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1. Inledning 

Idén till denna uppsats föddes ur spontan fundering kring filmmediet, och vad genren Science Fiction 

kan säga oss i egenskap av att vara en spekulativ filmgenre (siandes om framtiden). Mening, eller 

människans sökande efter mening, är i vardaglig mening knutet till ens jordliga liv. Berättelser som 

formar vårt sätt att relatera till världen finnes i religiösa urkunder som talar om berättelser i den värld vi

bebor. 

Mitt val av Titan A.E. som studieobjekt föddes spontant ur följande citat av J. Kekes: “

The human world is causally dependent on our biological constitution, which, in turn, is causally dependent on our

physical costitution, which, in turn, is dependent on sub-atomic particles and forces, or on whatever are the 

ultimate constituents of the world. The fact that effecgts are dependent on causes, however, does not make the 

effects less real than the causes. The human world is the effect of causes, but it is an effect that enables the 

interpretation both of its causes and of itself, and therein lies its importance.”1

   

Den fiktiva mänskligheten som vi ser skildras i TITAN A.E. (2000),  genomlever sin existens på ett 

redan  "onaturligt"2 sätt. Det är en historia som utspelar sig i yttre rymden, i en värld där människor 

tvingats lämna sitt bekanta liv på jorden bakom sig. Den gemensamma mänskligheten - som tidigare 

levt på planeten Jorden som ett kollektiv, "Människan" -  finner sig nu utspridd i separata kolonier. 

1.1 Syfte

Denna uppsats vill undersöka vad för övergripande mänsklig "meningsfullhet" som kan skildras i 

narrativet i filmen Titan A.E.. Arbeten om jesusparalleller hos filmkaraktärer existerar sedan tidigare, i 

andra arbeten om teologi inom filmens värld – varför funderingar väcktes his mig kring vad för annat 

som filmer inom denna genre kan uppvisa (som kan vara av intresse för intersektionen mellan 

områdena teologi och (film-)kultur). 

1  Kekes, John.: ”The Human World”, i: Exploring the Meaning of Life: An anthology and guide, redigerad av Joshua W. 
Seachris, 294. Wiley-Blackwell, Chichester, 2013
2 Sett från vårt egna verkliga, mundana, och betydligt mindre teknologiskt avancerade perspektiv i vår tid.
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Titan A.E. (2000) är en animerad film vars handling är satt i det fantasifullt högteknologiska 3000-talet.

Filmens handling och  'Setting' är belagd ute i universum, där människan inte intar en överlägsen 

särställning per automatik. Hon delar istället sin vardag med andra intelligenta livsformer. Detta är ett 

scenario helt olikt hur människan lever i verkligheten, varför frågan väcks om vad som engagerar just 

människor i filmen; berättelsen utspelar sig trots allt i en kontext där våra verkliga sammanhang inte 

längre råder. Idén till denna uppsats kom delvis till utifrån kännedom om tidigare forskning kring 

Jesusgestaltande i filmer. Filmen spelar sina kort ganska säkert; grundberättelsen är igenkännbar, med 

en Jesus-liknande "upplyst" hjälte, kämpandes igenom ett personligt inre mörker i en kamp mot ett 

ondskefullt hot. Jag ämnar att istället peka mot vad filmen skildrar angående "människans existentiella 

tillvaro", från ett perspektiv som ser bortom hjältekaraktären enbart. 

Samtidigt får man inte glömma den fastlagda ram som handling utspelas inom; själva berättelsens 

upplösning ligger i besegrandet av en utomjordisk fiende, en icke mänsklig varelse som är väsensskild 

från allt vad människor kan relatera till i det verkliga livet. Science Fiction-filmer som exempelvis 

Alien har redan tagits upp i andra religionsvetares filmstudier, där människan möter faran hos en rent 

omänsklig 'Den Andre'. På denna punkt skiljer sig Titan A.E. någorlunda; filmen har egentligen två 

olika antagonister, varav ena är en utomjording (vars bakomliggande motiv och personlighet är väldigt 

tunt presenterad3) och den andra en människa.

1.2 Frågeställning  

Frågorna jag ställer mot filmen är följande, varav den första är huvudfrågan och den andra en mindre 

bifråga: 

I. Hur visar Titan A.E. på vad som är existentiellt  meningsfullt för mänskligheten – när människorna 

inom filmens narrativ inte längre lever livet på Jorden? 

II. Vad för roll fyller det ondskefulla, som en del av denna films narrativ?

3 Varför denna i princip kommer utelämnas ur merparten av detta arbete.
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1.3 Material

Föremål för uppsatsens undersökning är filmen Titan AE. Filmen kom ut år 2000, och marknadsfördes 

bl.a. med flera slogans, varav en löd: "15 years after Earth, humanity's last hope...is Titan A.E"4. 

