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Abstract 

Titel: Myter som sanning i ”Battlestar Galactica” 

Författare: Ulf Liedström och Maria Dovgan 

Handledare: Malin Nilsson 

Examinator: Veronica Stoehrel 

Typ av arbete: C-uppsats i Medie- och Kommunikationsvetenskap, 15 hp HT-07 

Plats: Högskolan i Halmstad 

Syfte: Syftet med studien är att ta reda på vilka myter som finns i TV-serien ”Battlestar 

Galactica” och hur de används för att säga något om vår kontemporära syn på vetenskap, 

politik och religion. 

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ semiotisk metod med djuppsykologiska teorier av 

C. G. Jung 

Resultat: Vi har kommit fram till att myter i högsta grad används i serien och att de används 

för att få tittaren till att reflektera över det nutida samhällets brister och därmed är serien 

också väldigt samhällskritisk till sin karaktär. 

Nyckelord: Battlestar Galactica, Science Fiction, Semiotik, Roland Barthes, Carl Gustav 

Jung. 
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1. Inledning 

Varför fascineras vi människor så pass mycket av myter? En del svarar kanske att myter är 

som sagor eller berättelser som får oss att tänka på något annat än våra triviala 

vardagsproblem, en form av distraktion för att skingra våra tankar från det stressiga 

samhälle som vi lever i. Detta kan nog vara ett bra svar i sig men det kan också vara på ett 

annat sätt, att myter berättar något om oss själva och vad det innebär att vara människa, att 

vara den du är men även att få kunskap om vilka värderingar om samhället som 

representeras och på vilket sätt det görs. 

Det kommer att vara vår avsikt att visa på att skaparna bakom en modern TV-serie som 

”Battlestar Galactica” i högsta grad är medvetna om hur myter fungerar och på vilket sätt de 

talar till oss som människor. I TV-serien så exponerar de myter till en sådan grad att vi inte 

längre kan ta något för givet och de använder just myter för att göra detta. Just när vi tror att 

vi har fått grepp om ett fenomen eller en karaktärsdragen hos någon person i serien så kan de 

vända ut och in på det för att dra saker och ting till sin spets för att till oss ställa frågan 

”varför gör vi människor på detta sätt?”. 

Science fiction har under en längre tid varit en förströelse för de som gillar visuella effekter 

och färgspektakel. Det har också varit en genre som länge har underskattats för sin förmåga 

att berätta något om vår samtid och om oss själva, särskilt i de fall när historierna har 

utspelat sig långt in i framtiden eller när teknologin har varit långt bortom vår 

fattningsförmåga. Med mer fantasifulla berättelser blir budskapet ibland också fantasifullt 

men det behöver inte alltid vara på det sättet. Faktum är att science fiction kan berätta 

mycket om vår syn på nutida teknologi och vetenskap och både stödja eller kritisera en 

rådande ideologi och den kan göra det med hjälp av myter. Genren har många gånger tagit 

inspiration från många olika håll, allt i från grekiska dramer till western, skräck och litteratur 

(King & Krzywinska, 2000: 3). Det är just därför som vi anser att science fiction är extra 

inressant att ta en närmare titt på för en djupare analys. Få andra genres har så mycket mer 

att erbjuda budskapsmässigt - om man bara skrapar lite grann på ytan och går djupare i deras 

sätt att berätta.  
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2. Bakgrund 

Science Fiction på film är inte på något sätt en ny företeelse. Som en av de tidigaste filmerna 

i denna genre brukar räknas A Trip to the Moon som gjordes redan 1902 av filmskaparen 

och illusionisten Georges Méliès och detta skedde endast sju år efter filmens officiella 

födelse 1895. Redan då kunde man se ideologiska teman i science fiction då A Trip to the 

Moon visade den tidens kolonialistiska idéer som något normalt och naturligt. De 

västerländska resenärerna i filmen visas som högre stående och intelligentare varelser än de 

primitiva invånarna på månen som visas som orationella och ondskefulla. Méliès film 

byggde på litterära verk av både Jules Verne och H.G. Wells, vars berättelser filmatiseras än 

idag. Steven Spielberg gjorde H.G. Wells War of the Worlds så sent som 2005, vilket visar 

att de idéer som kom fram i den tidiga science fiction-litteraturen är aktuell än idag. Inom 

litteraturen så har det publicerats verk som är mycket äldre än så som med dagens 

definitioner kan kallas science fiction, ända tillbaka till 1500-talet med Thomas Mores 

Utopia och Mary Shelleys Frankenstein från 1818 (Roberts, 2000: 3). 

På 1920-talet hade olika filmtekniker utvecklats långt även om t ex ljudfilm inte hade blivit 

standard än. Den tyske regissören Fritz Lang gjorde 1926 stumfilmen Metropolis som visade 

en framtidsbild av en storstad där samhället har blivit uppdelat mellan de högre klasserna 

som bor i höga skyskrapor och arbetarklassen som bor och arbetar under marken. Filmen var 

en kritik mot det rådande samhällsklimatet till skillnad från A Trip to the Moon som visade 

en positiv bild av kolonisatörerna. Bägge filmerna använder sig av myter för att berätta sina 

historier, i Méliès film handlar det om myten och det rationella och vetenskapliga 

västerländska tänkandet och i Langs film används myter hämtade från bibeln i karaktären 

Maria som stödjer arbetarna och som predikar om lugn tills en räddare ska komma. En 

vetenskapsman bygger en robot som en avbild av Maria som får samma namn. Denna robot 

ska som syfte underhålla rika unga män med exotisk dans men blir självständig och lurar 

arbetarna till revolt och till deras nära undergång. 

Under 50-talet ”blommade” lågbudgetfilmer inom genren science fiction och trots många 

filmers, även för den tidens, billiga effekter så såg man några tydliga teman under denna 

tidsperiod. Ofta handlade det om att jorden blev invaderade av utomjordingar eller att 

främmande virus gjorde människor till viljelösa zombies som gick någon osynlig makts 

uppdrag. Detta var under inledningsskedet av kalla kriget och filmerna var ofta allegorier för 
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den växande kommunistskräcken i Amerika där man fruktade en fullskalig militär invasion 

men även att kommunismen skulle sprida sig som ideologi bland amerikanska medborgare. 

Rymdskeppen blev metaforer för ryska bombplan och virusen för den kommunistiska 

ideologin.  

Under 60-talet och början av 70-talet kunde man se science fiction som var mer existentiella 

eller politiska till sin karaktär som t ex 2001 – A Space Odyssé (1968), Solaris (1972) och 

Alphaville (1965). Sådana filmer var sällan gjorda i Hollywood utan snarare independent-

produktioner eller europeiska produktioner.  

De stora kommersiella framgångarna inom science fiction kom under senare delen av 70-

talet med filmer som Närkontakt av tredje graden (1977) och Star Wars (1977). Nu regerade 

storslagna och kostsamma specialeffekter men historierna byggdes upp som sagoberättelser 

med mytologier och metaforer som grundstenar i berättandet. Det var även nu som den 

första TV-serien Battlestar Galactica (1978) började visas på TV. Serien blev ingen större 

publikframgång men science fiction hade på allvar blivit en naturlig del av populärkulturen. 

Den nya TV-serien Battlestar Galactica började sändas 2003 och är en s k ”remake” av 

serien från 70-talet med samma namn. Serien är producerad av den amerikanska 

kabelkanalen ”Sci-Fi Channel” och spelas in i Kanada. Mycket har hänt inom televisionen 

de senaste årtiondena med större budgetar och mer filmbetonade berättarmetoder. Det 

politiska läget i världen har också förändrats mycket sedan 2000-talets början vilket är 

seriens utgångspunkt. Serien har rönt stora framgångar i Nordamerika och började visas i 

Sverige på Kanal 5 under 2005. Dock så har man inte nått någon större publik i Sverige, 

kanske på grund av att den sänds på måndagsnätter. I Amerika har serien, trots sina 

framgångar, utstå mycket kritik för att vara för politisk och en del kritiker menar att Science 

Fiction ska vara underhållning och inte ett verktyg för politiska kommentarer om samhället. 

Kring TV-serien har det med nya medier uppstått andra sätt att nå ut till sin publik. Bl a så 

har man producerat s k webisodes, korta avsnitt som har varit tillgängliga på nätet för att 

fylla ut berättelsen mellan säsongerna. Det har också funnits möjlighet för fansen att göra 

egna avsnitt som sedan har lagts ut på nätet med stöd av producenterna av serien. Inom 

datorspelsbranschen finns det också spel som är baserade på TV-serien. I november 2007 

kom även en film, Battlestar Galactica – Razor, som även den berättar om händelser som 

utspelade sig på en annan plats samtidigt som huvudserien. I skrivande stund så kommer 
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även en fjärde säsong av serien börja visas i början på 2008 vilket också är tänkt att bli den 

avslutande säsongen. Det har även utvecklats en s k spin-off-serie med arbetsnamnet 

Caprica som kommer att utspela sig ca fyrtio år innan den nuvarande serien och kommer att 

börja sändas någon gång under 2009. 

Battlestar Galactica handlar om en mänsklig civilisation som bor på tolv olika planeter i ett 

helt annat planetsystem, de s k tolv kolonierna. De har för länge sedan konstruerat robotar, s 

k cyloner, som skulle fungera som tjänare till människorna. Dessa cyloner gjorde senare ett 

våldsamt uppror och ett stort krig utbröt mellan cyloner och människor. Efter en längre tids 

krig utfärdades vapenvila och allt blev lugnt under många år. Helt plötsligt så återvänder 

cylonerna genom att göra flera överraskningsanfall med kärnvapen mot alla de tolv 

kolonierna så att nästan hela mänskligheten går under, förutom ungefär de ca femtiotusen 

människor som överlever på olika rymdskepp som samlas kring slagskeppet Galactica. 

Dessa människor börjar nu söka efter en ny planet och ett nytt hem och sätter kursen mot en 

planet, en trettonde koloni, som bara finns i deras mytologi – Jorden. Ingen vet exakt var 

jorden finns och människorna blir konstant jagade av cylonerna som har bestämt sig för att 

utrota all mänsklighet. Cylonerna har dock utvecklats från att se ut som metalliska robotar 

till att se ut precis som människor. De kan nu ha känslor och känna smärta och glädje precis 

som människor, vilket dock förklaras av människor som att de bara är programmerade till 

det och egentligen inte är mer än enbart ”avancerade brödrostar”.  

Från skeppet Battlestar Galactica försöker man bygga upp ett samhälle som de känner igen 

sen tidigare men situationen har förändrats och frågor kring vem som ska fatta besluten 

uppstår. Ska politiker eller militären avgöra vad som är rätt för mänsklighetens framtid och 

hur avgör du vem som är din fiende när dem ser ut precis som du själv? Är du kanske själv 

en fiende utan att veta om det? 

