
 

 

 

 

 
  

 

Den interplanetära rasismen 

– Star Trek Enterprise möte med världsrymden 

Södertörns högskola | Institutionen för Kultur och kommunikation 

Kandidatuppsats 15 hp | Medie- och kommunikationsvetenskap 

vårterminen 2012 

(Frivilligt: Programmet för xxx) 

Av: David Bomark 

Handledare: Patrik Åker 

 



	   	   	  1	  

Abstract	  
Svensk	  titel	   Den interplanetära rasismen – Star Trek Enterprise möte med 

världsrymden 

Engelsk	  titel	   The interplanetary racism – Star Trek Enterprise encounter with space 

Författare	   David Bomark 

Handledare	   Patrik Åker 

Sammanfattning	   Denna studie vill undersöka om koloniala strukturer genomsyrar den 

senaste i raden av Star Trek-serierna, Enterprise. Med utgångspunkt i 

äldre forskning om just koloniala strukturer i Star Trek kommer en 

jämförelse göras om Enterprise först och främst har dessa strukturer och 

om så är fallet, göra en jämförelse med de andra serierna. 

Det postkoloniala forskningsfältet tillsammans med ett strukturalistiskt 

och post-strukturalistiskt tillvägagångssätt som innefattar semiotik och 

diskursanalys används för att kunna peka på hur de koloniala 

strukturerna genomsyrar serien. 

Analysen, som bland annat innefattar besättningens inbördes hierarki, 

hur andra främmande raser ser ut och vilka egenskaper de har och hur 

mötet går till med andra kulturer, visar att de koloniala strukturerna 

fortfarande genomsyrar Star Trek. Enterprise skiljer sig dock från de 

äldre serierna på ett sådant sätt att det koloniala tar mindre plats, bland 

annat seriens handling och även hur alla besättningsmedlemmar är med 

och skapar seriens handling. 

Nyckelord	   Postkoloniala teorier, strukturalism, post-strukturalism, semiotik, 

diskurs, Star Trek, Enterprise, Science Fiction 
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BAKGRUND	  

Inledning	  
Vad som definierar Science Fiction är inte självklart, de flesta skulle nog definiera Science 

Fiction som rymdskepp, rymden och rymdvarelser; men definitionen är inte så enkel. Även en 

film som Children of men (2006) definieras som Science Fiction av Internet Movie Database 

som inte innehåller någon form av tekniska nymodigheter utan handlar om en dystopisk 

framtid där kvinnor inte längre är fertila och människan snart kommer dö ut. Det har gjorts 

otaliga filmatiseringar av Jules Vernes böcker om ubåtar, resor till jordens inre eller H.G. 

Wells bok Doktor Moreaus ö – ingen handlar om rymdskepp, rymden eller rymdvarelser – 

men Science Fiction är det ändå. För att citera Gwyneth Jones angående Science Fiction: 

The business of the writer is to set up the equipment in a laboratory of the mind such that the 
”what if” in question is at once isolated and provided with the exact nutrients it needs (Jones 
1999:4). 

Jones definition av Science Fiction är alltså att den undersöker de ”tänk om-scenarier” som 

kan tänkas uppstå och att det är författarens uppgift att se till att idén ”fungerar”. Adam 

Roberts diskuterar i sin bok Science Fiction (2000) huruvida Franz Kafkas bok 

Förvandlingen är Science Fiction eller inte, vilket han i slutändan bestämmer sig inte är 

Science Fiction med hänvisning till ovan citat och att berättelsen i Franz Kafkas bok är mer 

intresserad hur den här mannens liv ter sig efter att han blivit en fluga, hans alienation från 

omvärlden (Roberts 2000:4). Science Fiction är inte beroende på om vetenskapen som 

används fungerar i verkligheten, det är inte vad genren vill åt. Den vetenskap som finns i 

texten ska nog hellre ses som ett verktyg för att kunna berätta sin historia, men det 

vetenskapliga måste fortfarande ha sin plats i berättelsen. Eller är det kanske 

framtidsskildringen som definierar genren? Att definiera genren är dock inte denna studies 

uppgift. 

Den här studien kommer trots allt handla om rymdskepp, rymden och rymdvarelser: Star 

Trek. Den utspelar sig istället, i motsats till den ”verklighet” som Children of men utspelar sig 

i, en värld utan problem och de utforskar rymden, människans nyfikenhet är stöttepelaren i 

Star Trek. Där har vi kanske en till definition (och ett motsatspar, vilket det kommer skrivas 

mer om senare) i Science Fiction: utopin som finns i Star Trek kontra den dystopi som vi 

finner i Children of Men.  

Star Trek är en serie som startade första gången 1966 och har återkommit med nya 
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besättningar och skepp fyra gånger efter originalserien, även elva filmer har gjorts utifrån 

serierna. Det samhälle som vi ser i serierna är utopiskt; pengar finns inte, hunger och svält har 

utplånats och inga krig existerar på Jorden. Vad som är viktigt i den tiden är att utforska vår 

värld, och eftersom det finns rymdskepp och att man nu kan resa i ljusets hastighet, är världen 

inte längre begränsad till Jorden, nu kan även rymden utforskas! 

Den senaste serie som gjorts i Star Trek-universumet är en så kallad prequel (en del i en större 

kontext som har sin handling kronologiskt före den första i ordningen) och är gjord 2001-

2005, den utspelar sig alltså före den serie som kom på 1960-talet. I den serien har inte den 

federationen av andra planeter som finns i de senare serierna skapats ännu, utan människorna 

utforskar fortfarande rymden och har inte haft så mycket kontakt med andra raser ännu. Det är 

premissen för den senaste serien, Enterprise.  

För att återgå till Science Fiction som genre men också till vår egen världs historia, så kan 

man säga att genren alltid existerar i sin samtida kontext, att en framtidsskildring återspeglar 

den tid verket är skriven i. Det här kan man tydligt se i Karin Boyes Kallocain, som handlar 

om ett totalitärt samhälle där sanningen och befolkningens innersta tankar ska upp till ytan, 

vilken skrevs 1940 (Boye 1954), alltså när nazismen härskade i stora delar av Europa. H. G. 

Wells noveller från slutet av 1800-talet ger också uttryck för den upptäckaranda som fanns 

kring den tiden (Roberts 2000:64). När då H.G. Wells skrev sina böcker, var kolonialismen 

som störst, Storbritannien och Frankrike utökade sina territorier och lade urinvånarna under 

sig i hierarkin med ursäkten att ”rädda dem från deras barbariska leverne”. När då 

kolonisationen av världen gjordes så fanns det, som sagt, ett sätt att tänka i västvärlden om att 

man ville utveckla resten av världen som ansågs vara ”underutvecklad” och ”vild” (Tobing 

Rony 1996/1998:31). I bakgrunden fanns viljan att utforska världen och göra den till sin egen 

men västvärlden såg det också som sitt ansvar att hjälpa de här länderna till en mer civiliserad 

livshållning. Enligt Frantz Fanon som citerar Marconni: ”endast de som är i behov av att vara 

beroende kan bli koloniserade” (Fanon 2008:73), vilket visar på vilken syn man hade på de 

koloniserade människorna som en annan ”art” av människor, en inte lika högt utvecklad ras 

av människor. 

De här människorna som levde i de koloniserade länderna fick anpassa sig till de seder och 

bruk som kolonisatörerna tog med sig, de fick lära sig om bibeln och att tala kolonisatörernas 

språk. Idag är de här länderna avkoloniserade, men det koloniala arvet lever kvar. I många 

delar av Afrika talas det franska och i Indien är engelskan ett av två officiella språk. Detta har 
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förändrat dessa människors liv och kultur sen dess. En av de tidiga anti-koloniala författarna 

utryckte det ungefär: ”ni har gett oss allt detta, men förstört det som var ’oss’” (Césaire 

2002:42). Det är denna tid efter avkoloniseringen och hur världen ter sig gentemot dessa 

avkoloniserade stater som är det postkoloniala. 

Det postkoloniala forskningsfältet undersöker och exemplifierar den rasism och utanförskap 

som finns i samhället, det synsätt som fortfarande lever kvar bland oss, långt efter att 

avkoloniseringen skedde. Detta finns överallt i vår vardag: den västerländska synen på tredje 

världen, olika diasporors roll i samhället och hur människor från tredje världen inte får berätta 

sin historia utan ”den vites” tillstånd, för att nämna några exempel. Idag lever vi en mer 

nyanserad och komplicerad värld än den tid där koloniseringen skedde. Idag måste vi förhålla 

oss till historien och dess misstag. Den vetenskapsdisciplin som vi känner idag som 

postkoloniala studier började som kritik av imperialismen, bland annat av Frantz Fanon och 

Aimé Césaire. Senare har vi Gayatri Chakravorty Spivak och Edward Said som visar på hur 

de postkoloniala fortfarande påverkar oss, att västvärlden fortfarande är normen. 

Det har gjorts tidigare forskning på Science Fiction ur en postkolonial teori som visar på att 

det finns koloniala strukturer där. Star Trek ska föreställa vår egen framtid, och som tidigare 

skrivits så är denna tid utan krig, pengar och orättvisor. Den här studien vill undersöka om 

koloniala strukturer även existerar i Star Trek, en tid med ”perfekta” människor som lämnat 

barbariet bakom sig.   
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Syfte	  och	  frågeställning	  
Koloniala strukturer finns i många produktioner av audio-visuellt material: filmer, radio, 

nyhetssändningar och TV-serier. Även utopiska TV-serier som Star Trek innehåller koloniala 

element i form av eurocentricitet, utanförskap och rasism (som vi kan läsa om i den tidigare 

forskningen som gjorts på området senare i studien). Den här studien vill undersöka om det 

fortfarande finns koloniala strukturer, hur vi tänker på världen och den Andre och om det 

koloniala fortfarande gestaltas i medierna. Men också komplettera den forskning som redan 

gjorts på koloniala strukturer i Science Fiction och då särskilt i Star Trek-universumet.  

Det vi kan se antydningar om i Star Trek-serierna är att det finns koloniala strukturer i själva 

samhället som finns: eurocentrism (Shohat & Stam 1994:1) – som i det här fallet blir terra-

centrism – och att andra kulturer är väldigt homogena grupper och framställs på ”typiska” 

sätt, t.ex. så framställs ofta samhällen utan rymdfart som medeltida, vilket kommer 

exemplifieras senare. Det antyds att om man inte är som ”vi” så är man ”dom” som går emot 

normen, och normen är att vara som människorna från Jorden.  

Syftet med den här studien är att specifikt undersöka hur olika kulturer framställs i den (när 

detta skrivs) senaste av Star Trek-serierna: Enterprise, men också om besättningen ombord 

rymdskeppet (som hädanefter kommer hänvisas som NX-01) själva utsätts för koloniala 

strukturer. Framtiden speglar nuet och vad vi tror kommer vara framtiden, den är alltså 

beroende av kontexten (vilket vi kunde se tidigare med Karin Boyes Kallocain och H. G. 

Wells noveller), det är trots allt manusförfattare på 2000-talet som skrivit serien. Det är alltså 

därför intressant att undersöka den här nya serien eftersom de äldre serierna är skapade på 

1960-talet, kanske finns det en skillnad hur det koloniala tar sig till uttryck ur den 

bemärkelsen? Intressanta paralleller kan därför dras mellan vilken tid serien är skapad och 

vart i den fiktiva kronologin som serien faktiskt utspelar sig. Frågeställningarna, mer konkret, 

är: 

• Hur tar de koloniala strukturerna sig till uttryck i Star Trek Enterprise, om det finns 

några? 