Filmtiteln "Titan AE" anspelar på två saker; dels rymdskeppet Titan (i sig en central plats för filmens 

handling), dels så skall bokstäverna A.E. utläsas som "After Earth"5, vilket ytterligare befäster att 

människosläktet lever i en värld där Jorden inte existerar för dem. En  intressant, mindre detalj i 

produktionen av filmen – med tanke på att narrativ teori används mot en animerad film – är att Titan 

ursprungligen planerades som en spelfilm. Denna idé avvisades under produktionsprocessens gång6.

Filmens längd är av det kortare slaget, endast kring 1 timme och 20 minuters längd (eftertexter 

utelämnade). Således så kommer analysen att försöka gå igenom hela filmen, med undantag för t.ex. 

rena actionscener med stridande (dessa "spänningsmoment" för tittaren tjänar inget syfte för min egna 

analys) eller jaktscener. 

Denna uppsats skrivs utifrån tittandet på en svensk DVD-utgåva av filmen. Åldersgränsen är satt till 7 

år för den svenska marknaden. På denna versions DVD-skiva  även visst extrainnehåll; korta snuttar 

där röstskådespelarna talar om att ha spelat in filmen, ett "Director's Commentary" över vissa scener 

[t.ex. trivia om inspelningen eller sånt som utelämnats] och trailers från amerikanska biografer resp. 

TV-reklamer. Utifrån syftet med analysen så väljer jag, att inte gå igenom precis allt av detta. Avsikten 

är att försöka behandla narrativet som sådant i den slutgiltiga versionen av filmen, utan att väga in 

alternativa "Tänk om..." i skrivandet (exempelvis om skådespelare har egna åsikter om vad de tycker 

om filmens intrig). Att väga in tankar från de som bidragit till skapandet av filmen riskerar att 

komplicera min egen mottagning av berättelsen. Det finns en gräns mellan det jag observerar i filmens 

berättelse –  slutgiltigt presenterat för mig, tittaren - och perspektiv i tankarna hos framställarna av 

samma film. Med detta sagt så kan vissa av extramaterialets delar lyftas fram. Vi får veta lite tankar 

4   IMDb. Titan A.E. (2000) – Taglines, IMDb.com, Inc. http://www.imdb.com/title/tt0120913/taglines?ref_=tt_stry_tg 
[hämtad 2017-11-28] 
5 IMDb. Titan A.E. (2000) – Trivia, IMDb.com, Inc. http://www.imdb.com/title/tt0120913/trivia?ref_=tt_ql_trv_1  [hämtad 
2017-11-25]  
6   IMDb. Titan A.E. (2000) – Trivia, IMDb.com, Inc. http://www.imdb.com/title/tt0120913/trivia?ref_=ttcnn_ql_1   
[hämtad 2017-11-28]  
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bakom färgläggningen av filmens bildrutor, och att även "ytligare" innehåll som filmens soundtrack 

(med kommersiella band/artister på) har en viss medvetenhet bakom sig.

På DVD:n finns en "Featurette", där en av animatörerna förklarar intentionen bakom färgsättandet av 

bilderna. En vid palett av färger av varma toner är reserverade för planeten Jorden (vid filmens 

öppning, min anmärkning) och människorna. Därefter så har det stilistiska valet gjorts att låta allt med 

blåa toner och en brunare industriell, teknologisk få representera fiendesidan (Drejerna) och 

rymdskeppsinteriörer7. Detta  drar en gräns mellan sådant som är "humant" och "organiskt". Värme kan

signalera att något  är medmänskligt, visavi det som är inhumant, som ter sig främmande och "kallt".

Soundtracket har en låt med namnet  "Cosmic Castaway"8, skriven av bandet Electrasy, vars 

lyrikinnehåll sätter tonen för filmen. I DVD:ns extramaterial hör vi sångaren ur bandet beskriva att 

låttexten tar sin inspiration från filmens Cale, i hur han kämpar för att ta sig ur sin prekära situation och

upptäcker "what it means to be human"9.

Don Bluth, Titan AE:s regissör och aimatör, tillhör den mormonska kristenheten. Hans farfars-far hörde

till de tidigare generationerna av ledarskapet i kyrkans historia10. Bluth är filmens huvudsakliga 

regissör och animatör. I ett kommentarspår från extramaterialet så lyfts det fram hur mycket som vill 

kommuniceras i den färdoga produkten. Varje animerad rörelse och ditritade objekt (per enskild scen) 

är ditsatta för att de betyder något ur regissörens synvinkel; i princip så skall tittaren kunna "jaga bland 

pixlarna" på skärmen för att hitta ständigt nya betydelsefulla detaljer i bilden11. Det är starka intentioner

från skaparna av filmen, men för mig som en enskild och oinvigd tittare – att intuitivt "känna" vad de 

själva läser in i filmen går nog inte – så faller det hela lite platt.