 
Battlestar Galactica 
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3. Syfte och problemformulering 

Världen vi lever i har förändrats sedan början på 2000-talet, främst med anledning av 

terrorattackerna mot USA den 11:e september 2001. Ideologier står mot ideologier och 

världens olika religioner har åter igen blivit ett politiskt verktyg för världens ledare att 

motivera varför deras sida är den absolut goda och den andra sidan den absolut onda. Detta 

faktum visar sig även i dagens filmer och TV-produktioner där t ex krig och våld ska 

framstå som något naturligt och förnuftigt och man kan här tala om en form av hegemoni. 

Det var den italienska marxisten Antonio Gramsci som myntade begreppet hegemoni och 

med det menade han att de metoder som dominerande klasser använder sig av för att få t ex 

en kontroversiell fråga att verka som ”sunt förnuft” (Fiske, 1990: 232). Filmer som vill visa 

upp en patriotisk bild av att deras soldater måste bekämpa ondskefulla krafter med vilka 

metoder som helst – kanske även tortyr – som något som måste göras utan att man 

reflekterar över det är ett exempel på detta. 

Den s k fria västvärlden har blivit ett övervakningssamhälle där demokrati ibland biter sig 

själv i svansen och även om man försöker måla upp bilden av de goda och onda som svart 

och vit så har gränsdragningarna idag övergått till gråzoner. Det som är intressant med 

serien ”Battlestar Galactica” är att serieskaparna leker med olika ståndpunkterna efterhand 

som serien fortgår. Emellanåt så hyllas de demokratiska värderingarna för att sedan plötsligt 

vända upp och ner på begreppen. Tittaren av serien vaggas alltså in i en trygghet som man 

känner igen sig i för att sedan ställas på sin spets genom att karaktärer tvingas till att begå 

handlingar som vi trodde var främmande för oss. 

Om det finns fiender till det fria demokratiska samhället så kan vi undra vilka fiender dessa 

egentligen är. När dessa frågor dyker upp på filmduken och på TV så är det viktigt att vara 

observant på hur detta visas och hur vi själva reagerar på dem. Vi formas allt mer och mer 

av vad vi ser genom medier och om vi inte har kunskapen om hur man kan genomskåda 

budskapen så missar vi kanske den egentliga poängen med vad det är som förmedlas, vilket 

kan ske både på gott och ont. 

TV-serien ”Battlestar Galactica” blir intressant att studera ur detta perspektiv då deras 

inledningspremiss är terrorattackerna mot World Trade Center den 11:e september 2001 och 

detta har även konfirmerats av en av seriens producenter och författare Ronald D. Moore.  
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When I was looking at the pilot I think in January [or] February of 2002. It was 

just a few months after the 9/11 attacks and I realized that there was no way you 

could do this project with the audience on some level bringing their feeling, 

emotions and memories of that event. 

(Ronald D. Moore, 2006: http://www.comingsoon.net/news/tvnews.php?id=17154) 

 

Med detta citat så får vi en god förförståelse av vissa av serieskaparna avsikter och ur detta 

så ställer vi oss då huvudfrågorna: 

- Vilka myter använder sig serieskaparna av för att säga något om västvärldens syn på 

vetenskap, politik och religion? 

- Hur används dessa myter för att åskådaren ska bli medveten om hennes egen relation 

till vetenskap, politik och religion? 

Dessa frågor är inte lätta att besvara på denna TV-serie då karaktärer och deras motiv och 

handlingar är ytterst ambivalenta. Detta är dock något som gör det intressant att utsätta 

serien för en analys av detta slag då dessa ambivalenser också är föremålen för vår analys. 

På film, främst den från Hollywood, ser man oftast ner på ambivalenta karaktärer p g a att 

det riskerar att förvirra deras publik och risken blir då att de får mindre publiksiffror. Vad 

som är viktigt att tänka på i detta sammanhang är då att dessa karaktärer i TV-serien 

egentligen blir mer mänskliga till deras sätt och inte bara karikatyrer av enkelriktade 

mänskliga egenskaper.  

Myter i ”Battlestar Galactica” blir viktiga att studera eftersom att de ligger som grund för 

vad det innebär att vara människa i den desperata situation som serien handlar om. De mest 

iögonfallande myterna kommer från den grekiska mytologin med t ex personnamn som 

Apollo och att de tolv kolonierna är namngivna efter den astronomiska zodiaken, alltså våra 

stjärntecken. Detta är dock mytologier som ligger på ytan, under den ligger andra myter, 

både gamla och nya, som skär genom den mänskliga själen och tar död på gamla 

föreställningar och som sedan skapar nya. 
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4. Tidigare forskning 

Det finns en hel del forskning sen tidigare som kopplar ihop science fiction med 

kontemporära samhällsfrågor. Redan 1947 publicerades Sigfried Kracauers studie From 

Caligari to Hitler där han visade på att de tyska filmer som producerades i mellankrigstiden 

1918-1933 i själva verket var reflektioner som kom till stånd p g a det rådande samhälls-

tillståndet i landet. Efterhand som att det tyska samhället förändras fram mot 30-talet så 

menar Kracauer att detta även syns i filmerna i deras temaval och användandet av myter. 

Dessa filmer tillhörde främst den s k expressionistiska riktningen och tog ofta upp ämnen 

som vetenskap kontra mänsklighet. Många expressionistiska filmare kritiserade den då 

tilltagande nationalsocialismen och sågs som ett hot av nazisterna i början av 30-talet och 

många filmskapare flydde till USA där de fortsatte att göra film och där påverka den 

amerikanska filmproduktionen genom sin fortsatta kritik, både av det tyska samhället och av 

det nya landet.  

Det finns en hel del forskningsmaterial från 70- och 80-talet då populärkulturen blev mer 

öppen och accepterad för forskning. Filmer som Alien (1979) och Blade Runner (1982) blev 

ofta ”utsatta” för någon form av analys och ofta från flera olika perspektiv. T ex så har 

James H. Kavanagh (1980) och Judith Newton (1980) analyserat Alien ur ett feministiskt 

perspektiv. Blade Runner har analyserats ur ett s k postmodernistiskt perspektiv av bl a 

Giuliana Bruno 1987 då hon belyste bl a arkitektur och identitetsfrågor i den filmen.  

Geoff King och Tanya Krzywinska (2000) tar upp flera olika företeelser inom science 

fiction och visar på hur samhällsorienterade frågor visas i science fiction-film och hur dessa 

är en representation av våra vardagsliv och de ideologier som vi lever med, främst då i 

västvärlden. De menar att science fiction alltid har varit en reflektion av det rådande 

samhällsklimatet och att filmerna ibland t o m kan användas som propaganda när fara hotar 

en nation. T ex så menar dem att de science fiction-filmer som producerades på 50- och 60-

talet var allegorier för den kommunistskräck som rådde under kalla krigets dagar. 

Lena Israel (2000) har genom att utföra två fallstudier gjort en analys av hur synen på 

vetenskap visas inom science fiction-genren. Den ena är en rysk film, Solaris (1972), och 

den andra en brittisk TV-serie Lazarus (1996). Även om de två fallen inte tillhör den typiska 

mainstream-genren så ger studien en inblick i hur vetenskap tycks fungerar inom science 

fiction, både på film och TV. 
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En annan intressant studie gjordes av Joseph Campbell 1949 som i för sig inte analyserade 

science fiction men de hjälteteman och myter som finns i moderna berättelser. Campbell 

hade varit elev till C G Jung och hans verk inspirerade bl a George Lucas filmskapande, 

främst i hans sex filmer Star Wars (1977, 1980, 1983, 1999, 2002, 2005). Campbell 

framförde en idé om att alla hjältar i modern tid kommer från ett och samma ställe och har 

bara förts vidare genom myter och mytologier i nya skepnader.  
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5. Teoretisk referensram 

Vi presenterar här några valda teorier och teoretiker med utvalda delar av deras 

begreppsapparater. En del teoretiker använder välkända begrepp men ger dem en annan 

betydelse men vi tänker inte gå in på något komparativ jämförelse mellan olika teoretikers 

syn och förklaringar på de olika begreppen, utan vi håller oss till de teoretiker som vi har 

valt att arbeta utifrån. 

 

5.1 Kritisk teori 

Kritisk teori är ett samlingsbegrepp för en inriktning inom samhällsvetenskapen med en 

kritisk inriktning mot den sociala verkligheten i samhället (Alvesson & Sköldberg, 1994: 

176). Sin historiska bakgrund har den genom Frankfurtskolan som startade i Tyskland tidigt 

på 30-talet med namn som t ex Max Horkheimer, Theodor Adorno och Erich Fromm. De 

menade att samhällsvetenskapen ska ha ett emancipatoriskt – alltså frigörande – 

kunskapsintresse som ska ge sociala fenomen ett historiskt sammanhang (Alvesson & 

Sköldberg, 1994: 176).  

Kritisk teori har en hermeneutiskt tolkande ansats med en strävan efter att frigöra sig från bl 

a ideologiska vanföreställningar. Inom den kritiska teorin så ser man även förhållandevis 

positivt på modern teknologi men genom kunskap och förståelse om tekniken så ska ett 

teknokratiskt samhälle till varje pris undvikas. Det teknokratiska samhället kännetecknas av 

en övertro på att de som anser sig mest dugliga – en elit – ska styra en nation, något som 

man såg exempel på i det nazistiska Tyskland på 30-talet och som kritiserades av 

Frankfurtskolan vilket också ledde till att många av dess medlemmar var tvungna att fly till 

Amerika när Adolf Hitler tog makten 1933. 

Inom den kritiska teorin så har man ett synsätt på människan som tvetydig och hela tiden 

balanserande mellan det rationella/irrationella, civilisation/primitiva drifter och 

humanism/barbari (Alvesson & Sköldberg, 1994: 196). Detta ger människor ambivalenta 

karaktärsdrag vilket vi kommer att se är ett genomgående tema i TV-serien ”Battlestar 

Galactica”. 
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Dessa fyra punkter från den kritiska teorin (1) det emancipatoriska, (2) det historiska 

sammanhanget (3) synen på teknokrati och (4) den tvetydiga människan är alla viktiga 

element i vår analys av serien och inom Frankfurtskolans kritiska teori hade man även en 

kulturkritisk ståndpunkt som man hade tagit efter från Friedrich Nietzsche (Miegel & 

Johansson, 2002: 218) och som även strukturalisten Roland Barthes refererar till Nietzsche i 

t ex Elements of Semiology (1964). 