• Kan vi se någon förändring av hur de koloniala strukturerna uttrycks i jämförelse med 

äldre studier som gjorts på de andra Star Trek-serierna, och också, vad kan 

förklaringen vara till denna förändring? 

För att kunna svara på frågeställningarna så kommer det postkoloniala forskningsfältet, 

semiotiken och diskursanalys att användas, vilket kommer förklaras mer ingående nedan. 
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Tidigare	  forskning	  
Man skulle kunna tro att detta är ett smalt område inom forskningen, men det finns mycket 

tidigare forskning att tillgå.  

Johannes Steinl har skrivit A postcolonial approach to Science Fiction – Narrations of 

imperialism within ”Star Trek” (2011) som gör en ingående studie av ett specifikt avsnitt av 

Star Trek-serien The Next Generation där han undersöker hur den Andre visas och uttrycks i 

just detta avsnitt. Som titeln på verket vittnar om är det ur ett imperialistiskt perspektiv som 

analysen görs. Det han såg i detta avsnitt (Code of honor, 1987) var att ett etnocentriskt 

synsätt fanns, våra huvudpersoner såg ned på den kultur de stötte på i avsnittet och även såg 

dem som en homogen grupp: ”de är på det här viset”, ”den här kulturen beter sig alltid såhär” 

o.s.v. vilket antyder en homogenisering. Den här andra kulturen tyckte även det var underligt 

att Star Trek-besättningen hade en kvinna i sin besättning då kvinnor ansågs vara lägre 

stående hos dem (Steinl 2011:17). Här gör Johannes Steinl en koppling till hur islam har 

framställts tidigare och därmed hur Edward Said beskriver historien i Orientalism (2002). Det 

görs även kopplingar till hur Afrika porträtterades under den imperialistiska eran (Steinl 

2011:18). 

Han skriver även om hur Star Trek som företeelse liknar de resedagböcker som skrevs på 

1800-talet som också är en del av det koloniala arvet (Steinl 2011:3). Redan på namnet, Star 

Trek, som kan översättas med ”Stjärnvandring”, kan man se att serien ska upptäcka nya 

platser (ibid). Att Star Trek också använder terminologi från sjöfart – rymd-skepp, kapten, 

styrman och att skeppen har en brigg där de förvarar fångar – visar på, enligt Johannes Steinl, 

att de bygger på en redan existerande diskurs som började med Christopher Columbus 

upptäcktsresande (ibid:4). 

Jessica Langers bok Postcolonialism and Science Fiction är också en väldigt ny bok som 

publicerades 2011. Tyvärr är inte någon av Star Trek-serierna föremål för analys, mer än att 

Star Trek nämns några gånger, men hennes analyser på andra verk är ändå av intresse. Hon 

har bland annat analyserat datorspelet World of Warcraft (2004) där hon ser att folkslaget 

Draeneis teknologi och tillhörighet till Alliance som en parafrasering av västvärldens 

teknologiska framskridenhet jämfört med resten av världen (Langer 2011:86), vilket kan 

kopplas till Edward Saids Orientalism. En annan intressant aspekt hon tar upp gällande World 

of Warcraft är de två faktionerna i spelet: Alliance och Horde. Alliance består av människor, 

alver och dvärgar och Horde av icke-människor och framställs intressant nog på samma sätt 
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som de koloniserade har gjorts i vår verklighet som just icke-teknologiska, tror på magi och är 

”vilda” (ibid:88). Hon går även så långt och ser Trolls som representationer av jamaikaner 

p.g.a. hur de ser ut, talar och hudfärg (ibid:91) och Goblins är representationer av judar för att 

de är i spelet oftast försäljare, visas som giriga och talar med en New York-dialekt (ibid:94). 

Micheal C. Pounds har skrivit boken Race in space: Representation of Ethnicity in "Star 

Trek" and "Star Trek - The Next Generation" (1999) som är en extensiv beskrivning av hur 

raser porträtteras i den första och andra serien av Star Trek (d.v.s. originalet från 1960-talet 

och The Next Generation från 1980- och 1990-talet). Boken tar främst upp ras ombord på de 

olika skeppen vi får följa i de olika Star Trek-serierna, bland annat hur asiater, svarta och 

ryssar som fanns med i besättningen i Star Trek, alltid hade en underordnad roll och 

framställdes som företrädare för sina respektive grupper (detta förändrades dock med de 

senare serierna där en svart man var kapten i Star Trek: Deep Space 9 och en kvinna som 

kapten i Star Trek: Voyager).  

Denna studie kommer använda de tidigare studier som gjorts på ett nytt material, Enterprise. 

Därför blir denna studie en förlängning av de studier som redan gjorts och kan hjälpa till att 

fylla på den postkoloniala forskningen inom Science Fiction. 

Teoretisk	  bakgrund	  
Postkoloniala teorier är nästan synonymt med eurocentricitet, att Europa och s.k. neo-

européer i USA, Australien och Nya Zealand (Shohat & Stam 1994:1), är centrum för 

världen, det är alltid ur västvärldens ögon och normer inom konst, kultur, litteratur och medier 

skapas. Det är det som är kärnan i både postkolonial teori men också ett karaktäristikum för 

de koloniala strukturerna i den postkoloniala tid vi lever i. Väst har ”alltid” en maktposition 

över alla andra kulturer och kontinenter. Nedanstående forskare har olika utgångspunkter och 

kommer från olika delar av världen så deras sätt att se på de här maktstrukturerna är olika. 

Tillsammans skapar de en del av den forskningstradition som kallas för postkoloniala studier 

(dock så är några författare istället kritiker mot imperialismen, som skrevs innan 

avkoloniseringen skedde).  

Frantz	  Fanon	  &	  Aime	  Césaire	  

Både Frantz Fanon och Aime Césaire har skrivit texter som är historiska beskrivningar av hur 

det var att leva i en kolonial tid. I t.ex. Aimé Césaires text Om kolonialismen (Césaire 2002) 

kan vi läsa: 
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Man talar till mig om framsteg, om ”prestationer”, om botade sjukdomar, om höjd 
levnadsstandard. Jag, jag talar om samhällen som tömts på sig själva, om förtrampade kulturer, om 
undergrävda institutioner, om beslagtagen jord, om mördade religioner, om förstörd konstnärlig 
praktik, om utomordentliga möjligheter som utplånats (Césaire 2002:42). 

Det är skarp kritik han har gentemot den vita mannen som koloniserat hans land, Martinique, 

men också all form av kolonial maktutövande. Han nämner också i början av sin text att 

”kristendomen = civilisation; hednisk religion = barbari” (ibid:34), vilket antyder att 

motsatsen till det som kolonisatörerna står för eller tar med sig är bättre än vad som reda finns 

i dessa koloniserade länder, vilket är något den här studiens metod vilar på, vilket kommer 

presenteras i metodavsnittet längre fram: Tolkning av text. Han fortsätter sin text med citat 

från författare som uttalar sig negativt om ”de infödda vildarna”, hur de inte alls har samma 

ställning som människor som européerna har (ibid:48).  

Om Aimé Césaire klassas som debattör och kritiker så är istället Frantz Fanons bok Black 

skin, white masks en förklaring och en beskrivning av hur det koloniala tar sig till uttryck i vår 

vardag. Hans bok är en kritik mot det koloniala, men i motsats till Aimé Césaire som 

använder retorik så använder Frantz Fanon istället logik för att montera ned det koloniala, 

särskilt då en viss mans bok vid namn Octave Manonni (Fanon 2008:61). 

Fatimah	  Tobing	  Rony	  

Fatimah Tobing Rony ger en historisk bakgrund till hur det koloniala och imperialistiska har 

tett sig. Hon skriver bl.a. om de ”mässor” som gjordes runt om i världen, särskilt i Paris, dit 

man forslade bland annat afrikaner och byggde upp hela byar där de fick ”spela upp” hur de 

levde i Afrika för att vi européer skulle se hur dessa ”vildar” levde (Tobing Rony 

1996/1998:38). Det här drog mycket folk, men det kanske mest intressanta som hon skriver är 

hur ”vilden” tittade tillbaka och ställde frågor. Ett exempel, när man får veta att blicken 

återgäldas var när en europé frågade en afrikan varför ”de” hade olika bruna toner i sitt skinn 

varav denne ungefär svarade: ”hur kommer det sig att vissa av er är brunhåriga, blonda och 

vissa t.o.m. rödhåriga?” (ibid:40). 

Ett annat exempel som hon skriver om är den etnografi som utfördes under 1800-talet där 

forskare tittade på hur afrikaner såg ut men också hur de gick (ibid:33), där man använde en 

rudimentär kameraanordning för att ta fotografier i en snabb följd så man kunde studera deras 

gångstil. Mycket av det hon skriver i sin text Seeing anthropology handlar om just att titta på 

den Andre, och vad som skiljer ”vi” mot ”dom”. Man mätte bland annat skallar (ibid:30), 

precis som man senare gjorde under början av 1900-talet även i Sverige. ”Vildarna”, som man 
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kallade Afrikanerna, tillskrevs detta epitet p.g.a. sitt yttre och ”inneboende egenskaper” och 

beskrevs som ”apliknande”, hade svagt färgseende och apliknande tänder för att nämna några 

exempel (ibid:31). Hela hennes artikel berättar om hur Europa såg på omvärlden med särskilt 

fokus på Afrika och hur bilden av den koloniserade skapades. 

Gayatri	  Spivaks	  subalternitet	  

Begreppet subalternitet som Gayatri Spivak använder, är ett beskriva hur en person befinner 

sig i en underordnad position i samhället. Ras, kön eller social klass kan alla vara anledningen 

till den här subalterna ställningen. Ett karaktäristikum för denna subalternitet är att det finns 

en ”villkor” när de får tala, just därför heter en av hennes texter just Kan den subalterna tala? 

(2002). Det är i väst som upprätthållandet av denna subalternitet finns. 

Enligt henne är det europeiska alltid i dominans; politiken, ekonomin och makten är den 

västerländska, västerlandet står i hegemoni över alla andra, de subalterna. Enligt det här 

begreppet så är den subalterne inte alls lika mångfacetterad som en västerlänning, utan de är 

en homogen grupp med likartade åsikter och värderingar. Men så är inte fallet, enligt Gayatri 

Spivak; de subalterna är i allra högsta grad en heterogen grupp, varje individ är unik (Spivak 

2002:100).  

Hon gör en intressant liknelse med Freuds forskning, då särskilt om kvinnans roll. Hon tycker 

att samma sak som kvinnor utsattes för under Freuds tid, utsätts tredje världen för idag, och 

då särskilt kvinnorna (ibid:123). Hon säger: ”Vita män räddar bruna kvinnor från bruna män” 

för att porträttera Freuds tankegångar när han sa: ”Ett barn blir slaget” (ibid:124), då han 

också antydde att det alltid var kvinnans fel att ett barn blir slaget. Det hon ville säga med det 

citatet var att påvisa hur väst ser på tredje världens kvinnor, att deras tillvaro inte är 

tillräckligt bra så ”den vita mannen” måste rädda henne från hennes verklighet (som hon 

kanske dessutom inte tycker är problematisk).  