7 Titan A.E. (2000). Featurette (extramaterial). [DVD]. 11:19-36
8 Låten spelas dock aldrig upp som en del av filmen
9  Ibid.
10 Wikipedia, “Don Bluth”, Wikipedia, The Free Encyclopedia,  https://en.wikipedia.org/wiki/Don_Bluth [hämtad 2017-11-
28]
11  Titan A.E. (2000). Director's Commentary (extramaterial). [DVD]. 03:45-04:13
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1.4 Teori

Min analys har sin utgångspunkt i ett eget antagande om att olika berättelser kan kommunicera samma 

innehåll eller lärdomar, men berättat i olika former. En sagas karaktärer kan fungera på sätt som gör att 

berättelsers stora drag känns igen i vitt skilda verk, ur olika samhällen. 

Denna tankegång ekar det av hos Vladimir Propp, en rysk teoretiker inom sin tids "formalistiska skola" 

för sagotolkning. Formalister anser att underliggande funktioner och handling hos berättelsernas 

karaktärer förblir desamma, fastän sådant som utseende, namn och specifika egenskaper skiljer sig åt. 

Vad karaktärer fyller för funktion inom en saga ses som knutet till karaktärens betydelse för 

händelseförloppet i berättelsen12. Anledningen till att jag finner Propps teoribildning som gynnsam, är 

att den understryker hur berättandet kan ge till synes olika berättelser – men att dessa kan ha en 

underliggande struktur som förmedlar ständigt återkommande idéer åt åhöraren. Därmed så kan 

berättelsernas själva poänger, sensmoraler o dyl. kommuniceras i olika former, trots ytligare skillnader 

(namn, tidsperioder m.m.) berättelserna emellan.

Analysen av vad som utgör “Mening” hos människorna filmen är tänkt att utgå ifrån “mänskligheten” i 

stort, istället för att endast tala om filmens huvudkaraktär. Detta perspektiv tycker jag mig skåda i en 

diskussion om mänsklig evolution och kyrklig teologis "Imago Dei"-begrepp. En artikel som tar upp 

dessa tillsammans, är "The imago Dei as a work in progress: A perspective from paleoanthropology". 

Där diskuteras det hur meningssökande och upplevelser av Gud kan höra ihop med evolutionsteori. 

Samtida rön ur nyare naturvetenskaplig forskning antyder – även inom en antropologisk, 

naturvetenskaplig kontext - att "meningsfullt" hos människor upplevs tillsammans inom gemenskaper, 

utöver individens egna relation till världen13.

12 Johansson, Anna: Narrativ teori och metod, 150-51. Studentlitteratur, Lund, 2005 
13  Smedt, Johan, Cruz, Helen. The imago Dei as a work in progress: A perspective from paleoanthropology, vol. 49, nr. 1, 149. Zygon, 
2014
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Redan i ett tidigt skede så har människor sökt att avbilda de religiösa upplevelser som erfarits, genom 

grottmålningar och annan bildkonst. Just förmågan att använda symbolik ses som avgörande för 

människors sätt att dela med sig av sitt inre med sin omgivning. Tidig mänsklig utveckling av 

konstformer (visuell konst, dans, drama, musik) agerade "språngbräda" åt senare symboliska uttryck. 

Religioner som hinduismen exemplifierar hur religiöst innehåll görs till något konkretiserat, genom 

uttryck i olika konstformer; vad som skiljer detta symboliska beteende (från tidigare former av samma 

konstuttryck) är att de öppnar upp för människan att kommunicera med – därmed sättades sig själv i 

relation till – Gud14. 

En möjlig nutida förståelse av detta skissas upp i artikeln av Johan Smedt och Helen De Cruz. De tar 

avstamp i konceptet om människan som ett Imago Dei15, samtidigt som östliga kristendoms idé om 

människan som mottagandes en theosis-förening med Gud inkorporeras. Denna mix av västerländskt 

och östligt idéinnehåll upptas i ett evolutionärt perspektiv, på så sätt att människorna utvecklat 

samarbetsförmågor med tiden rörandes moral och medkänsla till andra; genom detta besitter vi en unik 

roll som medlandes mellan Gud och skapelsen i stort16. Artikeln av Smedt och Cruz är del av ett 

pågående forskningsprojekt från ett katolskt lärosäte, som ett bidrag till en pågående dialog mellan 

kristenheten och det nutida vetenskapssamhället17. 

Inom ramen för denna uppsats menar jag att detta material är relevant för analysen av filmen. Denna 

verklighetsbaserade diskussion överförs på det som analyseras ur filmens fiktiva värld. Filmens 

människor har redan rest ut i rymden; i öppningen så ser tittaren hur deras tidigare hem [Planeten 

Jorden, totalen] förstörts innan18.

