999 i New York. Han passerar en pub fylld med firande människor. I fönstret 

hänger en banderoll med texten ”Happy new year” och under den är puben skyltad som 

”O‟Grady‟s Pub”. I en korsning måste han vänta på att en taxi ska passera, i taxin visar sig 

hans flickvän sitta med en annan kille. Fry ropar till henne och undrar vart hon ska. Hon 

svarar ”It‟s not working out, Fry. I put your stuff out on the sidewalk”, samtidigt som taxin 

åker vidare med väldig fart. Medan han cyklar vidare upprepar han mantrat ”I hate my life” i 

snabb takt. Han hamnar invid en skyskrapa och låser fast cykeln. Men innan han hunnit in 

kommer en man och stjäl cykeln och hälsar Fry ett gott nytt år. Fry tar hissen upp och hamnar 

vid en dörr med skylten ”Applied Cryogenics – No power failures since 1997” och man har 

tejpat upp en lapp för att korrigera årtalet. Bakom dörren finns ett rum med kontrollpaneler 

och ett stort fönster med utsikt över stadsrummet. Mot väggarna står stora kapslar uppradade 

med små genomskinliga fönster. Rummet är öde och när Fry kommer in han ropar ”Hello! 

Pizza delivery for eehh…”, han tar upp lappen med beställarens namn, ”I.C Wiener”. 

 

Fry blir ännu mer stött över sitt misslyckade liv och sätter sig för att skåla med sig själv över 

ännu ett värdelöst millennium. Samtidigt får man se hur människor världen över räknar in det 

nya året. Precis innan tolvslaget och hans skål tippar stolen och han faller baklänges in i en 

kapsel bakom honom. Dörren slår igen och han fryser till. Vi ser en timer på kapseln som 

vrids om och digitala siffror indikerar oss att Fry blir nedfrusen i 1000 år.  

 

Medan 1000 år tickar iväg ser vi i det stora fönstret utanför hur stadsrummet förstörs av 

utomjordingar, återuppbyggs i ett medeltidsliknande landskap, för att sedan förstöras igen och 

återuppbyggas upp till det som Fry vaknar upp i, nyårsafton till 3000. Ett pling, likt från en 

mikrovågsugn ljuder och dörren till kapseln öppnas. Ut kliver Fry omedveten om vad som 

                                                 
22

 Futurama, Space pilot 3000, 20
th

 Century Fox television, 1999, Matt Groening 
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just skett. Han snubblar yrvaket fram till det stora fönstret och inser att han är i framtiden. 

Och tänker på sina föräldrar, arbetskamrater och flickvän och han inser att han aldrig kommer 

träffa dem igen, då utbrister han i jubel. Dörren till rummet öppnas och en man i lång vit rock 

utbrister: “Welcome to the world of tomorrow! Come your destiny awaits!” Han hänvisas till 

en dörr som öppnas uppåt in i taket, Fry blir fascinerad och tittar upp i dörrspringan: ”Cool 

just like in Star Tre… Ouh!” - dörren träffar honom i huvudet på vägen ner. Fry möter Leela 

som arbetar i samma byggnad, som ”Fate Assignment Officer”. Hon förklarar att det är 

nyårsafton 2999 och att hon vill tilldela Fry ett yrke och gå hem för dagen. Fry får lägga sig 

naken på en brits under en maskin som kallas “The Probulator”. Leela syns trycka på 

kontrollpanelen och Fry skriker till. Sedan skrivs ett papper ut som konstaterar att Fry har en 

levande släkting i “New New York”. Kort efter sitter de på ett kontor och Leela skriver in 

Fry‟s uppgifter i datorn. Samtidigt bestämmer sig Fry för att ta tillvara på sin nya chans, och 

inte bli en ”loser” igen. Då piper datorn till, den har beräknat vilket yrke Fry är bäst lämpad 

för; varubud. Fry uttrycker sitt missnöje över att återigen bli bud, han gillar inte ens jobbet. 

Men om han vägrar kommer han bli skjuten genom en kanon in i solen. Leela förklarar: 

“Well, that‟s tough! Lots of people don‟t like their jobs, but we do them anyway. You Gotta 

do, what you gotta do”, samtidigt som hon pekar på en plansch med det sistnämnda budskapet 

och en arbetare som gör tummen upp.      

 

Hon tar fram ett tångliknande verktyg som ska injicera hans karriärschip. Fry flyr då från 

Leela och byggnaden. Han kommer ut i den röriga och trånga stadsmiljön där allt verkar gå i 

superfart och Fry stirrar på det nya stadsrummet. Han hittar snart det nya transportmedlet, ett 

nätverk av rör som går kors och tvärs genom staden som transporterar personer mellan olika 

hållplatser. Efter en åktur med dessa ställer sig Fry i en kö till vad han tror är en 

telefonautomat. Där träffar han för första gången roboten Bender. I själva verket är det en 

automat där människor och robotar kan avsluta sitt liv. För en liten summa kan en person 

ställa in med vilka medel denne vill ta död på sig själv i automaten. Bender har bråttom och 

går tillsammans med Fry in i automaten. Fry inser snabbt att det inte är en telefonkiosk han 

klivit in i. Precis när de ska bli dräpta av maskinen lyckas han hålla dem båda kvar i livet 

genom att ducka för några attacker från en robotarm beväpnad med kniv. 

 

Eftersom Bender inte hade något mer planerat för dagen föreslår han att de ska gå och bli 

fulla. De hamnar på en bar som är identisk med den som Fry cyklade förbi nyårsafton 1999, 

med ett undantag, namnet är numera “O‟Zorgnax‟s Pub”. Medan de sitter på puben får de syn 
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på Leela som fortfarande jagar Fry. När de ska till att fly får hon syn på Fry och jakten 

fortsätter.  

 

De hamnar till slut på ett museum, en äldre fin byggnad som har fritt inträde på tisdagar. 

Lobbyn är full av kända bevarade huvuden som kan tala. Dessa huvuden är ur vår egen samtid 

och ur svunnen tid. Vi ses exempelvis Leonard Nimoy, Pamela Andersson och gamla 

amerikanska presidenter. Dessa står i små glasbehållare innehållandes en genomskinlig vätska 

och själva huvudet. Under behållaren står namnet på den person huvudet tillhör. Snart 

kommer Leela och två poliser ikapp dem på museet. Den ena polisen är människa och den 

andra är robot. När de båda poliserna ska gripa Fry tar de till övervåld och börjar slå Fry med 

ljusbatonger. Då griper Leela in och slår ner dem. De försvarar sitt beteende med ”That‟s our 

job, we‟re police officers. Yeah, you know the law; you gotta do what you gotta do”. Bender 

och Fry flyr ner i underjorden. Skiktet under den moderna staden består av det gamla New 

York. Vi möts av ett New York med nedslitna tomma byggnader förlagda i totalt mörker. De 

har i princip skapat ett helt nytt lager ovanpå den sönderbombade staden. Nere i underjorden 

hinner Leela ikapp Fry och Bender. Fry talar till henne om hur han känner sig utanför. Leela 

bestämmer sig till slut för att ta bort sitt chip, samtidigt uttrycker hon en oro över vart de ska 

ta vägen som arbetsdesertörer. Fry kommer ihåg att han har en släkting vid liv som han 

hoppas de kan snylta på. Han håller upp utskriften han fick efter undersökningen med 

uppgifterna om sin släkting. 

 

Kort därefter hamnar vi hemma hos professorn där ljudet av en TV står på i bakgrunden. 

Professorn vill självklart ha ett bevis på att Fry är hans avlägsne farbror och tar fram en liten 

maskindosa. För att se om det finns ett släktband räcker det att stoppa in ett finger i en liten 

dosa samtidigt som den eventuella släktingen gör precis samma sak. Är ni släkt lyser en stor 

glödlampa. Inne i professorns laboratorium hittar vi ett stort grönt rymdskepp. När de pratar 

om rymdskeppet knackar poliserna från museet på dörren. De ska gripa arbetsdesertörerna, 

Fry och de andra måste fly i rymdskeppet. För att ta sig ut med skeppet öppnas en lucka i 

taket och skeppet vinklas uppåt till en viss lutning. Under den klassiska nedräkningen på 10 

sekunder för start, får vi se sekvenser från resten av världen men även utanför jordklotet, där 

nedräkning för det nya året pågår, liknande den i början av avsnittet. I Egypten syns 

människor stående vid en pyramid som svävar samtidigt som den roterar. I rymden ser vi 

gröna utomjordingar som häller upp drycker i glas samtidigt som de räknar ned. Inne i det 

tidigare nämnda museet räknar flera huvuden ner och i Nya New York är människor samlade 
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kring en hög byggnad med stora nedåttickande digitala siffror. Precis när rymdskeppet skjuts 

upp i luften exploderar raketer i alla möjliga färger.  

 

Konnotativ analys  

Frys cykeltur genom det nyårsfirande New York och de åtskilliga som träffas och firar 

tillsammans, får honom att framstå som en ganska ensam person. O‟Grady‟s Pub verkar vara 

full av folk som inte har någon annanstans att ta vägen för att fira nyår, men för kvällen har de 

vänner i vad som verkar vara samma sits på puben. Denna ensamhet, eller Frys sociala 

misslyckanden cementeras av det nonchalanta sättet som hans flickvän gör slut med honom 

på. Fry verkar ständigt bli överkörd av personer runt omkring honom. Vi blir inte överraskade 

av att Fry nästan som ett mantra upprepar att han hatar sitt liv medan han cyklar vidare med 

sin pizzaleverans. Samtidigt passerar han fler sällskap som ska fira in det nya millenniet. Vi 

får intrycket av att Fry är ganska misslyckad som människa, han verkar sakna vänner och 

flickvännen överger honom godtyckligt för en annan kille. Detta gör att det går att misstänka 

att Fry på något sätt saknar förmågan att hantera de sociala koder som finns i hans omgivning.  

 

Fry verkar vara så trött på sitt liv att han ignorerar stölden av sitt liv, han rör inte en min när 

han inser vad som händer, och tjuven önskar honom ett gott nytt år. Skylten på dörren till 

pizzabeställaren säger en del om seriens inställning till vår tids teknologiska kommersialism. 

Skylten ”Applied Cryogenics – No power failures since 1997” och den uppklistrade 

korrigeringen till -97 är väldigt oroväckande. En sådan skylt får företaget att framstå som 

väldigt oseriöst och därmed även Cryotekniken som en fantasi för de rika som inte känner att 

de kan överge det de har samlat på sig under sin livstid. Rummet som finns bakom dörren är 

stort och öde förutom de stora glaskapslarna. Det tjocka lagret damm på frystankarna, som vi 

föreställer oss att det måste vara, med tanke på företagets namn, bådar inte gott. Fry 

understryker sin känsla av misslyckande när han kommenterar busbeställningen med att han 

trodde att vid den här tidpunkten i livet skulle det vara han som busringde. Frys ensamhet i 

världen förstärks ytterligare genom kontrasten mellan hur han skålar för sig själv och bilderna 

som visas av lyckliga människor som världen över räknar in det nya millenniet tillsammans, 

när de når ett ramlar Fry in i en öppen kapsel och blir infryst. Genom det stora fönstret i 

rummet med kapslarna ser vi hur de illustrerar att 1000 år passerar.  

