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Abstract 

DREAMS, DIALOGUES AND DIORAMAS 

– Images of humanity in The Day the Earth Stood Still. 

This thesis presents a reading of the movie The Day the Earth Stood Still from 2008, tracing stories 

and articulations of what it means to be human, via three themes: encounters with the unknown, 

conflicts between value codes and finally, the role of communication and otherness in the 

production of humanity. With tools from semiology and psychoanalysis, and inspiration from 

feminist cultural studies and the concept of story-telling, the images of humanity is linked to 

mythologies of hope, science, whiteness and womanhood. 
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Inledning 

Bakgrund 

 

Open your eyes; listen, listen. That is what the novelists say. But they don’t tell you what 

you will see and hear. All they can tell you is what they have seen and heard, in their time 

in this world, a third of it spent in sleep and dreaming, another third of it spent in telling 

lies. 

Ursula K. Le Guin (2010:xv) i förordet till 1976 års återutgivning av The Left Hand of Darkness 

från 1969. 

 

We are only seeking Man. We have no need of other worlds. We need mirrors. 

Stanislaw Lem (1987:72) i Solaris från 1961. 

 

Rymden är världens största projektionsduk för våra drömmar. Det är platsen där stjärnorna inte bara 

är gnistrande små ljus på en natthimmel, utan helt egna världar. Både inom skönlitteratur och 

vetenskap har rymdens vidder varit ett rum med öppna ytor som vi använder för att fantisera och för 

att beskriva oss själva. Det första färgfotot av jorden taget från rymden, 1967, skapade till exempel 

konceptet The Blue Planet, en helt ny blick på vår egen värld. 

I denna text kommer jag att närma mig science fiction-genren genom filmen The Day the Earth 

Stood Still från 2008, med Jennifer Connelly, Keanu Reeves och Jaden Smith i huvudrollerna, i regi 

av Scott Derrickson. 

Min ambition är att göra en kulturanalytisk läsning av filmen och lyfta fram en berättelse om 

konceptet mänsklighet. Rosi Braidotti (2003:532) skriver i “Cyberfeminism With a Difference” att 
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“[o]ur era has turned visualization into the ultimate form of control [...] This marks not only the 

final stage in the commodification of the scopic, but also the triumph of vision over all the other 

senses”. I denna hypervisuella tid, som kännetecknas av ett överflöd av bilder och “storytelling-

som-marknadsföring”-kurser för företag, anser jag att “läskunnighet” av berättelsers förföriska, 

suggererande makt är ett nödvändigt försvar mot det blinkande flöde som naglar fast oss vid 

skärmar – allt större del av dygnet. När vi om och om igen berättar historier om vad det är att vara 

människa blir det viktigt att syna sådana berättelser i sömmarna. 

Jag placerar uppsatsen i en feministisk kulturanalytisk tradition och fokuserar på meningsskapande 

narrativ. Till min hjälp i analysen har jag verktyg från tre teoretiska traditioner, compositional 

interpretation, semiologi och psykoanalys, som alla används inom studier av det visuella fältet. Jag 

har också inspirerats av kulturanalyser av narrativ inom skärningspunkten mellan vetenskap, natur, 

science fiction och kön. Alla dessa presenteras i metod- och teorikapitlen. 

Analysen är sedan uppdelad i tre teman utifrån olika aspekter av hur filmen producerar bilder av 

mänsklighet: mötet med det okända, värdeskapande konflikter, samt kommunikation och annanhet. 

Avslutningsvis sammanfattar och diskuterar jag resultatet av min analys och ställer ett antal 

obesvarade frågor, som en uppmuntran till fortsatt diskussion av science fiction.  

Innan jag nu går vidare till formuleringen av syfte och forskningsfrågor och en presentation av 

fältet, kommer jag avsluta denna bakgrund med en kort beskrivning av science fiction-genren. 

En kortfattad beskrivning av science fiction 

 “Science fiction is not predictive; it is descriptive”, skriver Ursula K. Le Guin (2010:xiv) i förordet 

till en utgåva av The Left Hand of Darkness. Science fiction, som all annan konst, är ett bearbetande 

av det mänskliga tillståndet. Genren kännetecknas av att den utspelar sig antingen på andra planeter 

eller i andra tidsåldrar, där den teknologiska nivån ligger bortom vår egen. Genom att berätta om en 

helt annan tid eller plats och ibland om helt andra arter, är författarna inte bundna till varken våra 

fysiska eller våra kulturella lagar. Påfallande ofta blir det ändå så att de superavancerade 

rymdvarelserna från en annan galax delas upp i två kön där de som inte krigar föder barn. I kontrast 

till sådana reproduktioner av våra vanliga normsystem finns den feministiska science fiction-

traditionen, där exempelvis Octavia E. Butler och Ursula K. Le Guin skriver fram världar med helt 

andra kön. Friheten från begränsningar erbjuder möjligheten att titta på mänskligheten från en ny 

utkiksplats – att kalla jorden ”blå”.  
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När det kommer till perspektiv på mänskligheten vill jag dela in science fiction i två större grupper. 

Den första gruppen är den som utspelar sig i en annorlunda värld. En annan tid eller plats. Kanske 

finns det ett mänskligt vittne eller en berättare som upplever det annorlunda, kanske inte. Vi som 

läsare har förflyttats och måste hantera andra förutsättningar, lagar och tillstånd. Mänskligheten 

bearbetas här genom att läsaren har med sig den. Det blir den förförståelse eller fond som skapar 

skillnad gentemot berättelsens värld. Här finns exempelvis TV-serier och filmer som Star Trek, Star 

Wars och Firefly. I den andra gruppen befinner vi oss istället i vår mänskliga värld, men blir utsatta 

för en invasion eller annan utomjordisk påverkan. Science fiction-elementet är hotet. Mänskligheten 

gestaltas här explicit och berättelsens drivkraft är hur vi ska hantera, överleva och kanske 

omintetgöra hotet. Här återfinns exempelvis filmerna War of the Worlds och Independence Day. 

Generellt kan vi säga att den första gruppen kan innehålla en del samhällskritik medan den andra 

gruppen oftast är hyllningar av mänskligheten. Dessa hyllningar handlar om hur mänskligheten ska 

kunna triumfera i närvaron av hotet från en utomjordisk teknisk överlägsenhet. 

Film är ett dyrt medium, som kräver stora resurser. Därför är det också ett kontrollerat medium. 

Oavsett om du verkar i Sverige, där ett par konsulenter godkänner nästan all långfilm och förfogar 

över produktionsstödet, eller i USA, där producenter, ekonomer och fokusgrupper kan påverka 

manus, finns det grindvakter vars uppdrag är kommersiellt och därför ofta konservativt. Detta 

betyder att subversiva långfilmer är mycket sällsynta (Jfr hooks, 2003:99). 

När science fiction-genren gestaltas i film finns det alltså en risk att dess radikala potential minskar 

eller försvinner. Innovativa undersökningar av våra djupaste normer, och brott mot dem, brukar 

hålla sig inom böckernas värld. I film blir det oftare sentimentala försvarstal för mänskligheten. 
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Syfte och forskningsfrågor 

The Day the Earth Stood Still från 2008 (framöver förkortad TDTESS) kan i en mening beskrivas 

såhär: Den högt utvecklade och påstått objektiva rymdvarelsen Klaatu kommer till jorden med det 

uttalade uppdraget att rädda den biologiska mångfalden, men väljer istället att rädda en enda art – 

människan. 

Frågan jag ställer mig är: varför? Jag vill alltså läsa den här filmen som en bearbetning av frågor om 

mänskligheten. Vad innebär det att vara människa? Att vara mänsklig? Vilka värden försvaras och 

vilka omförhandlingar föreslås? Vad är gott? Vad är mänsklighetens hopp? Dess framtid? Vilka av 

våra egenskaper ska vi ta med oss till nästa epok?  

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utforska hur bilder av mänsklighet produceras i filmen The Day the 

Earth Stood Still.  

Forskningsfrågor 

1. Vad har mötet med det okända för roll i filmens produktion av mänsklighet? 

2. Hur artikuleras bilden av mänsklighet genom konflikt i filmen? 

3. Vilken roll tillskrivs kommunikation och annanhet i filmens produktion av mänsklighet? 
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Forskningsfältet 

Den här uppsatsens teoretiska utgångspunkter återfinns inom det feministiska kulturanalytiska 

fältet. Jag utgår från dessa perspektiv eftersom jag utifrån ett maktkritiskt perspektiv vill identifiera 

och belysa berättelser om mänsklighet, och förstå dessa berättelser som skapare av mening. 

Feministisk kultur- och filmanalys 

Feministisk kulturanalys beskrivs ibland som en invasion av det manligt kodade fältet Cultural 

Studies i början av 1970-talet. Sue Thornham (2000:184-197) har i Feminist Theory and Cultural 

Studies. Stories of Unsettled Relations återgett invasionen som en pågående förhandling mellan att 

utöka, komplettera och kritisera fältet, såväl som en bearbetning av den feministiska blicken. I 

kapitlet “Ethnographic Turns” nämner hon några avgörande studier: Dorothy Hobsons 

‘Crossroads’: The Drama of a Soap Opera från 1982, Janice Radways Reading the Romance från 

1984 och Ien Angs Watching Dallas från 1985 var alla försök att närma sig “vanliga kvinnors” 

kulturkonsumtion och inledde Feminist Audience Research (Thornham, 2000:11, 104-112). 

Laura Mulveys (2003:44-53) Visual Pleasure and Narrative Cinema från 1975 är fortfarande en 

hörnpelare i feministisk filmanalys, och i förlängningen kulturanalys. Textens två viktiga bidrag till 

fältet är den politiska användningen av psykoanalys och etableringen av begreppet the male gaze, 

ett analytiskt begrepp för hur filmmediet strukturerar en fetischistisk blick kring kvinnor som 

ikoner. 

Psykoanalytisk teoritradition har kritiserats från många håll, bland annat för sin brist att se utanför 

en vit, borgerlig, heterosexuell kärnfamilj. Trots detta har många feminister arbetat vidare med 

blicken, begäret och förlusten, och då via den franske psykoanalytikern Jaques Lacan, snarare än 

Freud. Man har då inte sett psykoanalys som ett försvar av patriarkatet, utan som en analys av det 

(Rose, 2012:156; Thornham, 2000:84). Så beskriver också Mulvey (2003:44) sina intentioner. 