Joshua Seachris drar en distinktion mellan termerna narrativ resp. meta-narrativ. Med detta går det att 

göra en gradskillnad mellan berättelsen i sin helhet (narrativet) och flertalet mindre områden som var 

14  Ibid., 148
15  Termen har sitt ursprung hos den tidiga katolske teologen Irenaeus.
16 Smedt & Cruz, 150
17 Ibid., 152. Omnämnt i en av fotnoterna på sidan: “The workshop was part of the research project “Anthropos” at the 
Catholic University of Leuven, a project that seeks to develop a renewed
theological anthropology rooted in the Christian tradition and in dialogue with contemporary

science and philosophy”.
18  (Detta gör filmen en existentiellt laddad, med en kännbar "tyngd" för tittaren; en sådan synliggjord förstörelse kan vara 
ovanlig för filmer riktade till en yngre målgrupp)
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för sig har betydelse för meningsinnehållet i narrativet19. Ett exempel på meta-narrativ  finner vi i att 

kristendomen - betraktad som en religion vars berättelse har en 'slutdestination' - postulerar ett oändligt 

slut i himmelriket20.

Inom kontexten av att försöka se vad mänskligheten söker för mening, i filmen levandes ute i rymden, 

så exemplifierar Ola Sigurdsson hur science fiction-genren kan skildra mänskligt varande. Med basis i 

Alien-filmerna så visar han hur den teologiska frågan kring "den nya mänskligheten" kan skildras, t.ex. 

i att karaktären Ripley förvandlas, på ett sätt som Sigurdsson liknar vid pratet om människans 

transformation (från jordisk, till himmelsk) ur I Korinthierbrevet21. Ännu intressantare är en annan 

ikoppling som Sigurdsson gör, där Alien-filmerna säger något om den mänskliga naturen och våra 

kroppar. Det hävdas inte att filmerna ger ett svar på problematiken i det området; detta till trots så pekar

de bl.a. på mänsklig lust och begär. En koppling görs till Augustinus tankegångar, där en fridfull – 

problemfri - verklighet skulle innebära att "Gud blir synlig i och mellan varje kropp, eftersom Gud då 

är allt i alla"22. Det senare av dessa två exempel från Sigurdsson är något jag anser kan överföras till 

min analys kring "mänskligheten" och dess situation i filmen.

Lite om ondska på film

Filmens korta längd och story till trots, så kan även ondska skildras som en del av meningsskapande i 

berättelsen. Wiktorin gör ett teoretiskt bidrag som jag själv finner fruktbart för detta arbete; nämligen 

det om yttre kontra inre ondska. I stora drag så finns strukturella drag av att karaktärer saknar 

någonting i sitt liv (saker/personer), vilket  i komibination med maktlystnad driver denne till att försöka

mörda berättelsens hjälte. Hjältefiguren genomgår sedan en kamp på två plan, där ondingen kan 

uppträda våldsamt och ställa sig själv ovanför lag/rättvisa – vilket hjälten måste bekämpa parallellt 

med att tackla sin egna inre ondska (känslor av ovärdighet, personliga brister eller begär)23. Wiktorin 

exemplifierar detta ur olika filmserier, bland annat Harry Potter. I berättelseon om Harry Potter så 

frestas Hermione och Ron stundtals efter ett föremål, fläderstaven, som är den mäktigaste av alla 

19 Seachris, Joshua W.: ”Death, Futility and Narrative Ending”, i: Exploring the Meaning of Life: An anthology and guide, 
redigerad av Joshua W. Seachris, 466. Wiley-Blackwell, Chichester, 2013. 
20 Ibid., 469. 
21  Axelsson, Tomas och Sigurdsson, Ola:  : Utanför paradiset : Film och religion: livstolkning på vita duken, 299. Cordia, 
Örebro, 2005
22  Ibid., 301
23 Wiktorin, Pierre. Religion och populärkultur : från Harry Potter till Left Behind. Sekel Bokförlag, 2011, 61. [PDF] 
http://lup.lub.lu.se/record/2175016.
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trollstavar24. Hos Titan A.E. så gäller kampen om den kraftfulla, teknologiska makt som möjliggörs för 

den som får Titan i sin ägo25.

 

1.4.1 Terminologi      

Termen 'Meningsfullhet'

 I Titan A.E. så gör filmen inte särskilt öppna anspelningar på upplevd religion (privat eller 

organiserad); det betyder inte att filmen inte skulle vara intressant ur en filosofisk synvinkel. Kampen 

som människan genomgår i filmen är en för överlevnad, där viktiga punkter i berättelsen (och 

tillhörande visuellt bildspråk) kan tolkas in både som något naturalistiskt (och därmed äv. icke-teistiskt)

såväl som att vi ser en supernaturalistisk bakomliggande "drivkraft" för händelserna i filmen.

Robert Audi bidrar filosofiskt med en syn på meningsfullhet som går att använda till detta arbete i 

synnerhet. 

"It [kärlek] must indeed, be felt as important even if one's intellectual commitments require taking it to be, 

in some cosmic sense, insignificant. It seems intuitively clear that if we see life as going for those we love, we 

cannot rationally deny  that there is some goodness in the world or reasonably hold that life is 

meaningless."2627 

Från en icketroendes såväl som en troendes perspektiv, så kan det godtas att mening skönjas i det som 

överlever en själv: tidigare levda människors bidrag till världen kan förevigas sålänge andra lever kvar 

för att sprida dem vidare. Axplock ur det verkliga livet som exemplifierar detta, enligt Audi, är kärleken

som en förenande faktor för mänskligheten i stort, eller sociala institutioner i stil med skolor (som 

överlever sina generationer av studenter)28. Detta kan överföras till människornas kamp i Titan A.E. i 

försöket att säkra sin egen plats i en otrygg tillvaro, efter att deras tidigare hemvist gått evigt förlorad.