För att exemplifiera detta så tar hon Indien, där hon själv kommer ifrån, som exempel. Det 

finns, eller kanske snarare fanns, en tradition som kallas för ”sati”, som betyder ungefär 

”änkebränning”. Det innebär att kvinnan slänger sig på sin döde mans likbål för att själv dö 

tillsammans med honom. När de engelska kolonisatörerna såg detta beteende, förbjöd de 

genast detta. De tog själva beslutet att bestämma över indierna, de bestämde att dessa kvinnor 

behöver den vita mannens hjälp (ibid:133). Men det här gjorde man utan att fråga vad 

kvinnorna tyckte, man lät dem inte komma till tals. Och det finns en förklaring till 

änkebränning: det är en kulturell handling (ibid:132). Det är uppenbart att man kan tala om 
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dem, eller t.o.m. föra deras talan, fast man inte frågor dem – men de få inte föra sin egen 

talan. Det är att vara subaltern.  

En annan aspekt av denna subalternitet är den feministiska aspekten på det. Västerlandets 

kvinnor, eller kanske hellre västerlandets feminister, vill gärna hjälpa sina ”systrar” i tredje 

världen, förbättra deras situation. Men vad som händer då är att de för över sin egen syn på 

vad som är rätt, och vad de antar att tredje världens kvinnor vill ha. De använder sig själva 

som normgrundande för hur de här kvinnornas situation också ska se ut (ibid:108). Den 

västerländska hegemonin, i detta fall den västerländska feminismen, låter dessa kvinnor tala 

på deras villkor, det västerländska. 

I artikeln Questions of multiculturalism (1993), som egentligen är en transkribering av ett 

radioprogram, fortsätter hon diskussionen om den subalterne men fokuserar mer på hur man 

kan lösa problemen, och lösningen ligger i att se problemen, att vara medvetna om dem. Och 

utifrån detta kan man sen göra förändring (Spivak 1993:62). 

Orientalism	  enligt	  Edward	  Said	  

Det som Edward Said menar med Orientalism är hur vi i väst uppfattar och ser på icke-

västerländska kulturer, i hans fall främst främre orienten. Hans studie är historisk och placerar 

sig kronologiskt när imperialismen och koloniseringen fortfarande pågår. Här i västvärlden 

har vi en bild och uppfattning av hur orienten är, men den här bilden överensstämmer inte 

med den verkliga orienten (Said 1994:133). Det fanns hela tiden en dualism i de tankegångar 

som utgjorde Orienten: ”vi” och ”dom”. I väst var man upplyst, civiliserad och korrekt. Men i 

öst, i Orienten, var man istället ociviliserad – om ens människor. Man såg inte dessa som 

människor, utan som ett problem som måste lösas – och lösningen var att kolonisera dem 

(ibid:145). Den här tanken är grunden till den imperialistiska eran då man koloniserade 

världen och använde argumentet att väst skulle civilisera resten av världen, ta dessa 

människor från barbariet och ge dem civilisation. 

Han benämner väst med epitetet Occidenten i jämförelse med Orienten, och att väst har ett 

maktövertag gentemot öst. Också i skapandet av den här dualismen finns ett maktövertag i 

formen av att det var västvärlden som faktiskt skapade Orienten som företeelse. Som Edward 

Said själv ungefär beskrev det: Orienten blev inte orientalisk bara för att den var så, utan 

också för att den kunde bli orientalisk (ibid:133). Men det menar han att genom de 

föreställningar vi hade här i väst så befäste vi endast Orienten som plats och i sin tur också en 

homogen plats, som står under oss i makt. 
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Ett exempel på den här synen som han exemplifierar är genom de brev som Gustave Flaubert 

skrev om Egypten (Flaubert 1996). Där berättar han om den egyptiska flickan Kuchuk Hanem 

och berättar vad som gör henne just egyptisk. Hon för inte sin egen talan, utan det är Gustave 

som för hennes talan åt henne. 

Richard	  Dyer	  och	  Peggy	  McIntosh	  

Richard Dyer är en av de senare texterna av de postkoloniala teoretikerna som används i 

denna studie, men den skiljer sig också i det avseendet att Richard Dyer är en vit man från 

Storbritannien. Det han menar är att vita människor på samma sätt som svarta får representera 

andra svarta människor. En vit människa behöver aldrig beskrivas med epitetet ”vit”, men en 

svart människa måste alltid benämnas som just ”svart”, vilket man kan läsa i 

filmbeskrivningar för att nämna ett exempel (Dyer 1997:2).  

Den vita kroppen är normen i vårt samhälle, vilket vi kan se, eller snarare det vi inte kan se, är 

hur vita människor representeras som just vita: eftersom det är normen så blir ras oviktigt 

ända tills en svart kropp syns, det är endast då det blir viktigt med ett föra in begreppet ”ras” 

(ibid:3). Han citerar Peggy McIntosh när han berättar om att vita människor har en viktlös 

kappsäck full med verktyg som gör dem mer priviligierade än svarta. Här är några exempel av 

de 50 punkter som Peggy McIntosh radar upp: 
9. I can go into a music shop and count on finding the music of my race represented, into a 
supermarket and find the staple foods which fit with my cultural traditions, into a hairdresser’s 
shop and find someone who can cut my hair. 
10. Whether I use checks, credit cards or cash, I can count on my skin color not to work against 
the appearance of my financial reliability. 
15. I am never asked to speak for all the people of my racial group. 
24. I can be sure that if I need legal or medical help my race will not work against me (McIntosh 
1998). 

Det är båda till synes triviala och även viktiga punkter som hon radar upp, men ändock 

skillnader som hon som vit tar för givet och kanske inte heller tänker så mycket på, men som 

en svart människa absolut inte kan ta för givet. Detta är den osynliga och viktlösa kappsäcken 

med fördelar som vita människor har, som de inte behöver tänka på i sitt dagliga liv.  

Det finns fler postkoloniala teoretiker (och kritiker), här har ett urval gjorts för att visa på de 

tongivande och viktigaste huvudfårorna i det postkoloniala forskningsfältet. Det som 

sammanhåller dessa teoretiker är att de alla – förutom Richard Dyer och Peggy McIntosh, 

som båda är vita – har blivit utsatta för dessa koloniala strukturer själva. De exempel de tar 

upp och berättar om handlar alla om makt: makten som kolonisatörerna hade över dem, den 

brist på makt de har på grund av sitt skinn och hur dessa koloniala strukturer lever kvar i 
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samhället. Eftersom det är ett audio-visuellt material som kommer analyseras kommer 

semiotiken tillsammans med en diskursanalys användas för att blottlägga de maktstrukturer 

som finns i serien, vilket kommer förklaras mer ingående i nästa avsnitt. 

Tolkning	  av	  text	  
Med text så menas här det ”vidgade textbegreppet”, där mer än faktisk text räknas in, även 

film, bilder och musik inkluderas i detta utvidgade textbegrepp. De metoder som kommer 

användas i den här studien är av den strukturalistiska typen där man vill lyfta upp de sociala 

och samhälleliga ”regler” för hur vi tolkar ting och de konventioner som bestämmer hur vi 

gör våra tolkningar (Storey 2009:114). Semiotiken är en strukturalistisk teori för att hitta svar 

i det vi ser, upplever och förstår, senare kom Jacques Derrida och Michel Foucault med den 

post-strukturalismen och den diskursanalytiska teorin. 

I John Storeys bok Cultural theory and popular culture (2009) finns ett kapitel om 

strukturalism och poststrukturalism som gör en tydlig historisk överblick över dessa teorier 

men även som metod, vilket kommer vara fallet i denna studie; det postkoloniala har rötter i 

strukturalismen och post-strukturalismen är metoden för att påvisa det koloniala. Vissa 

exempel, och viss hjälp, har tagits från Jostein Gripsruds kapitel Semiotics: signs, codes and 

cultures i Marie Gillespie och Jason Toynbees bok Analysing Media Texts (2006).  

Strukturalism	  

Semiotiken är en teori som används för att hitta svaret på frågor där man undersöker det man 

faktiskt ser, vilket kan vara en bild, en film, ett beteende eller kanske ett ord. Egentligen kan 

allt som är betydelsebärande tolkas semiotiskt. 

Ferdinand de Saussure, som var lingvist, är startskottet för den moderna semiotiken med sina 

begrepp ”signifier” och ”signified”, alltså det som vi faktiskt ser och vad det betyder (Storey 

2009:111). När vi säger ”katt” om just djuret katt är ordet vi säger det vi ser och det ordet 

”katt” pekar på, i det här fallet djuret katt, så är katten betydelsen. Men den här kopplingen är 

inte ”naturligt” utan något som vi människor kommit överens om, en konvention, att 

bokstavskombinationen k-a-t-t betecknar en katt, så att vi alla förstår vad vi pratar om. Enligt 

Ferdinand de Saussure är alltså hela vårt språksystem och de ord vi använder ord som pekar 

på det som finns i verkligheten. Han menar också att betydelser finns på grund av relation till 

andra ord. John Storey tar upp exemplet där ”mamma” får betydelse i relation till ”pappa”, 

”dotter” till ”son” etc. (Storey 2009:111). 
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Samtidigt som Ferdinand de Saussure utvecklade sin semiotik fanns också Charles Sanders 

Peirce med ett annat semiotiskt system som inte tog avstamp i språket (Gripsrud 2006:29) och 

istället använde begreppen symbol, ikon och index: symbol är där tolkningen av ett tecken är 

arbiträrt men ett samhälle eller kultur är överens om vad det betyder; en ikon är något som 

liknar det verkliga objektet till utseendet och ska fungera universellt genom alla kulturer; 

slutligen index som är ett tecken på något annat, ser vi rök så är det ett tecken på att något 

brinner (ibid:30). Charles Sanders Peirce begrepp symbol, ikon och index kommer dock ej att 

användas i denna studie. 

John Storey skriver vidare om syntagmatiska och paradigmatiska samband, vilket Jostein 

Gripsrud beskriver utförligt (ibid:25). Åter igen ges här ett lingvistiskt exempel. En mening, 

låt oss säga: ”vi äter glass”, är ett syntagm, ett horisontellt samband som skapar betydelse. 

Men om man istället tänker sig att det finns ett vertikalt samband, där man kan byta ut ”glass” 

mot ”frukt” eller ”nötter” så har vi ett paradigmatiskt samband som ändrar betydelsen av 

meningen. För att illustrera detta: 

SYNTAGM	   PARADIGM
	  

Vi	  äter:	   glass	  
frukt	  
nötter	  

För att applicera denna metod på ett audiovisuellt medium kan man tänka sig att varje val får 

en konsekvens, oavsett vilken nivå detta val ligger på. T.ex. om man väljer att en främmande 

ras ska ha blå hud istället för det vanliga rosa/hudfärgade så görs ett paradigmatiskt val, då 

ändras också syntagmet i sammanhanget till att vi får möta en (troligen) utomjordisk ras och 

inte en annan västerländsk människa. Ett annat exempel på ett paradigmatiskt val är om man 

väljer att sätta marschmusik när en folkgrupp presenteras, då blir tolkningen av syntagmet att 

detta är ett krigiskt folkslag. Skulle man istället välja en harpa som spelar i bakgrunden skulle 

vi ändra syntagmet till att vi möter en fridfull folkgrupp. För att illustrera: 

SYNTAGM	   PARADIGM
	  

Folkslaget	  har:	   rosa	  hud	  
blå	  hud	  

 

SYNTAGM	   PARADIGM
	  

Vi	  hör:	   marschmusik	  
en	  harpa	  

 

Vidare så använde Claude Lévi-Strauss också Ferdinand de Saussures system, som ju 

egentligen var utvecklat för språk, när han gjorde sina studier i egenskap av antropolog. Han 

såg verkligheten såsom Ferdinand de Saussure såg språk: delar som tillsammans skapar 
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mening. Enligt honom fanns det motsatser i vår verklighet, såsom ”ond/god”, ”kallt/varmt” 

eller t.ex. ”vi/dom” (Storey 2009:115). Det här sättet att tänka förutsätter att mening skapas 

med likhet eller skillnad, för att vi ska förstå att en skillnad finns, måste vi ha kunskap om 

dess motsats, t.ex. för att veta vad ”god” är måste vi också veta vad ”ond” är. ”Man” saknar 

betydelse om man inte jämför detta med ”kvinna” (ibid). Det oppositionella ger betydelse, det 

binära förhållandet är viktigt för betydelsen när vi ”avtolkar” världen omkring oss. 