Den feministiska strategiska användningen av psykoanalys som en beskrivning av den vita 

borgerliga kärnfamiljens reproducerande av patriarkatet fortsatte efter Mulveys publicering av 

denna text, men modifierades för att komma ur den deterministiska låsningen i originaltexten. The 

Male Gaze ansågs inte lämna något rum för kvinnor på film – eller i publiken – att undkomma 

objektpositionen. Thornham (2000:84) nämner Griselda Polocks artikel “What’s wrong with 
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Images of Women?” från 1977 som lyfter fram hur analyser av kvinnobilder i media blir 

otillräckliga om de enbart ses som speglingar av förgivet tagna “verkliga” kvinnoliv. 

Vidare skrev skrev bell hooks 1992 “The Oppositional Gaze. Black female spectactors” och 

utmanade vithetsnormen inom den feministiska psykoanalytiska filmanalysen: 

Looking at films with an oppositional gaze, black women were able to critically assess 

the cinema’s construction of white womanhood as object of phallocentric gaze and 

choose not to identify with either the victim or the perpretator. Black female spectators 

[...] created a critical space where the binary opposition Mulvey posits of “woman as 

image, man as bearer of look” was continually deconstructed (hooks, 2003:99).  

Konsthistorikern Amelia Jones (2003: 325) menar att Mulveys “refusal of pleasure” i förhållande 

till den visuella kulturens antagna blick, och efterföljande utveckling av hennes teoretiska 

utgångspunkter, bidrog till att skapa ett rum för postmodernistisk feministisk kulturkritik. 

Story-telling 

Feministiska postmoderna analyser har ställt frågor om nya subjektiviteter och sanningsregimer, 

med begrepp som cyborg och storytelling. Här är Rosi Braidottis Nomadic Subjects: Embodiment 

and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory från 1994 och Donna Haraways “A 

Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century” 

från 1985 centrala (Thornham, 2000:176). Braidotti rör sig kring politisk teori, filosofi, kultur och 

identitet och Haraway skriver i skärningspunkten mellan kultur, sociologi, teknik och vetenskap. 

I Primate Visions. Gender, Race and Nature in the World of Modern Science läser Haraway 

(1989:4) vetenskap som ett berättande: “Scientific practice may be considered a kind of story-

telling practice – a rule-governed, constrained, historically changing craft of narrating the history of 

nature”. Mette Bryld och Nina Lykke (2000) arbetar på ett liknande sätt i Cosmodolphins. Feminist 

Cultural Studies of Technology, Animals and the Sacred där de väver en dramaturgi mellan New 

Age och de amerikanska och ryska rymdprojekten. 
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Jag vill kalla både Primate Visions och Cosmodolphins för ett slags dynamiska kulturanalyser 

utifrån människan som en historieberättande varelse. De två böckerna är viktiga för min analys och 

återkommer i teori-kapitlet. Jag är intresserad av Rymden som projektionsduk och science fiction 

som självporträtt, och låter mig därför inspireras bland annat av Brylds, Lykkes och Haraways sätt 

att kollapsa genrer och koppla samman utsagor från vitt skilda källor, även om min text av 

nödvändighet har ett mer snävt perspektiv. 
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Metod 

Mitt metodologiska angreppsätt är inspirerat av Gillian Roses (2012) Visual Methodologies och 

hennes genomgång av hur olika traditioner av metod och teori använts i analys av visuellt material, 

som exempelvis konst, foto och film. 

Att ställa frågor till visuellt material 

Rose tar ett brett grepp om visuella media och teorier om dem, och refererar översiktligt till 

analyser av allt mellan renässansmålningar och datorspel. Hon föreslår att man inom detta fält kan 

tala om tre meningsskapande sites of production och tre aspekter som hon kallar modalities. Den 

meningsskapande produktionen återfinns i produktionen av bilden (production), i bilden själv (site 

of image itself), och i mottagandet (site of audiencing). I var och en av dessa finns tre aspekter: den 

tekniska, den kompositionella och den sociala (Rose, 2012:19-45). 

Jag har gjort en förenklad version av Roses figur över dessa sites och modalities och exempel på 

frågor som brukar ställas i respektive fält: 

 Site of production Site of image itself Site of audiencing 

Technological 
modality 

how made? visual effects? transmission? 
circulation? display? 

Compositional 
modality 

genre? composition? viewing positions 
offered? relation to 
other texts? 

Social modality who? when? who for? 
why? 

visual meanings how interpreted? by 
whom? why? 

(Efter Rose, 2012:43) 

Analysen kommer huvudsakligen röra sig längs raden compositional modality och kolumnen site of 

image itself. Det innebär att jag tittar mycket på kompositionen, inklusive talad dialog, och lägger 

mig nära bilden och dess meningsskapande. Gränserna mellan dessa fält är dock inte vattentäta, 

varken i Roses beskrivning eller i min analys. Jag tar upp genre och intertextualitet, då denna 

kontext behövs för att förankra min analys. Produktionsvillkor och publik berör jag dock endast 

flyktigt eftersom det material jag valt att analysera inte berör filmens tillkomst eller mottagande.  
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I Roses figur finns också förslag på teoretiska traditioner som överlappar de olika grupperna av 

frågeställningar. Jag har valt ut tre av dessa teoritraditioner som verktyg för min analys: 

compositional interpretation, semiologi och psykoanalys. 

Forskningsprocessen och avgränsningar 

Jag närmade mig först detta ämne genom att ställa den väldigt övergripande frågan: hur kommer det 

sig att i fantasier om rymden, där det är fritt att hitta på vad som helst, landar vi ofta i samma gamla 

mönster?  

TDTESS intresserade mig av flera anledningar. Den är en nyinspelning av en över 60 år gammal 

film, som i sin tur byggde på en äldre novell. Båda föregångarna räknas som klassiker i genren. 

Berättelsen har alltså bearbetats och återkommit några gånger. För att tillhöra den kategorin av 

science fiction där mänskligheten är hotad av utomjordisk påverkan innehåller den ändå en hel del 

samhällskritik, vilket gör den lockande.  

Jag har valt att fokusera på en relativt samtida film. Det hade funnits många paralleller att dra, till 

dess föregångare, till andra filmer i genren, till böcker i genren. Jag hade också kunnat, likt 

Haraway, gå in mer på själva vetenskapen och tekniken, som ofta är i förgrunden i science fiction. 
För att inom ramen för denna uppsats kunna göra en någorlunda djup analys, valde jag dock att 

begränsa mitt analysobjekt till endast en film. 

Inför det analytiska arbetet var Primate Visions och Cosmodolphins särskilt viktiga för att öppna 

upp mitt tänkande kring hur man kan läsa narrativ som en del i en större dramaturgisk väv kring 

människa, natur, science fiction, vetenskap, historia och framtid. 

Analysprocessen 

TDTESS är i mitt tycke en tät och förförisk film. Flera gånger har jag förlorat mig i Klaatus tuffa 

anti-nationalistiska repliker och glömt bort att vara en forskare. Som jag återkommer till i nästa del 

har jag velat respektera förförelsen i det visuella mediet genom att erkänna och i viss mån lyfta fram 

dessa känslor. Men jag har naturligtvis också sett filmen ett stort antal gånger – särskilt de scener 

jag lyfter fram i min text – för att kunna utföra en analytisk närläsning. 

Med min övergripande fråga om mänsklighet i åtanke, började jag med att anteckna de intressanta 

trådar och scener som stod ut. Därefter transkriberade jag ett flertal dialoger och händelseförlopp 
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och ordnade dem i olika teman. Efter ett tag hittade jag en huvudsaklig story i dessa teman. Det 

började med förändring och hopp, gick vidare till förhandling och konflikt och avslutades med 

ställningstagande och framtid. Denna rörelse, en klassisk dramaturgi, fick utgöra basen för mina tre 

analytiska frågeställningar. Jag arbetade sedan både utifrån mina transkriberingar och fler 

”genomläsningar” av filmen. 

Rose (2012:110) skriver att inom semiologi väljer man ofta bilder utifrån hur väl de illustrerar ens 

poäng. Analysen består då i en närläsning av ett fåtal bilder, och får sitt värde mer av hur intressant 

den specifika läsningen är, snarare än dess generaliserbarhet. Detta är också sant om min analys: jag 

försöker inte leda i bevis att min läsning av en science fiction-film avslöjar vår kultur. Men jag vill 

dela med mig av de tendenser och kopplingar jag ser, på ett sätt som gör det möjligt för läsaren att 

följa min blick, och uppmärksamma den berättelse om mänsklighet jag försöker lyfta fram. 
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Teori 

Det teoretiska materialet har jag nedan delat in i två kategorier. Den första kategorin är de verktyg 

jag använder för att utföra analysen. Dessa har jag hämtat från Roses rekommendationer. Den andra 

kategorin är det stoff jag inspirerats av för att ge analysen ytterligare kontext. Här tar jag avstamp i 

Donna Haraways Primate Visions och Mette Bryld och Nina Lykkes Cosmodolphins och deras sätt 

att titta på dramaturgi och story-telling i en kulturanalys. 

Analysverktyg 

Compositional interpretation 

Hur ser bilden ut? Hur är den komponerad och vad händer i den? 

Compositional interpretation är Roses (2012:51f) namn på ett angreppssätt som bottnar i vissa delar 

av konsthistorien, och särskilt studier av västerländsk klassiskt måleri. Här hämtar hon en 

noggrannhet i studiet av bilden, ett erkännande av att bild är ett förföriskt medium och att man för 

att ta bilden på allvar inte kan gå direkt på en distanserad dissektion av ideologi (Rose, 2012:29, 

55f). Samtidigt finns inom denna tradition ett auteur-perspektiv och en genikult som varken Rose 

eller jag vill fastna i (Rose, 2012:350). Jag kommer till exempel inte att intressera mig för 

manusförfattarens och regissörens tidigare arbete och inte heller för den novell som den äldre 

originalfilmen är en bearbetning av. 

Jag kommer att använda några begrepp som har särskild betydelse för filmmediet. Skärpedjup 

handlar om hur mycket av det geografiska planet i en bild som är i fokus. En bilds vinkel avgörs av 

hur kameran varit riktad och leder publikens blick. Point of view innebär att vinkeln och publikens 

blick sammanfaller med blicken hos en karaktär i filmen (Rose, 2012:70f). 