 

Först får vi förstå att tiden går genom att man visar att dag och natt kommer och går allt 

snabbare. Sedan blir rymden utanför fönstret upplyst i ett konstant skymningsljus där 



 

15 

 

stadsrummet förändras genom ny bebyggelse, som förstörs av flygande tefat, som 

återuppbyggs för att förstöras igen. Den sista gången byggs enorma futuristiska skyskrapor 

upp. Detta etablerar för tittaren att det kan finnas en drastiskt förändrad värld utanför Frys 

kapsel, samtidigt som kapseln och skyskrapan den fanns i verkar vara intakt, så allt har 

möjligtvis inte förändrats. 

 

Det vi ser hittills är hur det målas upp en norm för det mänskliga varat. Och det är den sociala 

gemenskapen med andra människor. Att uppleva saker tillsammans och vara del i en grupp 

eller en gemenskap.  

 

Den första stadsbilden vi ser är genom det stora fönster som finns i det rum där Fry vaknar 

upp. En stadsbild som inte skiljer sig markant från idag i och med att vi fortfarande bygger 

byggnader på höjden och använder oss av reklamskyltar som gör sig tydliga i stadsrummet. 

Skillnaden mot idag är formen på byggnaderna som ser mer rundade ut. Trafiken färdas 

numera flera meter ovanför marken. Genom att ta till klassiska Science Fiction-grepp som den 

flygande bilen och ännu fler och större skyskrapor gör man tydligt för åskådaren att man 

verkligen är i framtiden. Vid horisonten kan man se flera rymdskepp lyfta, detta tyder på att i 

den här framtiden är rymdresor en mycket alldagligare syssla. 

 

Scenen där Leela Fry möts för att tilldela honom ett öde är intressant då den berättar en del 

om hur samhället fungerar i framtiden. Maskiner verkar räkna ut vilket yrke man är bäst 

lämpad för eller rentav genetiskt bäst anpassad till. Från att ha varit helt uppgiven i sitt gamla 

liv börjar Fry känna av att han faktiskt fått en andra chans att göra något vettigt av sig själv. 

Givetvis blir Fry missnöjd när han än en gång blir tilldelad yrket som ”delivery boy” eller 

varubud. Yrkestilldelningen verkar vara så starkt implementerad i samhället att alla ska ha ett 

så kallat karriärschip implanterat i handen. Detta konnoterar till ett slags maskerat 

övervakningssamhälle där yrkeskategori även övervakas, om det övervakas alls. Det kan lika 

gärna vara en förevändning för att kunna placera chip i alla. Diskussionen kring chippet och 

verktyget för att placera det i Frys hand leder till att han flyr ut i det framtida ännu mer 

hektiska New York. Han blir överväldigad av att allt går så fort runtomkring honom, trots att 

han kommer från New York som redan 1999 mycket väl bör anses som en hektisk och kaotisk 

miljö. Det framtida New Yorks stadsrum är fullt med märkliga varelser, farkoster och ett 

märkligt transportsystem i form av stora rör. Dessa nätverk verkar ha ersatt den gamla 
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tunnelbanan och framstår som en individualiserad kollektivtrafik. Det faller utanför det 

svenska språkbruket, men en ny form av ”public transportation” snarare.  

 

För att fly undan sin givna karriär bestämmer sig Fry för att fly med hjälp av detta komplexa 

rörsystem. Eftersom han aldrig har sett något liknande har han ingen aning om hur han ska 

använda det. Han misslyckas helt när han ska ta sig ur röret på en slutdestination. Fry blir 

kallad för turist av en förbipasserande man när han kastas ut från det genomskinliga röret, 

vilket visar på att han verkligen inte tillhör New York år 3000. 

 

I kön till vad Fry tror är en telefonkiosk träffar Fry för första gången roboten Bender. Bender 

verkar ha väldigt mänskliga personlighetsdrag. Efter att Fry retat upp Bender anstränger han 

sig för mycket med att spela nonchalant och lägger inte märke till att det är en 

självmordskiosk istället för en telefonkiosk. Han verkar inte heller reflektera över att folk 

kliver in i båset, men ingen kommer ut ur det. Bender tränger sig in i båset med Fry eftersom 

han har lite bråttom. Den artificiella rösten i båset låter precis som den i de automatiserade 

telefonkundtjänsterna vi är vana vid i vår tid och spelar på vår igenkänning av automatiserade 

tjänster. Det är otroligt mycket som skiljer sig från vår tid i det uppmålade framtidscenariot i 

Futurama men samtidigt återkommer små referenser till vår tid och en del ogenomtänkta 

saker i vår samtid. 

 

Baren O‟Zorgnax‟s Pub är en direkt referens till puben Fry cyklar förbi på nyårsafton 1999. 

Den puben var troligen grundad av en irländsk immigrant som kom till USA för att söka 

lyckan. Samma värdering lägger vi på den här puben, att det troligen är en invandrad livsform 

från en annan planet som kommit till jorden av en liknande anledning. Samtidigt är puben ett 

tecken för det sociala livet, ett liv Fry saknade i sitt gamla New York. Där hade han ingen han 

kunde gå på puben med. Givetvis undrar Fry varför en robot super, eller ens kan känna 

behovet av det. Varpå Bender svarar att han inte behöver dricka, han kan sluta när han vill. 

Något som vi kopplar till klichén från USA:nsk film och TV-program där det ibland kan 

förekomma personer i barer som ofta förnekar sitt beroende med just den motiveringen. Det 

framgår snart att Bender är en djupt deprimerade robot, som brukade böja balkar till 

byggandet av självmordsbås. Den känslomässigt labila roboten har förekommit tidigare i 

Science Fiction och även så robotar som varit mer specifikt depressiva.
23

 Detta drag hos 
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Bender förmänskligar roboten som företeelse i framtiden. De blir mer än bara 

hushållsmaskiner eller arbetskraft. Samtidigt kan man extrapolera känslospel och brister på ett 

sätt vi som åskådare eventuellt skulle ha svårt att acceptera i mänsklig karaktär. Men när man 

väl satt in tittaren i Science Fictionkontexten är detta fullt möjligt. 

 

Flykten från Leela för dem till ett museum, vilket enligt Bender är ett bra gömställe eftersom 

det är gratis på tisdagar. När de kommer in i museet är det helt öde. Det är ingen slump att det 

är Leonard Nimoys huvud som välkomnar dem till museet. På så vis kan man äntligen få in en 

referens till Star Trek som de allra flesta känner igen. Dessutom är de flesta bevarade huvuden 

kändisar eller mediepersonligheter på ett eller annat sätt. Det är vad man kan se ytterst få 

vetenskapsmän. Däremot har man samlat en skara gamla amerikanska presidenter. De tre 

presidenter som går att se i bild är Richard Nixon, Ronald Reagan och Bill Clinton. 

 

Poliserna som är med Leela för att omhänderta Fry om han vägrar sitt karriärschip är ett 

tecken som stärker att människa och robotmaskin arbetar sida vid sida i ett samhälle där det 

ses som fullt normalt. Det kan också sägas påvisa hur robotens status i samhället ser ut, i detta 

fall i nivå med människans. Dock har polisroboten fått repliker som ”I‟m gonna go 24
th

 

century on his ass” som refererar till en Scen i Quentin Tarantinos Pulp Fiction, där Ving 

Rhames karaktär ska hämnas sin egen kidnappning. Detta gör att man föreställer sig roboten 

som en etnisk stereotyp som är vanlig i amerikanska polisfilmer från 80-talet som till exempel 

Dödligt Vapen. Dessa poliser har batonger som kan konnoteras till Star Wars då det är 

ljusbatonger, som dessutom har lånat det välkända surrandet från Star Wars berömda 

ljussablar. Polisernas försvar av övervåldet mot Fry drar referenser till en del skandaler i vår 

samtid där poliser misshandlat gripna personer, bl.a. misshandeln av Rodney King i början av 

1990-talet.
24

  

 

Nere i underjorden ligger ruinerna av det gamla New York som ligger i spillror. De passerar 

resterna av Chryslerskrapan och Rockefeller Center. Här har man inte återuppbyggt ett dugg 

av det gamla samhället istället har man på i någon extrem modernistisk anda byggt New New 

York på en konstgjord platå ovanför marken där gamla New York låg. Fry minns tillbaka till 

sitt gamla liv och känner inte att han passar in i framtiden. Hela den värld han förstod är borta 
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och alla människor i den han kände. Han är fortfarande överväldigad av alla intryck i den 

värld han kommit till. Han har träffat en Cyklop och blivit vän med en robot. 

Hemma hos professorn finns det en mäng småprylar och verktyg utspridda lite överallt. 

Professorn själv är väldigt gammal och framstår som en ganska virrig och tankspridd man 

som ständigt går runt i en vit labbrock över pyjamas. Maskinen som bekräftar släktskapet till 

honom och Fry är bara en liten låda med en glödlampa på. Att lampan tänds är tydligen 

beviset på ett positivt resultat. Denna lilla anordning drar referenser till hur man designade 

tekniken i Science Fictionfilmer på 50-talet då man fick hitta på enkla men kreativa lösningar 

för att skapa en illusion av teknologiska framsteg. Framförallt verkar professorn glad över att 

äntligen ha någon att visa runt i sitt laboratorium, men främst för att han vill visa sina olika 

långa sladdar. Fry är istället fäst vid det stora gröna rymdskeppet som står där som vilken 

annan inventarie som helst.  

 

Under flykten vågar Fry ta initiativ och försöker få igång rymdskeppet, då han aldrig satt sin 

fot på ett rymdskepp någonsin lyckas han bara få igång kaffebryggaren. Leela tar över och 

startar nedräkningen till att skeppet lyfter. Då får vi se en liknande sekvens som den i början 

av avsnittet där vi får bevittna hur människor och rymdvarelser räknar ner till det nya året. 

Den här självreferensen visar på den förändring som skett sedan avsnittet började, samtidigt 

som vissa traditioner är universella. Och den gemenskap man samlas i för att fira denna 

högtid inte bara är ett mänskligt fenomen. Efter den spektakulära uppskjutningen med 

professorns rymdskepp erbjuder han trion jobb som besättning på skeppet, vilket resulterar i 

att Fry blir varubud trots allt. 