 

5.2 Roland Barthes 

Med de frågeställningar som vi har ställt upp så anser vi att semiotiken en lämplig 

utgångspunkt för vår analys. Närmare bestämt så använder vi oss av den semiotiska modell 

som utvecklades Roland Barthes under 60-talet. Det som främst gör Barthes teorier kring 

semiotiken lämplig för oss är hans utveckling av analysmöjligheterna som gör att det är 

användbart på inte enbart bilder och enskilda ord utan även på företeelser och hela 

berättelser – alltså det narrativa. Ett av hans användbara bidrag till semiotiken är hans 

begrepp myt och det sätt som det kan användas på för en vidare och bredare analys av en 

text.  

 

5.2.1 Myt 

När Barthes använder sig av begreppet myt så gör han det på ett annat sätt än vad vi kanske 

är vana vid i våra vardagsliv. Hans användande av ordet ska inte förstås utifrån begreppet 

mytologi eller betydelsen att något inte skulle vara sant – alltså en lögn - utan utifrån att 

myten är en form av yttrande – ett meddelande – ofta av ideologisk karaktär men myten är 

inte som ett föremål eller en idé utan det sätt som man använder sig av för att ge ett föremål 

eller en företeelse en betydelse (Barthes, 1969: 205). Det Barthes gör är att han använder sig 

av begreppet myt för en bredare möjlighet till tolkningar och att kunna gå djupare i vad det 

är som gör att vi får de associationer som vi får och sålunda kan det mesta i vårt samhälle 

förstås med hjälp av begreppet myt, men först lite om grundläggande semiotik. 
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5.2.2 Tecknet 

Studier av tecken är det som allmänt kallas för semiotik och man inkluderar då även studier 

av de koder som tecken organiseras inom och den kultur som koder och tecken finns i 

(Fiske, 1990: 61). Ett tecken kan enligt Barthes vara t ex index, ikoner, symboler eller 

allegorier (1964: 35) och kan vara en eller flera av dessa samtidigt. T ex så kan trafikskyltar 

vara ikoner, symboler och index på en och samma gång. Index är tecken som är en koppling 

mellan tecknet och objektet, t ex att en trafikskylt som varna om en järnvägsövergång är ett 

index för att det kan komma ett tåg en bit framöver. Ikoner är tecken som försöker efterlikna 

ett objekt, t ex att en varningskylt vill försöka efterlikna det som den varnar för, t ex ett tåg. 

Bokstäver och ord är exempel på symboler, de kan berätta vad det är för typ av objekt som 

man talat om men är i sig själv godtyckliga. T ex så är ordet ”tomat” ett godtyckligt uttryck 

för objektet tomat då olika språk hänvisar till samma objekt med olika ord. Allegori till sist 

är ett utbyte av ett budskap mot en metafor och kan ha formen av en saga eller myt. En hel 

bok eller film kan ibland ses som allegorier för något annat, så som t ex J.R.R. Tolkiens 

böcker om Härskarringen kan ses som en allegori för industrialiseringen av vårt samhälle 

och farorna för ett urskiljningslöst utnyttjande av jordens naturtillgångar. Oavsett vilken typ 

av tecken man har att göra med så finns det två sidor som tillsammans bildar tecknet, det 

betecknande och det betecknade. 

 

5.2.3 Det betecknande och det betecknade  

Det betecknande är den svenska översättningen av det engelska ordet signifier och är ett 

teckens utformning rent visuellt eller ljudet av t ex ett ord medan det betecknade (eng. 

signified) är den mentala bild som man får av betecknandet (Fiske, 1990: 66). Dessa två 

begrepp, det betecknande och det betecknade, bildar tillsammans tecknet - som två sidor av 

samma mynt som refererar till något föremål eller en företeelse i en extern verklighet. Om 

man hör ljudet av eller ser ordet ”mynt” så är det det betecknande, alltså så som man ser 

eller hör tecknet medan det betecknade är den mentala bild vi får av ett litet metallföremål 

som kan användas för t ex betalning eller att lägga i sparbössan, alltså det som gör att vi vet 

vad ett mynt är för något.  
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5.2.4 Denotation och konnotation 

Vare sig ordet ”mynt” - det betecknande - eller dess mentala bild - det betecknade - är ett 

faktiskt reellt mynt och därför bildar dessa två tillsammans ett tecken som refererar till ett 

verkligt mynt som du i verkligheten kan hålla i handen och betala något med. Denna 

verklighet som tecknet refererar till är det som Barthes kallar denotation (i Fiske, 1990: 

117f). Ett mynt kan, t ex på bild, visas på många olika sätt och när det gäller hur något 

representeras så använder man begreppet konnotation och kan i fallet med myntet handla om 

det sätt som det visas på och de känslor som kanske väcks genom t ex fattigdom, rikedom 

eller kapitalism.  

Det kan även tilläggas att begreppet konnotation är ofta väldigt svårt att skilja från begreppet 

myt då Barthes definition av dem påminner om varandra och ibland så använder Barthes inte 

ens begreppet konnotation - vilket Daniel Heradstveit och Tor Björgo har påpekat (1992: 

44). Där finns alltså ingen klar gränslinje mellan de olika begreppen och det finns även 

andra teoretiker som använder precis samma begrepp på helt andra sätt. Trots detta så har 

John Fiske försökt göra en tydlig delning av Barthes semiotiska system och menar att 

konnotationens avgörande faktor är det betecknande och mytens avgörande faktor är då det 

betecknade (Fiske, 1990: 121).  

 

5.2.5 Första och andra ordningens beteckning 

Denotation och tecknet är placerade tillsammans i den s k första ordningens beteckning. 

Tecknet ligger sist i den första ordningen men även först i den andra ordningens beteckning 

och bildar då ett nytt betecknande som får ett annat betecknade och bildar tillsammans ett 

nytt tecken (Barthes, 1969: 211; Fiske, 1990: 61). Den första ordningens beteckning tillhör 

språkets del och den andra ordningen faller under mytens del (Barthes, 1969: 211), vilket är 

den del som vi kommer att fokusera på vid vår analys (se bild 1 nästa sida). Barthes ger det 

nya betecknandet och betecknade andra namn, så när man talar om tecknet i språkets slutdel 

så kallar han det för mening – vilket betyder att man såg något och kände något - och som 

första delen i den mytdelen för form, vilket alltså är betecknandet i mytens del (Barthes, 

1969: 213f). Han går vidare med att kalla mytens betecknade för begrepp och 
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motsvarigheten till mytens tecken för betydelse (Barthes, 1969: 213f). Myten är alltså inget 

tecken i sig, utan är uppbyggd av formen (”I. BETECKNANDE” i bild 1), begreppet (”II. 

BETECKNAD” i bild 1) och betydelsen (”III. TECKEN” i bild 1). 

 

 
Bild 1 

 

5.3 Carl Gustav Jung 

Carl Gustav Jung forskade kring och analyserade flertalet olika symboler och myter och vad 

de betyder för mänskligheten. Detta är en av anledningarna till att det är intressant att pröva 

hans teorier i vår analys av TV-serien ”Battlestar Galactica” där symboler och myter är 

viktiga för seriens berättande. Vi kommer här ta upp delar av hans begrepp och teorier och 

förklara dessa och varför de är giltiga för vår analys.  

 

5.3.1 Det kollektivt omedvetna 

Det kollektivt omedvetna är ett begrepp som Carl Gustav Jung använde sig av för att 

beskriva en viss nivå i människans personlighetsstruktur. Begreppet kommer inte användas 

aktivt av oss i själva analysen men det är bra att känna till var Jung anser att myterna 

gömmer sig i oss människor. Så även om skaparna av TV-serien ”Battlestar Galactica” inte 
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skulle ha en kunskap om Jungs teorier så kan det förklara varför dem använder myterna på 

ett välbekant sätt. 

Med det kollektivt omedvetna menade Jung att varje människa har en omedveten del inom 

sig som delas av alla människor på jorden oberoende av t ex kultur och uppväxt (Jung, 1995: 

102). Detta visar han på genom att studera bl a drömmar och symboler som omger 

människan. Han menar att en del drömmar visar upp flera gemensamma drag oavsett vem 

som har drömmarna och detta är ett tecken på att det finns en gemensam källa av symboler 

som visar sig i våra drömmar. Även konkreta symboler kan visa upp samma mönster, bl a 

inom världens olika religioner, där korset är ett exempel på en symbol som användes även 

redan av de gamla grekerna för 2500 år sedan (Henderson i Jung, 1964: 106f). Med detta så 

motsätter sig Jung mot tanken på att symboler skulle vara godtyckliga och menar istället att 

symbolerna har ett ursprung och en särskild betydelse som det är viktigt att komma 

underfund med vad de betyder. Inom detta kollektivt omedvetna finns även det som Jung 

kallade för arketyper. 

 

5.3.2 Arketyp 

”Det [arketyperna] är specifika former och bildmässiga sammanhang som 

återfinns i stort sett oförändrade inte bara i alla epoker och trakter utan även i 

individuella drömmar, fantasier, visioner och vanföreställningar. Att de 

förekommer i så många individuella fall och inom praktiskt taget alla etniska 

grupper bevisar att det mänskliga psyket endast delvis är unikt och subjektivt 

och personligt; det omfattar också en del som är kollektiv och objektiv.” 

(Jung, 1995: 92) 

Innehållet i det kollektivt omedvetna är de s k arketyperna och de är en del av vår personliga 

psykologiska struktur och de kallas i vissa fall även för just myter och sagor och har enligt 

Jung funnits sedan urminnes tider (Jung, 1995: 104). Arketyperna är alltså de ursprungliga 

versionerna av t ex en berättelse eller en symbol som vi inte längre har tillgång till men som 

ligger i vårt kollektivt omedvetna. När det kommer upp till ytan och vi blir medvetna om det 

så framstår det som något personlig eftersom att vårt personliga jag har färgat av sig på det. 
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Modernare myter som finns inom t ex science fiction kan alltså uppträda som något nytt och 

innovativt men är enligt Jung alltså gamla berättelser som finns i vårt omedvetna. När vi blir 

medvetna om en arketyp så kan dem formas som komplex i vårt personliga omedvetna och 

Jungs begrepp anima och animus är exempel på detta. 

 

5.3.3 Anima/Animus 

Anima är ett begrepp som Jung använde sig av för att beskriva en specifik sorts arketyp som 

han menar ger kvinnliga egenskaper hos män och begreppet animus för motsvarande 

manliga drag hos kvinnor (von Franz i Jung, 1964: 177). Jung menade att det finns en del av 

varje hos alla män och kvinnor och de bidrar till att forma våra personligheter. Jung menade 

att typiska drag för anima är vaga känslostämningar, irrationalitet och ett djupare förhållande 

till det omedvetna. Denna kontakt med det omedvetna kan hjälpa mannen att få svar på 

frågor som inte har några logiska svar men som kan leda honom på rätt spår i livet. Anima 

bedriver även intellektuella spel och tillför erotiska fantasier som förhindrar mannen att vara 

i kontakt med det verkliga livet (von Franz i Jung, 1964: 179). I myter och sagor så kan 

anima förkroppsligas genom t ex sjöjungfrur, häxor eller succubaer1.  