Jag använder compositional interpretation för att stanna kvar i bilder och scener, förmedla deras 

känsla, läsa bildspråket och ställa frågor om vad som händer i dem. 
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Semiologi 

Vilka är karaktärerna? Hur ser deras konflikter ut? Vilka värdesystem åberopas? 

För att koppla mitt studieobjekt till andra utsagor i det kulturella landskapet behöver jag också 

sträcka mig utanför bilden. Semiologi är studiet av tecken och mening och “all semiology is 

centrally concerned with the construction of social difference through signs” (Rose, 2012:143). En 

semiologisk analys kan förenklat sägas gå ut på att identifiera tecken, deras betydelser, deras 

relation till andra tecken och deras kopplingar till system av mening, ideologier och mytologier 

(Rose, 2012:133). Semiologi har använts inom feministisk ideologikritik, exempelvis i Judith 

Willamsons Decoding Advertisements från 1978 där Williamson analyserar och kritiserar reklamens 

förföriska makt över människor från ett semiologiskt perspektiv (Thornham, 2000:86). 

Den semiologiska traditionen är väldigt begreppstät vilket gör den svår att sammanfatta rättvist. Det 

riskerar dessutom att göra analysen snårig (Rose, 2012:109). Det semiologiska tankesättet är en 

viktig influens för min analys. För att göra texten mer läsbar har jag dock valt att i analysen 

använda en del mer vardagliga begrepp. Jag presenterar här bakgrunden till dessa. De begrepp 

hämtade från eller inspirerade av semiologin som jag använder i min analys är tecken, yta, djup, 

mytologi, kod och associationsbana.  

Grunden i semiologi är uppdelning av tecken i konnotation och denotation. Konnotation är ett 

koncept eller objekt, till exempel “en människa som ännu inte har levt i ett år” (Rose, 2012:113). I 

min analys kallar jag detta för tecknets djup. Denotation är ett ljud eller en bild som är kopplat till 

den innebörden, i detta fall ordet “spädbarn” (a.a.). I min analys kallas jag detta för tecknets yta. 

Mytologi är ett koncept som lingvisten Roland Barthes använde för att förklara hur tecken som i 

språket har en till synes enkel betydelse, kan ingå i ett nät av tecken som bildar en mytologi. På 

denna mytologiska nivå har tecknet fått en ny betydelse. Detta innebär att hela tecknet har blivit en 

ny yta i mytologin, och har fått ett annat djup (Rose, 2012:131f). Jag använder begreppet mytologi 

för att dra trådar från element i filmen till större berättelser om mänsklighet. 

Kod är semiologins begrepp för en ordning som styr kopplingen mellan tecken och ideologier 

(Rose, 2012:129). Jag använder begreppet kod för att identifiera olika förhållningssätt och 

ståndpunkter i de motstridiga intressen filmen gestaltar. 
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Jag kommer att använda begreppet associationsbana för att förklara ett mönster i värderingar och 

reaktioner. Semiologiskt kan en associationsbana förklaras som en syntagmatisk kedja av tecken. 

Begreppet syntagmatisk är besläktat med syntax i språket och refererar alltså till hur tecken får sin 

betydelse av andra tecken som omger dem. En slumpvis rad av ord är inte syntagmatisk, medan 

orden i språklig meningsbyggnad är det (Rose, 2012:119).  

Jag använder semiologi främst för att läsa dialoger och konflikter i filmen, men också för att dra 

trådar mellan bilder och vad de refererar till i den kulturella kontexten. 

Psykoanalys 

Hur behandlar filmen vår blick? Vilka drömmar och begär förmedlas?  

Psykoanalys inom studier av media är, särskilt efter tidigare nämnda Laura Mulveys “Visual 

Pleasure and Narrative Cinema”, en studie av blickar och begär. Rose (2012:149, 151) skriver att 

film är en kraftfullt medel för att strukturera seende och blickar, både mellan filmens karaktärer och 

mellan karaktärerna och publiken. Psykonalysens perspektiv på begär och blickar som en av våra 

grundläggande drifter tillhandahåller verktyg för att jobba med den förföriska och suggestiva 

kvaliteten i film. 

Det är just blickens centrala plats i psykoanalysen jag tar med mig i min analys. Lacans version av 

blicken innebär en uppdelning mellan the Symbolic och the Real. I the Real, ett stadium som föregår 

kulturen, finns en upplevelse av icke-separation och enhet, där tecken och mening är ett (Rose, 

2012:173). Att en människa träder in i kulturen och dess system av tecken, kallat the Symbolic, 

innebär en förlust av denna enhet. I den vidareutveckling av the male gaze som nämnts i kaptitlet 

“forskningsfält”, där man velat frångå att kvinnor reduceras till enbart objekt, har filmteoretiker ofta 

använt sig av Lacans perspektiv på blicken. Oförmågan att någonsin bryta genom detta 

teckensystem som strukturerar blicken är en brist som drabbar alla subjekt (Rose, 2012:172f). 

Denna brist leder till upprepade försök att gestalta the Real. Kulturanalytikern Maggie Humm 

(2000:323) har i sin analys av Virginia Woolfs fotografier skrivit om sådana upprepningar, där de 

sägs suggerera ett onåbart förflutet: 
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In Lacanian terms, Woolf’s continual photographic repetitions would suggest the ‘return’ 

of a visual event which took place outside of her contemporary frames. As Lacan 

suggests, ‘the real is that which always comes back to the same place’. 

Begäret efter the Real är ett koncept som jag kommer tillbaka till i analysen. Jag använder det 

psykoanalytiska perspektivet för att prata om blickar, begär, förlust och drömmar. 
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Inspiration och kontext 

Förutom ovan nämnda verktyg behöver jag ytterligare förståelse och sammanhang. Här är mina 

tolkningar inspirerade av Haraways Primate Visions och Bryld och Lykkes Cosmodolphins. Båda 

dessa böcker tar ett omfattande grepp om sitt område och kartlägger vad som skulle kunna kallas 

diskursiv produktion, men använder snarare begrepp som master narratives (T.ex. Bryld & Lykke, 

2000:12; Haraway, 1989:286). De ställer frågor som vad det är för berättelser om världen som 

uppmuntrar oss att förstå oss själva på vissa sätt. “Stories are always a complex production with 

many tellers and hearers, not all of them visible or audible. Story-telling is a serious concept, but 

one happily without the power to claim unique or closed readings” (Haraway, 1989:8). 

Från Primate Visions hämtar jag särskilt berättelsen om primatologen Jane Goodalls möte med 

Tanzanias schimpanser och Haraways sätt att placera detta både i ett bearbetande av västerländsk 

ångest efter atombomben och i en förhandling kring ras och kön (Haraway, 1989:133-185). Från 

Cosmodolphins hämtar jag särskilt analysen av rymden som bärare av hopp och mottagare av 

mening projicerad både från spirituella och vetenskapliga läger (Bryld & Lykke, 2000:183-214). 

Haraway såväl som Bryld och Lykke visar hur mytologi, drömmar och vetenskap tillsammans väver 

meningsskapande berättelser. Jag ska nu lyfta fram några – för min text viktiga – nyckelelement i 

Primate Visions och Cosmodolphins. 

Den bleka inkräktaren 

Donna Haraway läser primatologi som en historia om mänsklighetens försök att spegla sig i sina 

släktingar i djurriket. Det är ett fält som berörts av antropologer och etologer såväl som 

(socio-)biologer, genetiker och (socio-)ekonomer, bland andra. Om fältet under 50-, 60- och 70-

talen skriver hon: 

In the face of deep post-war anxieties about the fate of modern civilization, the image of 

man the hunter dominates [the period], coupled to the equally compelling image of the 

mother-infant pair. Social stability was the burning question [...] (Haraway, 1989:126). 

Haraway beskriver hur primatologins scen har låtit ett antal vita kvinnor spela huvudrollen. Jane 

Goodall, Penny Patterson och Dian Fossey är några namn som blivit fixstjärnor. Deras position på 

fältet var ingen slump, utan en medveten genuskodad strategi. De antogs bära med sig tålamod och 

en känslighet för djurens intima interaktioner. De antogs också vara mindre hotade av maskulin 

rivalitet från handjuren (Haraway, 1989:151). 
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Primatologens uppgift blev att möta ett oskyldig förflutet i form av chimpanser och gorillor. 

Haraway beskriver den västerländska ångesten efter atombomben i termer av syndafall och längtan 

tillbaka till Eden. Den vita kvinnan åker “dit” med en vit flagga (Haraway, 1989:150). Med 

kvinnligt tålamod ska hon invänta naturens förlåtelse: “[...]seek the desired touch, yet seem less to 

achieve, than to accept it. The women’s work is to create receptivity, to produce the conditions in 

which the animal can approach” (Haraway, 1989:149, kursiv i original). 

I de populärvetenskapliga historierna om dessa primatologer återkommer deras blekhet som ett 

tecken på en specifik mänsklighet: 

Repeatedly in the stories, ritual phrases like “the strange pale ape intruder” announce that 

it is not simply man who has entered the forest in the body of a woman, but white man. 

[...] It is he who has been excluded from “nature” by both history and a Greek-Judeo 

Christian myth system; and more immediately, he is being thrown out of the garden by 

decolonization and perhaps off the planet by its destruction in ecological devastation and 

nuclear holocaust. It is time to call in the blond and female mediator […] (Haraway, 

1989:152, kursiv i original). 

Vitheten var där både för att det var ett vitt projekt och för att kunna producera legitim kunskap. Så 

beskrevs också de vita primatologerna som ensamma i naturen när de var i svarta kollegors eller 

värdars sällskap (Haraway, 1989:154). All kontext som vittnade om avkolonialiseringens politik 

och exploateringen av tredje världen placerades utanför bilden. Naturen verkade oskyldig och 

befriad från historia (Haraway, 1989:156). 

Det nät av tecken som är den vita kvinnans möte med aporna, de betydelsebärande trådarna till 

relationerna mellan vithet, vetenskap, kvinnlighet, natur och skuld, kommer jag att bära med mig i 

min analys. 