Roland Barthes vidareutvecklade semiotiken med begreppen denotation och konnotation 

(Storey 2009:118) – begrepp som egentligen dansken Hjelmslev utvecklade (Gripsrud 

2006:16) – där denotation är den uppenbara betydelsen utan någon reflektion av det vi ser och 

konnotation är det som vi tolkar in själva i betydelsen. Jostein Gripsrud tar upp hur tecken är 

tidsbundna och även platsbundna och tar upp exemplet med platåskorna från 1970-talet som 

då sågs som moderiktigt men var väldigt omodernt på 1980- och 1990-talet (ibid:17). 

Denotationen är bara ett par skor med väldigt höga sulor, men det vi konnoterar är vad den 

står för. En man med mustasch är just en man med mustasch, det vi konnoterar till hans 

mustasch kan vara att han är en s.k. ”hippster” eller en skogshuggare, beroende av vad resten 

av hans kläder och kontext ger för konnotationer.  

Post-‐strukturalism	  

Inom post-strukturalismen är inte mening och meningsskapande något fast och statiskt som 

det är hos rena strukturalister. Enligt det post-strukturalistiska sättet att tänka så skiftar 

betydelsen med tiden, den är alltså dynamisk (Storey 2009:126). En text får sin betydelse när 

den läses, av vem den läses och hur den läses. 

Jaques Derrida var en sann post-strukturalist: istället för som med Ferdinand de Saussures 

modell där förhållandet mellan det vi ser och vad det betyder är statisk, hävdar istället Jacques 

Derrida att betydelsen är dynamisk, den ändras över tid. Istället för att motsatserna är 

intressanta som i den strukturalistiska teorin så är det skillnader (som han kallar différence) 

som skapar betydelsen, men att man i den betydelseskapande processen också måste ta tid och 

det rum med i den betydelseskapande processen (ibid:126).  

Michael Foucault räknas också till post-strukturalisterna men är intresserad av relationen 

mellan kunskap och makt. Till att börja med är en diskurs en avgränsad företeelse i samhället 

och jämförs ofta till ett samtal, t.ex. samtalet mellan mäklaren och säljaren av huset, den 

debatt som sker om slöjförbudet och även ett specifikt ämne eller studium på universitetet är 

en egen diskurs. Diskurs är alltså ett begrepp som kan användas på många olika sätt. För att 
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exemplifiera med platåskorna så var de högsta modet på 1970-talet, men idag är de inte på 

modet. Här ser vi hur betydelse har skiftat genom tid, betydelsen är inte statisk.  

Michel Foucault menar att i diskursen finns att utläsa i det kulturella och de sociala 

förhållandena som existerar (Gripsrud 2006:122). John Storey skriver om Michel Foucaults 

diskursteorier och om hur diskurser skapar sin egen existens genom att finnas till men också 

begränsar sig själva och är själva innehållet i diskursen (Storey 2009:128). Han menar också 

att det finns ett inbyggt maktförhållande mellan olika parter i begreppet diskurser och att de 

här maktförhållandena är det som bestämmer vad som är sant i samhället, det är dock inte 

sanning i absolut bemärkelse utan sanning i vad som anses vara sant (ibid:130). 

Michel Foucaults diskurser fungerar inte som Ferdinand de Saussures studier på språk som 

undersökte strukturen i vad vi ser och hör, utan istället undersökte maktstrukturer (ibid:43). I 

den här studien används diskursanalysen för att tydliggöra den postkoloniala diskursen med 

vart makten ligger i Enterprise. 

Representation	  

Den representationsteori som Stuart Hall framför i introduktionskapitlet till Representation: 

Cultural representations and Signifying Practices (1997) beskriver mest ingående det som 

även kallas ”the constructionist approach”, den konstruktuvistiska. Han skriver: 
Representation is the production of the meaning of the concepts and language which enables us to 
refer to either the ‘real’ world of objects, people or events, or indeed to imaginary worlds of 
fictional objects, people and events (Hall 1997:17). 

I det här fallet, precis som med Ferdinand de Saussures teorier, ska man tolka ”language” som 

inte bara vårt faktiska språk, utan att också symboler, bilder och objekt är ”språk” (ibid:18). 

Enligt då den strukturalistiska teorin om hur vi bygger upp mening – relationen mellan 

konceptet, tecknet och objektet – så konstruerar vi betydelsen, den finns inte att hämta som 

en inneboende kraft i objektet/konceptet och heller inte att författaren har bestämmanderätt på 

betydelse och hur saker och ting representeras (ibid:24-25). 

Som tidigare skrivit, så skapade Ferdinand de Saussure en distinktion mellan det vi ser och 

det vi tolkar vilket sen har vidareutvecklats. Idag när vi gör en semiotisk analys så behöver 

inte bara själva orden eller bilder vara meningsbärande, utan även objekt. Stuart Hall tar upp 

exemplet med kläder, att de såklart har ett praktiskt ändamål, men att de också kan vara 

meningsbärare av budskap, t.ex. en aftonklänning som kan representera elegans och lyx (Hall 

1997:37). Klänningen som plagg är det vi ser, elegansen och lyxen är vår tolkning. Det är i 
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den andan som denna studie kommer studera serien Enterprise.  

Tillvägagångssätt	  
För att undersöka dessa koloniala strukturer kommer en blandning av ovanstående teorier och 

metoder att användas, som arbetar på olika nivåer. När dessa samverkar kan svaren nås på de 

frågor som denna studie ställer.  

Semiotiken använda på en grundläggande nivå för att studera främst utseenden och miljöer 

som vi stöter på i Enterprise, men även andra saker som går att ”se”. Genom Barthes 

användning av konnotationsbegreppet kan vi undersöka vad specifika utseenden sänder för 

signaler till oss och vad det får för betydelse i vår tolkning av det vi faktiskt ser. Men 

semiotiken kommer här också användas på beteenden, ord som sägs och kulturella händelser, 

då i en konnotativ tolkning (men det denotativa finns alltid där, en konnotativ tolkning kan 

endast göras om det faktiskt finns något att ”titta” på). Om en främmande ras, eller en 

människa, säger något specifikt i serien, eller beter sig på ett visst sätt så kommer detta skapa 

en kedja av tankar och referenser hos tittaren. De konnotationer som läsaren av ”texten” 

kommer få kommer troligtvis ha binära tolkningar i form av t.ex. ”bra/dåligt” eller 

”civiliserat/ociviliserat”. De här motsatserna är vad som bygger upp de strukturer som finns i 

Enterprise, de strukturer av dominans som finns i texten (det vidgade textbegreppet). Med 

den här semiotiska analysen kan man läsa in saker som visas i serien, t.ex. om vi får se en 

främmande ras klädd i päls, kan vi tolka det som att detta folk lever i ett kallt klimat och är 

inte ett tekniskt framskridet folk eftersom de inte bär syntetiska material, likväl som att helt 

vita kläder och hårlösa humanoida varelser kan ses som ännu mer teknologiskt framskridna än 

människor eftersom vi bär på de ”koderna” som samhället befäst i oss. Bilder har också 

bifogats för att exemplifiera de analyser som görs på materialet. 

Genom att använda Roland Barthes syntagmatiska och paradigmatiska analysmodell kan man 

avgöra hur stor betydelse som de val som gjorts i serien får. Om miljön på en viss planet ser 

ut som en djungel får det en annan betydelse än om det är en stadsmiljö vi får se. I de här 

valen kan man se olika koloniala strukturer beroende på vilka konnotationer som förknippas 

med miljöerna och också i dess motsats (eller skillnad från något annat) kan en tolkning 

utläsas – en djungel är förknippad med vildar, en stad med förnuft och civilisation, t.ex. 

Diskursanalysen kommer här användas för att synliggöra den makt som finns i diskursen Star 

Trek: ligger den hos den vita mannen som den postkoloniala teoribildningen förutsätter, eller 
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har inte Enterprise några koloniala strukturer, som dess föregångare haft? När makten då 

finns hos en part, måste den andre parten vara underordnad. I det här fallet är besättningen 

ombord på Enterprise och mänskligheten som helhet den tänkta makten och andra planeters 

befolkning är underordnade. Det postkoloniala är en diskurs som är skapad av oss för att 

kunna berätta om det koloniala arvet. Det är viktigt här att inte se upprätthållandet och 

cirkelresonemanget som något negativt utan som en viktig del av diskursen, för om den inte 

skulle upprätthållas skulle vi heller inte ha detta forskningsfält som vi har i dag.  

Viss tidigare forskning har inte använt sig av ovanstående metod för sin analys, utan har 

använt en historisk jämförelse mellan vad som hände här på Jorden på 1800-talet då världen 

koloniserades av européerna. I de fallen har en analys gjorts på samma sätt som den gamla 

studien men på det nya materialet, och utifrån det resultatet göra en jämförelse med den gamla 

studien för att se om någon skillnad finns.  

En del avsnitt i analysen har gjorts efter tidigare forskning som förlaga, särskilt avsnittet som 

behandlar besättningen och dess hierarkier. Men många analysavsnitt har skapats induktivt 

efter att avsnittsbeskrivningarna av Enterprise har lästs och en snabb genomgång av de 

intressanta avsnitten har gjorts. 

Eftersom flera metoder och analysobjekt kommer användas i studies kan analysdelen i denna 

studie uppfattas som inkonsekvent och utan röd tråd. Tanken med det upplägget är att hämta 

så mycket kunskap som möjligt och mot slutet, i diskussionsavsnittet, diskutera det som 

framkommit och där precisera vilka slutsatser vi kan dra. 

Material	  och	  urval	  
Den här studien ska undersöka huruvida serien Enterprise, skapad av Paramount Pictures 

mellan åren 2001 och 2005, har koloniala strukturer eller ej. 

Enterprise består av fyra säsonger på ungefär 25 avsnitt (totalt 98 avsnitt). Varje avsnitt är ca 

45 minuter långt, vilket är ca 74 timmar material. För att göra materialet mer lätthanterligt har 

en lista från IMDb (Internet Movie Database) med en kort beskrivning på varje avsnitt tagits 

ned för att plocka ut de avsnitt som faktiskt behandlar ett möte med andra kulturer. Då detta är 

en kvalitativ studie behövs ingen urvalsmetod som t.ex. syntetisk säsong eller liknande 

eftersom man då skulle riskera att missa viktiga händelser i serien. Istället kommer ett urval 

göras med tanke på vad avsnittsbeskrivningarna säger om varje enskilt avsnitt och därför tas 
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med i urvalet. Efter att ha plockat ut de avsnitten på listan från IMDb så har avsnittets kollats 

igenom för att undersöka om det verkligen fanns något av intresse för studien. Det är främst 

när ett möte med en annan kultur skett som varit intressant, men även där det funnits andra 

intressanta händelser eller presentationer av andra raser än människan som har tagits med i 

undersökningen. Överlag så har materialet kollats igenom ett flertal gånger, de flesta gånger 

har de snabbspolats igenom för att hitta de passager som är intressanta för studien. I slutändan 

blev det 22 avsnitt som finns med i analysen. 