24 Ibid., 63
25 Detta driver båda av filmens antagonister (den utomjordiska 'Drej Queen', såväl som människan Joseph Korso).
26 Audi, Robert: ”Intrinsic Value and Meaningful Life”, i: Exploring the Meaning of Life: An anthology and guide, 
redigerad av Joshua W. Seachris, 328. Wiley-Blackwell, Chichester, 2013.
27 (min fetning) 
28  Ibid., 331
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Termen 'Meningsskapande'  

Audi påminner oss om att även liv som inte är goda ändå kan bära på mening. Det meningsfulla livet 

kan förstås både på ett intrinsikalt sätt (värdefullt i sig), eller instrumentalt (att andra drar nytta av dess 

konsekvenser)29. Det senare av dessa två tangerar, i min mening, att fiktiva berättelsers onda karaktärer 

bidrar till skapandet av upplevd mening hos själva storyn (en filmskurks tragiska öde kan visa på ).

Hos Titan A.E. berättas en story där 'mening' skapas på olika plan, samtidigt. Rent filosofiskt går det att 

använda sig av termerna "Teoretisk mening" resp. "Fenomenologisk mening"; den teoretiska meningen 

avser vad livet som sådant (eller, i sig) utmynnar i, mot bakgrund av att liv i sig besitter något som är 

värdefullt för oss. Fenomenologisk mening är sedan relaterad till individers egna upplevelser, i det som 

vi upplever skänkandes positiv mening så som vi upplever den för oss själva30.

1.5 Metod

Den tänkta filmanalysen faller, delvis, inom ramarna för en innehållslig idéanalys. En innehållslig 

idéanalys kan göras inom ramen för berättelser på så sätt att det undersöks vad för skeenden en 

berättelse visar. För texter överlag (Grenholm exemplifierar med lovsånger) så kan den försöka utröna 

vad för känslor eller upplevelser texten förmedlar31. Att prata om filmens skeenden – med andra ord, 

dess scener och/eller handling – ter sig självklart. Därtill menar jag att det senare, om att analysera 

känslor i en text, kan överföras till studerandet av mina valda filmkaraktärer. 

Litteratur om narrativ analys arbetar mest utifrån studerandet av verklighetens folks berättelser eller 

textuella sådana (skönlitterära böcker o dyl.). För att behandla min analys av en fiktiv film, så lutar jag 

mig mot hur Melanie Wright lyfter fram särskilda komponenter för teologisk filmanalys. Fyra 

dimensioner utgör föremål för analysen: narrativ, stil [audiovisuellt innehåll], den religiösa/kulturella 

kontexten enl. teorin kulturstudier (eng. Cultural Studies), samt publikmottagandet av filmen (eller, 

29  Ibid., 325
30  Holmberg, Martin: Narrative, Transcendence & Meaning: An essay on the Question about the Meaning of Life, 30. 
Uppsala, 1994.
31 Grenholm, Carl-Henric: Att förstå religion : Metoder för teologisk forskning, 214. Studentlitteratur, Lund, 2006.
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receptionsstudier)32. Med mottagande så syftar Wright på hur filmen tas emot och tolkas av dess 

publik33. Vad som intresserar mig är en framväxande syn bland religionsvetare, som tar till vara på att 

religion ingår i det materiella hos en kultur, inklusive dess konst-objekt (inkl. böcker och filmer)34. 

Detta synsätt uppmärksammar de särskilda temporala och samhälleliga förhållanden som den religiösa 

meningen skapas i35. Just mottagande kommer analyseras i en modifierad form i denna uppsats. Främst 

så förstås filmen mera som ett "isolerat konstverk" utan att lägga någon vikt vid hur stor 

genomslagskraft den hade under sin tid i biograferna. Samtidigt, å andra sidan, så går det inte att 

undvika att DVD-utgåvan av filmen inkluderar extramaterial; ur detta så utmärker en samling trailers 

sig själva med att presentera filmen i ett lite annorlunda ljus36. Analysen inkluderar båda dessa 

förhållningssätt till filmen i slags, till en slags 'hybrid', istället för att endast nyttja ett av dem fullt ut37.

Den tredje komponenten, kulturstudier, riktar sig in på att sammanföra filmstudieområdet med det 

avsevärt bredare Cultural Studies-området. Ett problem skådas i att Cultural Studies kan definieras 

snävt såväl som väldigt brett; innefattandes specifika medietyper, eller all mänsklig kulturproduktion 

överallt (i vardagen). Aspekter man försöker att lyftas in är sådant som exempelvis genus och etnicitet. 