Rymden vårt hopp 

Mette Bryld och Nina Lykke skriver i Cosmodolphins om likheterna mellan vad de kallar New Age 

och Space Age. Det är en uppdelning i en intuitiv, holistisk och sakral respektive en vetenskaplig, 

matematisk och sekulär kosmologi. Den första kategorin associeras med tradition, upplevelser och 

konfession medan den andra beskrivs i termer av modernitet, rationalitet och bevisbarhet. Det är 

frestande att säga att de söker sig till naturen respektive rymden, men i själva verket har båda 
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inriktningarna intresserat sig för både natur och rymd, både ursprung och framtid (Bryld & Lykke, 

2000:14-21). 

Jorden härjades av krig och stressen från vad Haraway (1989:156) beskriver som “a failure of 

communication that has been constructed since World War II”, men på månen landade vi på Sea of 

Tranquility. På jorden var en oregerlig moder natur överallt med sina oväder, sin turbulens och sina 

begränsande bojor, men astronauterna hängde fridfullt i sina kapslar ovanför allt detta. Opåverkade 

av väder och gravitation. Här uppe verkade det för första gången möjligt att skapa en framtid. 

Bilden av The blue planet möjliggjorde en ny förståelse av vår planet. En förståelse som likt den 

tyngdlösa astronauten i sin utomjordiska kapsel inte längre var insnärjd i naturens bojor och 

begränsningar (Bryld & Lykke, 2000:108ff). 

Att erövra rymden brukar beskrivas som “ett stort steg för mänskligheten”, för att citera astronauten 

Neil Armstrongs kända ord. Bryld och Lykke menar att både de amerikanska och de ryska 

berättelserna om rymdprogrammet artikuleras som “a big mission of utmost importance to the 

nation and to the future of humankind” (Bryld & Lykke, 2000:72). Uppdrag rymden framtår som ett 

evolutionärt genombrott som enar och driver mänskligheten. Det handlar även om det ständiga 

utvidgandet av vetenskapens sfär – kunskap och kontroll – så att vi i slutändan ska överleva också 

solens oundvikliga död (Bryld & Lykke, 2000:85). 

Parallellt med sitt intima förbund med Vetenskapen har rymdprogrammen alltid haft mer eller 

mindre nationalistiska och militäriska kopplingar. Dessa kopplingar finns både konkret i 

finansiering och samarbeten och associativt i språkbruk som hänvisar till uppdrag, jakt, territorier 

och erövring (Bryld & Lykke, 2000:9, 72f, 96f). 

I Cosmodolphins återger Bryld och Lykke en historia som påminner om Jane Goodalls. Den handlar 

om doktor John C. Lilly, som under 50-talet experimenterar med att dressera delfiner för militärens 

räkning. När ett antal delfiner dött av elchockerna eller under narkos och ännu fler begått självmord 

gör Lilly en helomvändning, vänder sig till New Age, och ägnar resten av sitt liv åt att predika 

djurens skyddsvärde och överlägsna emotionella intelligens (Bryld & Lykke, 2000:189-202). 

Kommunikation över gränser, rymdens löfte, drömmen om kontroll och militäriska kopplingar är 

teman som jag tar med mig in i analysen. 
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Material 

Mitt analysobjekt är alltså filmen The Day the Earth Stood Still från 2008, regisserad av Scott 

Derrickson, och jag har fokuserat på vissa scener som tydligast knyter an till mina frågeställningar. 

Jag presenterar här först ett kort sammandrag av filmen och sedan en del av dess kontext. 

The Day the Earth Stood Still, 2008 – ett sammandrag 

Helen Benson, en vit kvinna i 35–40-årsåldern är en framstående ”astromikrobiolog” som forskat på 

möjligheten till liv på andra planeter. Hon bor tillsammans med styvsonen Jacob, en svart pojke i 

12-årsåldern. När ett kometliknande objekt upptäcks av satelliter, och man förstår att det kommer 

landa i Central Park, New York, blir Helen rekryterad till det vetenskapliga teamet. 

Objektet visar sig vara en klotformad farkost som bär med sig en ödleliknande varelse och en 

gigantisk robot. Varelsen skjuts ner av en stressad soldat och tas till ett sjukhus. När läkarna ska ta 

bort kulan faller varelsens hud sönder. Huden visar sig ha varit en organisk rymddräkt och i den 

fanns någon som ser ut som en människa, närmare bestämt en vuxen vit man. 

Eftersom landet nu befinner sig i undantagstillstånd har försvarsministern, en vit kvinna i 50-

årsåldern, tagit kommandot över både sjukhuset, forskarna och militären. Hon håller besökaren 

fången och förhör honom. Besökaren, som kallar sig Klaatu, säger sig representera ett antal 

civilisationer i universum som har ett viktigt meddelande till FN. Försvarsministern är övertygad 

om att det hela rör sig om en invasion och förbereder landet på krig. 

Helen litar på Klaatu och hjälper honom att fly. För henne förklarar han att de intergalaktiska 

civilisationerna har beslutat att inte låta mänskligheten förstöra jorden, eftersom det är ovanligt med 

planeter som har en sådan biologisk mångfald. Helen vill övertyga Klaatu om att ge mänskligheten 

en chans och tar med sig honom till sin kollega professor Barnhart, en vit man i 70-årsåldern som 

vunnit Nobelpris. Hon hoppas att Barnharts intellekt ska vinna respekt hos Klaatu. 

Helen, Klaatu och Jacob jagas av militären samtidigt som Klaatus robot löses upp i ett moln som 

påbörjar utrensningen av mänskligheten. I sista stund övertygas Klaatu om människans värde, 

genom att beröras av relationen mellan Helen och Jacob. Klaatu absorberar då det giftiga molnet 

och offrar sig själv för mänsklighetens överlevnad. 
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Filmen och dess föregångare 

TDTESS spelades in första gången 1951, löst baserad på novellen Farewell to the Master av Harry 

Bates (1940). Det intresserar mig, som nämnts, att det här är en berättelse som bearbetats och 

återkommit. 

1951 – mitt under kalla kriget och sex år efter atombomben – kom rymdvarelsen Klaatu för att 

varna mänskligheten för att allt krigande skulle bli dess undergång. När filmen spelades in igen år 

2008 var det istället miljöförstöringen som fått Klaatus uppdragsgivare att reagera. I versionen från 

1951 är inte jorden direkt hotad. Klaatus budskap är i princip att jordborna inte är välkomna i 

rymden. 2008 är budskapet mer drastiskt. Eftersom mänskligheten visat sig oförmögen att ta hand 

om jordens biologiska mångfald, kommer djurlivet att konfiskeras och människorna utplånas. 

Vi vet alltså från början att detta är en återkommande bild av mötet mellan mänskligheten och en 

överlägsen civilisation. 
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Analys 

Analysen är uppdelad i tre teman efter mina forskningsfrågor. I varje tema börjar jag metodologiskt 

i compositional modality och site of image itself där jag ställer frågor om hur bilden eller dialogen 

ser ut, vad vi ser och vad som händer. För att förstå och komma vidare från dessa frågor glider jag 

sedan över mot social modality och site of audiencing, med frågor om bildens eller dialogens 

betydelse och dess intertextualitet. 

Tema 1: mötet med det okända 

I denna del frågar jag mig vilken roll mötet med det okända har i filmens produktion av 

mänsklighet. Jag kommer att titta på ögonblick och drömmar om förändring, bilder av hot, framtid 

och relationer. Jag utgår från vad jag uppfattat som en av de mest centrala och betydelsebärande 

scenerna i TDTESS, tjugo minuter in i filmen. Just denna scen kommer också dyka upp igen längre 

fram i min analys. Inspirerad av compositional interpretation har jag försökt dröja kvar i scenen och 

ta bilden på allvar.  

Här tar jag hjälp av tankesätt från semiologin och psykoanalysen och drar paralleller till Primate 

Visions och Cosmodolphins. 

Scen: The Moment of the Magic Touch 

Jordens befolkning, representerade av New York-bor, nordamerikansk militär, samt en utvald liten 

trupp av naturvetare och ingenjörer, ska för första gången i mänsklighetens historia ta emot en 

besökare från yttre rymden. Alla är på helspänn. Civilbefolkningen samlas i massor bakom 

militärens avspärrningar, soldaterna kramar nervöst avtryckarna på sina vapen och 

vetenskapstruppen smyger sakta framåt i sina silvriga skyddsdräkter – inte helt olika astronauter. 

Luften vibrerar, inte bara av spänning men av chockvågen efter rymdfarkostens landning. 

Huvudpersonen Helen Benson går i täten genom ett dimmigt rökmoln. 

Rymdfarkostens landning i Central Park har givetvis föregåtts av en stor mobilisering och lika stor 

panik. Helen hämtades vid sin dörr av representanter för regeringen och fick i all hast lämna sin 

styvson hos grannen innan hon kördes till en militärbas via en avstängd motorväg. Väl framme fick 

hon tillsammans med en handfull forskare och ett otal militärer lyssna till en man från NASA. Han 
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berättade att ett föremål siktats av rymdförsvarets satelliter och nu var på väg genom atmosfären i 

en hyperbolisk bana för att om en dryg timme krascha mot jorden. 

Den kraschade inte, utan bromsade in. Helen och de andra forskarna sattes ner med helikopter för 

att med sina strålningsmätare och andra apparater närma sig den höghusstora klotformade farkosten. 

Nu går de genom dimman, andäktigt och långsamt. Militär- och polisfordon omringar parken med 

sirener och kanoner. Farkosten öppnas och en ödleliknande figur på två ben kliver ut. 

Vetenskapstruppen gör halt, ryggar tillbaka, men Helen fortsätter framåt. I en gest som härbärgerar 

mänsklighetens hopp och framtid sträcker hon ut sin hand – gömd i en skyddsdräkt – mot 

ödlefiguren, som möter den. Två händer från två världar närmar sig sakta varandra. Tystnaden är 

oändlig. Och då, just innan en hand möter en annan, brinner ett skott av och allt faller samman: 

tystnaden, besökaren, drömmen om en annan framtid. Någon har skjutit. 

Denna ikoniska stund, alldeles när Helen och rymdvarelsen ska ta varandras händer, kan 

representera hela filmen och återkommer på olika platser i vår kultur och vår historia, i flera olika 

reinkarnationer. The Moment of the Magic Touch. Trollslaget som bär möjligheten att föra in oss på 

en ny bana, att lösgöra oss från vår historias nedtyngande smuts och välkomna oss in i nästa kapitel.  