 

Då detta var ett pilotavsnitt så fungerar det mest för att etablera det universum som serien 

utspelare sig i för publiken. Därför utvecklades inte de teman vi sett i de senare avsnitten lika 

mycket. Även om det här avsnittet framförallt sa mer om samhällssystemet än om hur det 

mänskliga skapas, kan vi ändå se hur det framstår en bild av att det mänskliga inte är något 

unikt och fast vid den mänskliga varelsen utan är ett framställs som en helhetsbild baserad på 

personlighet, karaktärsdrag och framförallt brister och misstag. 
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”The series has landed”25  

Denotativ analys 
Introduktionen till avsnittet börjar med att professorn sätter i ett videoband som visar en 

reklamfilm för Planet Express på en stor skärm med många mätare och knappar. Bandet sätter 

han i ett litet fack där det även finns knappar för play, stopp, paus, bakåtspolning, 

framåtspolning samt volymreglage. Över kassettintaget står det VCR++ i ljuslila. Ett 

färgschema visar sig på skärmen och sedan spelas reklamfilmen upp med en slogan som säger 

att vår personal kan ersättas, men inte ditt paket. Professorn går sedan till köket för att ordna 

med frukost i ett kök med kylskåp, bänkar, skåp och en mikrovågsugn. På en av bänkarna står 

ett paket med gigantiska ägg större än professorn själv. Ett av dem kläcks och en stor 

fågelunge med stor orange näbb börjar skrika. Kort därefter hoppar vi till en annan anställd 

som precis är på väg till professorns laboratorium. Vi ser honom gå över ett övergångställe 

och fram till dörren. För att komma förbi ett galler innan dörren i sig måste han stoppa in en 

nyckel varpå gallret löses upp i ett smatter. I förbifarten vänder den anställde på en 

handskriven skylt som ursäktar att de har stängt, till att de ursäktar att de har öppet.  

 

Vid det runda bordet där de andra på företaget sitter och äter frukost står en tallrik med bacon, 

en tillbringare med mjölk, en skål med flingor, ett flingpaket och en grapefrukt. Bender sitter 

vid bordet med en ölflaska och rapar, medan professorn försöker välja ut en kapten bland 

besättningen. Valet faller på Leela och hon får gå in i ett närliggande rum för att skriva på ett 

kontrakt. Samtidigt leds Fry in till en viss Dr. Zoidberg som är företagets egen läkare. Han 

första reaktion på läkaren är rädsla då Zoidberg är en rosa krabbliknande varelse med sandaler 

och vit rock som sprattlar med sin tentakelklädda mun. De står och konverserar ett slag medan 

professorn skruvar av Benders huvud utanför rymdskeppet i laboratoriet. Han blåser bort 

damm och skakar huvudet nedåt i samband med att det trillar ut massor med skärp i form av 

kapsyler och gamla tuggummin. Medan Benders huvud blir rengjort passar resten av Benders 

kropp på att stjäla en av de anställdas plånbok. 

 

I följande scen lastas rymdskeppet med det paket som skall levereras. En mekanisk arm 

kommer ut från en lucka i undre delen av skeppet och drar åt sig paketet som sedan lastas 

ombord. Fry frågar Leela om paketets destination varpå Leela svarar månen. Väl i 

rymdskeppet ser vi förarhytten där Leela sitter i kaptensstolen, Fry längre bak i en stol vid en 

kontrollpanel och Bender som sitter i en ljusbrun soffa med en annan anställd längre fram i 
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hytten. Utanför laboratioriet syns mindre flygande farkoster medan rymdskeppet görs klart för 

start genom luckan i taket. 

 

Nedräkningen börjar och som tittare får vi se vyn inifrån skeppet utåt mot andra takfasader. I 

fören syns två kontrollpaneler på varsin sida om föraren. Var och en har olika displayer. En 

ser ut att likna en radar medan en annan ser målsökande ut. I taket hänger två displayer samt 

ett periskop. Fry rullar fram på en stol till Leela och frågar henne om han får sköta 

nedräkningen. När han hunnit räkna till 9 är de redan framme. Vid landningen på månen åker 

skeppet in i en kupol där ett litet hål öppnas och försluts. De landar och Leela vänder om 

nyckeln i låset varpå hon informerar att månen inte stänger förrän klockan nio. Fry kliver ut 

på månen samtidigt som han säger; ett lite steg för Fry. Sedan ser vi en lång kö med 

människor till Luna Park. Parken ser ut som ett typiskt nöjesfält ser ut idag med karuseller, 

bergochdalbanor, oändliga köer samt olika försäljningsstånd.  

 

Månen har öppettider och det finns vakter i parken som konfiskerar alkohol, vilket Bender får 

erfara. Då kastar Bender sin ölflaska i ansiktet på en maskot klädd som gubben i månen ur 

Science Fiction klassikern ”A trip to the moon”
26

. Flaskan fastnar i hans öga och han vänder 

sig mot kameran och ser plågad ut. Medan de går igenom nöjesfältet skymtar självspelande 

instrument fram, tävlingsstånd och souvenirstånd. Där finns både verklig skeeball där en boll 

skall kastas i ett serpentin rör, sedan finns det virtuell skeeball där besökaren får en hjälm med 

skärm och en kontroll att spela med. Ytterligare nivå av det hela är virtuell virtuell Skeeball, 

där besökaren bara sitter på en stol med en speciell hjälm med sladdar och mörka glasögon.  

 

Fry köper en magnet i ett av souvenirstånden och placerar den på Benders huvud, vilket 

skapar totalt kaos i robotens system. Bender börjar sjunga amerikansk folkmusik när han 

kommer i kontakt med magneter. Han säger att magneter stör ut hans hämningar. Sällskapet 

väljer efteråt att åka en attraktion där robotar ses sjungandes och spelandes som en del i 

kulisserna. Sången berättar en annan version om månfärderna på 1900-talet, den handlar om 

hur fiskare åkte till månen för att fiska i månens mörka hav. Fry reagerar starkt på detta då 

han anser sig veta sanningen om hur människan för första gången tog sig till månen. Detta 

viftas bort av Leela som rent nonsens. 
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Efter en stund anser Fry att stället i sig är kul men att det känns så artificiellt med 

gravitationen och luften. Han tycker att man lika gärna kan stanna på jorden. I samma stund 

upptäcker han ett fönster i kupolen där den riktiga månen ligger till synes orörd utanför. Leela 

föreslår en åkattraktion där besökaren får åka iklädd rymddräkt på en bestämd kort bana där 

det samtidigt undervisas om månfärderna. Inget av den riktiga månen syns utan allt är inklätt 

och isolerat av kulisser. Även här sjunger robotarna om hur, och varför man utforskade 

månen. Fry gängar ur dem ur banan och får fordonet att styra sin kurs ut ur kulisserna till den 

riktiga månen, han vill bevisa för Leela att hans historia är den sanna. De åker omkring bland 

kratrar för att kort därefter åka ner för ett stup och hamna i en kvicksandsliknande sörja. Leela 

släpper ut luft ur syretankarna de har på ryggen för att de ska kunnas skjutas upp till stabil 

mark igen. Samtidigt inne på nöjesfältet hjälper Bender en av de anställda att få upp tappade 

nycklar ur en leksaksautomat med en gripklo varpå månpoliser kommer på dem. Detta 

resulterar i att Bender blir utkastad på månen.  

 

Samtidigt får Fry och Leela slut på syre och får syn på en syrefarm i ytterligare en kupol, dit 

de springer. Där inne finns det en gammal trästuga med en antenn på taket, en syretank på 

gården och en stor lada.  Där möter de en man med gevär, en cigarett i munnen och flera 

saknade tänder. Han har en keps där det står; ”The moon shall rise again”. Geväret han riktar 

mot dem har antenner vid pipan. Han säger till dem att de får arbeta för att förtjäna syre, 

sedan presenterar han sina döttrar vilka alla tre är robotar. De två första har ben, armar och 

hår på huvudet, samt trasiga kläder. Den tredje tar sig fram på hjul och är stor, lila, rosa med 

flätor. Hon har digitala punkter som ögon, mun och har en digital röst till skillnad från de 

andra systrarna.  

 

Fry och Leela ses i nästa scen mjölka spenar på något som till en början ser ut och låter som 

kossor men som kort därefter visar sig vara skalbaggeliknande djur. Det visar sig att Bender 

tagit sig in i kupolen och nu måste de alla tre fly från gården. Bredvid den större syretanken 

finns små kapslar som de stjäl innan de lyckas fly därifrån. Bonden till skillnad från 

robotdöttrarna behöver en syremask för att kunna vistas utanför kupolen. När Leela och de 

andra flyr i en bil de stulit från bonden flyger de över ett stup där vi ser hoppande krokodiler 

med gammaldags rymdhjälmar som försöker hugga efter dem. De hittar USA:s månlandning, 

flagga och Neil Armstrongs fotavtryck. Fry trampar över det med sitt eget och ett avtryck med 

en logotyp hamnar på marken. De söker skydd i månlandaren över natten. Morgonen därpå 

blir de räddade av Planet Express som fiskar upp månlandaren med en magnetkran.  
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Konnotativ analys 

Tekniken för uppspelningen av reklamfilmen är väldigt lik vår, detta för att vi ska känna igen 

oss i vad som ska ske härnäst. Tekniken i framtiden är mer avancerad, men kanske inte 

nödvändigtvis mer främmande att använda. Reklamfilmen följer även den de premisser vi är 

vana vid av företagsreklam där en berättare tilltalar kunden och pekar på ett vanligt problem 

för kunden, som de kan lösa med sin tjänst. På så vis fungerar reklamfilmen och 

videobandspelaren referentiellt för åskådaren, därför känner vi igen mönstret i berättelsen. 

Reklamfilmen för berättandet till den givna slutsatsen att den färska besättningen ska på just 

ett sådant leveransuppdrag. 

 

Det tillsynes helt normala frukostbordet förvrids något när Fry kommenterar att det kommer 

bli svårt att vänja sig vid den nya maten som koffeinerat bacon, bacon grapefrukt och 

”Admiral Crunch” Detta får oss att tänka på den debatt som då och då blossar upp om 

genmodifierade grödor och livsmedel. Det går att tolka på många sätt, men det som serveras 

är väl vad vi kan referera och avkoda som en amerikansk lätt frukost. Vi känner igen den från 

många olika medietexter. Den säger en del om vårt vardagsliv då den är väldigt lätt och snabb 

tyder detta på att man lever ett ganska stressigt liv. Man har inte tid att sitta ner och äta 

ordentligt och att man är så trött att man även måste tillföra koffein till bacon.  

 

Dr. Zoidberg är inte en människa och detta kan ligga till grund för Frys rädsla eftersom 

läkaren tillhör något av det okända. Mötet med doktorn är väldigt kort och resulterar inte ens i 

en undersökning detta eftersom att denna utomjordiske varelse inte framstår som särskilt 

kunnig om människan. Däremot får man se mer av Benders tvångsmässiga beteenden när han 

stjäl pengar från anställda i professorns laboratorium. Bender är en väldigt mänsklig karaktär 

som vi redan har behandlat. Men han utnyttjar sina unika förmågor som maskin till sin egen 

vinning, som exempelvis när han styr sin kropp från håll för att stjäla när de rengör hans 

huvud. 