En pågående debatt råder kring hur filmstudier resp. kulturstudier ska förhålla sig till varandra som 

discipliner. Vissa kritiserar kulturstudieområdet för att riskera urholka filmstudieområdets särart, 

genom att tolka filmer mot ett alltför populistiskt håll38. Wright menar själv att sammanförandet av de 

två disciplinerna gynnar teologiskt arbete kring film. Hon kritiserar tidigare filmstudiers sätt att hålla en

distans till filmer, där bl.a. marxistisk teori och psykoanalytiska förhållningssätt premierat ateistiska 

filmtolkningar. Detta kontrasterar hon mot att ett kulturstudier-perspektiv möjliggör filmtolkningar där 

andra trosåskådningar kan förutsättas, till den grad att även renodlade religionsvetare [som står utanför 

området filmstudier i strikt mening, min anm.] kan bidra till arbeten39. 

32  Wright, Melanie J.: Religion and film: an introduction, 29. I.B. Tauris, New York, 2007.
33 Ibid.
34 Ibid., 28
35 Ibid.
36  Film-trailers ingår i området receptionsstudier.
37  Receptionsstudier avgränsas till något väldigt smalt i detta arbete, då det kan inkludera många variabler. Frågor väcks 
såsom: Hur många recensioner av filmen behöver läsas? Räcker endast recensioner ur medier eller bör publik-feedback ingå
(svårt när filmer analyseras långt efter de släppts)? Är populärkultur alltid en viktig faktor för att en berättelse ska ha 
påverkanskraft för tittaren? [Titan A.E. var dock inte, iochmed sin världomspännande release på biografer år 2000, 
"underground" eller en okänd film]
38 Wright, 26-27

39  Ibid., 27
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För detta arbete så väljer jag medvetet att förbise från majoriteten av kulturstudie-idéerna från Wright. I

fallet med Titan A.E.  så leder dess framtida, högteknologiska sci-fi-Setting till att en diskussion om 

exempelvis etnicitet och genus känns "uddlös" (eller, överflödig)  iochmed filmens högt orealistiska 

setting. Protagonisterna i filmen – mannen Cale, kvinnan Akima –  bär på distinkta etniska utseenden, 

som antyder olika geografiskt jordiskt ursprung. Dock så skildrar filmens story inget drama (eller 

dialog) dem emellan där dessa faktorer explicit kommer upp till ytan. Iochmed detta så kan tittaren se 

på filmen under antagandet att Cale och Akima redan ingår i ett slags medmänskligt sammanhang40, där

tidigare motsättningar från jordelivet nu är överbryggade. 

Dialog från filmens karaktärer kommer att lyftas fram ur valda punkter från de scener som analyseras 

(där innehållet anses hålla relevans i relation till frågeställningens besvarande). Mina egna reflektioner 

kring dialogen tas upp, utan att påbörja en vidare diskussion av dialogtexter på ett filmvetenskapligt 

sätt41.  Att Titan A.E. är animerad  medför att en avgränsning görs på vad i filmen som ges särskild 

fokus analysen igenom. Under letande i metodlitteratur syntes det en röd tråd där böcker om narrativ 

teori behandlar narrativ analys som studiet av kulturobjekt. Metodiken utformas utfifrån verklighetens 

textbaserade kulturella verk (dikter, brev, m.m.). I animerad film så är dialogen inte alltid föremål för 

djupanalys, när den kan användas till att ibland "fylla ut" själva animationen och  bildspråket i scenerna

(vilka i sin tur är mer centrala). Samspelet mellan 'bild-ljud-tal' är viktigare för berättandet än att endast

gå igenom dialogrepliker. 

Således så behandlas dialogen i denna film, dock utan att sätta in den i större teoribyggen om 

filmdialog eller textskapande. Från litteraturvetenskapligt håll så kan mitt valda förhållningssätt stödjas

indirekt; det finns synsätt som medger att lyrik (text) kan tolkas av läsaren även utan hänvisande till 

särskilda teorier42.

Den andra av Wrights komponenter, stil, är den som lättast kan översättas till att studera denna film. 

Exempel på stilelement är filmens använding av kamera, färgsättning och ljus eller ljud. På det visuella 

planet så används t.ex. färger på ett sätt som markerar skillnad mellan människor och andra, där fiender

40  (ungefär, ett delat eng. 'Common Humanity' sinsemellan)
41  Exempelvis att analysera likt: "yttrad dialog X symboliserar koncept Y från vår verklighet...", för att sedan ta upp det i 
en jämförelser utifrån litteraturvetenskapliga teorier om textmottagning... Sådant utelämnas.
42  Elleström, Lars: Lyrikanalys: en introduktion, 118. Studentlitteratur, Lund, 1999
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till människorna och främmande skeppsinteriörer målas med blåa, kyliga färger för att uppfattas som 

kalla och ogästvänliga för tittaren.