Bilder av Förändring 

 

Bild 1: The Day the Earth Stood Still. ©2008 20th Century Fox Bild 2: Jane Goodall med schimpans. ©1984 

Gulf Oil Corporation 

 

Rubriken The Moment of the Magic Touch är väldigt inspirerad av Donna Haraways Primate 

Visions, särskilt kapitlet ”Apes in Eden, Apes in Space” (1989:133-185). En central bild i det 

kapitlet är ett berömt fotografi där primatologen Jane Goodalls hand möter en schimpans hand 

(bild 2). 



 24 

Haraway placerar bilden i en kontext där mänskligheten letar efter sitt oskuldsfulla ursprung och 

den ”natur” vi distanserat oss från (Haraway, 1989:136). När naturen i form av en schimpans 

accepterar människan i form av Goodall symboliserar det ett återtåg till Eden, och ett botemedel 

mot vår kollektiva post-atombombs-ångest (Haraway, 1989:152-156). 

När Helen Benson nästan rör vid utomjordingen i början av TDTESS är det ett sådant ögonblick av 

nåd som går förlorat (bild 1). Detta ögonblick är inskrivet i en tradition av liknande ”trollslag”. 

 

Bild 3: Creation of Adam, en del av Sixtinska kapellets tak, 

Michaelangelo cirka 1511. Beskuren 

Bild 4: Grizzly Man (2005). Foto: Timothy Treadwell 

 

Bild 3, en detalj från Michaelangelos ”Creation of Adam” är en klassisk kanoniserad representation 

av skapelsen och kan antas visa hur den första människan ”besjälas” när han vidrörs av Gud. Bild 4 

är hämtad ur Werner Herzogs (2005) film Grizzly Man, ett porträtt av den excentriske, 

självutnämnde vildjursbeskyddaren Timothy Treadwell som tältade bland Alaskas björnar. 

Treadwell sökte under tretton år björnarnas välsignelse och att bli ett med naturen. 

Urvalet av dessa disparata bilder är intuitivt snarare än strukturerat. Med termer från semiologin vill 

jag säga att de alla har trådar till en mytologi. Var och ett av dessa tecken består av yta och djup. 

Ytan är två kroppar, från olika världar, på väg att röra vid varandra. Djupet är ett möte. På den 

mytologiska nivån ingår dessutom alla dessa tecken i en dröm om förändring och längtan. Där är de 

samtidigt tecken för transformation. 

Vad händer alltså i denna mytologi? Alla dessa ögonblick handlar om gränsöverskridande, 

transformerande möten. Goodalls schimpans och Treadwells björn representerar en förlorad natur. 

Guds finger är det absoluta, alltings början och slut. Utomjordingens hand är framtiden, en högre 
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civilisation, ett modernt och sekulärt ”gudomligt ingripande”. Tecken efter tecken där ytan är en 

hand (eller nos) och djupet är det okända, större, andra. I psykoanalytiska termer kan detta beskrivas 

med termerna the Symbolic och the Real. Här finns en förlust, det symboliska brottet, hos 

människan. Dessa bilder är symboliska upprepningar av begäret efter icke-separation och enhet som 

söks på andra sidan (Rose, 2012:177; Humm 2000). 

Mänskligheten söker ett ursprung eller en framtid – båda är drömmar om något bättre än nuet. Eller 

något annat än nuet. Mötet bär inte bara gränsöverskridandet, utan helandet, i sig. I Naturen, 

Himlen eller Rymden placerar vi hoppet om att förslösas ur samtidens splittrade, självdestruktiva 

mänsklighet. 

Utomjordingen Klaatu kommer till jorden med något nytt, något ännu inte tänkt. Där i ligger 

hoppet. Mytologin om längtan efter förändring genom transformation placerar hoppet i mötet med 

det okända.  

I Central Park, rymdskeppets landningsplats, finns vetenskapen, militären, politiken. Ingen av dessa 

har ett trovärdigt löfte om jordens räddning att erbjuda. De representerar den verklighet i vilken 

människor utnyttjar naturen och varandra i en mörk, förtärande spiral. För Helen Benson, 

astromikromiologen, är detta en värld utan svar på livets gåta. För Helen Benson, människan, är det 

en värld där styvsonen Jacob håller henne på avstånd, bakom en mur av tystnad och förlust. När hon 

sträcker sin hand mot utomjordingen är det med hopp om både kunskap och kontakt. The missing 

link. 

Begreppet “den felande länken” är missvisande. För det är just missing som är nyckelordet. Det 

handlar om saknad. Timothy Treadwell i Grizzly Man söker, likt Helen Benson och den ångerfulle 

doktor Lilly med delfinerna, hos djuren/utomjordingen en renare form av liv och relation till 

naturen. De vänder sig från militarism, miljöförstöring och instrumentell exploatering till förmån 

för vad de uppfattar som botemedlet mot människan dysfunktionella nu. 

I båda TDTESS-filmerna, 1951 och 2008, kommer en högre utvecklad civilisation med ett budskap 

om mänsklighetens självförvållade förestående undergång. I båda versionerna kommer ”en delfin 

från rymden” för att representera det Haraway beskriver som människans behov av att återkomma 

till Edens trädgård efter syndafallet – atombomben. Behovet att knyta an till vårt ursprung och den 

oskyldiga natur varifrån vi förvisats genom destruktiv teknologi och känslokall vetenskap 

(Haraway, 1989:136,152 m.fl.). 
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Det är denna dröm om en annan framtid, om en helad mänsklighet, som krossas när en nervös 

soldat skjuter utomjordingen just som Helen Benson ska ta dess hand. I ett ögonblick verkade ett 

transformerande möte över gränserna vara möjligt. Ögonblicket, närbilden i bild 1 där vi inte ser 

något annat än Helen och rymdvarelsen, är med Haraways ord “a nature that seems innocent of 

history” (1989:156). Den yttre cirkeln som är militärens avspärrning ligger utanför bilden och 

representerar den kontext som behöver placeras bakom ridån, för att utsnittet ska innehålla bara det 

rena – representationen av the Real. Och när skottet ljuder väcks vi ur drömmen och är tillbaka i 

den verklighet av misstänksamhet, revirtänkande och militarism som kännetecknar allt som är fult i 

vår värld, och med oss människor. 

På återseende, tema 1 

Jag har pratat om drömmar om förändring genom några bilder av gränsöverskridande möten. Alla 

dessa bilder placerar jag i en mytologi om olika slags “gudomliga ingripanden” i form av att bli 

“välsignad” av något större, renare eller mer äkta, från det förflutna eller framtiden. TDTESS 

upprepar denna dröm, och låter mötet med det okända lyfta upp och belysa den mänskliga 

belägenheten i form av brist, stiltje och längtan. 
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Tema 2: konflikter om mänsklighet 

I denna del ska jag behandla hur bilden av mänsklighet artikuleras genom konflikt. Här tittar jag 

mindre på bildkomposition och mer på dialoger. Mitt fokus är hur dessa dialoger förhandlar och 

producerar moral, plikt och intentioner. 

Detta avsnitt bygger på en semiologisk analys och paralleller dras till science fiction-genren och 

Cosmodolphins. 

Scen: We need a medic 

Vi tittar på landningsscenen i Central Park igen. Forskarlaget med sina mätintrument går långsamt 

mot den dimhöljda sfären. Den ser ut som en planet, en värld, och deras skyddsdräkter får dem att 

påminna om astronauter. Det är tyst, så när som på ett mystiskt brummande. De viskar försiktigt till 

varandra i sina radiosändare. 

”Do you feel that?”, säger en man. 

”Feel what?”, frågar en annan. 

”I can feel it... it's close”, fyller Helen i. 

Snart kommer militär och polis. Sirener, slirande fordon. Kanoner laddas, soldater posterar sig med 

vapen. Helen ser sig stressad omkring. Den avvaktande, undersökande stämningen har förbytts till 

en våldsam och laddad atmosfär.  

Ljusfält rör sig inuti sfären, tills de samlas i en punkt vid botten, som blir starkare och bländar alla i 

sitt vita ljus. Helen går mot ljuset, som driven av en instinktiv vilja till kontakt. Konturerna av en 

figur börjar ta form i dimman. Hetsiga ord studsar mellan walkie-talkies, soldater riktar nervöst sina 

vapen. Just som figuren och Helen ska ta varandras händer brinner skottet av. Någon har skjutit 

besökaren. Helens visir stänks ner av blod, besökaren faller ihop i hennes armar och soldaterna 

skriker ”cease fire!” och ”don't shoot!” till varandra. Besökaren liknar en blandning av en människa 

och en ödla, med ett stort slätt huvud. Helen tittar på dess ansiktslösa ansikte, och skriker: ”We need 

a medic!” 

I just denna scen är det inte så mycket den talade dialogen, utan händelseförloppet, som är min 

ingång. Helen Benson drivs av nyfikenhet och en vilja till förståelse. Hon vill ha kontakt, hon tar 

inte med sig någon aggressivitet till situationen, hon försöker trots att hela landningsplatsen vibrerar 
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av rädsla att ta “a giant leap for mankind”. Militärapparaten står samtidigt med sina fingrar på alla 

avtryckare de har till buds. De drivs av rädsla och fientlighet och snart flyger en oprovocerad kula 

från ett vapen.  

Här upprättas en första skillnad mellan militären och forskarna. 

Scen: We know nothing about them 

I en senare scen, då rymdvarelsen tagits i förvar på ett militärsjukhus, sitter försvarsministern i möte 

med andra militärer och folk från NASA. Ministern frågar mötesdeltagarna, “so, what do we 

know?” och samtalet sätter igång. En kort diskussion utbrister om att sfären som landat i Central 

Park inte var den enda, utan att flera mindre sfärer siktats på andra platser i världen. 

Försvarsministern avbryter: 

“I think we’re asking the wrong questions.” 

“What questions should we be asking?”, frågar någon. 

Ministern svarar att en kommunikationssatellit har slagits ut och att det var så USA:s 

luftförsvarssystemen slogs ut, så att sfären inte kunde beskjutas med missiler när den närmade sig 

jorden. Hon fortsätter bekymrat berätta att satellitens kommunikationskanal innehöll mycket känslig 

information: 

“They know everything about us now.” 

“And we know nothing about them”, fyller någon i. 

“Almost nothing. The fact that they choose to disable our defences tells us something about their 

intentions”, svarar försvarsministern. 

Den tydliga undertexten är att hon syftar på krig, och militärapparaten skrider omgående till verket. 