Animus hos en kvinna har inte riktigt samma karaktär som hos mannen, med animus handlar 

det om en stark, nästan helig, övertygelse om att hennes sätt är det ända sättet, det finns inga 

undantag. Denna övertygelse kan visa sig hos en kvinna genom hennes brutala och hårda 

vilja till makt och kontroll som gör henne kall, oåtkomlig och maskulin (von Franz i Jung, 

1964: 189). I myter och sagor så får ofta animus ofta formen av en rövare eller mördare men 

det finns även positiva effekter av animus, bl a så representerar det företagsamhet, mod och 

andlig fördjupning. 

 

5.3.4 Synkronisitet 

Synkronisitet är ett begrepp som vid första anblick kan verka något ovetenskapligt men Jung 

genomförde trots detta en hel del forskning inom detta område. Jung menade att det finns ett 
                                                            
1 En succuba är en kvinnlig demon som har sex med män medan de sover. 



19 

 

sammanfallande av flera händelser som sträcker sig bortom slumpens sammanträffanden 

(Jung, 1995: 279). Vi rör oss nu inom områden som klärvoajans, telepati och astrologi och 

vi kommer alltså använda begreppet synkronicitet med viss försiktighet i vår analys. Dock så 

används dessa former av sammanbundna händelser i serien ”Battlestar Galactica” och vi 

finner det då relevant att ta upp begreppet. Jung hävdade att det fanns vetenskapliga bevis 

för t ex astrologi, vilket han fick utstå en del kritik för men han sökte efter vissa mönster och 

ansåg sig finna dem (se Jung, 1995). 

Att t ex en viss siffra dyker upp flera gånger för en person under en kort tid är inte ett 

exempel på synkronicitet, det är ett statistiskt sannolikt händelseförlopp men när vi kommer 

in på t ex drömmar som senare uppfattas som att de besannas så blir situationen annorlunda. 

Som exempel berättar Jung om en patient som hade drömt om att en god vän till henne hade 

gett henne en skarabé. När hon berättar detta så flyger det in en insekt i det rummet som 

Jung och hans patient sitter i, insekten var en scarabaeid som Jung fångar upp och ger till 

patienten med orden ”Här har ni er skarabé” (Jung, 1995: 286). 
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6. Kunskapsteoretisk utgångspunkt 

I många sammanhang så är vi människor meningsskapande varelser och detta visar sig både 

i vardagslivet och i kulturlivet som inom t ex konst, litteratur och film. Dessa saker har alltså 

en viss mening och betydelse för oss och dessa meningar måste tolkas för att kunna förstås 

och många gånger tolkar vi utan att tänka på det men i andra situationer kan det krävas lite 

mer ansträngning för att förstå en viss mening (Gilje & Grimen, 1992: 175). Att arbeta med 

meningar och tolkningar är något som går under begreppet hermeneutik. Hermeneutik 

betyder tolkningslära och ordet kommer, lämpligt nog för vårt tema, från den grekiska 

mytologin och guden Hermes, som var budbärare mellan gudarna och människorna och som 

fick tolka budskapen för att de skulle kunna förstå varandra (Gilje & Grimen, 1992: 176f).  

Hermeneutiken är dock inget enhetligt synsätt, det finns flera olika riktningar, bl a poetisk 

hermeneutik, existentiell hermeneutik och misstankens hermeneutik och vi kommer att 

använda oss av den sistnämnda – misstankens hermeneutik. Alla tre ingår inom vad som 

kallas aletisk hermeneutik och koncentrerar sig på en avslöjandeakt av något som ligger i det 

fördolda (Alvesson & Sköldberg, 1994: 131). Ett viktigt begrepp inom den aletiska 

hermeneutiken är empati, d v s förmågan att sätta sig in i t ex den talandes eller skrivandes 

situation för att då förstå meningen med talet eller skriften och därmed även förstå texten 

kanske t o m bättre än den som talade eller skrev den (Alvesson & Sköldberg, 1994: 117). 

Även begreppet upplevelse kan vara viktigt att ta upp då det skiljer sig från empiristernas 

sinnesintryck. Dels så är upplevelse inte ett passivt observerande utan ett aktivt skapande 

och dels så täcker det en större helhetssyn där man själv ingår i ett större system (Alvesson 

& Sköldberg, 1994: 118).  

 

6.1 Förförståelse 

Vad vi än ger oss på att tolka så gör vi det med en viss form av förförståelse om hur världen 

är beskaffad och denna förförståelse kan inkludera t ex redan kända teorier och kulturella 

och sociala värderingar (Alvesson & Sköldberg, 1994: 165). Gilje och Grimen talar om tre 

olika typer av förförståelse, (1) språk och begrepp, (2) trosuppfattningar och (3) personliga 

erfarenheter (1992: 184). Om man inte talar samma språk eller använder sig av samma 

begrepp så påverkar detta förförståelsen och gör att man ser på fenomen med andra ögon. 
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Trosuppfattningar inbegriper hur vi tror att världen och samhället är beskaffat. Människor 

som tror på den bibliska skapelsen av jorden har t ex en annan syn på världen än någon som 

tror på evolutionsläran. Den tredje punkten, personliga erfarenheter, har med att göra vad vi 

själva har upplevt och hur det har format vår syn på tillvaron.  

Något som är viktigt att veta är att ens förförståelse är inte alltid lätt att definiera, den kan 

vara svår att lägga tydliga ord på men vid en systematisk tolkning av ett fenomen så är det 

viktigt att få grepp över vad som man tar för givet. Detta gör att förförståelse är holistisk, d v 

s att den består av en mängd bitar som hänger ihop utan ett nödvändigtvis logiskt samband. 

Man ska också tänka på att förförståelse är reviderbar, vi förändrar hela tiden vår 

förförståelse när vi tolkar och interagerar med omvärlden (Gilje & Grimen, 1992: 187f). 

 

6.2 Förståelse 

För den aletiska hermeneutiken är förståelse inget vetenskapligt slutmål utan inkluderat i en 

process som varje människa går genom i sitt dagliga liv (Alvesson & Sköldberg, 1994: 131). 

En av de viktigaste delarna av hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln, där man inom 

misstankens hermeneutik inleder med en förförståelse för att studera sitt fenomen. Detta 

leder till en större förståelse för fenomenet som gör att man kan gå vidare med en ny 

utvidgad förförståelse och mer fakta att arbeta med. Fakta i detta sammanhang ska inte ses 

som något slutgiltigt påstående om något utan som något provisoriskt, något som alltid kan 

fortsätta att förändras i den hermeneutiska processen. För att röra sig runt och kring 

förförståelse-förståelse så kan man ställa frågor till texten för att på så vis kunna komma 

djupare ner till det fördolda och då blottlägga den outsagda meningen i texten (Alvesson & 

Sköldberg, 1994: 163f). Rent praktiskt så kan detta genomföras genom fyra steg, (1) 

tolkningsmönster, (2) text, (3) dialog och (4) uttolkning. Tolkningsmönster handlar om att ha 

välgrundade teorier som inte är motsägelsefulla. Den andra, text, är föremålet för tolkning 

och kan vara en ren text men även handlingar och företeelser. Dialog innebär att man ställer 

frågor till texten och här är det viktigt att upprätthålla textens autonomi men även att man 

stiger in i den på ett ödmjukt sätt. Uttolkning till sist handlar om att skapa mening bland de 

deltolkningar som har uppstått under processens gång (Alvesson & Sköldberg, 1994: 171f). 
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6.3 Den hermeneutiska cirkeln 

Den hermeneutiska cirkeln är det samband som finns mellan det som ska tolkas, 

förförståelsen och den kontext som det som ska tolkas befinner sig i (Gilje & Grimen, 1992: 

190). Man går alltså genom den hermeneutiska cirkeln med en förförståelse om det fenomen 

som ska tolkas och lägger det i sitt sammanhang och detta ger oss en förståelse av 

fenomenet. Denna förståelse ger oss mer kunskap och man kan gå vidare med en ny 

förförståelse av det som ska tolkas. Detta är ett sätt att visa på hur tolkade fenomen kan och 

bör motiveras (Gilje & Grimen, 1992: 191). Man kan motivera en tolkning av ett fenomen 

eller text genom att gå mellan punkterna förförståelse och förståelse. För att få förståelse 

måste man alltså se vad man har för förförståelse och för att utöka sin förförståelse måste 

man se till förståelsen. Detta brukar kallas för en spiral eftersom att det är viktigt att veta att 

man inte återvänder till samma kunskapspunkt som en cirkel gör, utan man bygger vidare på 

sin tidigare förförståelse.  
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7. Metod 

Valet av metod kan vara helt avgörande för vilka resultat man får och i detta kapitel 

presenterar vi den metod som vi har valt för att utföra vår analys och förklarar så ingående 

som möjligt vad den innebär. 

 

7.1 Kvalitativ metod 

Syftet med vår studie är att nå en djupare förståelse av hur myter används för att skapa 

mening för oss som människor och vad de kan betyda för oss. Vi väljer då med fördel en 

kvalitativ metod som har sin metateoretiska bas i bl a hermeneutiken även om 

fenomenologin ibland brukar anses vara vanligare (Danermark et al., 2003: 281).  

Det som är viktigt att tänka på är att en kvalitativ metod inte är en enhetlig syn utan en 

samling av olika synsätt som man kan kombinera. I vårt fall blir det en kvalitativ semiotisk 

analys kombinerat med Jungs djuppsykologiska teorier.  

Vanligt förekommande vid en kvalitativ metod är att man studerar ett fåtal fall istället för så 

många som möjligt och försöker uppnå så mycket förståelse som man kan ur dessa urval. 

Man kan då välja att göra en eller flera fallstudier och dessa fallstudier kan karaktäriseras 

med fyra olika drag, (1) partikularism, vilket innebär studier av enskildheter, (2) de är 

deskriptiva, d v s att man gör en detaljerad undersökning, (3) de är heuristiska, vilket 

innebär att läsarens förståelse ska fördjupas och (4) de är induktiva, man ska kunna dra 

slutsatser som är teorigenererande (Merriam i Danermark et al, 2003: 281). 