1.5.1 Summering av rubriken 'Metod'

Sammanfattningsvis så görs en innehållsidéanalys av filmens narrativa innehåll, på två plan. Filmen 

som sådan gås igenom, med stöd i de olika metodologiska inslagen från Melanie Wright. Av hennes 

komponenter så läggs störst fokus vid att tala om filmens dialog, följt av 'stil' (visuella bilder, färger 

m.m.), medan det bredare området 'Kulturstudier' trimmas ned, kraftigt43.  Utöver detta så utförs även 

lättare 'receptionsstudier', genom mitt eget subjektiva analyserande av extramaterial från filmens DVD-

skiva där vi ser bl.a. flertalet trailers (riktade till en publik som, vid år 2000, ska lockas till att vilja se 

filmen).

1.6 Forskningsläge

Titan A.E. är en science fiction-berättelse, och animerad istället för en spelfilm. Andra spelfilmer som 

utspelar sig i rymden finns redan (känt exempel: Star Wars). Detta fick mig att fundera på om ett 

mindre känt medium – animerad film – fortfarande kan vara ett värt studieobjekt, när det visuella är en 

faktor för berättandet på ett sätt som inte gäller för spelfilm.

Det förs redan en diskussion över huruvida film-mediet kan gynna teologiska studier eller inte. I boken 

Film och Religion så görs ett försök till att utkristallisera vilka sidor som finns i debatten. Tre olika 

modeller skissas upp för relationen mellan Teologi och Film. De två första modellerna föreslår, 

förenklat, att film-mediet antingen ses som irrelevant för teologins område, eller å andra sidan att det 

kan utgöra en rentav unik källa för teologisk reflektion44. 

 Tomas Axelsson menar att  detta leder till en polarisering. Han nämner en tredje modell från Clive 

Marsh, vars synsätt är att filmer och teologi bidrar med var sitt eget, distinkta innehåll. Båda två kan 

43 Titan A.E. uppfattas, av mig, som irrelevant för en analys av sådana komponenter dels på grund av sin orealistiska 
Setting, dels för att karaktärernas personligheter inte presenteras djupare (tittaren måste själv läsa in mer i dem än den 
ytligare presentation vi ges under filmens gång).
44  Axelsson, Tomas och Sigurdsson, Ola:  : Utanför paradiset : Film och religion: livstolkning på vita duken, 64-65. 
Cordia, Örebro, 2005
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överlappa och påverka varandra, eller också inte. Enligt detta synsätt så är teologin och Gud fortfarande

tillgänglig för samhällets allmänt icke-kyrkliga kultur45. David Jaspers kritiserar dock den allmänt 

rådande positiva synen på teologiska filmanalyser. Han menar att filmer i själva verket förvränger 

verkligheten, påverkandes folks tankar i linje med en filmindustri vars produkt kommersialiserats. Man

kan hävda att film gör anspråk på att visa någonting om vår verklighet, men detta ser Jaspers som 

alldeles ett för förenklat påstående.

Något som angränsar generellt till kampen mellan det goda och det onda, är det material som nämns i 

Astrid Söderbergh Widdings kapitel Livet är kort. Hon ger exempel på olika filmer, skildrandes olika 

tidsepoker både ur det förgånga och fiktiva framtida historier, där berättandet i filmerna vill skapa en 

viss stämning. 

Exempelvis så nämner hon så vitt skilda actionfilmer som Armageddon, The Matrix-filmerna och 

Independence day. I The Matrix så slåss den goda sidan mot den onda fienden genom tid och rum 

(mellan flera fysiska dimensioner, samtidigt), till skillnad från hur fienden i Independence Day är 

väldigt tydlig (farliga monster). Armageddon skiljer sig från de två andra genom att filmen illustrerar en

”kamp mot klockan” för hjälten, för att övervinna en asteroid som är påväg mot jorden (dock osynlig i 

själva filmen). Alla tre filmerna har gemensamt att spänningen mellan det goda och det onda är av rent 

”kosmiska mått” - att människans hem, Jorden, måste räddas från fara. Detta leder Widding till att 

jämföra eskatologiska drag, som dessa filmers, med Uppenbarelseboken ur Bibeln46.

Widding talar också om hur filmerna visar eskatologi på olika sätt, och hur eskatologiskt drama är 

bundet till de specifika platser filmerna utspelas på. Hon refererar till den franska filosofen Pail Virilio.

Virilio reflekterar över nutiden genom att peka på vad den helige Franciskus talade om i Solsången 

under 1200-talet; att människan är en liten del av universum. Och, att de kosmiska elementen omkring 

oss, i vårt universum, är ”/.../ i någon mening lika fattiga och utblottade som han själv”4748. Med detta 

så nämner inte Widding just ondskefulla karaktärer, men det hon tar upp angränsar till min första punkt

45 Ibid., 65
46  Söderberg Widding, Astrid: ”Livet är kort”, i: Utanför paradiset : Film och religion: livstolkning på vita duken, 
redigerad av Axelsson, Tomas och Sigurdsson, Ola, 203. Cordia, Örebro, 2005
47 Ibid., 210-11
48 Virilios tankegång känns applicerbar på Science Fiction-genren, om man sträcker ut detta till att innefatta människans 
samspel med spekulativa framtida naturvetenskapliga teknologier.
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om att analysera mening i filmen... Ondskefullheten och filmens berättelse om kampen mot det onda är 

en viktig del av den övergripande värld som människorna i filmen bebor.