Mycket av den analys som görs på besättningen ombord Enterprise kommer göras i början av 

serien, då det är där som de olika rollerna presenteras och där vi som publik får kunskap om 

de inbördes relationer som finns och också historien bakom karaktärerna. De relationer som är 

mellan de olika besättningsmedlemmarna förändras heller inte under seriens gång, de är 

statiska, därför behövdes en analys bara göras i början av serien.   

Alla de olika raserna som finns med i serien har inte tagit med i denna analys, detta av flera 

anledningar. Vissa förekommer inte tillräckligt ofta eller länge i ett avsnitt för att intressanta 

analyser ska kunna göras. Andra raser är så lika andra raser att en analys av dessa bara skulle 

bistå denna studie på ett kvantitativt vis då de är, eller framställs, som väldigt lika en redan 

analyserad ras. T.ex. så har inte Tellarites tagits upp i analysen, dels för att de endast finns 

med i två avsnitt och framställs väldigt lik Kreetassans som det gjorts en djupare analys på.  
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ANALYS	  

Syftet	  med	  skeppet	  NX-‐01	  
I första avsnittet, Broken Bow: Part 1 (2001), får vi veta vad syftet med det nya rymdskeppet 

NX-01 är och därmed också vad serien Enterprise kommer handla om: utforska rymden. Men 

i det första avsnittet är det inte själva utforskandet som får dem ut i rymden, utan en Klingon. 

Vi får se ett Klingon-skepp krascha på en åker på Jorden och denne bli jagad av 

människoliknande varelser. Klingonen lyckas döda förföljarna men blir själv skjuten av 

bonden som äger marken, men överlever men hamnar i koma. NX-01, som precis har 

färdigställts och är det första rymdskeppet som människan skapat med warp-drive som 

möjliggör resor mellan solsystem, får som första uppdrag att föra denna Klingon tillbaka till 

sin hemplanet. Men när denne är tillbaka hos sitt folk (som sker i avsnitt två i serien) och 

besättningen ombord NX-01 har gjort sitt, säger kapten Jonathan Archer: ”I hope nobody is in 

a big hurry to get home. Starfleet seems to think that we’re ready to begin our mission. I 

understand there’s an inhabited planet a few light-years away” (Broken Bow: Part 2, 2001). 

Där börjar alltså den strävan att upptäcka nya saker i vårt universum som också känns igen i 

vår historia när Afrika och Indien skulle upptäckas (Steinl 2011:16). 

I en jämförelse till original-serien från 1960-talet, där introt till serien säger: ”Space – the 

final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission to explore 

strange new worlds, to seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man 

has gone before” (Star Trek: The original series, 1966-1969). Det här är väldigt likt den anda 

som fanns på 1800-talet när koloniseringen började: man ville utforska världen, upptäcka nya 

folkslag och platser (Steinl 2011:16). 

Tittar man närmare på Star Trek: Voyager, som är den näst nyaste serien, består handlingen 

av att besättningen ombord Voyager måste ta sig hem till vår del av galaxen, efter att ha 

förflyttats till andra sidan galaxen av ett maskhål i rymden, en resa som tar sju säsonger. Även 

de uttalar att när de ändå är på andra sidan galaxen, och att det kommer ta många år innan de 

kommer hem, kan de ”lika gärna” utforska denna del av rymden (Star Trek: Voyager, 1995-

2001). 

Det vi ser är alltså att den första Star Trek-serien från 1960-talet och den senaste serien har 

mycket gemensamt i syftet med rymdresorna, vilket är en tydlig upprepning av de 

imperialistiska strömningar som fanns på 1800-talet. Men det är inte bara människorna som är 
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nyfikna på resten av galaxen: doktor Phlox finns med i besättningen då han ingår i ett 

interplanetärt utbyte av doktorer för att öka förståelsen mellan de hittills olika kända raserna i 

galaxen. En skillnad från de gamla serierna med den nya serien Enterprise är att inte bara 

människan är den uforskande, utan även den utforskade. Så den koloniala strukturen finns 

kvar från den gamla serien, men det finns nya element som går emot, och i vissa fall tar 

sönder, gamla strukturer. Hår får även andra kulturer (raser) utrymme på ett skepp som 

människan skickar ut i galaxen, det finns även en mening med doktor Phlox närvaro. 

Besättningen	  
Den forskning som tidigare gjorts på Star Trek är att även ombord på rymdskeppet så finns 

det rasistiska strukturer i hierarkin (Steinl 2011:9), andra etniciteter än den vita har alltid 

funnits med i besättningen men aldrig haft betydande poster – Uhura, som var svart, var 

kommunikationsansvarig; Sulu, som var asiat, var styrman (kapten James Tiberius Kirk och 

kapten Jean-Luc Picard var båda vita män). Tyvärr har det inte gjorts så mycket nyare studier 

på de senare serierna, där kapten Sisko ombord på Star Trek: Deep Space 9 är svart och i Star 

Trek: Voyager där kapten Kathryn Janeway är en kvinna där dessutom befälhavaren är indian. 

Detta avsnitt ska undersöka den hierarki som finns i serien Enterprise.  

Ombord på NX-01, så är huvudbesättningen följande: 

	  

Översta	  raden:	  chefsingenjör	  Charles	  ”Trip”	  
Tucker	  III,	  kapten	  Jonathan	  Archer	  och	  
vetenskapsansvarige	  T’Pol.	  

Nedre	  raden:	  doktor	  Phlox,	  styrman	  Travis	  
Mayweather,	  kommunikationsansvarige	  Hoshi	  
Sato	  och	  taktiske	  ansvarige	  Malcolm	  Reed.	  

©	  2001	  -‐	  United	  Paramount	  Network	  

Som man kan se så har alla vita män en överordnad roll: kapten Jonathan Archer är vit; 

chefsingenjör Charles Tucker III (kommer i fortsättningen kallas för Trip, då hans smeknamn 

främst används i serien) är en vit man; Malcolm Reed, taktisk officer, också vit man. De andra 

människorna ombord, Hoshi Sato och Travis Mayweather, kommunikationsansvarige 

respektive styrman, har båda en underordnad roll under de andra eftersom de båda är fänrikar. 
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Hoshi och Mayweather är också de yngsta i besättningen och har därför inte heller lika 

mycket erfarenhet som de andra, vilket skulle kunna vara en förklaring till deras 

underordnade roll. Men det är ändå intressant att de med lägst rang trots allt är av annan 

etnicitet än kapten och de andra med högre rang, som tillhör den vita hegemonin. Med en 

semiotisk analys kan vi alltså se att svarta och asiater står i opposition mot vitt, att vara 

europé, eftersom de har olika roller att spela ombord på NX-01. Med diskursanalysen kan vi 

också se vart, som Michel Foucault skulle kalla makten, ligger hos den vita människan: 

kapten = vit, fänrikar = icke-vita.  

De flesta avsnitt styrs av kapten Archer, Trip och T’Pol, men alla karaktärer har minst ett 

avsnitt där denne får stå i fokus. T.ex. i avsnittet Horizon (2003), där styrman Travis 

Mayweather och hans förflutna som son till en kapten ombord på ett lastskepp i rymden gör 

sig påmind eller i början av serien i avsnittet Fight or flight (2001), där Hoshi Sato har svårt 

att anpassa sig till livet ombord på rymdskeppet. Enligt Micheal C. Pounds forskning på 

tidigare serier ur Star Trek fick aldrig styrman Sulu eller chefsingenjör Chekov, av asiatisk 

respektive rysk härkomst, någon betydande roll i serien. Han skriver: ”[Sulu and Chekov] 

never functions at the plot level or to shape a narrative” (Pounds 1999:137). Men både 

styrman Travis Mayweather och kommunikationsansvarige Hoshi Sato får ta plats i serien, 

något som heller aldrig Uhura gjorde i serien från 1960-talet då man aldrig fick se henne 

umgås med de andra i besättningen utanför bryggan eller vad hon gjorde på sin fritid ombord 

(Pounds 1999:137). 

Precis som i den första Star Trek-serien finns det i Enterprise en Vulcan med i besättningen 

(Spock var egentligen en blandning av människa och Vulcan, men levde efter de traditioner 

som fanns på planeten Vulcan): T’Pol. Hennes roll är ansvaret för den vetenskapliga delen av 

utforskningen av galaxen som är Enterprise uppdrag (Broken Bow: Part 2, 2001). I Micheal 

C. Pounds bok Race in space kan man läsa om hur Spock i den första serien som kom på 

slutet av 1960-talet ofta ”retades” för att han har grönt blod (Pounds 1999:143), som Vulcans 

har. Micheal C. Pounds anser att detta är ett tecken på hur olikheten accentueras bland 

besättningen, att Spocks olikhet jämfört med de andra (kapten James Tiberius Kirk och doktor 

McCoy bland andra). Hans särdrag från ”oss människor” påpekas också ofta i serien enligt 

Micheal C. Pounds. Men jämför vi då med den nya serien Enterprise så nämns inte T’Pols 

medverkan ombord på skeppet i hur olik hon är människor, vilket i sig är mer underligt med 

tanke på vart i fabulan (Bordwell 1995:9) – ett begrepp som används inom narratologin och 

anger den tidsföljd som finns i verket, inte nödvändigtvis samma sak som publiken får se 
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verket – Enterprise befinner sig gentemot den första serien från 1960-talet. Mänskligheten har 

under en mycket kortare tid haft kontakt med Vulcans i Enterprise än i originalserien, vilket 

kanske borde ha gjort människorna i originalserien mer van med att se en Vulcan och därmed 

inte heller ”göra narr” av det som gjorde honom annorlunda. Det som gör T’Pol olik de andra 

i besättningen i Enterprise borde vara mer framträdande, kan tyckas. 

En annan karaktär som är av en annan ras än människa är doktor Phlox som kommer från 

planeten Denobula och har ett distinkt utseende. Han får inte heller utstå några gliringar eller 

skämt från de andra i besättningen på grund av sitt utseende, som Micheal C. Pounds skriver 

att Spock blir utsatt för. Igen, mänskligheten har inte haft kontakt med främmande raser lika 

länge som i den första Star Trek-serien, doktor Phlox olikhet borde vara föremål för mer 

diskussion. 

Här hittar vi alltså ett intressant samband mellan produktionen och den fabula som 

presenteras med alla Star Trek-serier: den serie som producerades senast, men utspelar sig 

före alla de andra serierna, är mindre kolonial gällande relationerna mellan 

besättningsmedlemmarna ombord på Enterprise. Förhållandet mellan den tid som texten 

produceras och den verklighet den presenterar kan då tyckas vara förenade i en symbios i 

produktionen. Varken doktor Phlox eller T’Pol framställs som annorlunda och främmande 

och särskiljs från resten av besättningen. Men kanske finns en relation till tittaren också: idag 

är rasen Vulcan en kunskap som finns hos allmänheten, ”alla” vet vad spetsiga öron och ett 

stenansikte betyder i Science Fiction-sammanhang, publiken har blivit ”van” med att se denna 

ras och behöver därför inte påminnas om olikheten från människan. Men det förklarar inte 

varför doktor Phlox närvaro förblir befriad från frågor och gliringar. 

Cogenitor,	  det	  tredje	  könet	  
”I try to keep an open mind!” 