Då vi har valt några fåtal karaktärer och händelseförlopp och försöker gå på djupet i deras 

betydelser för att uppnå förståelse så uppnår vi den kvalitativa metodens partikularism, det 

deskriptiva och det heuristiska. Hur pass teorigenererande våra slutsatser är blir svårt att 

säga, studien vi utför anser vi har höga sanningsanspråk men om ingen håller med om våra 

tolkningar så blir teorigenererandet inte precis meningslöst, men sanningshalten är öppen för 

diskussion. Vi anser därmed att vi uppnår de fyra kriterierna för en fallstudie som är typisk 

för en kvalitativ metod.  
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8. Urval 

”Battlestar Galactica” består i skrivande stund av tre säsonger och vi har valt ut några 

företeelser och karaktärer som vi finner intressanta att ta en närmare titt på. Även om det, 

som tidigare nämnts, finns en film och andra korta avsnitt på nätet så har vi valt bort dessa 

ur analysen av dels utrymmesskäl och dels av den anledningen att de kan vara intressantare 

att analysera ut något annat perspektiv som inte är relevant för denna studie. Vi har alltså 

inte valt ut några speciella avsnitt eftersom att vi söker efter företeelser som är 

återkommande genom serien som helhet. Av den anledningen så kommer det inte finnas 

några hänvisningar till några specifika avsnitt utan det är helhetsintrycket av karaktärer och 

händelser som finns genom serien som är föremål för vår analys. Om vi hänvisar till t ex en 

specifik dialog eller händelse så nämns bara avsnittet om vi finner det nödvändigt för 

resultatet. 

De fenomen som vi har valt att studera närmare är: 

- TV-seriens anslag i pilotavsnittet. 

- Karaktären Doktor Gauis Baltar och hans realistiska ”dagdrömmar”.  

- Synen på det högteknologiska samhället. 

- President Laura Roslin och hennes hallunicationer. 

- Synen på religion och hur den skiljer sig mellan människor och cyloner. 

 

Dessa punkter har vi då valt eftersom att vi anser att de är bärande för serien som helhet. De 

är inte exklusivt intressanta eftersom att det finns många fler karaktärer och företeelser som 

skulle vara intressanta att utsätta för denna typ av analys så begränsningar har skett av d v s 

utrymmesskäl och d v s av relevans. 
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9. Beskrivning av vår analys 

Det som vi främst har valt att titta på är hur olika karaktärer har byggts upp och de 

förändringar som de genomgår genom seriens gång och olika företeelser som sker. Vi väljer 

detta sätt eftersom att om vi hade valt att bara titta på några få utvalda avsnitt så riskerar vi 

att missa de förändringar som vi finner viktiga för vår analys. Att en person gör en viss sak i 

ett avsnitt och på ett helt annat sätt i ett annat framgår då tydligare i analysen och det blir då 

lättare att sätta de två händelserna i relation till varandra och varför förändring var 

nödvändig för karaktären och vad den betyder. 

Vi tar alltså ett beteende eller ett händelseförlopp och utgår från Barthes semiotiska system 

och försöker utröna vilka myter som gömmer sig där. Vad vi börjar med är att studera först 

vad vi ser och hör för att finna dessas betecknande och betecknade i första ordningens 

beteckning för att sedan föra över dem till andra ordningens beteckning för att finna dess 

form, begrepp och betydelse och därmed också mytens betydelse i sammanhanget.  

Genom att se på myter som ett sätt att ge något mening så tittar vi närmare på myten och 

vilken mening som då skapas. Denna mening försöker vi sedan använda tillsammans med 

Jungs begreppsapparat på för att sedan komma fram till vad producenterna till serien kan 

tänkas säga och om det finns några eventuella problem eller fördelar med den ståndpunkt 

som förmedlas. 
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10. Analys 

Vi presenterar här själva analysen av de valda fenomen och karaktärer som vi har gjort av 

TV-serien ”Battlestar Galactica”. Bortsett från inledningsanalysen av pilotavsnittets anslag 

så ligger dem inte i någon specifik ordning som skulle vara relevant för själva sättet som vi 

har analyserat dem på. Vi början trots detta från början, med seriens viktiga anslag i 

pilotavsnittet. 

 

10.1 Pilotavsnittets anslag 

Pilotavsnittet inleds med en dialog mellan en cylon som ser precis ut som en mänsklig sexig 

kvinna och en manlig militär diplomat på en avlägsen rymdstation. Diplomaten är ensam 

medan kvinnan har sällskap av två cyloner som mer ser ut som vanliga metalliska robotar. 

Cylonkvinnan inleder samtalet med mannen med frågan: 

– Lever du? 

– Ja. 

– Bevisa det. 

Cylonkvinnan kysser sedan mannen och därefter förstörs rymdstationen av cylonerna med 

kvinnans ord: 

– Det är påbörjat… 

 

 
– Bevisa det. 
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Även om denna scen inte direkt är kopplad till någon av vår frågeställnings tre delar om 

vetenskap, politik eller religion så anser vi att den spänner över alla dessa tre. Dessa tre 

punkter har genom historiens gång varit föremål för filosofiska frågeställningar och det är 

det som scenen tar upp. Denna till synes korta inledning ger oss faktiskt en hel del att arbeta 

med och fundera på när det gäller förståelse av serien i ett större sammanhang i ett senare 

skede.  

När vi nu tittar på detta semiotiskt så kan vi dela in scenen i det betecknande och det 

betecknade. Det betecknande är den situation som precis har beskrivits ovan – det som vi 

såg med egna ögon och hörde – vi såg en kvinna vandra fram till en man och ställde en fråga 

till honom sedan kysste hon honom. Det betecknade är den mentala bild medföljer inom en 

viss kultur. Visuellt så ser vi en blond attraktiv kvinna vandra fram men om en person som 

lever i en kultur med andra skönhetsideal så är fallet inte så. Dialogen är inte så lättolkad i 

denna situation eftersom att vi kanske inte förstår innebörden av deras dialog men det är inte 

nödvändigt i detta läge men att det föreligger någon form av filosofisk natur i det är det 

betecknade.  

Konnotationen bygger som tidigare sagts på det betecknande – det vi ser och hör – och då 

blir konnotationen vad den filosofiska frågan frambringar för kulturella och sociala 

associationer på ett mer subjektivt plan. När det gäller kvinnan i scenen så kan två personer 

som ser henne och tillhör samma kultur vara överens om att hon kan ses som attraktiv men 

konnotationen kan skilja sig åt mellan personerna. En person kan uppfatta henne som strikt 

och företagsam medan en annan kan se henne som ett våp eller t o m som ett luder.  

Men vad vi är ute efter är de myter som uppstår när vi ser på tecknet – d v s det betecknande 

och det betecknade tillsammans med fokus på den sistnämnda. Detta tecken kallas nu i 

mytens del för form och tillsammans med begreppet så skapas betydelsen. Dessa tre delar 

bildar tillsammans myten. I formen som ett tecken har vi nu sett scenen och hört dialogen 

och känt något och detta är grunden för att exponera myten som gömmer sig bakom scenen 

som helhet. I begreppet gömmer sig åskådarens egna erfarenheter och sociala situation och 

det är här som myten får sin drivkraft för att få en betydelse.  

Men vad betyder denna något filosofiska scen för något och vilket är myten? Frågan som 

cylonkvinnan ställer till mannen är egentligen inte riktad till honom utan till åskådaren och 

med detta är hela syftet med serien etablerad – vad det innebär att vara människa. Scenen 
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kan ses som en sammanfattning av en del av det mänskliga tänkandet genom tiderna och 

frågan kan gå ända tillbaka till Descartes påstående Cogito, ergo sum (”jag tänker, alltså 

finns jag”). I scenen vill cylonkvinnan testa mannen genom att kyssa honom så 

serieskaparna ifrågasätter Descartes begrepp och skapar istället något som skulle kunna vara 

”Jag känner, därför finns jag” men det är inget bevis, snarare en tro på sig själv. 

Vad vi får ut för myt av detta är myten om människans varande, alltså vår tro på att vi 

faktiskt skulle veta vilka vi är och varför - men ur en filosofisk synvinkel så är detta inte så 

lätt att bevisa även om Descartes gjorde ett försök. Cylonerna försöker längre in i serien 

bevisa för människorna att de också har känslor men detta förkastas av människorna med 

motiveringen att de är programmerade till att tro att de har känslor. Descartes påstående 

fungerar bara på honom själv, han kan med detta påstående inte bevisa att andra människor 

tänker och då inte bevisa att de har en existens. Om en cylon för en människa inte kan bevisa 

att de har känslor och därmed också ett förhållande till sin egen existens, hur kan man då 

som människa bevisa sin egen? En konflikt mellan människor och cyloner blir därmed 

oundviklig eftersom ingen av dem viker sig för den andres försök till att bevisa sitt eget 

existensberättigande.  

 

10.2 Doktor Gaius Baltar 

”How exactly the scientist is figured is often a good indication of the more 

general approach of a film, and they tend to turn up in cyclical patterns.” (King 

& Krzywinska, 2000: 43) 

King och Krzywinska menar med detta påstående att inom science fiction så är det 

vetenskapsmannen som står för hur en film ser ut i sin helhet. Man kan alltså avläsa hela 

filmen eller serien utifrån hur en vetenskapsman representeras. Med detta påstående i 

tankarna så finner vi det lämpligt att fokusera denna del av vår analys på hur 

vetenskapsmannen i ”Battlestar Galactica” representeras och vad hans personlighetsdrag och 

handlingsmönster kan betyda och ha för innebörd och vilka myter som kommer upp till ytan. 

Vetenskapsmannen i serien heter Doktor Gaius Baltar och spelas av skådespelaren James 

Callis. Gauis Baltar doktor i avancerad programmering och har skapat ett nytt datorprogram 

som precis har börjat användas av militären. Som en person som ofta förekommer i 
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medierna så är Doktor Baltar välkänd över de tolv kolonierna och har lätt för att umgås med 

det motsatta könet. Hans tro på vetenskapen gör honom väldigt rationell och oftast ganska 

narcissistisk, cynisk och känslokall. Vidare så har han i början av serien en sexuell relation 

med en kvinna som har hjälpt honom i hans programmeringsarbete för militären. Vad han 

inte vet är att hon egentligen är en cylon som har varit ute efter försvarshemligheter för att 

underlätta ett storskaligt anfall från cylonernas sida. Han lyckas dock med hennes hjälp fly 

undan när det första anfallet kommer.  

När han har fått reda på vilka planer cylonkvinnan egentligen hade så förändras han och blir 

otroligt paranoid p g a rädslan för att bli anklagad för förräderi och därmed riskera att få ett 

dödsstraff. Han sluter in sig i sig själv och börjar i sitt huvud ha konversationer med 

cylonkvinnan som förrådde honom. Dessa konversationer visas visuellt som hallunicationer 

på den plats han befinner sig och ibland som att de träffas i hans gamla hus på den nu 

förstörda planeten. 