 

Innan den kommande färden blir Fry helt till sig. Han är förundrad över att de verkligen ska 

till den riktiga månen. Något de andra i själva verket inte anser vara något speciellt alls, att 

döma från deras neutrala ansiktsuttryck. Fry utbrister att han kommer bli en känd hjälte precis 

som Neil Armstrong och de där andra modiga killarna som ingen hört talas om. De andra ser 

inte ut att ta någon som helst notis om detta. Soffan som Bender sitter i på rymdskeppet ser 
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inte alls ut att höra hemma på rymdskeppet egentligen. Medan den övriga interiören på 

rymdskeppet har mer av ett retroteknologiskt utseende, ser soffan snarare ut som en riktigt 

sliten och sunkig sådan ur vår egen tid. Det retro teknologiska menar vi ser ut som man 

designade kontrollbryggor på rymdskepp på 50- eller 60-talet. De stora signallamporna 

rundade nästan kupolformade skärmar och lysande stora knappar ger ett nästan lågtekniskt 

intryck i en sådan avancerad farkost.  

 

När de väl åker iväg hinner Fry som tidigare nämnt endast räkna ner 2 sekunder innan de 

redan hunnit fram till månen. Detta visar på otrolig teknisk utveckling från var vi står idag.  

Detta gör att vi som åskådare förstår att det inte är någon bedrift alls att åka till månen, då 

man kan åka dit på två sekunder. Detta får oss att jämföra med de svårigheter vi har haft på 

1900-talet att ta oss till månen. Även kupolen de åker in igenom refererar till de 

framtidsvisioner som en gång fanns om att bygga bosättningar på månen. 

 

När Fry tar sitt första steg på månen återanvänder han Neil Armstrongs berömda ord, men 

avbryter sig själv när han får se den enorma kön och det tillhörande nöjesfältet. Bilden över 

nöjesfältet presenteras på ett sådant sätt man själv blir lite avskräckt. Det för tankarna till 

sommardagar då man själv stått och köat i evigheter för att komma in på nöjesfältet för att väl 

där inne köa lika mycket till för att komma fram till attraktionerna. Detta förstärks av de 

färgglada åkturerna och det myller av temamusik som hör till de olika attraktionerna. 

 

Maskoten som Bender sticker sin ölflaska i ögat på ger oss en tydlig referens till den långa 

längtan efter att besöka månen som länge gäckat människan från himlavalvet. Det är inte utan 

anledning man gjort maskoten till en kopia av gubben i månen från Méliès film från 1902. 

Det säger oss en del av den fortsatta nyfikenhet och upptäckarlust som finns inneboende i 

människan och även om det mesta av universum är upptäckt år 3000, symboliserar Fry den 

egenskapen då han inte upplevt dessa upptäckter ännu. Även de klassiska tivolispelen finns 

kvar, men man har tagit det ett steg längre. Då den lite extrema virtuell virtuell Skeeball finns 

att uppleva. Detta är en kombination av tecken som ska få oss att tänka på cyberspace 

skildringar och virtual reality. Främst är det en referens till William Gibsons skildringar av 

cyberspace. Ibland annat romanen Neuromancer, där det finns en återkommande känsla av 

kroppens överflödighet. Vilket den också kan tolkas som när man spelar virtuell virtuell 

Skeeball på månen år 3000. 
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Benders alkoholintag verkar inte ha något att göra med hur han beter sig, det verkar snarare 

vara en drift för att hålla honom sysselsatt. Magneten som Fry placerar på honom får honom  

däremot att släppa alla hämningar och erkänna att han helst av allt vill sjunga folkvisor. 

Bender blir allt mindre robot i sin personlighet då han även har mentala hämningar som 

hindrar honom från olika handlingar. 

 

Åkturen på månen med de sjungande robotarna tyder på en viss historierevisionism där man 

presenterar en helt vansinnig historia om valfångare som skulle fiska val i stillhetens hav, 

Som i själva verket bara är ett landskap på månen. Dock är det i det området som Apollo 11 

landade med sin landningsmodul 1969. Dessutom presenteras åkturen av Monsanto corp. Det 

är ett företag som idag arbetar med en mängd olika kontroversiella genmodifierade grödor, 

bekämpningsmedel, läkemedel och jordbruksteknik. Detta är ett tecken som berättar för oss 

om hur vi ska förstå den historieskrivning som precis presenterats för oss. Då det i en 

USA:nsk kontext redan finns en överlagrad kontrovers kring Monsanto ska vi känna en 

skepsis kring det vi får presenterat på åkturen. Denna skepsis ska bygga en förståelse för att 

Monsanto, precis som med sina genetiska projekt, ändrar historien för att tjäna pengar. 

 

Åkturen utanför kupolen är mer en förlängning av den förra åkturen fast man får åka någon 

form av replika av de månbilar NASA hade med sig upp till månen, vilket konnoterar att man 

kanske inte berättar hela sanningen om månlandningen. Fry har en närmare erfarenhet av 

månlandningen och vill bevisa för Leela att han faktiskt kan någonting det är av denna 

anledning han vill hitta månlandaren. Detta tyder på att Fry är trött på att vara en okunnig 

förlorare och känner att han faktiskt har något att bidra med för en gångs skull.   

 

Den man som Leela och Fry möter på syrefarmen talar en amerikansk dialekt som väldigt 

mycket konnoterar till stereotypen av en amerikansk sydstatsbonde så som det gestaltas i 

många filmer. Även texten på hans keps refererar till denna stereotyp och ger oss 

förutsättningen för hur vi ska förstå den här karaktären. Det är verkligen ingen smickrande 

stereotyp, med en föråldrad världsbild och åsikter kring vapen och etnicitet som ofta rimmar 

illa med den gängse uppfattningen av det moderna samhället. Hans robotar eller ”döttrar” 

tyder än mer på dessa människor som han får symbolisera kanske har andra ramar genom 

vilka de förstår och kategoriserar sin omvärld. Han är väldigt misstänksam mot Fry och Leela 

och varnar dem för att försöka fraternisera med hans robotdöttrar. 
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Medan Fry och Leela gör Sysslor för att förtjäna syret av bonden ser vi Bender komma 

utspringandes från bondens stuga med den arga bonden hack i häl med sitt gevär, kan vi anta 

att Bender flirtat med någon av döttrarna. Tillsammans flyr de från farmen i bondens månbil 

som är målad med den amerikanska sydstatsflaggan, något som bekräftar teorierna om vilken 

stereotyp bonden skulle representera.  

 

Det fotavtryck som Fry stampar över Neil Armstrongs med är fotsulan av en Nike-sko då 

logotypen figurerar tydligt som en ytterligare metafor för en företagens historierevisionism. 

Medan Fry är lyrisk över utsikten och tillfället säger Leela åt honom att det är en plastflagga 

och en död mans fotavtryck. Fry och Leela tar skydd i den gamla rymdkapseln för mörkret 

som lägger sig över månen. Medan Fry och Leela tar skydd för det kalla mörkret som sänker 

sig över månen hamnar Bender utanför och blir mycket upprörd. Han ropar att han tänker roa 

sig med prostituerade och spela Black Jack. När Fry och Leela sitter i kapseln får plötsligt Fry 

henne att öppna ögonen inför den vackra vyn mot vår egen planet jorden. Hon erkänner att 

hon aldrig tänkt på det förut. Detta kan bero på att invånarna i denna tid har tillgänglighet till 

så många platser och att tid inte är en huvudfråga. En tidsaspekt är tekniken som formar 

invånarna år 3000. Det verkar inte vara en tid där människan har tiden till att stanna till och 

fundera över särskilt djupare tankar. År 3000 kan de flesta ta sig till månen och den anses inte 

tillhöra något speciellt längre. 
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”A flight to remember”27 

Denotativ analys 

I inledningen flyger det karaktäristiska gröna Planet Expresskeppet ner till jorden och landar i 

dess lokaler. Landgången fälls ner och besättningen kliver ur. Leela konstaterar att det var den 

sämsta leveransen någonsin. Fry instämmer med att han aldrig ska återvända till en planet 

som heter Cannibalon, inte Bender heller, men maten var god tyckte han. De kommer in i 

personalrummet där professorn väntar med sitt vanliga ”oh, great news everyone”. Men 

Bender avbryter och konstaterar att besättningen säger upp sig. Professorn blir besviken över 

att han då måste anställa en ny besättning att ta med på firmans semesterresa. Denna nyhet får 

dem att sätta sig till bords med professorn. Fry konstaterar att han inte haft semester sedan 

han var mellan 21 till han blev 24 år. Professorn förklarar att han har skaffat biljetter till 

jungfrufärden av rymdkryssaren Titanic, det oförstörbara rymdskeppet. 

 

Innan jungfrufärden är det dags för hederskaptenen Zap Brannigan att inviga skeppet. Han 

döper det till Titanic och får, istället för en champagneflaska, en burk med Leoardo DiCaprios 

konserverade huvud som kastas mot skeppet. Vid ombordstigningen tar kaptenen emot 

passagerarna och hälsar dem välkomna ombord. Kaptenen har bestämt sig för att förföra 

Leela och han framför det rakt på sak och öppet till henne. Leela bestämmer sig för att låtsas 

att Fry är hennes fästman. Titanic är en luft- och rymdburet och ser ut som ett fartyg, med 

tydligt skrov och däck. Det går att vistas på däck med hjälp av stora inglasningar.  På insidan 

av skeppet är det väldigt många imitationer från det riktiga fartyget med den kända 

ornamenterade trappan och den stora glaskupolen. Dörrarna dras upp genom en 

knapptryckning och sviterna i första klass är eleganta. När Bender är på väg in i Professorns 

svit får han syn på en robot klädd som en överklassdam. Han blir exalterad och spanar in 

henne så noggrant att ögonen trillar ner på golvet. När han fumlat upp dem från golvet och 

fått dem på plats är hon borta. Inne i sviten förklarar Professorn var alla ska bo någonstans. 

Fry njuter av en fåtölj och säger ”Man, first class seems nice” Professorn svarar honom ”It 

will seem even nicer once you‟ve seen your room”. 

 

Besättningen ska åka ner till sitt våningsplan och passerar olika däck. På andra klassens däck 

syns lekande barn och vuxna i blommiga färgglada kläder med kameror runt halsen. De har 

hattar, solglasögon och sandaler på sig. En av de vuxna äter hamburgare och ett av barnen har 
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en chokladkaka. På tredjeklassens däck festas och dansas det för fullt på en liten upphöjning 

av trä. Några män spelar viol, dragspel och andra klappar händerna och stampar takt. 