Vad har hänt? Besökaren från rymden har lyckats koppla bort satelliter och hindrat människorna 

från att skjuta missiler. Detta var nödvändigt för att kunna landa, och en korrekt strategi eftersom 

militären verkligen försökte skjuta. Men vad som alltså borde ses som förebyggande självförsvar – 

och som inte innebar en attack – är nu tolkat som en krigshandling.  
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Den polske science fiction-författaren Stanislaw Lem (2002) har skrivit att ”[s]cience fiction almost 

always assumed the aliens we meet play some kind of game with us, the rules of which we sooner 

or later may understand (in most cases the 'game' was the strategy of warfare)”. I exempelvis War of 

the Worlds-filmatiseringen från 1953 finns ingen kommunikation med besökarna från rymden, men 

militären har en intuitiv förståelse och pratar krigsstrategi som om det var helt naturligt att 

människor och utomjordingar åtminstone delar denna minsta gemensamma nämnare: våldets 

grammatik. I science fiction och i verkligheten har rymden alltid varit en militär angelägenhet. I 

Cosmodolphins menar Bryld och Lykke (2000:73) till exempel att det inte går att dra en klar gräns 

mellan NASA:s påstådda civila status och det militära. 

Nervositeten i den ovan beskrivna scenen inträffar redan i meningen “and we know nothing about 

them”. Denna osäkerhet, att inte ha kontroll, leder rakt till impulsen att slåss.  Således har vi 

förutsatt våldets grammatik och kan fortsätta på den väg vi förstår: the strategy of warfare. Det är 

strävan efter kontroll genom att ödelägga det man inte förstår. Och det är samma nervositet och 

mönster som leder till det överilade skottet i landningsscenen. 

Med dessa scener vill jag exemplifiera två olika ”personligheter” jag identifierat i filmens 

dramaturgi. De kan med semiologiska termer beskrivas som koder. 

Koderna “relation-vetenskap” och “politik-militarism” 

Ett framträdande tema i TDTESS är konflikten mellan dessa två koder som jag kallat relation-

vetenskap respektive politik-militarism. Konflikten artikuleras i nästan alla filmens dialoger. 

Koderna representerar olika sätt att förhålla sig till omvärlden (Rose, 2012:128). De representerar 

också olika syn på mänsklighet, nästan idealtypiskt stiliserade. Jag kommer här beskriva dessa 

koder, innan analysen fortsätter. 

Relation-vetenskap 

Vetenskapens raison d’être beskrivs traditionellt som en strävan efter fullständig förståelse av hur 

världen fungerar (Bryld & Lykke, 2000:6). Kontroll genom insikt. Drömbilden av vetenskap är en 

av apolitisk nyfikenhet. I min läsning av TDTESS urskiljer sig denna kod gentemot politik-

militarismen genom att också organisera sig i mindre hierarkiska och mer transnationella relationer. 

Den är också oftast artikulerad av den relationssökande astromikrobiologen Helen Benson. Därav 

namnet relation-vetenskap. 
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Politik-militarism 

I vår vanliga värld kan relationen mellan militär och politik se ut på olika sätt, men i TDTESS går de 

hand i hand. Besöket från yttre rymden innebär ett försättande i undantagstillstånd och införandet av 

krigslagar. Oftast är denna kod artikulerad av filmens försvarsminister. Därför kallar jag den för 

politik-militarism. 

Koderna artikulerade 

Ett särskilt kondenserat exempel på relationen mellan koderna är två repliker ur en dialog mellan en 

grupp forskare och försvarsministern. Dialogen utspelar sig när Klaatu ligger medvetslös på 

militärsjukhuset. Man har tagit cellprover från den biologiska ödleliknande dräkten som Klaatu bar 

när han först kom till jorden, och konstaterat att den har en mycket avancerad DNA som förbluffat 

forskarna. 

Vetenskapsman: ”These are 'The Dead Sea Scrolls'. Geneticists are going to be studying this code 

for generations.” 

Försvarsministern: ”No they aren't. This code is the property of the US Government. It's very 

existence is classified.” 

Relation-vetenskapen söker kunskap, politik-militarismen söker makt. Det är här frågan om två 

olika sätt att reagera på förändring och sträva efter kontroll. Forskarna vill tillägna sig kunskapen 

genom att studera den, försvarsministern vill kontrollera kunskapen genom att äga den. 

Jag vill lyfta fram ett par scener till, för att fördjupa analysen av dessa koder. 

Scen: That’s what dad would have done 

I denna scen får vi se mer av Jacob, Helen Bensons styvson. Jacobs mamma dog när han var liten 

och hans pappa, som var gift med Helen, dog i Irak ett år innan filmens början. En bit in i filmen har 

Klaatu flytt från militärens förvar. Han, Jacob och Helen sitter i Helens bil. Vägarna är fyllda av 

folk som flyr, då ingen vet vad rymdbesöket innebär och det går rykten om en invasion. Jacob vet 

inte vem Klaatu är. Helen säger att han är en arbetskamrat. 

”Why are people running. They should stay and fight”, säger Jacob.  

”They didn't come to hurt us”, svarar Helen.  

”We should kill them anyway. Just to make sure.” 
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”Don't say that.” 

”That's what dad would have done”, säger Jacob. 

”I think he would have looked for a different way.” 

”He would have fought.” 

”I'd like to think I knew him pretty well”, menar Helen. Jacob svarar ”I knew him longer than you” 

och vänder sig mot Klaatu: ”What do you think?” 

”Of what?” svarar Klaatu. 

”Should people run or should people fight?”, frågar Jacob. 

”Neither”, svarar Klaatu. 

”What should we do then?” 

”There's nothing you can do.”  

Jacobs inställning är helt i linje med militärens. Anfall för säkerhets skull. Han pratar också utifrån 

sin döde pappa, som var militär, och han är påverkad av förlusten och smärtan. Vi ser hur Helen och 

Jacob ställer olika bilder av pappan mot varandra, och att Jacob inte litar på Helens version. Jacobs 

känsla av ensamhet och hans misstro mot sin styvmor har under hela filmen hindrat Helens försök 

att kommunicera med honom. Hans motvilja till kommunikation och svårighet att släppa in någon 

leder till inställningen att det är säkrast att kriga.  

Jacobs attityd är besviken, hetsande och känsloargumenterande. Det är inte så konstigt, med tanke 

på att han är ett barn. Militären som resonerar likadant har dock inte den ursäkten. 

Jacob och Helen delar en förlust – av en far respektive en partner – men tar hand om den på olika 

sätt. Jacob vill leva upp till bilden av sin far som en som hade slagits: en militär, en man. Helen vill 

upprätta en kontakt, både med Jacob och med Klaatu. De är alltså båda drivna av känslor, men 

Helen – som den vuxna människa hon är – kanaliserar dem i reson, lugn och förhandling. 

Militären och forskarna delar också en förlust, nämligen en förlust av kontroll. Ett besök från yttre 

rymden är en okänd faktor i deras förståelse av världen. Balansen är rubbad. Maktbalansen är 

rubbad: försvarsministern, och den maktapparat hon representerar, vet inte längre om de kan tvinga 

ödet i enlighet med sina intressen. Ekvationerna är rubbade: forskarvärlden vet inte längre om deras 

kartor över fysiken, biologin och kemin är giltiga. 

  



 32 

Scen: So we’re not so different after all 

I Hollywood är det oftast den som förstår att slå tillbaka som får rätt, the strategy of warfare. I 

TDTESS är istället militarismen det barnsliga och irrationella medan vetenskapen får vara det 

universella språket. I filmens sista akt tar Helen med Klaatu till sin vän professor Barnhart, som hon 

säger är en ledare, till skillnad från de militärer Klaatu hittills försökt diskutera med. I filmen från 

1951 är det den unga pojken, som tar med Klaatu till professorn, som han beskriver som ”the 

smartest man in the whole world”. Vad han är professor i är inte viktigt, bara att han är scientist. 

2008 räcker inte titeln ”vetenskapsman” för att imponera, så nu har han uppgraderats till 

nobelpristagare och fått ett forskningsfält. 

Hemma hos professorn hänger ett diplom på väggen. ”It's the Nobel Prize”, berättar Helen för 

Klaatu. ”He won it for his work in biological altruism. It would probably be in his desk drawer if I 

hadn't gotten it framed for him.” Klaatu upptäcker en griffeltavla fylld av formler. Han börjar 

sudda. 

Klaatu står och skriver formler på tavlan när professorn kommer in. Professorn ställer sig 

omedelbart bredvid och börjar skriva formler parallellt. Sida vid sida, utan ett ord, skriver de 

vetenskap tillsammans. Till slut tittar professorn på resultatet på tavlan och utbrister: ”Is it 

possible?” Han tittar ner på en tidning på bordet – den uppslagna artikeln handlar om rymdbesöket 

– och sedan tillbaka på Klaatu. Han förstår nu att Klaatu är utomjordingen. Professorn fortsätter: ”I 

have so many questions to ask you”. I stereon spelas klassisk musik. Klaatu tittar på högtalaren. 

Helen förklarar: ”It's Bach”. Klaatu säger respektfullt: ”It's beautiful”. Professorn svarar: ”So we're 

not so different after all.” ”I wish that was true”, säger Klaatu. De filosoferar sedan om huruvida 

mänskligheten har en chans. De argumenterar som jämlikar, förenade i klartänkt vetenskap. 

Professor Barnhart etableras snabbt som en ädel människa. Han forskar i ”biologisk altruism” vilket 

bör tolkas som hur varelser och system tjänar på att inte vara egoistiska. Dessutom har han inte själv 

ramat in sitt diplom, eftersom han inte bryr sig om framgång, bara sökandet efter kunskap. Så 

framställs Den Rena Vetenskapen i filmen som något skilt från vardagens konkurrensutsatta jakt på 

forskningsmedel. Direkt har vi placerat honom utanför militärens och politikernas tävlingsvärld och 

därför möjliggjort en kommunikation med den mer avancerade rymdvarelsen. 

Vetenskapen har tagit våldets plats som det universella språket. En referens till klassisk musik 

påminner oss också om vilka av mänsklighetens produkter som kan ha objektivt och/eller evigt 
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värde. Tecken som Nobelpris, klassisk musik och prestigelöshet hör hemma i mytologin om den 

ideala människan och ren vetenskap (jfr Rose, 2012:131f). De signalerar alla kultivering och skapar 

ett rum där publiken kan acceptera professor Barnhart som intergalaktisk diplomat. 