– Charles ”Trip” Tucker III 

I avsnittet Cogenitor (2003), får vi möta rasen Vissians som finns i det solsystem där NX-01 

befinner sig just då. De bjuds ombord på Enterprise och vi får då veta att Vissians består av 

tre kön: ”man”, ”kvinna” och cogenitor. Första gången vi får se denna cogenitor är när ett par 

säger: It has no name, när Trip försöker presentera sig för denne och de förklarar att de 

försöker få barn. Den här rasen fungerar som så att en cogenitor behövs för att en befruktning 

ska kunna ske, som en slags katalysator. De finns ett begränsat antal av dessa (3 % av 

befolkningen är s.k. cogenitors) och cirkulerar på planeten bland de par som vill fortplanta 
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sig. Men som vi får veta, har den inget namn, den har heller inga rättigheter, har ingen 

utbildning, kan inte läsa och har egentligen ingen egen vilja. Men det är inte dennes roll i det 

samhälle på Vissia, som planeten heter de kommer ifrån, som kommer att analyseras, utan det 

som händer ombord på Enterprise med denna trio av ”man”, ”kvinna” och cogenitor, och hur 

Jordens normer ses som det ”normala”.  

Trip är den person ur besättningen som avsnittet handlar om mest och självklart denne 

cogenitor, och hur bekymrad Trip är över dennes ställning i det Vissiska samhället. Han talar 

med T’Pol om hans bekymmer med deras medpassagerare där T’Pol står fast vid att man inte 

ska lägga sig i andras kulturer och seder. Trip säger då: ”What about human rights?!”, varav 

T’Pol svarar: ”They are not human”. Även doktor Phlox råder honom att inte fortsätta gräva i 

detta av samma anledning som T’Pol, men han fortsätter ändå att intressera sig för denne 

cogenitor. Han gör också en skanning av denne med en av doktor Phlox apparatur för att 

undersöka om denne har samma mentala förmåga som de andra Vissians, vilket denne visar 

sig ha. Efter det eskalerar Trips intresse för denne cogenitor och träffar denne i smyg för att 

ge denne teknologi för att lära sig läsa, ger denne ett namn och frågar om denne inte vill ta del 

i det barns liv denne hjälper till att befrukta. Resultatet blir att denne får upp ögonen för vad 

världen har att erbjuda och vill ha samma rättigheter som de andra Vissians men nekas dessa 

av både paret som vill ha ett barn och kaptenen ombord på det Vissiska skeppet när det 

kommer på tal. Det går så långt att denne cogenitor ansöker om asyl ombord på Enterprise 

men blir nekad, varpå denne tar livet av sig efter ett par veckor ombord på det Vissiska 

skeppet. 

Det som Trip utsätter Vissians för är terracentricitet, att det som är normalt är det som 

kommer från Jorden, att jämföra med eurocentricitet där Europa står som norm och allt annat 

är mindre önskvärt beteende. Här har vi en binär relation mellan det jordiska och det 

utomjordiska, precis som det exempel som Johannes Steinl tar upp är när besättningen i serien 

The Next Generation påträffar rasen Anticans som äter sin föda levande. Någon ur 

besättningen tycker att detta sätt att äta är ”barbariskt” (Steinl 2011:12). Normen är då att äta 

tillagat kött, enligt ett terracentriskt perspektiv.  

Trip tycker att denna cogenitor ska ha samma rättigheter som de andra Vissians, eller kanske 

snarare som andra människor. Här kan en parallell dras till vad Gayatri Spivak skriver om 

subalternitet i Kan den subalterna tala? där den engelska vita mannen förbjuder något i den 

Indiska kulturen som är mer kulturellt betingat än att vara något som enbart förslavar kvinnor 
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(Spivak 2002:123). Även det som Gayatri Spivak skriver om den västerländska feminismen 

som applicerar sin egen verklighet på tredje världens kvinnor (ibid:108), precis om Trip 

gjorde i den här episoden: han ser något som strider mot hans norm som han vill förändra och 

han applicerar sin egen verklighet och hur hans egen syn på ”rättvisa” som kommer från 

Jorden, som egentligen inte kan appliceras på en kultur från en annan planet. 

Det här förstår kapten Jonathan Archer, T’Pol och doktor Phlox, så det är egentligen bara 

Trip som står för denna terracentricitet. I slutet av avsnittet där Trip får en tillrättavisning av 

kapten Archer så säger kaptenen också: ”I might agree [to interfere] if this was Florida, or 

Singapore – but it’s not”. Här ser vi hur de koloniala strukturerna fallerar, eller snarare tas 

avstånd ifrån. I det här avsnittet så är det Trip som står för det koloniala, inte kaptenen eller 

hela serien som sådan. Det tas dessutom avstånd från Trips handlande i vad han gjorde mot 

denne cogenitor. Det här avsnittet vill snarare göra upp med det koloniala och visa hur fel det 

är, och här står Trip för det koloniala. Man skulle också kunna se detta avsnitt som det 

Gayatri Spivak talar om i sin text Questions of multiculturalism, att väst måste se vad de gör 

fel för att kunna göra en förändring (Spivak 1993:62). 

Xindi	  
Rasen Xindi är egentligen fem olika typer av raser (det har även funnits ännu en, Avians, men 

är nu utrotad), men alla fem kommer från planeten Xindus. Under tredje säsongen av serien 

var dessa ”de onda” i serien, vilket sen ändrades då det uppdagades att de blivit manipulerade 

att tro att människorna måste förgöras för att rädda sig själva. 

De fem Xindi-raserna är: 

 

Aquatics 

 

Arboreals 
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Insectoids	  

 

Primates	  

 

Reptilians	  
 

© 2012 CBS Studios  

Varje ras har visuella markörer för att markera vilken av de olika Xindi-raserna denne tillhör. 

Deras yttre representerar också de personlighetsdrag som just deras specifika ras har, vilket 

visas nedan. 

I avsnittet The Xindi (2003) får vi se representanter för alla Xindi-raser i något som de kallar 

”the council”, där man får höra en Insectoid att de inte vill vänta med att attackera Enterprise 

(som nu är på väg mot planeten Xindi efter att de attackerat Jorden) utan vill göra det på egen 

hand för att eliminera det hot som de tror att Enterprise utgör. Denne säger: ”we must destroy 

the vessel”. Eftersom de ser ut som en blandning av gräshoppa och myra kan man göra den 

koppling till eldmyror som försvarar sin drottning (i det här fallet, sin planet) mot inkräktare. 

Aggressiviteten skulle kunna vara en konnotativ egenskap som de har just för att de ser ut 

som insekter.  

I samma avsnitt och i samma scen med ”the council” hör vi hur en av Aquatics säga: ”Our 

future is at stake. This council mustn’t be divided”. Eftersom dessa ser ut som sjökor och rör 

sig graciöst i den vattentank som finns i det rum som ”the council” befinner sig i, så har de 

fått de attribut som vi tänker oss att sjöjungfrur och andra vattenlevande intelligenta varelser 

har: de är lugna, mystiska och intelligenta. De har samma roll som Alver i eposet 

Härskarringen: höljda i mystik och allvetande, vilken är den roll som Aquatics har i 

Enterprise.  



	   	   	  27	  

Reptilians är en slug ras vilket vi kan se i avsnittet Rajiin (2003), där vi får veta att de har gått 

emot vad ”the council” bestämt: de gick till direktattack mot Enterprise och därmed också 

avslöjat sin existens, men fick också information om hur människokroppen fungerar som 

Xindi kan använda i sitt krig mot människan. De gick alltså emot order, men lyckades ändå 

p.g.a. sin slughet. I slutet av tredje säsongen, när kapten Jonathan Archer, har fått till ett möte 

med ”the council” i just avsnittet The Council (2004) och berättar att människorna inte är den 

egentliga fienden, har Insectoids redan ingått en pakt med den egentliga fienden, utan ”the 

councils” vetskap. Det här stämmer väl in på den skräck som finns för ormar och ödlor, som 

är reptiler i vår värld: de går ej att lita på, man vet aldrig vart man har dom och samma sak 

verkar gälla för dessa Reptilians.  

Primates ser som sagt ut precis som människor förutom att de har annorlunda hårfäste och de 

har fler detaljer i sina ansikten. Eftersom de liknar människor mest av Xindi så har de också 

inga utmärkande drag i sina personligheter som de andra Xindi har.  

Den typ av Xindi som kallas Arboreals är lika Primates till sitt sätt, alltså väldigt lik 

människor. Men de skiljer sig i utseende både från människor och också Primates då de ser ut 

som apor med lång päls. Men något som är väldigt intressant är i avsnittet The Shipment 

(2003) där vi träffar på Arboreals för första gången (utanför scenerna där vi får se ”the 

council”). Avsnittet utspelar sig på en planet där Arboreals bor, det är lummigt med mycket 

träd och växter kring deras hus, husen är dessutom väldigt lika de hus som återfinns i filmen 

Apornas planet från 1968, Arboreals liknar också de apor man ser i just den filmen. Vi kan 

förstås inte veta om denna intertextualitet är något medvetet från producenterna som en 

”hommage” till den gamla filmen eller om de ville att tittarna skulle få samma konnotationer 

som till den filmen; smarta apor med intellekt. Att använda sig av redan existerande ”mallar” 

är ett enkelt sätt för skaparna att nå ut med ett budskap eller känsla.  

Gör man en semiotisk analys på framställningen av Xindi tillsammans med Roland Barthes 

oppositionella tankesätt, kan vi dela in dessa olika Xindi i två kategorier: de ”goda” och de 

”onda”. De goda är Aquatics, Arboreals och Primates och de onda är Insectoids och 

Reptilians. De goda har alla karaktäristika från arter som vi konnoterar som goda: sjökor, 

småapor och människoapor kontra de ”onda” som konnoteras med insekter och reptilier som 

oftast anses som ”äckliga” och oberäkneliga. I serien så porträtteras de ”goda” också som de 

mest förstående av Xindi; i avsnittet The Shipment (2003) är det en Arboreal som ställer sig 

på människornas sida när han förstår att hans fabrik producerar sprängämnen som är menade 
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att förgöra mänskligheten; i avsnittet The Forgotten (2004) är det en Primate som först tror på 

människorna när de säger att Xindi blivit manipulerade av en annan ras så Xindi ska undanröja 

människorna. På andra sidan har vi istället Insectoids och Reptilians, som inte alls går med 

om fred med människorna, som istället t.o.m. rövar bort Hoshi Sato för att använda hennes 

språkliga kunskaper för att dechiffrera låset som finns på vapnet som innan var tänkt att 

förgöra Jorden (Countdown, 2004), vilket Reptilians och Insectoids fortfarande vill göra. De 

konnotationer som vi har gentemot olika djurarter används här för att befästa, och förstärka, 

de olika rasernas särdrag och roll som de spelar i serien. Den här uppdelningen mellan Xindi 

kan jämföras med den uppdelning bland de olika raserna i World of Warcraft som Jessica 

Langer skrev om (Langer 2011:91-91).  

Det vi ser här med Xindi-exemplet är att ”de andra” alltid är annorlunda från människan och 

den här olikheten förstärks med dessa extrema olikheter i utseende och den homogenisering 

som sker av Xindi.  

Vulcan	  
Som tidigare skrivits så var Spock i den första serien från 1960-talet utsatt för gliringar och 

skratt (Pounds 1999:143) på grund av att han var annorlunda, han var Vulcan. Här finns en 

antydan om att alla Vulcans var lika, att de var en homogen grupp, att jämföra med vad 

Johannes Steinl säger i sin studie (Steinl 2011:12). Så verkar inte vara fallet i Enterprise: i 

avsnittet The Expanse (2003) får vi höra en Vulcan säga: ”some of us do [believe in time 

travel]”, vilket antyder att de inte är en homogen grupp, att det finns grupperingar inom rasen. 