Människorna har slitna kläder och somliga har träskor. Våningen därpå heter Laundry där vi 

ser kläder kastas runt i vatten precis som i en tvättmaskin. På följande våning står det män i 

rader som kastar in kol i ugnar för fartygets bränsle. Den våning där besättningen ska sova 

heter Fiesta Deck, och ser väldigt nersmutsad ut. Utmed väggarna ser det nästan ut som alger 

börjat växa in i väggarna och från taket droppar det vätskor. Framför sig har dem en mörk 

korridor i turkos. Dörren till hytten är cirkelformad och i mitten av den finns ett handtag som 

måste vridas om för att komma in. Inne i rummet ser vi fyra bäddar som är gjorda på några 

träpinnar med ett tygstycke överspänt. Här och var syns vattenläckor och i en av sängarna 

ligger det bruna sörjor. Under sängarna ligger välta burkar och papperslappar. Toaletten och 

handfatet ligger i samma rum. Fry kliver fram till en rullgardin ”At least we get a window” 

säger han och drar upp gardinen som visar sig dölja reaktorns utblås, han drar ner gardinen 

igen. Bender är trött på rummet och alla i det och går till Casinot. Amy vill dra nytta av 

buffén så mycket det går och lämnar Fry och Leela ensamma i hytten. Fry passar på att lägga 

armen om Leela och föreslår lite romantik, Leela är måttligt intresserad och svarar ”Take it 

off or I‟ll brake it off”. Fry tar bort armen. Då stormar Kaptenen in: ”Captian‟s inspection” 

vrålar han, Leela lägger snabbt Frys arm om sig. 

 

I casinot, som ser ut som en mycket upplyst salong med höga fönster och lila väggar, hittar vi 

en spelande Bender som förlorar. Han går till baren där han på nytt får syn på överklassdamen 

med eleganta kläder. Bender går och presenterar sig och hon kallar sig ”Countess de la Roca”. 

Denna dam är en robot, hon tycker det är ovanligt att se robotar i första klass överhuvudtaget, 

de flesta robotar hon möter är arbetare. Medan Bender skämtar om att han inte känner till 

innebörden av ordet arbete stjäl han pengar ur hennes handväska. 

 

Samtidigt på kommandobryggan ritar den uttråkade kaptenen om skeppets rutt. Den nya 

rutten leder rakt genom en svärm med kometer påpekar styrmannen. ”Yes, comets! The 

icebergs of the sky” fortsätter kaptenen. 

 

I buffén träffar Amy på sina föräldrar som också råkar vara på kryssningen. De pressar henne 

att träffa någon hon kan avla barnbarn med. Då ljuger hon om att hon redan har en pojkvän. 

De ifrågasätter detta: ”Why isn‟t he here right now fathering our grandchild”. 
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Ute på däck försöker Leela förklara vilken dålig idé det var att låtsas att Fry var hennes 

fästman, när hon får syn på Kaptenen och kysser Fry. Bara ögonblick senare dyker Amy upp 

med sina föräldrar och presenterar Fry som hennes pojkvän och kysser honom. I bakgrunden 

ser man hur Leela blir irriterad. 

 

I robotdamens svit kan Bender nästan inte stå emot frestelsen att stjäla hennes enorma 

diamant, men hindrar sig eftersom han numera fattat tycke för henne. De går ner till casinot 

där Bender går till baren medan hon spelar vid en enarmad bandit. Bender börjar tala ut med 

robotbartentern iZac som står och blandar en drink på Jägermeister och Pennzoil. Bender 

vägrar betala för drinkarna och iZac tvingas tillkalla säkerhetspersonal. Säkerhetspersonalen 

som också är robotar dyker genast upp från luckor i golvet, tar grepp om Bender och börjar 

slå honom. Damen betalar drinkarna åt honom och han släpps fri.  

 

Uppe på däck finns en pool där det runtom spelas limbo med ett bamburör. Där finns även 

solstolar där Leela sitter. Kaptenen kommer och bjuder in Fry och Leela till att äta vid 

kaptenens bord. Vid ett senare tillfälle står Bender och damen på däck och tar upp 

klasskillnaderna dem emellan. Dessutom erkänner han sig som fattig och otillräcklig. Hon 

älskar dock honom för hans artificiella intelligens och uppriktighetssimulator. Sedan kommer 

en scen där Bender tecknar av henne naken, sedan står de båda lutade mot relingen 

tillsammans och efteråt följer en scen där de älskar i lastutrymmet.  

 

Samtidigt är de andra anställda bjudna på bankett av kaptenen. I salongen spelas 

stråkinstrument och i taket hänger stora ljuskronor. Människorna kring borden har kostymer 

och klänningar på sig. De skålar och konverserar. Det visar sig att även Amy och hennes 

föräldrar är bjudna till kaptenens bord. Kaptenen skålar för paret och vill se en kyss. Nu får 

Fry svårt att bestämma sig hur han ska göra. Han försöker ta hjälpa av gamla TV-serier han 

sett på 1900-talet. Fartyget skakas till ordentligt och kapten kallas upp på kommandobryggan. 

Med kaptenen bort kan Fry återgå till att spela Amys pojkvän. På kommandobryggan lägger 

kaptenen än en gång om kursen närmare ”That blackish hole-ish thing”. 

 

Fry och Leela går ut på däck och pratar om kvällen, precis som det verkar närma sig en äkta 

kyss mellan Fry och Leela skakar skeppet och de faller omkull. På kommandobryggan säger 

Zap att det är dags för kaptenen att gå under med skeppet. Han befordrar styrmannen till 

kapten och gratulerar honom till befordran. 
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Titanic bryts av i två delar och folk börjar fly till flyktkapslarna. Bender bestämmer sig för att 

komma leta efter saker att stjäla, men erkänner för Fry att han Letar efter ”Countess de la 

Roca”. Han hittar henne i en brinnande hytt som han fyller med vatten så de kan fly. Nu 

börjar skeppet slitas i stycken av kraften från det svarta hålet. Besättningen kommer fram till 

”livbåtarna”, Professorn hurrar över turen att det finns tillräckligt med livbåtar så att de 

slipper klä ut sig till kvinnor och barn. Han tar av sig propellerkepsen och slänger sin enorma 

godisklubba. Besättningen väntar på Bender i flyktkapseln som börjar vrängas fram och 

tillbaka av det svarta hålet. Till slut kan de inte vänta längre och skjuter iväg sig i kapseln. 

Precis i samma stund kommer Bender och Robotdamen fram, de kastar sig ut i rymden efter 

kapseln och Bender lyckas greppa den. De två robotarna gör kapseln för tung för att kunna fly 

från det svarta hålet. Robotdamen släpper taget för att Bender ska kunna leva, hon sugs 

omedelbart in i det svarta hålet. Bender står ett tag förtvivlad mot dörren till kapseln, men 

hämtar sig snart då han inser att han i alla fall fick den enorma diamanten hon hade runt 

handleden. Men när diamanten avfärdas som en förfalskning börjar Bender gråta förtvivlat 

igen. 

 

Konnotativ analys 

Hela avsnittet är en parafras på James Camerons film Titanic från 1997. Samtidigt förmedlar 

det risker med för stor tilltro till teknologin. Då det verkliga Titanic marknadsfördes som 

osänkbart och både var felbyggt och framfördes med övermod ledde det till katastrof. Även 

Futuramas Titanic marknadsförs som oförstörbart, vilket är ett oroväckande säljknep. Detta 

förmedlar en känsla till oss som tittare att förvänta oss nästan samma öde för rymdskeppet 

som för oceankryssaren. 

 

Scenen i inledningen när besättningen återvänder från leveransen på Cannibalon säger mer 

om Benders personlighet och en del om hur det skapas en viss distans mellan hans 

förmänskligande karaktärsdrag och att han faktiskt är maskin. Då Cannibalon uppenbarligen 

var en planet bebodd av kannibaler, var Bender till skillnad från besättningen inte utsatt för 

någon direkt risk att bli uppäten. Dock känner han en tillräcklig distans till mänskligheten att 

han kunde äta av maten på planeten. Samtidigt kan man lika väl fråga sig varför en robot äter, 

men då måste man ifrågasätta varför han dricker dessa enorma mängder alkohol. Det finns i 

alla fall en del fördelar med att göra dessa uppdrag åt professorn, de får följa med på 
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jungfrufärden av den oförstörbara rymdkryssaren Titanic. Något som egentligen borde väcka 

en del oro i Fry. 

 

Traditionen med att inviga fartyget vid jungfrufärden lever fortfarande kvar. Nu i ny tappning 

där ett bevarat kändishuvud från vår egen tid kastas sönder mot skeppet istället för en flaska 

champagne. Här görs en direkt anspelning till filmen Titanic där Leonardo DiCaprio spelar en 

av huvudrollerna. Att rymdskeppet i stort sett är byggt som en kopia av Titanic fast med hela 

däcket inneslutet i glaskupoler ger ytterligare tecken till oss som publik att detta är ett avsnitt 

som direkt bygger på filmen snarare än någon som helst verklig anknytning till katastrofen 

med Titanic. För att komplicera de populärkulturella referenserna ytterligare i avsnittet har 

skaparna blandat i lite av en sängkammarfars i historien i och med att Fry tvingas spela Leelas 

pojkvän för att hon ska undkomma uppvaktningen från kaptenen på Titanic. 

 

 

Benders blixtförtjusning i överklassroboten är tagen ur kärlekshistorien i långfilmen som är 

förlaga till det här avsnittet. Benders plötsliga attraktion är även detta en slags extrapolering 

av de irrationella mänskliga dragen denna robot bär på. Därefter under färden ner till sina 

hytter passerar dem de olika passagerarklassernas våningar. Andra klass ser ut som typiska 

2000-tals turister med Hawaii-skjortor solkepsar och kameror och vilt lekande barn. Kläderna 

och skorna hos människorna tillhörande tredje klass ser inte alls framtida ut. Snarare minner 

det om klädseln bland de som reste tredje klass i filmen Titanic. Här kan man börja fundera 

kring om det tydliga klassystemet endast finns med då det är en sådan tydlig referens till 

Titanic, eftersom de inte är tydliga i samhället utanför skeppet. Samtidigt är det värt att 

fundera kring om det inte kan vara ett sätt att förtydliga för oss att dessa samhällsklyftor 

existerar fortfarande i allra högsta grad, men man lyfter ut det ur det enorma samhället i 

Futurama och gör det näst intill övertydligt ombord på Titanic.  

 

På vägen ner passerar de också ett väldigt gammalmodigt maskinrum som är byggt som ett 

gammaldags ångmaskinrum. Det står långa rader av arbetare och skyfflar in kol i ugnar. Då vi 

får uppfattningen av att skeppet egentligen inte drivs av kol, fungerar det som att man byggt 

in en del av besättningen från det gamla skeppet Titanic. I alla fall rent ideellt försöker man 

förflytta något som är så väl implanterat i våra kollektiva medvetanden till en avlägsen 

framtid. Detta kan man tänka, har gjorts för att få oss att tänka på de förhållanden som vi 

förväntar oss att en del ska stå ut med i sina arbeten. När hissen äntligen stannar på deras däck 
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har de kommit till Fiestadäcket, namn som verkligen inte hör ihop med den visuella 

upplevelsen av platsen de kommit till. Detta är troligen den lägsta klass de kunde resa med. 