Associationsbanor 

I reaktionerna på förlust, förändringar och okända element urskiljer vi mönster hos de olika 

koderna. Dessa mönster har jag brutit ner i vad jag kallar för associationsbanor, en sträng av 

associativa värden som schematiskt beskriver kodens drivkraft (Rose, 2012:119). Det är alltså ett 

slags manus för deras reaktioner. 

Politik-militarism: BARNSLIGHET – KÄNSLOSTYRD – TERRITORIELL – KRIG 

Relation-vetenskap: VETENSKAP – RATIONALITET – KONTAKTSÖKANDE – FRED 

Dessa associationsbanor ser jag som en omförhandling av vanligen förekommande normer. Det 

militära språket är traditionellt laddat med rationalitet. Strategier bygger på riskkalkyler och order 

formuleras av den med mest erfarenhet och information (och därmed högst grad). Krigsmotståndare 

betraktas ofta som känslostyrda och naiva. Barn drömmer om fred på jorden, vuxna vet att det inte 

är realistiskt, och så vidare. I TDTESS har dessa mönster kopplats om. 

Om relation-vetenskapens inställning till besök från yttre rymden är att möta, förstå, undersöka och 

lära sig, är politik-militarismens att omedelbart slå ”tillbaka” vad man redan har tolkat som ett 

angrepp. Scenerna ovan visar hur försvarsministern och Jacob båda skriver in sig i politik-

militarismen och drivs av samma associationsbanor. 

Vår intergalaktiska diplomat professor Barnharts första reaktion när han förstår att Klaatu är en 

rymdvarelse är att ställa frågor. Därmed följer han, liksom Helen Benson med sin ständigt utsträckta 

hand, alla steg i relation-vetenskapens associationsbana. 

På återseende, tema 2 

I TDTESS är vetenskapen förnuftig, ren och fredlig. Både 1951 och 2008 års version låter det vara 

en nobelpristagare, professor Barnhart, som lyckas kommunicera med utomjordingen på någorlunda 

jämställd nivå. Vetenskapskvinnorna och -männen är också i ständig konflikt med militären om 

huruvida besökaren ska mötas med dialog eller med våld. TDTESS skiljer sig här från mycket annan 

science fiction och film överhuvudtaget i det att militären inte får rätt. 
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I scener som de jag beskrivit mejslar filmen fram en semiologisk väv där två koder med olika 

associationsbanor kämpar om att representera mänskligheten. Helen Benson och nobelpristagaren 

Barnhart vill förstå, etablera kontakt, resonera och komma överens. Jacob och försvarsministern är 

kränkta, hotade, angripna och vill vinna och kriga. I min läsning vill TDTESS visa upp olika 

egenskaper och sidor hos mänskligheten och hur de förhåller sig till sin omvärld och reagerar på 

förändring. Jag ser också ett försök att omförhandla de associationsbanor som – åtminstone inom 

mainstream science fiction och Hollywood generellt – traditionellt skapar mening genom att 

förknippa rätt och rättviseskipning med våldsam hämnd. 
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Tema 3: kommunikation och annanhet 

I analysens sista del fokuserar jag på kommunikation och annanhet, Helen Bensons vithet, 

kvinnlighet och roll som brobyggare. Jag kommer att titta både på dialog och bild och plockar 

metodologiska delar från de båda tidigare temana. Mina hjälpmedel är compositional interpretation, 

semiologi och Primate Visions. 

Helen Bensons vilja till kontakt 

Om professor Barnhart lyckas kommunicera med utomjordingen på en någorlunda jämställd nivå är 

det Helen Benson som lyckas kommunicera på en känslomässig, vilket ska visa sig vara viktigare i 

det långa loppet. Genom stora delar av filmen kämpar Helen Benson för att nå fram till sin 

motsträvige styvson, Jacob, vilket vi såg ett litet exempel på i scenen “That’s what dad would have 

done” i förra analysdelen. Hennes yrke som astromikrobiolog sätter henne initialt i händelsernas 

centrum, men det är viljan till kontakt som i filmens logik är hennes verkliga tillgång. Hon vill 

envist överbrygga klyftan mellan Klaatu och mänskligheten genom att få till en kommunikation. 

Denna vilja till kontakt särskiljer henne både från militären och från de andra forskarna. Redan i 

parken är det Helen som mitt i all osäkerhet går mot den lysande dimman för att ta utomjordingens 

hand. Senare, när Klaatu på militärsjukhuset ”fötts” (som en vit man) ur sin (mörka) organiska 

rymddräkt får hon en ny chans att sträcka ut handen. Helen och andra forskare beordras att låta 

försvarsministern träffa rymdvarelsen, så att hon kan förhöra honom. I följande dialog tydliggörs 

Helen som kommunikatör: 

”My name is Regina Jackson. I'm the secretary of defence of the United States of America”, inleder 

ministern med myndig stämma. Klaatu reagerar inte nämnvärt, utan säger bara stilla:  

”This body will take some getting used to.” 

”I've been sent here to determine who or what you represent”, försöker ministern, ”and what your 

intentions are.” 

”It feels unreal to me... alien... take time to adapt”, fotsätter Klaatu och tittar förundrat på sina nya 

människohänder. 

”What were you, before you became human?” bryter nu Helen in. 

”Different”, svarar Klaatu. 

”Different how?” 

”It would only frighten you.” 
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”Do you have a name?” 

”Klaatu.” 

Ministerns alla repliker refererar till säkerhetsintressen. Helen, kommunikatören, märker att Klaatu 

inte är mottaglig för vad ministern säger. Istället börjar hon prata om det Klaatu uppenbarligen är 

upptagen av, nämligen människokroppen han just vaknat upp i. Då uppstår faktiskt kommunikation. 

Först när Helen fungerat som katalysator lyckas ministern få svar på några frågor, om än inte så 

mycket som hon hade önskat. Vad Helen gör, gång på gång, är att ta ett steg i riktning mot den 

andra. Hon är villig att anpassa sig till den andras språk och känsloläge. Både som forskare och 

kvinna är hon hands-on och tar sig fysiskt och känslomässigt till händelsernas centrum. Viljan att 

mötas, att få kontakt är alltså Helens viktigaste funktion. Det är med den hon får saker att hända. 

Haraway skriver om dessa ”dramas of touch” som togs upp tidigare i analysen, att “nature 

approaches man through white woman” (Haraway, 1989:149). I sin vithet anknyter hon till 

Vetenskapen och i sin kvinnlighet anknyter hon till Naturen och De Andra. 

Natur och intuition 

För att titta på Helen Bensons relation till de vita primatologerna hos Haraway ska vi än en gång 

återvända till scenen i Central Park. När sfären har landat och forskarlaget sätts ner i helikopter, 

smyger de framåt i sina silvriga skyddsdräkter med strålningsmätare och andra instrument i de 

handsbeklädda händerna. Ficklampornas trevande ljuskäglor rör sig genom dimman. Yusuf hejdar 

sig och spärrar upp ögonen.  

”Do you feel that?”, säger han. 

”Feel what?”, frågar en vit man. 

”I can feel it... it's close”, avrundar Helen. 

Strax tornar den gigantiska sfären upp sig framför dem. Den ser ut som ett molntäkt jordklot. Som 

The Blue Planet. 

Yusuf är en karaktär som presenterats flyktigt när Helen sattes i helikoptern tillsammans med ett 

antal andra personer som också kallats in för operationen. I helikoptern sitter också ett tiotal 

soldater. Bland de civila finns en mörkhyad kvinna, två mörkhyade män, varav en är Yusuf, och 

fyra vita män. Med Helen blir det åtta personer. De försöker gissa varför de har rekryterats och 

Yusuf presenterar sig som kärnfysiker. 
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I parkscenen tillskrivs alltså Yusuf för ett ögonblick intuition, och med den placeras han på den 

linje mellan Natur och Kultur där kvinnlighet såväl som icke-vithet kodats i termer av Naturlighet 

(Haraway, 1989:149-156). Den vita vetenskapsmannen känner inget. Men Helen vet vad Yusuf 

menar. Snart ska hon sträcka fram sin hand mot den mörka ödleformade rymdvarelsen, ovetandes 

om att det finns en vit man under ödleskinnet. Den djurlika dräkten behövs för att placera varelsen 

utanför mänskligheten, dit den kvinnliga Helen sträcker sig, medan den rasifierade Yusuf håller sig 

i bakgrunden. Den vita manskroppen inuti varelsens dräkt behövs i det senare skedet, när den ska 

kommunicera myndigt med militär och vetenskapsmän. 

I Haraways (1989:154) återberättande av primatologin som den vita vetenskapens förståelse av 

Natur och Ursprung kräver den historiska rasismen en balansgång där vita kvinnor placeras på den 

slaka linan: 

European culture for centuries questioned the humanity of peoples of color and 

assimilated them to the monkeys and apes in jokes, medicine, religous art, sexual beliefs, 

and zoology. That a person of color would seek a healing touch from these animals 

borders on the absurd.  

Kvinnan skrevs som närmre naturen än mannen, men hon behövde vara vit för att inte närheten 

skulle få störande kopplingar till en rasistisk historia (a.a.). 

I TDTESS får en handfull utspridda icke-vita karaktärer några repliker var. Yusuf är namngiven, de 

flesta andra är det inte. Helen Benson, Klaatu och professor Barnhart är den vita trio som står för 

agensen i dramaturgin. Styvsonen Jakob är förvisso en svart huvudperson, men ägnar större delen 

av filmen åt att tjura och gnälla. 