 

 
 Doktor Gaius Baltar och hans ”anima”, Number Six 

 

Tecknet som vi vill studera i detta sammanhang är Baltars syner eller visioner av den här 

cylonkvinnan och hur han interagerar med henne i sitt eget huvud och hur myten om den 

rationella vetenskapsmannen representeras, behandlas och ifrågasätts. De situationer som 

Baltar befinner sig i när han har sina syner varierar något. Han ser hennes ibland i ett vaket 

tillstånd, då kan han t ex se henne bredvid sig vilket ibland skapar pinsamma situationer 
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eftersom att andra människor kan se honom interagera med henne, även om de givetvis inte 

ser henne. Ett andra fall är när han sover, då drömmer han om att han befinner sig i sitt hem 

på den förstörda planeten där han vandrar omkring och samtalar med kvinnan. Han har även 

sex med henne, både i sina dagdrömmar och vanliga drömmar. Betecknandet blir dubbelt i 

detta fall, vi ser sakerna både ur hans synvinkel och då också cylonkvinnan men vi ser det 

även från andras perspektiv, då det verkar som att han bara pratar med sig själv. Det 

betecknade är de associationer som detta för med sig för oss. Är vetenskapsmannen 

sinnessjuk? Kanske, som åskådare får inte veta detta riktigt. Vid ett tillfälle berättar 

cylonkvinnan att hon kommunicerar med honom via ett inplanterat chip i honom men detta 

får vi aldrig heller veta säkert men detta är ett sätt för Baltar att försöka vara rationell med 

sina visioner av kvinnan. Det betecknade bringar i alla fall fram associationer om att han 

enbart pratar med sig själv och beter sig allmänt irrationellt. 

Motsatsförhållandet mellan det rationella och det irrationella är något som har tagits upp 

både i tidigare forskning inom science fiction och av Jung, särskilt i hans begreppspar 

anima/animus. King och Krzywinska menar att synen på om den rationella eller irrationella 

vetenskapsmannen som något gott eller ont kan säga mycket om hur man ser på 

mänsklighetens framtid (2000: 13) och för Jung är det elementära drag för arketypen anima, 

”Anima är inte någon dogmatisk själ, ingen anima rationalis.” (Jung, 1995: 134). Att visa en 

vetenskapsman som rationell eller irrationell är inget nytt inom science fiction och inte 

heller för den delen litteraturen. Doktor Victor Frankenstein i Frankenstein (Shelley, 1818) 

framstod som rationell när han ansåg att förmågan att återskapa liv låg i vetenskapens 

händer men konsekvenserna av hans irrationella beteende ledde till katastrof för honom 

personligen när ”monstret” tar sin personliga hämnd på honom för sin existens genom att 

döda Frankensteins fru. I mer komiska situationer kan vi se den irrationella 

vetenskapsmannen som en godhjärtad person vars forskning trots allt skapar problem, som i 

t ex Tillbaka till framtiden (1985) i karaktären Doktor Emmett Brown. 

För att nu gå djupare i en analys av Baltars beteende så kan vi nu använda oss av dessa två 

synsätt på det rationella/irrationella i synen på mänsklighetens framtid och i begreppet 

Anima. Den cylonkvinnan som han älskade blir en manifestation av hans anima som han 

samtalar med och hon samtalar med honom och hävdar konsekvent att hon vill hjälpa 

honom. De två har - som tidigare sagts - även sex med varandra vilket också stärker synen 

på hennes som hans anima då Jung menade att anima kan ta formen av en succuba eftersom 
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att cylonkvinnan är sexuellt aggressiv i hans drömmar och visioner. Deras samtal sker ibland 

i närvaro av andra människor och precis som Jung hävdar om anima så gör Baltars anima att 

han börjar bete sig irrationellt även om han försvarar sin rationalitet genom att tala om det 

med sitt anima, vilket är irrationellt i sig. Som exempel på detta så utspelar sig följande 

dialog i Baltars gamla hem i en dröm som han har: 

Cylonkvinnan: - Du måste tro på någonting. 

Baltar: - Jag tror på en värld som jag kan förstå och som jag faktiskt förstår, ett rationellt 

universum, förklarad med rationella metoder. 

Cylonkvinnan: - Jag älskar dig… det är inte rationellt. 

Baltar: - Jag vet… men du är inte rationell, du är heller inte här… och det är inte jag heller. 

 

Baltar har alltså försatt sig i en svår situation och vill hela tiden undvika de fallgropar som 

kan avslöja honom som en förrädare och lyssnar på sitt irrationella anima för att på detta sätt 

komma undan sitt ansvar, vilket han ofta lyckas med. Baltar blir tillfrågad om att bedriva 

forskning för att kunna skilja människor från de människoliknande cylonerna och när han får 

förfrågningar om hur forskningen går så säger hans irrationella anima hur han ska svara och 

han lyder henne. Svaret han ger kan ofta vara en ren lögn med håller honom borta från att bli 

granskad som en förrädare eftersom att människorna har ett förtroende för honom som en 

rationell vetenskapsman.  

Det som Baltar har gjort och de vägval han gör leder mänskligheten mot en dystopi, en mörk 

framtid där mänsklighetens framtid hänger på en skör tråd och precis som i serien så lägger 

vi en stor tilltro till våra vetenskapsmän oavsett vilka frågor det gäller.  

Världen förser myten med en historisk bestämd verklighet, som är så 

avlägsen att man måste sätta ihop den, så att den ser ut som den som 

människorna skapat eller använt; och det som myten återställer är en 

naturlig bild av detta verkliga. (Barthes, 1969: 241). 

Det Barthes menar är att myten får något som egentligen är konstruerat att se ut som något 

naturligt och om vi accepterar myten om den rationella vetenskapsmannen så ifrågasätter vi 

inte honom och hans ståndpunkt utan den godtas som något självklart och naturligt. Vi väljer 

vem vi ska lyssna på utifrån hur pass rationella vetenskapsmännen verkar vara, vilket är 
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särskilt viktigt att belysa i dagens värld där det fortfarande finns de som framställer 

klimatförändringarna på Jorden som en naturlig företeelse och de kan göra detta genom att 

framställa sig själva som rationella och de andra som irrationella och panikslagna. 

Eftersom att Baltar är en populär person i medierna så leder detta också till att han så 

småningom blir vicepresident och till sist även president. När han är president så blir 

människorna till sist ockuperade av cylonerna där Baltar blir en marionettpresident för 

cylonerna så att människorna ska tro att de fortfarande har någon form av 

självbestämmande. Under denna tid så får Baltar ta skulden för massavrättning och 

tortyrverksamhet från människorna som tror att orderna kommer direkt från honom. Precis 

som innan har han sitt anima som vägleder honom men som även förvirrar honom i hans 

beslut. Trots detta så uppfattas aldrig Baltar av tittaren som en ondskefull person, tvärtom så 

vill han egentligen ganska väl trots hans narcissistiska tendenser. Han har dock svårt för att 

ta ansvar för sina handlingar och hävdar för det mesta att det inte var hans fel och bortom 

hans kontroll. Så den dag som Jordens vattennivåer har stigit flera meter kan de forskare 

som har hävdat detta fortsätta att säga att det är naturligt och slipper då ta personligt ansvar 

för vad de tidigare har sagt. 

Hela Baltars utveckling i serien är en allegori för vad som kan ske med mänskligheten när vi 

lägger vår tilltro till personer som egentligen inte är kapabla att fatta beslut på en sådan här 

nivå. Baltars popularitet har fått gå förre de rationella besluten och om vi inte kan 

genomskåda dessa människor så är serieskaparnas budskap klart och tydligt – det går väldigt 

illa för hela mänskligheten. 

Det går också att se det ur ett annat perspektiv, nämligen som en uppmaning till världen att 

börja lita mer på sina egna instinkter och magkänslor. Om det går så illa för Baltar eftersom 

att han försöker vara rationell så kanske det är dags för människor att sluta att se det som en 

naturlig modell för hur världen skulle vara konstruerad, att man istället ska söka inom sig 

själv för där finns svaren, inte i den rationella vetenskapen. 

 

10.3 Synen på modern teknik 

Den teknologiska nivån som man snabbt bekantar sig med i serien är väldigt hög från vår 

egen utgångspunkt men trots detta så känner vi igen många delar av dem i vårt eget 
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samhälle. Den enda teknologin som kanske känns för långt bort för oss att greppa är 

rymdskeppens s k FTL-Drive (Faster Then Light Drive), alltså överljushastighet, vilket 

generellt sätt är ganska förekommande i science fiction-genren men överlag så är den 

tekniska nivån i serien mycket lägre än vad som brukar anses vara brukligt i science fiction-

filmer. 

En teknologi som man lägger märke till tidigt i serien som vi vill uppmärksamma här och 

som vi är välbekanta med i dagens samhälle är deras användning av nätverksteknik och 

intranät. Stora delar av flottan i serien ”Battlestar Galactica” är uppkopplade i ett 

försvarsnätverk konstruerat av Doktor Gaius Baltar och detta nätverk anses vara helt 

omöjligt för en fiende att knäcka. Vi vill här som tecken studera synen på nätverk och 

internet men även den generella bilden av modern teknologi som serieskaparna förmedlar 

och vi kan kalla detta för myten om att tekniken gör oss fria och är lösningarna på våra 

samhällsproblem. 

Det betecknande för denna fråga är de begrepp som används, alltså ord som t ex ”nätverk”. 

Det betecknade är de kulturella associationer som frambringas, vi lever i ett teknologiskt 

samhälle och en gemensam bild av vad nätverksteknologi innebär även om vi kanske inte 

förstår exakt hur den fungerar. 

På den denotativa nivån så syftar bilden av nätverk och internet till vårt eget användande av 

denna teknologi i en extern verklighet och på den konnotativa nivån så pratar vi om de 

associationer från vår subjektiva åsikter om denna teknik. Dessa associationer kan handla 

om t ex illegal nerladdning av filer och virus som är vanliga med dagens teknologi. Det är 

dock vår övertygelse att bilden av nätverksteknologin och dess brister kan överföras till all 

modern teknologi som det finns en risk för att vi tror för mycket på. Myten om tekniska 

lösningar visar sig på flera sätt i vårt samhälle. Fredagen den 28:e december 2007 så visade 

Kunskapskanalen ett program om överkonsumtion och shopping där en ekonom sa att 

människor borde konsumera mera eftersom att detta leder till nya tekniska lösningar som har 

en bättre effekt för miljön och klimatet. Detta är ett praktiskt exempel på den övertro till 

teknik som kommenteras och kritiseras i ”Battlestar Galactica”. 

Vad som inte ska glömmas bort är att slagskeppet Galactica är ett av de få skepp som inte 

har nätverksteknik ombord och det är detta faktum som räddar dem från undergång. Skeppet 
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Galactica är ett så pass gammalt skepp så att precis innan cylonerna anfaller så är det på väg 

att omstruktureras till ett museum.  