Detta placerar besättningen på Planet express som den absolut lägsta klassens passagerare 

ombord. I samma scen visas det motvilliga skådespelet mellan Fry och Leela för att slippa 

kaptenens fortsatta uppvaktning. Fry är inte ointresserad av lite romantik med Leela. Hon är 

dock inte lika intresserad, men väldigt ointresserad av kaptenens inviter.  

 

Det robotdamen från första klass säger till Bender i casinobaren visar på att robotar är lägre 

ställda i samhällshierarkin, detta eftersom hon inte är van att se robotar i första klass 

överhuvudtaget. Detta kan innebära att robotar får sin klasstillhörighet bestämd vid 

tillverkning, att de ”föds” in i en klasstillhörighet kanske. Samtidigt får Benders mer svekfulla 

egenskaper överhanden när han använder deras samtal för att dölja det faktum att han stjäl 

hennes pengar.  

 

Scenen i kommandobryggan är mest till för att bekräfta publikens farhågor om hur det 

kommer gå för Titanic även denna gång. Kaptenen är oerhört rastlös och har ett ännu kortare 

uppmärksamhetsspann. Det är inte förvånande att denna övermodiga våghals ritar om rutten 

till en färd genom den täta kometsvärmen. Han lyssnar inte på sin styrmans goda och 

resonliga råd, han avvisar detta som att det är styrmannens okunnighet och feghet som talar. 

Om han var manlig nog skulle han allt begripa att detta var den enda rimliga vägen för ett 

oförstörbart skepp. Detta är en stark koppling till de maskulina hjälteheroiska mansbilder som 

ofta figurerar i populärkultur från USA. För dessa karaktärer är det alltid viktigt att tydligt 

definiera sig själva som oerhört manliga och starka och självständiga. Dock finns det sällan 

någon eftertanke i deras handlingar, inte heller i det här fallet. 

 

I skeppets buffé hamnar Amy, en av professorns assistenter i labbet, i en svår situation med 

sina föräldrar som hon löser genom att utvidga relationskomiken som finns inbyggd i 

avsnittet, detta genom att plötsligt presentera Fry som sin pojkvän. 

 

Att Bender lyckas tygla sin drift att stjäla Countess de la Rocas diamant är ett tecken på att 

Bender kan ha starka känslor för en annan robot åtminstone. Men samtidigt är detta återigen 

en referens till en scen i filmen Titanic där Leonardo DiCaprios karaktär hindrar sig från att 

stjäla en ordentlig diamant, men hindras av att han fattat tycke för den överklasskvinna han 

ska måla av. Namnet på robotbartendern iZac är en referens till den linje av populära 
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apparater som började säljas av datortillverkaren Apple kring år 2000. Dessa slog igenom 

stort och refererades till överallt i tv, film och press. Bartendern iZac är väldigt cool, men är 

inte till mycket nytta för Bender. Detta kan man antingen tolka som att Apple i framtiden gör 

bartenderrobotar eller så finns han för att vara en motvikt till Bender när han behöver prata 

om sitt dilemma med robotdamen. Det hela känns som en flirt med bartenderns roll i många 

äldre filmer där mannen söker hjälp att tala ut med en bartender. 

 

Senare följer fler scener som är direkt importerade från James Camerons Titanic. Det är 

egentligen hela händelseförloppet med Bender och överklassroboten som är lånat ur filmen. 

Han erkänner att han är en fattig arbetarrobot sedan får man följa deras romans ombord. 

Bland annat en robotversion av kärleksscenen på bildäck från långfilmen. Dessa används för 

att ge robotarna en förmänskligad romans mellan varandra. Även om man rakt igenom 

avsnittet porträtterat dem med väldigt mänskliga egenskaper i mekaniska kroppar. Detta gör 

att man ser det mänskliga utifrån på ett annat sätt än när man ser människor bete sig som 

människor. 

 

Under banketten uppstår det ett dilemma för Fry och den falska kärlekstriangeln. Då både 

kaptenen och Amy‟s föräldrar sitter vid deras bord. Osäkerheten hos Amy hindrar henne från 

att säga att hon inte är tillsammans med någon till sina föräldrar. Samtidigt framstår det som 

att det finns en viss osäkerhet hos Leela som gör att hon inte riktigt vågar säga ifrån till 

Kaptenen. Banketten ser ut som en väldigt konservativ tillställning som uppfattas som lite 

gammalmodig för oss i vår tid. Den verkar vara utformad enbart för att de rikaste ska dyka 

upp och visa upp sig för varandra. Detta konnoterar att traditioner i den lilla rikaste kretsen 

förväntas uppskatta den här sortens tillställningar och man måste acceptera dessa sociala 

konventioner för att befästa sig som värdig i den här miljön fortfarande, precis som det alltid 

varit.  

 

Kaptenen verkar vara oförmögen att lära sig av sina misstag, han väljer som lösning att föra 

skeppet närmare ett svart hål för att undkomma kometerna. Han verkar trots styrmannens 

varningar inte se riskerna med detta utan beordrar kallt att man lägger om kursen. Han har en 

enorm tilltro till att detta avancerade skepp på något sätt kommer stå emot de påfrestningar 

det utsätts för. Kaptenen litar fullt på tekniken han har under sitt befäl som om den löste alla 

problem han utsätter den för.  
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När Leela och Fry går ut på däck efter middagen börjar Leela ifrågasätta sig själv, och i 

centrum för osäkerheten står hennes öga. Att hon inte passar in någonstans på grund av sitt 

enda öga har gjort henne väldigt osäker och hon känner ett starkt utanförskap. Då det finns 

mängder av olika märkliga varelser i Futurama är det Leela som uppfattas som extremt 

onormal då hon är den enda av sin sort. I stället för att känna sig unik känner hon sig som ett 

missfoster och är rädd att hon ska förbli ensam. Trots att det finns dessa olika varelser är det 

hennes utseende som attackeras. Detta tyder på att det finns vissa normer kring det normala i 

det framtidssamhälle Futurama utspelar sig i. Åtminstone bör man tillhöra någon slags grupp 

av varelser från exempelvis en annan planet. Men Leela verkar vara den enda av sitt slag och 

det gör att hon inte har någon tillhörighet någonstans. Samtidigt kan det finnas tecken på en 

slags utseendenorm då hon förutom ögat ser ut som en helt vanlig människa och därför ibland 

kanske uppfattas som en missbildad sådan istället. 

 

Att kaptenen befordrar sin styrman till kapten för att slippa gå under visar på att hans macho-

attityd bara var en massa yta och pondus som kom med auktoriteten av att vara kapten. Han 

bär på många av de minst omtyckta egenskaperna i avsnittet och är ett mått på människans 

benägenhet att tjäna sina egna själviska syften.  

 

Titanic börjar även i Futurama brytas i två delar och folket flyr i panik till livkapslarna. 

Bender låtsas trots sina känslor för Countess de la Roca inte erkänna detta för någon annan än 

Fry. Han verkar vara orolig över hur de andra ska uppfatta honom om han faktiskt är kapabel 

att ha känslor för någon annan än sig själv.  

 

Det är robotarna i avsnittet som står för de mer dynamiska handlingarna i avsnittet. Bender 

lyckas få kontroll över sina sämre sidor för att han vill vara tillsammans med Countess de la 

Roca. Och hon i sin tur offrar sig själv för att Bender och besättningen i livkapseln ska kunna 

överleva. Medan de framträdande människorna i avsnittet mest har hemligheter och gör det 

mesta de kan för sin egen vinning. Det är i samexistens med robotarnas personligheter som vi 

tvingas moralisera över hur människorna beter sig. Dock kan man inte säga att detta är en 

konstant företeelse i Futurama då det här måste ses som någon form av specialavsnitt.  
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”Mars University”28 

Denotativ analys 
Avsnittet börjar vid det runda bordet på Planet Express. Besättningen sitter samlad kring 

bordet när professorn kommer in i rummet genom en motoriserad skjutdörr. Framför sig 

skjuter han en låda på något som ser ut att vara en svävande paketvagn. Medan han kommer 

in i rummet utbrister han: ”Good news, everyone, we got a very special delivery today”. 

Varpå Fry frågar ”Who‟s it going to?”. ”Me” svarar professorn och Bender sträcker på sig i 

sin stol, gnuggar händerna och svarar ”Another job well done”. Professorn skakar på huvudet 

och rättar honom ”No, I need it shipped to my office at Mars University. It‟s a little 

experiment that may well win me the Nobel Price.”.  Efter denna upplysning undrar Leela 

inom vilket område han hoppas vinna Nobelpriset. Professorn svarar ”I don‟t care, they all 

pay the same!” 

Fry har under tiden smygit sig fram till lådan professorn hade med sig och undrar om det är 

farligt och professorn försäkrar att det är ofarligt. Fry sparkar på lådan och den börjar skaka 

och hoppa omkring på fraktanordningen. Med ett skutt flyr Fry till säkerheten bakom Leela. 

Professorn tar fram ett gevär som han laddar med en tofsklädd pil och avfyrar geväret genom 

en smal öppning i lådan. Något skriker till en kort stund i lådan, sedan blir den stilla. 

Professorn säger sedan till sin besättning ”Off we go.” 

 

Vi får se Planet Expresskeppet flyga in över ett Campusområde och över en stor grind står 

det: Mars University - Knowledge brings fear. Väl på Campus får Fry en genomgång om 

universitetets historia medan de går genom campusområdet. Campus är täckt med gräsmattor, 

gångvägar och träd som ger skugga. De passerar statyer av utomjordingar till häst. Under 

tiden hinner Fry konstatera att på 1900-talet kände de inte till att det fanns ett universitet på 

mars. På vägen går de förbi Wong-biblioteket som sägs ha den största litteratursamlingen i 

västra universum. När Fry kikar in genom fönstret ser han två Cd-fodral uppställda på ett bord 

i en stor tom sal, på omslagen står det Fiction och Non-fiction.  

 

Vid biblioteket får Bender syn på en filial till studentföreningen han var med i när han 

studerade. Man får se ett fallfärdigt hus med en skylt med texten ”ERR”. Han går dit och 

knackar på och blir tvungen att visa det hemliga handslaget innan han får komma in. Bender 

upptäcker snart att medlemmarna i den här föreningen består av vad Bender kallar för 

”Nerds”. De har hört historier om de vilda fester Bender har anordnat och vill att han ska lära 

                                                 
28

 Futurama, Mars university, 20
th

 Century Fox television, 2000, Matt Groening 
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dem att festa som honom. Efter de lämnat Bender berättar Fry om hur han hoppade av 

college. Då får han veta att med tidens akademiska standard har han bara hoppat av 

gymnasiet. Därför bestämmer sig Fry för att skriva in sig på mars universitet så han kan vara 

en stolt ”College dropout”. 