The Other Moment of The Magic Touch 

The Magic Touch, det gränsöverskridande, förlösande mötet som tar mänskligheten till högre 

höjder får alltså inte ske. Det ögonblicket var över i början av filmen, när den nyanlände Klaatu 

blev skjuten innan Helen tog hans hand. Andra sidan, eller The Real, är hela tiden lite utom 

räckhåll. Det förlösande mötet i TDTESS får istället vara när den moraliskt och tekniskt överlägsne 

Klaatu till slut kapitulerar inför den lilla människan, och förklarar henne skyddsvärd. Trots att 

människan förgör all biologisk mångfald och tar kål på allt som kommer i hennes väg ska hon 

älskas och räddas. För att hon är just mänsklig. 
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Rose skriver i sin introduktion till fältet The Visual, om kopplingarna mellan seeing och knowing i 

en värld som mer och mer översvämmas av bilder (Rose, 2012:1-4). Braidotti (2003:532) skriver i 

“Cyberfeminism With a Difference” om en “hierarchy of bodily perception which over-privileges 

vision over other senses”. Vad det innebär att vara mänsklig är just att vara möjlig att förstå med 

vår blick. Det är därför vi förmänskligar djur för att tilldela dem ett värde. Jag har sällan läst en 

bättre beskrivning av denna process än kapitlet “Teddy Bear Patriarchy” i Primate Visions, där 

Haraway (1989:26-58) beskriver en diorama i “African Hall” på American Museum of Natural 

History, med en uppstoppad arrangerad “kärnfamilj” av gorillor. I en noggrann dekonstruktion av 

utställningens tillkomst redogör författaren för hur mycket arbete och ideologi som ligger bakom 

ögonblicksbilden av “det naturliga”. 

Dioraman på museet handlar, liksom filmmediet, om att strukturera blicken. I bild 5 sker Klaatus 

kapitulation just via blicken, genom en akt som fångas i uttrycket seeing is believing. 

Bild 5: Klaatus blick tar in mötet mellan Helen och Jakob i The Day the Earth Stood Still. ©2008 20th Century Fox 

 

Efter Klaatus möte med professor Barnhart, som visserligen var civiliserat och innehöll ett 

ordentligt samtal men ändå inte övertygade Klaatu om att mänskligheten förtjänar en andra chans, 

lämnar professorn Helen med orden: ”Change his mind. Not with reason, but with yourself.” Och 

det är precis vad hon gör. För det är när Klaatu ser Helen och Jakob gråta tillsammans på 

kyrkogården – när de mötts i saknaden efter Jakobs far – som han tillslut smälter. Klaatu står en bit 

bort och tittar sammanbitet på mor och son. I klippet som föregått bild 5 närmar sig kameran hans 

ögon i en subtil rörelse som visar att han tar in och processar denna scen. Skärpedjupet är kort vilket 

sätter Klaatu i skarp fokus, vinkeln är lite underifrån och ger honom en auktoritet. I nästa klipp, 

varifrån bild 5 är hämtad, placeras vi som publik tillsammans med Klaatu, i hans point of view. Vi 
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ser vad han ser. Vinkeln ändras till uppifrån så att vi från Klaatus position överblickar kvinnan och 

barnet. Skärpedjupet har också blivit längre vilket signalerar att vi tar in helheten. Rader av 

soldatgravar och de sörjande efterlevande är det diorama som presenterar mänsklighetens 

belägenhet för honom. Likt montern på Museum of Natural History har en ögonblickbild 

arrangerats för att inför publikens blick manifestera mänsklighetens essens. Så går Klaatu mot dem, 

och löven blåser kring hans ben. ”There's another side of you”, säger han. ”I feel it now.” 

När Helen lyckas överbrygga klyftan mellan sig själv och sin styvson når hon samtidigt 

utomjordingen. Jag citerar återigen Haraway: “The women’s work is to create receptivity, to 

produce the conditions in which the animal can approach” (Haraway, 1989:149). Ögonblicket som 

till slut räddar mänskligheten återställer i koncentrerad form den gamla uppdelningen mellan 

kvinnligt varande och manligt handlande. Professor Barnhart uppmanade Helen Benson att “vara 

sig själv” och åberopade därmed hennes särart och annanhet. Klaatus blick-handling tar sedan in 

detta varande och gör det begripligt, liksom de manliga fotografer som var vetenskapens unmarked 

category och ramade in både Jane Goodalls och Dian Fosseys arbete i djungeln (Haraway, 

1989:150). 

På återseende, tema 3 

Vi har tittat närmare på Helen Benson som kommunikatör. Hur hon i dialoger och handling försöker 

möta den andre, men också hur filmen producerar henne som brobyggare genom hennes vithet och 

kvinnlighet. I slutändan blir hennes vara, genom Klaatus och publikens blick, en katalysator för 

agens. Kommunikationen har alltså möjliggjort resan fram till det diorama som räddar 

mänskligheten, genom att visa upp en representation av det skyddsvärda. 
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Avslutande diskussion 

Bilder av mänskligheten 

I denna text har jag lyft fram berättelser om mänsklighet ur filmen The Day the Earth Stood Still. 

Jag har rört mig kring ögonblick, drömmar om förändring, gränsöverskridande möten, konflikt, 

kommunikation, annanhet, vetenskap och militarism. 

Min analys var uppdelad i tre teman. I tema 1 frågade jag vad mötet med det okända har för roll i 

filmens produktion av mänsklighet. Vi såg hur längtan efter Det Andra ingår i en mytologi med 

återkommande bilder av gränsöverskridande möten, gestaltade i begreppet The Moment of the 

Magic Touch. Så artikulerar mötet med det okända den mänskliga belägenheten i form av brist, 

stiltje och längtan. I tema 2 frågade jag hur bilden av mänsklighet artikuleras genom konflikt i 

filmen. Jag identifierade två personligheter eller koder som kämpar om tolkningsföreträdet. Vi såg 

hur de olika sidorna drivs av associationsbanor som avgör hur de tolkar sin omvärld, reagerar på 

förändring och söker kontroll. Därmed fick mötet med det okända också en ny dimension som en 

trigger för dessa reaktioner. Slutligen, i tema 3, frågade jag vilken roll kommunikation och annanhet 

tillskrivs i filmens produktion av mänsklighet. Jag läste filmens protagonist, Helen Benson, som en 

kommunikatör och brobyggare. Genom sin vilja till kontakt representerar hon det skyddsvärda som 

får rymdvarelsen att benåda mänskligheten. 

På detta vis har jag läst filmen som en bearbetning av frågor om mänskligheten och hopp: En delfin 

från rymden kommer med ett viktigt budskap. Militären känner sig hotad och försöker döda 

delfinen, som i sin tur dömer jorden till undergång. En kvinna och hennes styvbarn omfamnar 

varandra och begråter en saknad man, vilket talar till delfinens hjärta som avblåser undergången. 

I den science fiction-tradition som handlar om mänsklighetens triumf i närvaron av hot håller 

TDTESS vetenskap, relationer och förmågan att kommunicera högre än militär styrka. Filmen 

framställer delar av mänskligheten i så dålig dager att vi börjar heja på utomjordingen, men den 

framställer också andra sidor av mänskligheten som så skyddsvärda att utomjordingen börjar heja 

på oss. Berättelsen som skrivs är en rekonfiguration av vissa mytologier och en upprepning av 

andra. Militären avskiljs från rationalitet, då rymdvarelsens gåta – för en gångs skull i Hollywood – 

inte var the strategy of warfare. Det universella språket antogs istället vara musik av Bach och 

skrivna ekvationer på en griffeltavla. Dramat drivs framåt av Helen Bensons outröttliga försök att 
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bygga broar. I sista stund, på knä med ett barn i sin famn, blir hon sedd och filmens avslutande 

handling är rymdvarelsens blick.  

Så får Kvinnan behålla sin position som bärare av annanhet, och Vitheten får behålla sitt 

privilegium av agens.  

I det pågående samtal som är kulturens bearbetande av den mänskliga belägenheten, vår strävan 

efter att förstå oss själva, reproduceras vissa bilder om och om igen. En sådan bild är hoppet i den 

ömhetsframkallande mänskligheten. Vi må kriga, vi må skövla, men ack, denna behjärtansvärda 

mänsklighet! Våra känslor! Våra tårar! Våra hjärtan! Den ömma modern och barnet, är det inte 

alltid de som ska räddas? Är det inte denna dyad som ska sälja allt från krocksäkra bilar och digitala 

fotoramar till välförtjänta semestrar och försvarsmaktens nödvändighet? 

Haraway (1989:383) avslutar Primate Visions med att återge en sång som antropologen Rayna 

Rapp skrivit till sin dotter. Den slutar med dessa rader: 

Welcome to culture 

My dearest daughter 

It’s the greatest show on earth 

Vi lever i en historieberättande kultur. Berättelser tar oss vid handen och leder oss in och ut ur 

världar. Orden, ljuden och bilderna vaggar, förför och tröstar oss. Berättelser är kraftfulla. De kan få 

oss att växa och ändra åsikter. Berättelser är speglar. Vi hålls kvar av igenkänning. ”Detta är 

mänskligheten. Detta är vi människor.” Science fiction lovade oss fantasi. Vi fick små titthål, en 

fläkt av förändring, men det räckte inte.  

Jag ser fram emot något annat. 
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Andra bilder 

I närläsningen av denna film har det såklart dykt upp många trådar jag hade velat följa, som jag har 

lämnat därhän för att inte tappa fokus. Jag vill ändå nämna några som inspiration till fortsatta 

analyser av science fiction. 

∗ När försvarsministern ser en bläckfisk på Youtube tror hon att det är en utomjording. “Is 

that them? No, that’s us”. Är det för att militär och politiker är alienerade från Moder Jord? 

Sammanblandningen av them och us, och användingen det gräsrots- och nätverks-liknande 

Youtube, leder tankarna till cyborg-konceptets förnekande av det naturliga och singulära 

subjektet som utgångspunkt. 

∗ Helens bekanta, mannen som håller i presentationen på militärbasen, får i slutet av filmen 

köra bilen med Klaatu, Helen och Jacob som passagerare, trots att han annars är helt 

anonym. Är det för att det är för kinky att låta Helen ha utomjordingen Klaatu som love-

interest, men att man ändå behöver en ny fadersgestalt för lille Jacob och en potentiell 

framtida kärnfamilj? Eller är det helt enkelt för att den manliga publiken ska få någon att 

identifiera sig med innan Klaatu försvinner? 

∗ Vid ett tillfälle får Klaatu, med ett myndigt “get in the car”, den tjuriga Jacob att lyda efter 

att Helen sagt till honom flera gånger utan att han lyssnat. Kan Klaatu, en rymdvarelse som 

ser ut som en vit man, ha en faderlig auktoritet? Klaatu verkar oövervinnlig även för 

militären, och representerar därmed samma obönhörlighet som Lacan placerar i både 

döden och the Symbolic? 

∗ Varför har Klaatu ens ett kön? 

Avslutande motto 

Man kan säga mycket om en människa utifrån hur den reagerar första gången den träffar en 

utomjording. 
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