Skulle detta då betyda att budskapet är att sträva bakåt för att vi ska gå en bättre framtid till 

mötes? Svaret på detta är ett tveksamt nej eftersom att modern teknologi är en nödvändighet 

i serien för att de människorna som har överlevt ska kunna klara sig men att vi definitivt bör 

utvärdera i god tid vad ny teknologi kan föra med sig. Dock så byggde slagskeppet Galactica 

under premissen att man använde äldre teknologi just för att det skulle vara svårare för en 

fiende att infiltrera nätverket. Med detta i tankarna så försöker serieskaparna säga att vi inte 

ska förkasta ny teknologi men inom vissa områden ska vi kanske backa några steg för 

mänsklighetens bästa möjliga framtid. 

När vi fokuserar på denna fråga som en myt så är det ny teknologi som en naturlig lösning 

på alla problem som serieskaparna vill belysa och ta död på. Mycket ny teknologi innebär 

lösningar men även att problem uppstår men är lösningarna viktigare än problemen? I fallet 

med serien ”Battlestar Galactica” så ledde det teknologiska tänkandet till mänsklighetens 

undergång men riktigt så illa är det inte i verkligheten – än. Trots detta så är t ex internet ett 

verktyg som kan användas av olika grupper i samhället för att skapa kaos och oordning.  

Eftersom att serieskaparna själva har sagt att deras utgångspunkt var terrorattackerna den 

11:e september 2001 så blir frågeställningen större. Vad skulle kunna hända om samhälls-

strukturer som är helt beroende av internet slåss ut av terrorister? Den frågan har vi givetvis 

inget svar på men serieskaparna ser det som något som vi som ser internet och annan 

modern teknik som något vardagligt och naturligt bör fundera på. Det är dock detta den 

vanliga myten försöker motverka och som serien belyser, att vi bör genomskåda bristerna 

och inte acceptera det som något naturligt.  

 

10.4 President Laura Roslin 

Det politiska systemet i ”Battlestar Galactica” känner vi igen från vår egen verklighet vilket 

är ett demokratiskt system med fria val och med en president som statschef, alltså en 

republik som t ex USA och Frankrike har. 
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I början av pilotavsnittet så är Laura Roslin (spelad av Mary McDonnell) utbildnings-

minister och nummer fyrtiotre i successionsordningen för att bli president men p g a att hon 

är den enda överlevande ministern så får hon något ofrivilligt ta posten som president. Hon 

etableras snabbt som en godhjärtad person som sätter mänsklighetens bästa framför allt 

annat. Roslin har även cancer och är döende men det berättar hon enbart för några få utvalda 

personer. Efterhand som cancern blir värre och den vanliga medicinbehandlingen inte 

fungerar så väljer hon att påbörja en alternativ behandling som vi kan välja att kalla New 

Age-betonad. Medicinen hon använder kallas för Chamalla och har som bieffekt att den kan 

framkalla hallunicationer. När Roslin berättar för en präst om vad dessa hallunicationer 

består så märker prästen att det som sker står skrivet i deras gamla religiösa texter och att 

profetia börjar besanna. Att en döende ledare ska föra mänskligheten till en ny plats där de 

kan börja ett nytt liv. Roslin börjar få drömmar som blir besannade och hon börjar själv tro 

på de heliga skrifterna, vilket hon inte har gjort innan. 

 

 
President Laura Roslin 

 

Tecknet som ligger i fokus här är Laura Roslin i egenskap av president och hennes 

upplevelser som kan ses som religiösa. Myten som står i fokus är den om den goda 

demokratiska ledaren som vi kommer att märka är något som vi bör omvärdera. 

Detta med sanndrömmar är alltså det som Jung kallade för synkronicitet och blir något 

vanligt förekommande för Roslin. En av dessa drömmar är att hon drömmer om en person 
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som hon aldrig tidigare har träffat men det visar sig sedan att människorna har tagit tillfånga 

en cylon som heter Leoben och det var han som fanns i hennes dröm. Efter att Roslin har 

beordrat att han ska torteras för information så beslutar hon sedan att han ska kastas ut 

genom luftslussen. Den goda ledaren har här känt sig tvingad till att döda honom men skälen 

är egentligen personliga, hon står inte ut med att hon drömde om honom. 

Detta ambivalenta karaktärsdrag är något som är ovanligt inom film och TV och har en 

viktig betydelse för vår analys av Roslin som person. Vi kan här använda Jungs begrepp 

animus, alltså manliga egenskaper hos en kvinna. Dessa egenskaper gör Roslin till en kvinna 

som drivs av en stark övertygelse att hennes sätt alltid är den bästa och att hon har ett starkt 

behov av kontroll och visar upp ett starkt ledarskap. Samtidigt så visar hon upp en andlig 

sida som också är typiskt för animus, hon drivs av och litar på sina sanndrömmar.  

Leoben visas också på ett sådant sätt som överensstämmer med Jungs beskrivning. Han 

menar att animus ofta förekommer som en skurk eller rövare och i Leobens fall så visas han 

som en slags legosoldat och vapensmugglare. Leoben är en cylon och givetvis inte en riktig 

smugglare men det är så han presenterar sig själv för människorna innan han blir avslöjad 

som cylon. 

 

 
Leoben – President Roslins animus 
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Om vi lämnar Leoben åt sidan lite grann så går vi över till hennes sätt att driva politik men 

vi behåller animus i minnet. Vid ett tillfälle i serien så är det dags för val av en ny president, 

Roslin själv ställer upp som kandidat och Doktor Gaius Baltar är den andre kandidaten. 

Roslin ser Baltar som en populist och att han skulle vinna skulle vara dåligt för alla 

människor. Baltar är så övervägande populär så den enda utvägen hon ser är att utföra ett 

valfusk, eftersom att folket tydligen inte har förstått vad som är bäst för dem. Vi som tittar 

blir införstådda med att det ligger något i det hon säger och desperata situationer kräver 

desperata åtgärder. Roslin påbörjar sitt försök till valfusk men i sista stunden väljer hon att 

inte gå vidare på detta sätt och presidentposten tillfaller då Gaius Baltar. 

Den här myten om den godhjärtade ledaren går att göra en parallell med valet i USA 2000 

då det framkom att George W. Bush skulle ha vunnit sin seger på valfusk. Huruvida det 

faktiskt var valfusk låter vi vara osagt men vi är väl bekanta med det omdiskuterade valet 

ifråga.  

Ska vi då likställa Laura Roslin med George W. Bush i det faktum att hon ville valfuska 

men det upptäcktes aldrig? Motståndaren – Baltar – fuskade ju inte, han var bara otroligt 

populär. Låt oss vända på det och säga att eftersom vår förståelse av serien är att den i 

många fall är en kritik mot hur den amerikanska politiken förs så är den även en kritik mot 

George W. Bush. Om vi hade haft någon form av facit i hand skulle det då vara bättre för 

hela världen att Al Gore hade vunnit, även om han hade gjort det med hjälp av valfusk? Det 

finns givetvis inga klara och tydliga svar på detta men eftersom att Baltar i serien ställer till 

det för människorna under sitt presidentskap så vill serieskaparna ge oss ett facit och säga att 

det hade blivit bättre för mänskligheten i serien om Roslin hade vunnit valet och att det kan 

ha varit accepterat att fuska. 

President Laura Roslin är en intressant karaktär och hela hennes upp- och nedgångar, både 

politiskt och personligt genom serien, hade kunnat vara föremål för en hel uppsats. Det är 

dock vår avsikt att analysera olika delar av serien så vi övergår till vara tankar om 

religionsaspekterna som visas i ”Battlestar Galactica”. 
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10.5 Religion 

Vi delar upp denna analysdel i tre delar, en för människornas religionssyn, en för cylonernas 

och en för konflikterna som uppstår mellan de två. Människornas och cylonernas synsätt 

skiljer sig markant åt och detta är ett sätt för oss att särskilja dem. 

 

10.5.1 Människornas religion 

När det gäller religionsfrågor i ”Battlestar Galactica” så finns det så många vinklingar och 

synsätt så vi kan omöjligt ta upp alla. Den mest iögonfallande är dock människornas religion 

som är direkt kopplad till grekisk och romersk mytologi. Man märker detta på att 

människornas religion är polyteistisk, alltså att man tror på flera gudar och inte bara en. 

Vidare så märker man detta också på att människorna har namngivit sina tolv kolonier efter 

vår bekanta zodiak, alltså våra tolv stjärntecken. Som exempel är huvudplaneten i kolonin 

Caprica, vilket är en variant på det latinska namnet Capricornus, alltså Stenbocken. Alla 

planeter i kolonin har sådana här varianter på våra stjärnteckensnamn. 

Som tidigare nämnts så ska vi inte tro att myt och mytologi är samma sak i detta 

sammanhang och i detta fall så kan den grekiska och romerska mytologin ses som ett tecken 

och myten kan därmed utrönas ur detta.  

När vi studerar det betecknande så är det de namn och platser som kommer från den 

grekiska mytologin som t ex Apollo och Zeus. Det betecknade är de mentala bilder som vi 

får av dessa namn och som oftast är gemensam för alla som känner till dessa kulturer, d v s 

att de var gudar med olika egenskaper i det antika Grekland och inte asagudar med namn 

som Tor och Oden.  

Då karaktärerna i serien faktiskt finner ruiner och lämningar från de gamla gudarna så har 

denotationen blivit ovanligt tydlig. T ex så blir en pil som skulle ha tillhört guden Apollo 

viktig i handlingen eftersom att den ska användas till att visa vägen till Jorden. Den 

mytologiska pilen har blivit just den pilen som man ser i bild. Serieskaparna har alltså tagit 

mytologiska föremål och placerat in dem i seriens verklighet och mytologierna blir då en 

sanning i den världen och inte bara sagor. Det konnotativa hämtas ifrån det betecknande 

vilket blir de intryck och känslor som väcks av namnen, föremålen och platserna. För den 
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som är välbekant med astrologi och grekisk mytologi kan få många konnoterade intryck av 

detta. Konnotationerna är t ex ursprunget av civilisation, vetenskap och filosofi. 

När vi tittar närmare på myten utifrån det betecknade så får vi en stor källa att ösa ifrån. 

Genom att använda sig av grekisk mytologi som myt så fastställer man det civiliserade 

samhällets ursprung där antika grekland kan ses som en förebild för dagens moderna 

samhällen som är demokratiska och fastställer demokratiska värderingar som det naturliga. 

Det kan verka gott och bra men här väljer serieskaparna att kritisera den ståndpunkt genom 

att även låta cylonerna vara religiösa till sin natur. Detta ska vi titta närmare på i nästa 

kapitel. 

 

 
”The Arrow of Apollo” som ska leda vägen till Jorden 

 

Det finns fler aspekter ur religionssidan som vi vill ta upp här. En av dem är att 

människornas livssyn är att livet sker i cykliska mönster, alltså att det som har skett kommer 

att ske igen. Det står så skrivet i deras heliga texter och det är deras grundtro. Detta medför i 

sig en tro på ödet och att man inte har en helt fri vilja utan styrs av andra krafter för att dessa 

cykliska mönster ska kunna uppstå. Detta står i strid med människors egentliga grundsyn, att 

vi skulle ha en fri vilja sanktionerad av Gud. 