I samma avsnitt framställs T’Pol dessutom som en individ som handlar utifrån sig själv och 

inte utifrån hur en typisk Vulcan skulle handlat. Det som hänt i serien är att Xindi har 

attackerat jorden och dödat cirka sju miljoner människor och människorna bestämmer sig då 

för att söka upp dessa Xindi, men för att göra detta måste de ta sig igenom the Delphic 

expanse som är ett farligt område där fysikens lagar inte gäller – ett Klingon-skepp sägs ha 

kommit ur detta men alla ombord hade vänts ut-och-in men fortfarande vid liv (The Expanse, 

2003). Rådet på planeten Vulcan säger att det är för farligt att ta sig dit och bestämmer att 

T’Pol inte får följa med dit, eftersom hon är ombord på NX-01 som representant från rådet på 

Vulcan. Hon säger då till kapten Jonathan Archer: ”I want to remain onboard Enterprise […] 

I have decided to resign my commission [from the Vulcan council]” (The Expanse, 2003). 

T’Pol är mer mångfacetterad och är inte bara en Vulcan, hon är också personen T’Pol. 
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Ett annat exempel på den heterogenisering som skett i Enterprise jämfört med de äldre 

serierna är att vi får veta mer om utbrytargrupper av Vulcans. T.ex. får vi möta V'tosh ka'tur, 

som inte tror på att förtrycka sina känslor, såsom ”trogna” Vulcans gör, utan de tror på att 

hitta en balans mellan logik och känslor (The Andorian Incident, 2001). Vi får även stifta 

bekantskap med Syrrannites (avsnitten The Forge, The Awakening och Kir´Shara, 2004) som 

är en grupp som är mer lik vanliga Vulcans men som tycker att de gamla lärorna tolkats fel 

och lever därför tillbakadragna i ett ogästvänligt ökenområde på planeten Vulcan där de 

försöker leva som deras andliga anfader Surak menade att man skulle leva. Rasen Vulcans är 

därför inte lika homogen som tidigare visats i de äldre serierna. 

Dock så kan vi fortfarande se i Enterprise hur terracentrisk den är, den vita mannen från 

Jorden (och framförallt norra Europa) är fortfarande vad som är normen och ”det bästa” att 

vara. I avsnittet The Forgotten (2004), får vi veta att Vulcans – som är starkare, lever längre, 

mer intelligenta och mer tekniskt framskridna – är avundsjuka på människor för att de kan 

kontrollera sina känslor. Här framställs då en egenskap som människor har som något 

eftersträvansvärt och mycket viktigare än att vara stark, intelligent och tekniskt kunnande, 

som Vulcans är bättre på. Alltså blir det som skiljer människor från Vulcans det ”viktiga” och 

vad som är normen och eftersträvansvärt.  
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I avsnittet Stigma (2003), får vi veta att T’Pol (bilden ovan) har ett syndrom som förknippas 

med en liten grupp av Vulcans som har en telepatisk förmåga. Den här lilla gruppen av 

Vulcans är utsatt för fördomar inom sitt eget samhälle och ses som ”utbölingar”. Det här 

syndromet sprids med något som de kallar ”mind meld”, tankesammansmältning. T’Pol blev 

utsatt för just en ”mind meld” mot sin vilja och fick därför det här syndromet som också gör 

att hennes synaptiska nervbanor bryts ned och hon kommer dö i förtid. Eftersom syndromet är 

så starkt sammankopplat med den här gruppen av Vulcans som har den telepatiska förmågan 

och är utstötta från samhället, är det väldigt stigmatiserat att ha detta syndrom. Det högsta 

rådet bland Vulcans får veta att T’Pol har syndromet och tar henne ur tjänst så hon inte kan 

vara en del av besättningen ombord på NX-01 längre. Då tar kapten Jonathan Archer vid och 
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tycker att Vulcans är fördomsfulla mot andra och säger: ”We got rid of bigotry nearly a 

century ago. We are not afraid of diversity, we don’t persecute it: we embrace it! If you call 

yourselves enlightened, you have to accept people who are different than you are”. Här ser vi 

ett exempel på hur kaptenen tycker att det som han tycker är sant och riktigt också är sant och 

riktigt för andra kulturer (Steinl 2011:11). Men vi ser också hur kapten Jonathan Archer 

arbetar mot en kolonial struktur, men istället för att själv stå för den, så kommer den ifrån 

annat håll: Vulcans.  

Ferengi	  
Johannes Steinl skriver i sin studie att ofta är fallet att de olika raserna får stå för sin egen ras 

åsikter och handlingar (Steinl 2011:12), att de här andra raserna är en homogen grupp, vilket 

också Peggy McIntosh skriver om i White privilege and male privilege (1998). Ferengi är 

ännu ett exempel på detta. 
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Ferengi är en ras med stora öron, stort huvud och otroligt giriga och med en fallenhet för 

kommers och handel. I avsnittet The Acquisition (2002) har en grupp Ferengi sövt ned hela 

besättningen ombord NX-01 och plundrar skeppet på värdesaker – och saker de tror kan vara 

värdesäker. De väcker upp kapten Jonathan Archer för att fråga ut honom vart kassaskåpet 

ligger, varpå kaptenen svarar att det inte finns något kassaskåp ombord och att detta är ett 

skepp vars syfte är att utforska rymden, inte ett lastskepp. Detta tycker den grupp av Ferengi 

som bordat skeppet är underligt, de misstänker också att deras översättarapparat gått sönder 

när kaptenen säger att något kassaskåp inte finns. I deras kultur får vi uppfattningen om att 

allt handlar om värde, pengar och rikedom; avsaknad av ett kassaskåp existerar inte i deras 

tankevärld. I en scen får vi se en Ferengi bära med sig en stol som var fastskruvad i golvet, 

ännu ett tecken som visar på deras grad av girighet, att de också tar med sig en stol, troligen 

utan större värde. Det är en ensidig bild vi får av dessa Ferengi, men människor är mycket 

mer mångfacetterade. Kapten Jonathan Archer använder till slut deras girighet mot dem 

själva och ändrar sig och säger att det visst finns ett kassaskåp ombord, med 35 guldtackor, 

vilket får dem att stanna ombord längre för att leta efter kassaskåpet (som inte finns) så att 
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han får mer tid att rädda skeppet. I avsnittet löser kaptenen situationen med att överlista de 

Ferengi som tagit sig ombord så de vänder sig mot varandra. Ferengi är ensidiga och deras 

girighet gör att de är ”sämre” än människorna så de är lättlurade. Människorna är istället 

mångsidiga och kan anpassa sig bättre, som i detta fall då de vände ”piraternas” girighet mot 

dem själva. Girighet konnoteras här med ”korkad”, och den listiga människan konnoteras som 

smart, i ett binärt samband står människan som norm och också över Ferengi i diskursen. 

Precis som att vita människor är ”färglösa” och inte behöver representera alla vita som svarta 

behöver göra, så måste de få personer de träffar ur olika kulturer/planeter stå för sin planets 

eller folks åsikter (Steinl 2011:12). Vi har Vulcans som karaktäriseras av sin logik, Ferengi 

som giriga. Att berätta om vad som gör människan unik från de andra raserna är inte 

intressant och presenteras aldrig, att vara människa är normen, något som kan förutsättas vara 

riktigt. Det är bara när man ska definiera den Andre som det blir intressant med vad som 

faktiskt skiljer ”oss” från ”dem” (Dyer 1997:2). 

I Jessica Langers bok kan man läsa en intressant analogi till hur den Andre visas i Science 

Fiction överlag: hur andra raser blir porträtterade i Science Fiction är väldigt likt hur rasism 

fungerar bland oss människor. Att genom ett visuellt sätt visa, eller snarare ta fasta på, att det 

finns en skillnad mellan ”dig” och ”mig”, ”ni” och ”oss”. Här på jorden har det varit färgen på 

skinnet, ute bland stjärnorna har det både varit stora skillnader, som med Ferengi med sina 

stora öron eller alla de Xindi-raser som det skrivits om tidigare, eller små skillnader som med 

Xindi Primates. Men ändock finns en skillnad, en skillnad som är viktig i hur den Andre 

representeras. Det verkar som att i den visuella skillnaden finns det som urskiljer ”ni” från 

”oss” (Langer 2011:85). 

Möte	  med	  nya	  kulturer	  
Johannes Steinl hävdar i sin studie A postcolonial approach to Science Fiction att Star Trek: 

The Next Generation med kapten Jean-Luc Picard i spetsen ser ned på andra kulturer än sin 

egen, vilket han exemplifierar med härskaren Lutan av rasen Ligonian i avsnittet Code of 

honor. Lutan tycker inte om att en kvinna finns med i besättningen av människor och 

bestämmer sig till slut för att röva bort henne för han vill ta henne som fru, vilket också 

ogillas av hans fru Yareena som utmanar den bortrövande besättningsmedlemmen i en dödlig 

kamp, då endast en kan vara fru till Lutan. Den här framställningen gör att dessa Ligonians 

framstår som underutvecklade och ”vilda”, precis så som man såg på afrikaner under den 
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imperialistiska eran – dessutom har Ligonians svart hud och lever i en miljö som närmast kan 

beskrivas som Egypten. Den svarta huden och den miljö som är lik det som vi känner igen 

som Egypten, gör att våra konnotationer förstärks att denna ras är ”vild” och 

”underutvecklad”. 

I avsnittet Vox Sola (2002) får vi träffa rasen Kreetassans som i början av avsnittet 

uppenbarligen är arga över något, går raskt till sitt eget skepp för att slippa vara kvar ombord 

på NX-01. Hoshi Sato försöker febrilt förstå varför de känner sig förorättade men lyckas ej. 

Senare i avsnittet får vi veta att Kreetassans äter sin mat i avskildhet, att äta sin mat i någons 

närvaro är något som är tabu bland deras folk. Det som hände var alltså att kapten Jonathan 

Archer ville bjuda Kreetassans på middag, varpå deras kvicka sorti skedde. Eftersom de 

känner sig förorättade inför denna lilla fadäs och inte känner att de vill vara kvar ombord, så 

framstår Kreetassans som omedgörliga, oförstående inför andra kulturer och långsinta (de vill 

nämligen heller inte svara på kapten Jonathan Archers anrop). Vi får förstås heller inte veta 

hur illa Kreetassans tycker det är att äta inför andra, kanske är det lika lite accepterat att äta 

ogenerat hos dem som att vara naken bland folk man inte känner på jorden. Kreetassans 

framställs med dåliga personlighetsdrag men besättningen ombord NX-01 är alltid förstående 

och har överseende med andra kulturer, vilket vi får se i avsnittet Cold Front (2001), där vi 

får se hur besättningen försöker lära sig om andra kulturers seder och bruk. Människorna 

framställs som den bättre av de två, det ”jordliga”, det terracentriska, är alltså det som 

föredras och premieras (Steinl 2011:11). För att göra en historisk återkoppling så tillskrev 

man på 1800-talet i Europa andra kulturer med de dåliga karaktärsdragen som man själv inte 

ville bli befattad med (Tobing Rony 1996/1998:27). 