 

I kön till inskrivningen på skolan skall varje person stå inom ramen för första bokstaven i 

namnet, Kö Z- är endast fylld av utomjordningar. I kön träffar Fry Amy som undrar vilka 

kurser han ska ta. Fry har inte bestämt sig än och frågar Professor Farnsworth som av en 

händelse råkar gå förbi, vad hans kurs heter. ”The mathematics of quantum neutrinofields, I 

made it up so no student would dare take it” svarar professorn. Fry bestämmer sig för att ta 

professorns kurs och professorn säger ”please Fry I don‟t know how to teach, I‟m a professor” 

och höjer näsan i vädret innan han går. 

 

På kvällen smyger Bender och hans tre elever över en gräsmatta och reser upp en stege. Alla 

fyra ställer sig på stegen som hissar upp dem till ett fönster där det tittar in. Vi får se att de 

tittar in i ett korridorsrum för kvinnliga studenter, de är klädda i nattlinnen och pyjamas. 

Deras blickar söker igenom rummet tills de får syn på en gammal dator som plötsligt 

kraschar. När tjejen som satt vid datorn öppnar datorlådan och gör kretsarna synliga blir 

robotarna så upphetsade att de råkar välta stegen. 

 

Fry har blivit tilldelad ett korridorrum av universitetet. Kort efter att Fry kommit till rummet 

dyker hans rumskamrat upp, en talande apa. Den talande apan Gunter, ett av professorns 

projekt har en hatt som gör honom mer intelligent och han är toppelev i skolan. Intelligensen 

sitter i hatten och utan den är han en helt vanlig apa. På lektionen är det 1900-tals historia som 

gäller. Läraren skriver med vit krita på svarta tavlan, som sedan omvandlar skriften till 

digitala bokstäver och siffror, Lektionssalen ser ut som en vanlig föreläsningssal till 

utseendet. Framme vid katedern har läraren knappar som är kopplade till studenternas stolar. 

Uppför sig inte en student kan läraren trycka på utvald elevs knapp och ge denne stötar.  

 

På ett café försöker Fry bjuda ut en flicka som utbrister ”Inte ens om du var den sista mannen 

på mars” hon reser sig upp och går. Utanför fönstret ser Fry att flickan som precis gått skriver 

ner något på en lapp och ger den till Gunter. När hon gått trycker Gunter lappen mot fönstret 

och man ser att det är ett telefonnummer. Gunter sager:”Hey, you like bananas? I got her 

number, how do you like them bananas?”  
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De har en föräldrahelg på universitet med mottagning där det återigen spelas fin salongsmusik 

i fina lokaler. Fry och Gunter är osams över flickan från caféet. Professorn har helgen till ära 

tagit dit Gunters föräldrar. De sitter i en bur som fram tills nu varit täckt av ett skynke. Fry 

uttrycker att han gillar dessa apor bättre och matar dem med banan. Fry släpper ut Gunters 

föräldrar ur buren och kaos utbryter. Aporna badar i bålen och hänger i takkronan och kastar 

exkrementer på rektorn. Gunter springer därifrån. De hittar Gunter på hans rum där han har 

frossat i bananer. Han klagar över hur han än gör så passar han inte in. Trots att hatten gör 

honom smart och den ser cool ut är han olycklig. Fry föreslår att Gunter kanske borde 

återvända till djungeln om han är så olycklig.  

 

Under provet i 1900-talshistoria kan inte Gunter skriva. Han ritar bananer på provet och när 

han tittar ut mot den tropiska skogen utanför fönstret hör han bongotrummor i blandade 

rytmer. Han kastar hatten, skriker och flyr mot djungeln. Djungeln som Gunter rymmer till är 

en typisk djungel som vi idag känner den, tigrar, tropiska fåglar, elefanter, palmer och 

vattenfall. I sökandet efter Gunter säger Fry att det är som djunglerna på jorden och både 

professorn och Leela skrattar åt Fry.  

 

När de hittat Gunter vid en flod i djungeln råkar de bli nerspolade i floden tack vare en 

pågående båttävling. För att inte falla över kanten på ett vattenfall måste gunter förstå att han 

ska ta på sig hatten och rädda dem från fallet. Gunter utbrister Eureka när han kommer på att 

hatten ska sitta på huvudet efter flera felaktiga försök. Gunter gör vad som verkar vara en 

ekvation i sanden för hur han ska rädda de andra ur vattnet. Med en våghalsig plan lyckas han 

rädda dem, men blir själv hängandes utför vattenfallet i en lian som hinner gå av innan han 

lyckas ta sig i säkerhet. Fallet dämpas av hatten som numera bara går på halv styrka. Han är 

därmed hälften så smart och känner inte längre pressen att prestera på en så hög nivå. Detta 

gör honom gladare. Han bestämmer sig för att nu när han har medelmåttig intelligens passar 

han bäst in på handelshögskolan. Detta gör professorn förtvivlad som knyter nävarna och 

skriker mot himlen ”Noooooooooo!”. 
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Konnotativ analys 

Professorn verkar ha en väldigt urholkad syn på nobelpriset då han enbart är intresserad av 

prissumman. Han är väldigt uppfinningsrik men allt han tar sig för är till för att gynna hans 

fortsatta liv eller hans forskning. Han är något av en galen vetenskapsman då han inte hindras 

av några etiska skrupler i sin forskning och har anställt Amy som assistent för att hon har 

samma blodgrupp som honom. Paketet som ska fraktas till professorns kontor på Mars verkar 

hysa någon form av försöksdjur. Ett djur han verkar ha behov av att söva ner med jämna 

mellanrum då han har ett gevär med bedövningspilar redo. Alternativt är professorn så pass 

erfaren vid frakt av försöksdjur att han har för vana att alltid ha geväret redo. 

 

Campusområdet är väldigt lummigt och fyllt med grönområden och trädprydda alléer. Detta 

för tankarna till de stora amerikanska campusområden man får se i Collegefilmer. 

Byggnaderna på campus är alla byggda i olika stilar som om det funnits olika kulturer som 

påverkat hur man formgivit byggnaderna under universitetets existens. Statyerna på campus 

liknar de kungastatyer man kan finna runtom vi världen. Det ser verkligen ut som 

avbildningar av hårdföra härskare placerade på en stegrande häst, vapen draget och ansiktet 

format i ett aggressivt uttryck. Alla dessa tecken tyder på att statyn avbildar någon som en 

gång erövrat planeten. Att all litteratur i universitetets bibliotek endast finns på två skivor 

förbluffande som det är givet. Att man till år 3000 lyckats digitalisera så gott som alla 

litteratur är tveksam, men möjlig. Samtidigt blir det överraskande att de sparas på skivor då 

man skulle kunna föreställa sig en dator som lagrade det hela istället. Detta har nog gjorts för 

att kunna göra indelningen i fiction och non-fiction. Detta kan säga en del om den förutfattade 

nonchalansen som vi upplever att man anklagar den genomsnittlige collegestudenten för. 

 

Benders gamla studentförening öppnar upp för ett otal referenser till collegefilmer och även 

till den romantiserade bilden av att vara medlem i en sådan förening, som så ofta porträtteras i 

den sortens filmer. Dock är det inte alltid en oproblematisk romantisering. Det skapas ofta ett 

särskilt utanförskap hos de som inte tillhör dessa föreningar. Nu har även robotar sådana 

föreningar och det tyder på att de inte bara programmeras för den kunskap de vill ha, de 

verkar kunna välja att ta in den på det mänskliga sättet. Man kan också föreställa sig att det är 

för den sociala upplevelsen robotarna skriver in sig på universitetet. Inte för ett imitera det 

mänskliga livet. Om man drar det lite längre kan tänka sig att det är för att skapa en 

samhörighet robotar emellan och göra de till en legitim folkgrupp likvärdig biologiska 

varelser. 
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Fry trodde att han var en college drop-out men får då veta att han med framtida mått har han 

inte ens nått så långt med sina studier. Futurama poängterar att trots att världen runtomkring 

är fullständigt galen så har ändå de akademiska kraven överlag ständigt höjts med tiden. 

Professorn har dock hittat på en kurs i kvantfysik för att slippa undervisa då han anser att hans 

forskning är oändligt mycket viktigare. Hans påstående om att han inte kan undervisa på 

grund av att han är professor tolkar vi som att han inte kan förklara för de som inte begriper. 

 

Äventyren med Bender och hans föreningsbröder speglar även i detta avsnitt maskiner som 

beter sig som om de var biologiskt drivna. Då de smyger omkring utanför ett studentrum och 

blir upphetsade över att se en dators kretsar, beter robotgänget sig som hormonstinna pojkar 

snarare än robotar. 

 

Frys korridorrum är placerat i ett hus för de som får ekonomisk hjälp, det är sunkigt och fullt 

av skräp, ändå tycker han det är ganska fint. Att man visar byggnaden utifrån som ett ruckel 

och skylten att det är för de som får ekonomiskt stöd ser vi som en kritik av det exkluderande 

system som är etablerat i många andra länder. Till skillnad mot Sverige är det väldigt dyrt att 

studera sett ur ett amerikanskt perspektiv. Universiteten tar ut terminsavgifter för utbildning 

och boende. Detta skapar en utbildningshierarki som poängteras i förbifarten av att Fry, till 

skillnad mot de som betalar till universitetet, får bo i ett fallfärdigt ruckel. Apan Gunter, som 

flyttar in hos Fry, ser ner på honom för att han inte är lika intelligent. Det är trots allt inte apan 

i sig som är mer intelligent än Fry, utan det är hatten professorn uppfunnit som gör apan 

smartare. Här har människan igen använt teknik för att förbättra naturen, istället för att 

använda teknik för att anpassa sig själv till naturen. Man blir nästan tvingad att tänka kritiskt 

till vilka konsekvenser det kan få att ha en så blind tillit till teknologin.  

 

Scenen på caféet är hämtad från filmen ”Good Will Hunting” precis som så många andra 

referenser i detta avsnitt är det en film i collegemiljö. Att tjejen ger sitt nummer till Gunter 

tyder på att för henne är hans intelligens viktigare än att han är schimpans. Denna tillhörighet 

till schimpanserna känner inte Gunter utan han anser sig vara överlägsen vissa människor till 

och med. På föräldramottagningen blir Gunter mycket generad över att professorn hämtat dit 

hans föräldrar i en bur, något som ytterligare förstärker detta distanstagande. Gunter blir så 

förnedrad av sina föräldrars beteende att han springer ifrån tillställningen. 
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Gunters intelligens gör, i kombination med att han kan prata, att han överskrider artgränserna 

och blir objekt för en extrem antropomorfisering tack vare hatten professorn utvecklat. Just 

förmänskligandet av djur säger i sig en del om det återkommande mänskliga beteendet att 

projicera mänskliga egenskaper på andra varelser. Detta är återkommande i Futurama, och i 

mycket av vår kultur, samt att vi blir på ett sätt skyldiga till detta i vår analys. Denna händelse 

på mottagningen har så stor inverkan på Gunter att han frossar i bananer och kan inte sluta 

tänka på sin härkomst. Intelligensen har försatt honom i ett komplicerat nästan självförvållat 

utanförskap. Då han inte riktigt tillhör schimpanserna och känner sig så mycket intelligentare 

än alla andra tack vare hatten att han inte har några jämlikar bland de människor som ser sig 

som jämlika med honom.  