Grekiska gudar var lynniga till sinnet och hade inte bara ett karaktärsdrag utan kunde vara 

lika goda som elaka. Detta avspeglar sig på människorna i serien som beter sig på ett minst 

lika ambivalent sätt och är mer likt hur riktiga människor egentligen är. 
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10.5.2 Cylonernas religion 

Cylonerna har en religion som skiljer sig från människornas. Deras religion är monoteistisk 

och tror då på en gud. Detta är något man märker i människornas och cylonernas sätt att tala 

om sina gudar. Människorna använder uttryck som ”Oh my gods” (plural) och cylonerna 

”Oh my god” (singular). Detta sätt att tala om sin gud kan ses som det betecknande medan 

det betecknade hänvisar till det vi känner till om kristendom eller islam, religioner som är 

monoteistiska. Det konnotativa märker vi på det sätt som detta framställs på. Deras gud har 

inga gamla berättelser att luta sig mot eftersom att den är helt ny i denna världen.  

Där människorna i serien har en tro på att händelser sker cykliskt så tror cylonerna på att 

livet är linjärt. Det finns för dem inga händelser som upprepar sig genom historien utan livet 

är alltid öppet för förändringar som man själv eller som kollektiv kan förändra. Cykliska 

mönster är omöjliga för en ras som är konstruerad och som eftersträvar att ta död på hela 

mänskligheten, det ligger något logiskt i detta. Cylonerna har dock den egenskapen att de 

har evigt liv eller pånyttfödelse. När dem dör blir deras minnen nerladdade till en ny kropp 

och de kan då fortsätta sitt liv på den linjära vägen. Detta synsätt har vissa likheter med 

buddismens reinkarnation men skiljer sig på den punkten att det inte finns något som liknar 

nirvana, alltså inget slut på återfödandet till någon form av fulländning. De är övertygande 

om att de har en själ och är rädda för att denna ska försvinna om en nedladdning skulle 

misslyckas och därmed har de en stark självbevarelsedrift. I alla fall är det så cylonerna tror 

vilket en del cyloner inte är riktigt nöjda med. En del cyloner börjar forska i sin religion för 

att se vad som gömmer sig bakom och upptäcker att det finna andra cylonmodeller vars 

identiteter i skrivande stund fortfarande är höljt i dunkel. Vad det visar på är att även 

cylonerna har en nyfikenhet på sitt ursprung och vem som egentligen skapade dem.  

 
En ”återfödd” cylon 
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 10.5.3 Konflikter mellan religionerna 

Det ursprungliga kriget mellan människor och cyloner som skulle ha skett flera år innan 

serien utspelar sig handlade om ett frihetskrig för cylonerna, en vilja att bli fri från sina 

härskare. Det nya kriget, när cylonerna har nya modeller, handlar om något annat. Här går 

serieskaparna in på konflikter som har med livssyn att göra och man kan då kalla kriget för 

ett religionskrig även om det uttrycket används i serien. Följande dialog utspelar sig mellan 

cylonen Leoben och en kommendörkapten. Leoben har vid detta tillfälle inte blivit avslöjad 

som cylon utan kommendörkaptenen tror att han är en vanlig vapensmugglare. 

Leoben: - Jag är en observatör av den mänskliga naturen. När du ser sanningen i 

vitögat så är människan ingen trevlig varelse. Vi är bara ett steg ifrån att slå 

ihjäl varandra med påkar som vildar över några bitar kött. Cylonerna är kanske 

guds vedergällning för våra många synder. Tänk om… gud kom fram till att han 

hade gjort ett misstag och han beslöt att ge en själ till en annan varelse… som 

cylonerna. 

Kommendörkaptenen: - Gud skapade inte cylonerna, det gjorde människan och 

jag är ganska säker på att vi inte inkluderade en själ i programmeringen. 

 

Denna dialog ger oss ganska mycket insikt i hur en cylon tänker om människor. Cylonerna 

ser det alltså som sin religiösa plikt att förgöra människosläktet. Vi kan dra paralleller till 

vår egen värld där vårt överkonsumerande västsamhälle ofta står i konflikt med delar av 

arabvärlden. Konflikten mellan USA och Irak är den som är mest aktuell men det finns fler 

och det kommer sannolikt fler. 

Myterna om människan och hennes religioner kommer ny uppsprudlande från det 

betecknade och som kritiserar människornas syn på religionen eftersom att serieskaparna har 

valt att vända på saker och ting. I de flesta demokratiska länder i vår värld så är de officiella 

religionerna ofta monoteistiska, som t ex protestantismen och katolicismen men detta synsätt 

har överlämnats till cylonerna och inte det som borde vara självklart, till människorna. De 

monoteistiska religionerna har oftast en tydligare grundsyn på vad som är gott och ont och 

ny är det cylonerna som besitter detta perspektiv medan den grekiska mytologins gudar ofta 

visade upp exempel på ambivalenta karaktärsdrag, det fanns inget direkt gott eller ont och 

detta synsätt tillfaller människorna. Här försöker alltså serieskaparna ta död på myten om 
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den goda kristna människan och menar att livet och människor i själva verket lever i en 

gråzon av sådana värderingar. Även om vi vill tro att vi vet vad som är gott eller ont så är 

dessa relativa begrepp som får oss att begå bedrövliga handlingar i tron om att det vi gör är 

för allas bästa.  

Det finns en del rymdstrider som mest är som spektakel för den åskådare som gillar 

specialeffekter men det blir extra obehagligt när konflikterna i serien kommer ner till en 

personlig nivå. Både cylonerna och människorna torterar sina fångar på de mest obehagligt 

tänkbara sätt. Detta visas på ett sätt som att det kan verka okej när en del människor gör det 

eftersom att situationen kräver det. När sedan andra människor eller cyloner gör samma sak 

så får vi själva reflektera över vår egen reaktion. Detta tar också död på myten om det goda 

kriget. Myten om det goda kriget går ut på att det finns en klar linje mellan vilka som är 

goda och vilka som är onda. Denna myt används tydligt när ledare för länder i krig talat om 

sina fiender. George W. Bush talar om terrorister som ondskans hantlangare och 

terroristledarna om USA som satans hantlangare. Vad som sker när serieskaparna vill att vi 

ska genomskåda den myten är att vi ska bli medvetna om den retorik som ledarna använder 

sig av men att i krigets hetta så finns det inga goda eller onda. Detta är viktiga saker att vara 

uppmärksam på eftersom att det sätt som ledarna talar på kan influera en hel nation till att 

tro på denna retorik, vilket också är syftet med den men risken är också att man rättfärdigar t 

ex tortyr i den goda gudens namn. 
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11. Slutdiskussion 

Vi har i vår analys av ”Battlestar Galactica” upptäckt ett nytt användande av myter som vi 

inte har sett tidigare på film eller TV. Det som är nyskapande i serien är kombinationen av 

nya så väl som gamla myter där det du kanske läser om i morgontidningen tas upp i kvällens 

avsnitt. En gammal bekant myt som de använder sig av är t ex skeppet ”Battlestar Galactica” 

som en allegori för den bibliska Noas ark och en nyare myt kan handla om riskerna med det 

teknokratiska samhället. Myter kan ofta fungera manipulerande men det vi kom fram till är 

att i denna serie används myter som ögonöppnare för dem problem som finns i dagens 

samhälle. Människor lever och påverkas alltså dagligen både av nya och gamla myter och 

detta kan ses som en form av ”andlig hygien” för oss människor. 

Att ge sig på att analysera en TV-serie som ”Battlestar Galactica” har inte varit helt 

oproblematiskt. Vi stötte ibland på våra egna förutfattade meningar om dagens samhälle och 

att vi tar en del av ämnena i serien som om att det är en självklarhet att det hela tiden måste 

finnas en motsvarighet till verkligheten. Det har på senare tid blivit en del av film- och TV-

branschens agenda att visa sig som samhällskritiska och detta är inte alltid lätt att veta hur 

man ska förhålla sig till. De teorier som vi har valt att arbeta utifrån har dock hjälpt oss att 

hitta rätt balans i analysutförandet. T ex Barthes teorier om myter gjorde att vi kunde 

genomskåda syftet med myterna, alltså om dem bara ville sprida patriotisk propaganda eller 

att få oss att tänka till om de ämnena som tas upp i serien. Det hegemoniska tänkandet vill 

ofta få en tittare till att tro att det dem ser eller hör är något normalt och som inte förtjänar 

mycket mer att tänka på men så är inte fallet i ”Battlestar Galactica”, snarare tvärtom. 

Det som gör att vår uppsats skiljer sig från andra inom ämnet science fiction är vårt sätt att 

väva ihop olika teoretikers syn på begreppet ”myt” även om de då inte har nämnt just denna 

genre. Vår förtjänst ligger alltså i det sätt som vi har använt Jungs arkaiska perspektiv på 

myt och Barthes mer moderna och allmänna syn på begreppet. Detta har öppnat upp ögonen 

på oss för seriens olika nivåer och att det skulle vara givande att fortsatta analysera seriens 

andra aspekter om samhället, som det finns gott om i serien som helhet.  
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12. Vidare forskning 

Det finns mycket man kan gå vidare med när det gäller en studie av just TV-serien 

”Battlestar Galactica”. I denna studie har vi valt några generella drag som sträcker sig över 

flera avsnitt men man skulle kunna gå in och göra analyser av speciellt utvalda avsnitt då det 

i dem även förekommer viktiga frågor som kanske bara tas upp en gång och som vi av 

utrymmesskäl har utelämnat men som är minst lika intressanta. 

Andra aspekter man skulle kunna forska i är t ex någon form av receptionsanalys där man 

gör intervjuer med personer som har följt serien för att ta reda på om resultaten i denna 

studie överensstämmer med hur andra ser på serien. Detta skulle kunna vara en viktig studie 

eftersom att om en serie försöker ”utbilda” TV-tittarna till någon form av kritiskt tänkande 

så måste detta nå fram och gör det inte det så spelar det ingen roll viken ståndpunkt 

serieskaparna försöker framhålla. En sådan studie skulle som metod kunna vara av både 

kvalitativ som kvantitativ karaktär. 

Andra forskningsobjekt för TV-serien kan vara de alternativa medierna som används som t 

ex datorspel, webisodes och tittarnas egna avsnitt som finns på nätet. Man kan studera hur 

väl dessa medier överensstämmer med avsikterna med serien. Finns det kanske 

religionsaspekter i datorspelen? Påverkar ett miniavsnitt som i fallet med webisodes 

budskapet? Hur väl tar fansen med sig det mytiska berättandet när de väljer att göra egna 

avsnitt för andra att titta på? 
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