I avsnittet Civilization (2001) skildras mänsklighetens första möte med en planet som är 

bebodd av en humanoid ras men lever i ett ”pre-warp” samhälle, alltså ett samhälle som ännu 

inte kommit till det stadie i sin utveckling att de inte har utvecklat ”warp-drive” som är det 

enda kända sättet att sa sig mellan solsystem inom rimliga tidsrymder. För att vi ska förstå att 

de inte är en lika framstående kultur som vår, eftersom mänskligheten har ”warp-drive”, så 

presenteras den här planeten som medeltiden var på Jorden. Kläderna de har på sig går i 

bruna, röda och gröna färger, materialet ser ut att vara lin och är enkla i sitt snitt. Här är ett 

tydligt exempel på vad Fatimah Tobing Rony exemplifierar hur väst (som i det här fallet är 

mänskligheten) ger den Andre speciella egenskaper för att förstärka distanstagandet som Väst 

(i detta fall mänskligheten) gör mot andra kulturer för att visa att man är bättre (Tobing Rony 

1996/1998:31). Naturliga färger och material i kläderna konnoteras som gammalt och 
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föråldrat, men det som besättningen ombord NX-01 har på sig, är det modern. Den diskursiva 

makten ligger hos människan – igen.  
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Anakronism	  
I avsnittet North Star (2003) får vi träffa en grupp människor som blev bortrövade från Jorden 

för 300 år sedan. Miljön är som tagen från en vilda västern-film, ökenklimat, det finns en 

”saloon” och människorna rider på hästar och skjuter med pistoler. Eftersom de kidnappades 

för 300 år sen så är det tänkt att de inte har utvecklats vidare eftersom de inte längre lever 

kvar på Jorden. Det som har hänt sen dess är att människorna revolterat mot sina kidnappare 

och kidnapparna istället har fått den kuvades roll. Det är människorna som bestämmer, de s.k. 

Skagarans får stå tillbaka och blir behandlade som en andra klassens medborgare. De har inte 

samma rättigheter och andra lagar gäller för Skagarans. De är en tydlig analogi till vad som 

hände med indianerna i Nord- och Sydamerika (förutom att nord- och sydamerikanerna inte 

kidnappade Européerna till deras land) och deras underkuvade roll. Det är intressant hur vi får 

se en miljö och situation som faktiskt ”kommer från” den tiden då rasismen var utbredd och 

människan levde i en kolonial tid. Även om det finns koloniala elementet hos dessa 

människor, så är själva sättet att handskas med en annan ras (i det här fallet en utomjordlig 

ras) likartat det som hände med just indianerna i Amerika och andra koloniserade delar av 

världen. 
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I detta avsnitt får vi även möta Bethany, lärare i byn som även undervisar barnen som är 

Skagaran, vilket hon måste göra i smyg, eftersom de anses vara en andra klassens 

medborgare (om ens medborgare i detta fall). Hon vill alltså hjälpa till och tycker att detta 

förtryck av Skagarans är fel. Hennes roll i avsnittet man kan koppla till både Aime Césaire 

och Frantz Fanon, som både var kritiska till den koloniala diskursen i världen. Även Gayatri 

Spivaks subalternitetsbegrepp kan appliceras på Skagarans, då deras roll i samhället som vi 

möter i avsnittet North Star är underordnad, deras röst får inte höras, de kommer inte till tals.  
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DISKUSSION	  

Sammanfattning	  och	  diskussion	  
Analysen som gjordes i förra avsnittet, där en jämförelse har gjorts med tidigare studier i 

ämnet huruvida Star Trek har koloniala strukturer eller ej, och en kombinerad strukturalistisk 

och post-strukturalistisk analys, finns det en del saker man kan ta fasta på: 

Star Trek som helhet har en inneboende kolonial struktur, dels i namnet: Trek, som betyder 

vandring och för med sig konnotationer om att upptäcka världen och nya territorier (Steinl 

2011:3), men också i hur den är uppbyggd och hur representationen sker av andra 

utomjordliga raser. Både originalserien från 1960-talet och den senaste, Enterprise, har ett 

uttalat ”uppdrag” att utforska rymden, upptäcka nya världar och få kontakt med andra 

utomjordliga raser (även den Star Trek-serie som utspelar sig senast i fabulan (Bordwell 

1995:9) har ett kvasisyfte att utforska världsrymden). Tittar man närmare på hur just 

Enterprise fungerar över de fyra säsongerna som gjordes så är inte upptäckar-andan lika stor 

som i de gamla serierna. Detta är dock symptomatiskt av händelserna i serien: hela tredje 

säsongen handlar inte om att upptäcka nya världar och raser, utan om att förhindra Xindi från 

att förstöra Jorden. Vidare handlar fjärde säsongen om hur en forskare som genmanipulerat 

foster och skapat en grupp med supermänniskor som hotar att ta över galaxen, vilka 

Enterprise måste stoppa. Det här gör att Enterprise inte har samma premisser som de andra 

serierna, här är inte varje avsnitt en egen fristående historia från resten av avsnitten, som är 

fallet i både originalserien och från Voyager. Här, i Enterprise, kan en hel säsong vara en 

enda lång historia och dessa längre historier handlar inte om att upptäcka galaxen, utan att 

lösa ett problem (som oftast behandlar andra utomjordliga raser, förstås). På det sättet skiljer 

sig Enterprise från de äldre serierna som Johannes Steinl skulle klassa som resedagböcker 

som var vanligt under den koloniala eran. Har den då mindre koloniala strukturer än de andra 

serierna? Narrativt skiljer sig Enterprise från de andra serierna så på denna punkt, Enterprise 

har inte samma koloniala upptäckaranda som de äldre (ur ett produktionskronologiskt 

perspektiv). 

Angående om besättningssammansättningen ombord är rasistiskt eller inte: hade Hoshi Sato 

och Travis Mayweather bytts ut mot andra etniciteter, eller snarare mot andra européer, hade 

det varit en paradigmatisk förändring i serien där vita européer hade varit fänrikar istället för 

en asiat och en svart man. Då hade vi inte sett hierarkin ombord på NX-01 som rasistisk på 

samma sätt. Men då hade man kunnat tolka besättningen som rasistiskt just eftersom det inte 
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fanns några andra etniciteter än vita ombord. Kanske det enda sättet för Enterprise att inte 

tolkas som rasistisk är om kaptenen hade varit av annan etnicitet än europeisk, t.ex. asiat eller 

svart, eftersom kaptenen är den som har den yttersta makten ombord så skulle han också 

symboliserat makten inom diskursen. Men betyder det då att alla roller i TV-serier som är i en 

maktposition, måste vara svart eller asiat för att inte anklagas för att vara just rasistisk? 

Kanske det är representationen av människor, oavsett hudfärg, som måste vara utan koppling 

till just huden, det vi ser. Enterprise har kanske lyckats med att inte vara rasistisk, kanske är 

det enbart Hoshi Satos och Travis Mayweathers roller som fänrikar som gör dem 

underordnade de andra ombord, inget annat. Att de dessutom råkar vara icke-europeiska är en 

slump. Kanske är det postkoloniala forskningsfältet inte tillräckligt ”förlåtande”, i form av att 

allt inte behöver tolkas in i ett kolonialt sammanhang? 

Vad vi också kunnat se hur människan framställs som den bättre rasen; mer mångfacetterad 

och inte alls lika homogeniserad som andra grupper, dock ska här påpekas att Enterprise 

tillåter att andra raser också är heterogena, som i exemplet med Vulcans där vi får veta att det 

finns andra falanger som har en annan tro och ett annat levnadssätt än gemene Vulcan. Men, 

vi får också veta att T’Pol tycker att människan är bättre, då vi kan kontrollera våra känslor. 

Andra raser har dåliga egenskaper såsom att vara snarstuckna, giriga eller okänsliga, men 

människan är förstående och kan anpassa sig.  

Precis som vi kan se i avsnitten North Star (2003) och Cogenitor (2003), är besättningen 

benägen att stävja koloniala och skeva maktförhållanden hos andra kulturer, de ser sig själva 

som hjältar som hjälper dessa subalterna (Spivak 2002) som de stöter på. Men vi får också se 

i avsnittet Cogenitor (2003), när alla andra utom Trip, låter den andra kulturens sedvänjor 

vara. Tolkar man som att cogenitor är den subalterna, så är det inte Enterprise som helhet 

som vill förändra dennes situation, utan endast Trip som vill överföra sin egen norm på denne. 

Båda de här två avsnitten kan tolkas som att Enterprise inte är lika kolonialt som de äldre 

serierna. 

Om man då ska svara på frågan om Enterprise har koloniala strukturer så är svaret: ja. På 

frågan om Enterprise har mer eller mindre koloniala strukturer går inte att svara på, det beror 

på tolkningen, vem som tolkar och hur man tolkar resultaten. Man kan även diskutera om 

detta beror på att serien vill fånga ”det förflutna” och därmed göra serien som en trovärdig 

”anfader” till det Star Trek vi känner till idag. Kanske är serien gjord för att vara kolonial och 

använder dessa (enligt representationsteorin) koloniala strukturer i sitt berättande, att visa på 
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den inbyggda historien i Star Trek som helhet? 

Men varför har Enterprise mindre koloniala strukturer än de tidigare serierna? En möjlig 

förklaring kan vi hitta i historien och vilken tid som texten skrivs, att en text är barn av sin 

egen tid, vilket som tidigare skrivits att Karin Boyes bok Kallocain är en reaktion mot 

Tysklands fascism. Eftersom den första kyssen mellan en svart kvinna och en vit man (som 

dessutom skedde i första Star Trek-serien) gavs stor uppmärksamhet, får vi anta att detta var 

ett känsligt ämne i 1960-talets USA. Idag lever vi inte i ett samhälle där kyssar mellan olika 

raser är något som är tabu eller det minsta uppseendeväckande. Det är kanske där som 

förklaringen till varför Enterprise inte är lika kolonial som de gamla serierna: idag lever vi en 

tid som inte hade lika starka koloniala strukturer som 1960-talets USA. 
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Framtida	  forskning	  
Då Enterprise är den senaste i raden av serier inom Star Trek, så finns idag inga fler serier i 

just Star Trek som kan analyseras utifrån ett kolonialt perspektiv. Den film som kom senast, 

enbart kallad Star Trek (2009), placerar sig mellan Enterprise och originalserien i den fabula 

(Bordwell 1995:9) som utgör Star Trek. En intressant forskning hade varit om man kunde se 

samma tendenser i den senaste filmen som denna studie kommit fram till, eftersom den också 

är en så kallad prequel, en text som är producerad senare men utspelat sig texterna som 

skapats innan denna.  

Även då Enterprise utspelar sig före alla andra serier i Star Trek, så vore det intressant om en 

studie på den näst nyaste serien, Star Trek: Voyager, som kom 2005, hade gjort utifrån 

samma premisser som denna studie. Eftersom många studier redan har gjorts på serien från 

1960-talet och The Next Generation, så kunde en sammanställning gjorts på studierna och se 

om det finns en utveckling till eller från ett kolonialt tankesätt. 

En annan sorts studie som skulle kunnat göras är kvalitativa intervjuer med manusförfattarna 

om de här koloniala inslagen i serien (eller serierna, beroende på hur stor studie man vill 

göra), om det är något de tagit med medvetet eller om de finns där p.g.a. den tid vi lever i. I en 

sådan studie blir studiet av manusförfattare och den ”verkliga” världen föremål för analys och 

själva texten, produkten blir mindre viktig.  

I ett ännu större sammanhang skulle en komparativ studie gjord på andra Science Fiction-

serier vara intressant. Det finns andra serier som är s.k. ”långkörare”, t.ex. Stargate med 

serierna SG-1 (1997-2007), Atlantis (2004-2009) och Universe (2009-2011); Battlestar 

Galactica där en jämförelse mellan den gamla serien från 1970-talet och den från 2000-talet 

görs, för att nämna några exempel.  
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