 

Under provet framstår det som att han får en stunds psykos, där Gunter känner att djungeln 

kallar på honom. Att han hör rytmisk musik på bongotrummor ger oss associationer till 

Afrika. I sammanbrottet sliter han av sig hatten våldsamt blir återigen en schimpans, som sin 

familj. När de söker efter Gunter i djungeln blir Frys kommentar om jordens djungler 

utskrattad. Detta betyder att det troligen inte funnits några på väldigt lång tid. Vi kan tänka 

oss att med den tydliga teknologiska determinism som Futurama utspelar sig i sköts 

syreväxlingen som regnskogen förr stod för av maskiner. Men på Mars finns det tät och frodig 

djungel fortfarande. Vilket tyder på att tekniken trots allt har blivit renare än vad den varit, 

tyvärr var det för sent för jorden. 

 

Gunters försök att hitta rätt kombination av hatt och kroppsdel får oss att tänka på att han 

delar den nyfikenhet vi redan har påstått vara en mänsklig egenskap. Denna nyfikenhet gör att 

han till slut träffar rätt. Schimpansen delar denna okontrollerbara nyfikenhet genom den 

genetiska likheten mellan människa och schimpans, tolkar vi det som. Gunter känner sig 

omedelbart mycket mindre deprimerad av sin intelligens när hatten tagit skada som dämpar 

dess funktion. Detta tyder på att den enorma intelligensen var för tung för apan. Pressen och 

nedstämdheten kan vi tolka som att den berodde på att den överdrivna intelligensen fick 

Gunter att se alla irrationella och märkliga val och händelser runtomkring honom. Detta 

konnoterar till bilden av det lidande eller plågade geniet som blir skadad av sitt för samtiden 

överlägsna intellekt. Även professorn befäster viss akademisk prestige då han blir förtvivlad 

över att Gunter vill gå i på handelshögskola. Det finns en gammal motsättning mellan de 

naturvetenskapliga disciplinerna och alla andra. Den grundar sig i en äldre vetenskapstradition 
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där kunskap endast kan utvinnas genom upprepade, verifierbara experiment eller laborationer. 

Därför tror vi att vi ser hur professorn ser ner på andra akademiska inriktningar. 
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Sammanfattande analys 

Tiden i vilken Futurama utspelas kan sägas vara en kopia av vår egen samtid i ny tappning. 

Detta är tydligt i kommunikationerna som exempel. Idag tar vi bilen, bussen, båten eller tåget. 

I Matt Groenings Futurama tar vi kollektivröret, svävande bilen eller rymdskeppet. Frågan 

kring tid tycks inte existera då du kan ta dig från plats A till B på några sekunder. Detta 

medför både positiva och negativa aspekter med tekniksamhället. Visst kan du röra dig 

betydligt mer obehindrat än idag, men frågan är om du hinner tänka dina egna tankar och 

reflektera kring värdet i det du ser? Ett tydligt exempel på detta är avsnittet ”The series has 

landed”, där Fry får Leela att för första gången se hur fantastisk vyn av jorden från månen är. 

Här blir människan återigen liten i förhållande till rymden. Något hon inte varit på länge som 

vi förstår serien Futurama. Eftersom det inte tar någon tid att nämna för dem att åka till mars 

heller i ”Mars University” när de ska leverera lådan innehållande apan Gunter till professorns 

kontor. Något som kom att träda fram ytterligare i vår studie av Futurama är hur mycket den 

ständigt refererar till vår tids populärkulturella texter. Att hela avsnittet ”A flight to 

remember” är en parafras på storfilmen Titanic var väldigt överraskande när vi började 

studera serien. Samtidigt ansåg vi att det avsnittet på något sätt gjorde en återkoppling till 

mänsklighetens tidigare misstag med teknik, och påpekade att tekniken inte kan täcka upp för 

den mänskliga fåfängan. 

 

I stadsrummet i New New York blir man ständigt bombarderad med reklam på till synes 

oändligt med reklamskyltar. Detta är en framtidsvision vi kan känna igen från exempelvis 

Blade Runner. I Mikaela Lundahls tidigare nämnda artikel behandlas främst filmen 

Bladerunner från år 1982, men som är intressant att titta på då den också ifrågasätter det 

mänskliga och klassmedvetandet. I filmen Bladerunner lever människor och replikanter 

tillsammans. Replikanterna är svåra att urskilja och de är färdigprogrammerade med livslängd 

och fabricerade implanterade minnen, så kallade protesminnen. Replikanterna själva tror sig 

vara människor, vilket inte är så konstigt med tanke på att de har minnen att tänka tillbaka på. 

De är dock inte fria i sitt tänkande, och i Bladerunner särskiljs replikanter från människor 

genom ögontest där förmågan till känslor, empati och moral prövas. Lundahl beskriver dem i 

artikeln som nästintill perfekta och som även sagt i filmen ”mer människor än människor 

själva”
29

 Det är här vi kan dra in Futuramas egen Bender som i sig inte är en replikant utan en 

android eller robot. Han är också en robot som någonstans ändå får stå för respresentationen 

                                                 
29 

Mikaela Lundahl, Mer människa än människan själv – det postkoloniala tillståndet i Los Angeles 2019, Glänta 

nr 1, 2002. 
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av mänskliga problem; alkoholism, rökning, droger samt lathet.  Det är intressant att just 

dessa drag har applicerats på roboten och inte någon utav människorna i serien eftersom han 

ändå beter sig som en människa och lever bland dem, men ändå är han ingen människa. 

Bender visar på fler mänskliga egenskaper än vissa andra människor i serien. Detta 

ifrågasätter vad som egentligen signifierar det mänskliga och varför just en robot får stå för 

människans sämre sidor och drifter. Men som vi ser i Futurama har robotarna ett mycket mer 

dynamiskt och komplext beteendemönster. Detta skiljer sig ganska markant från den robot 

som porträtteras i andra Science Fiction texter. 

 

Precis som Godhe diskuterar i essän Existentiell resa med förnuftstro och strålpistol kring det 

utgörande av det mänskliga i Science Fiction, blir tekniken en central faktor som ställs mot 

mänskligheten.
30

 Vad vi ser i Futurama är ett samhälle där robotar, utomjordingar och 

människor lever sida vid sida, ett samhälle ytterst präglat av människa mot teknik. 

 

”I Star Trek fungerar rymden som en metaforisk parallell då den blir viktig för 

diskussionen och definitionen av vad som är det mänskliga. Rymden som den sista 

utposten blir nödvändig för mänsklighetens fortsatta utveckling”
31 

 

Likaså i Futurama är rymden en väsentlighet för existentiella frågor. Idag gör bilder från 

månen mot jorden något insiktsfullt med oss. Något som gör oss medvetna hur otroligt små vi 

är och hur otroligt stor och oändlig rymden är. Människolivet har i serien förflyttat sig ut i 

rymden, även fast en stor del fortfarande är bosatt på jorden. Liksom rymdvarelserna i Star 

Trek som enligt Godhe bedöms utifrån mallen av en människa kan vi se liknande tendenser i 

Futurama. Det mesta utgår från människokroppen och den mesta av reklam riktar sig till 

människan. Människorna står i centrum för det normala medan de som inte är människor, de 

såkallade ”de andra” som innefattar rymdvarelser och robotar står för de som skiljer sig och är 

onormala. Bland huvudpersonerna som arbetar på företaget Planet Express är det fyra 

människor, en cyklop, ett krabbdjur och en robot. I umgänget med varandra verkar de inte bry 

sig särkilt mycket om skillnaderna dem emellan. Däremot känner hon sig genast osäker på sig 

själv när det kommer någon utifrån som påpekar ögat.  

 

Människor och robotar år 3000 måste uppfylla syften. Robotar är tillverkade med vissa 

specialiseringar eller funktioner. Bender som exempelvis var byggd för att böja saker. 

                                                 
30

 Michael Godhe, Existentiell resa med förnuftstro och strålpistol, Svenska Dagbladet, 2002. 
31 Ibid. 
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Människan själv tilldelas en funktion i form av ett arbete med hjälp av ett chip i handen som 

en dator i sig bestämmer. Något som invånaren år 3000 inte kan mer än infinna sig i då de i 

annat fall skulle anses som förbrytare. Här dyker det dock upp frågor. I första avsnittet 

bekantar vi oss med det tidigare nämnda chip som planteras i människans hand, som i sig 

tilldelar ett yrke för livet. I ett senare avsnitt befinner sig Planet Express på Mars University. 

Helt plötsligt visar det sig att vi har utbildning, men till vilket syfte och funktion fyller då 

skolor när det redan finns datorer som utdelar människors arbete? Det kan betyda att det är en 

fråga i klass där endast rikare kan utbilda sig till vad de vill och ett liv i större frihet medan de 

med mindre pengar inte har mycket till val. Sett i stort är det alltså inte större skillnader i 

fråga om klass och utbildning nu jämfört med Matt Groenings år 3000.  

 

Slutdiskussion  

Att skriva denna uppsats har varit väldigt intressant och väckt många tankar om framtiden hos 

oss. Intressant på så vis att vi kunnat hitta mycket mer än vad vi först trodde vi skulle. Den 

öppnade upp för ett större fält som vi inte kunnat analysera på djupet i denna kandidatuppsats. 

De vore spännande att göra en bredare undersökning och därmed ta med alla de 72 avsnitt 

som serien Futurama faktiskt består av och kanske även använda sig av de spelfilmer som 

gjorts. Här skulle det vara intressant att gå djupare in i frågan om klass och se på hur det 

skiljer sig från vår samtid. Eller rent av undersöka hur vår samtid refereras och extrapoleras i 

en satirisk Science Fiction serie.   

 

Det finns många tankar kring framtiden och huruvida teknik mer och mer kommer integreras 

med oss själva. Närmar vi oss ett hundraprocentigt matrealistsamhälle där vi inte längre 

reflekterar utan endast agerar. Ett samhälle där allt måste fylla funktion, som inte har plats för 

några undantag. Kommer existentiella frågor överhuvudtaget att existera, eller är vi på väg 

mot ett samhälle likt Futurama eller Bladerunner där vi måste uppfylla ett syfte?  
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