För att försöka hitta mer om just Ondska och film så försökte jag söka generellt på forskning där “Evil”

och “Film” sammanfaller. Dara Waldron diskuterar filmers skildrande av ondskefulla karaktärer i 

Cinema and Evil: Moral Complexities and the Dangerous Film. Hon nämner skilda onda karaktärer; 

vissa "faller offer" för det onda, medan andra är ondskefulla fullt ut (t.ex. Hannibal Lecter i När 

Lammen Tystnar). Waldron försöker problematisera genom att göra en distinktion mellan ondska så 

som det förstås när begreppet används i dagligt tal, jämfört med ondskan analyserad ur ett etiskt 

perspektiv4950.

1.6.1. Är kommersiella filmer lämpliga för teologisk reflektion?

Teologen David Jaspers kritiserar andra akademikers användande av filmer för teologiskt arbete. Detta 

har sin grund i en misstro mot filmbranschen [i egenskap av att vara kommersialiserad, min anm.]. Han

är misstänksam mot att teologi försöker utrönas ur populära filmer; hollywoodfilmer tenderar att 

produceras så att filmmediet riskerar att ofta förstärka fördomar [istället för att presentera nyanserade 

bilder, min anm.]51.Kritiken mot filmmediet formuleras från Jaspers håll med att tala om filmer som 

förvrängandes verkligheten, uppvisandes en simulerad och overklig representation av den. Denna 

tankegång ekar i att han fruktar för teologin som  övergåendes till att formas på ett liknande sätt (att 

övergå till en sämre, tunnare 'simulering' av teologisk reflektion) när den inte längre använder sin egna 

röst emot  filmindustrins produkter52. En optimistisk motsatt hållning finns hos Clive Marsh. Marsh 

säger – likt Tomas Axelsson – att film och teologi kan ha utbyte av varandra. Filmer ingår i en icke-

kyrklig kultur, där frågor kan väckas så att teologi-området sätts på prov. Varken filmer eller teologi är 

en exklusiv källa till kunskap om Gud; om så vore fallet, så leder det till att möjliga distinkta bidrag 

49 Waldron, Dara. Cinema and Evil: Moral Complexities and the ”Dangerous” Film., 2. Cambridge Scholars Publishing, 
2014.
50  Waldrons bok väljer ut särskilt laddade filmer, många som bannlysts i olika länder för att de varit så kontroversiella, 
men även mer allmän kristendomsbaserad diskussion och en genomgång av olika teorier om ondskefullhet – utifrån 
Augustinus – förekommer.
51  Sigurdsson, 66-67
52  Ibid., 67

16



från respektiva sida utestängs från att kunna föra sin talan. Om teologin och filmens värld skiljs åt helt, 

så öppnar det upp för att religiös filmtolkning lämnas kvar åt den subjektiva individen; så som religiös 

trosuppfattning hör till en social gemenskap (och inte endast en individ), så bör filmtolkning förhålla 

sig till den religiösa gemenskapen53. 

En tredje position skådas i begreppet cinematisk teologi, från teologen Gerard Loughlin. Antandet görs 

att filmer de facto spelar roll för teologisk reflektion; närmare bestämt, att en enskilt skapad 

filmprodukt och större offentlig institution samspelar, i vad som presenteras för tittarna. Skapandet av 

en film innebär redigering och klippning där delar sammanförs till helheter54. Detta bildar relationer 

mellan det ihopklippta materialet och åskådarna av detsamma; film är i Louglins mening något som 

kan agera medium för transformationen av personers själar (varför de ska analyseras som 

filmproduktioner och sociala institutioner)55. 

Loughlins kritiska teori om"cinematisk teologi" har inslag av Jaspers och Marsh; en polemisk kritisk 

granskning (Jaspers) jämsides med optimism om filmmediets möjligheter (Marsh).

 1.7 Disposition

Först gås filmens handling igenom i stora drag. På det följer en analys av valda scener ur filmen, inom 

ramen för besvarandet av uppsatsens frågeställning. Rubrikerna är sorterade efter typen av innehåll som

främst avhandlas, av dialog eller rent 'filmiska drag', såsom färger56. Efter analysen summeras det som 

analysdelen funnit. Uppsatsen avslutas med en kortare diskussion om filmmediet och teologiska 

studier.

53  Ibid., 64-65
54  … Vilket Loughlin liknar vid unionen mellan Skaparen – Det Skapade.
55  Ibid., 68-69
56 Dock så syns dessa olika komponenter självklart parallellt med varandra, per scen (uppdelningen görs för att underlätta 
för läsaren).
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2. Bakgrund

Titan A.E. utspelar sig i ett framtida universum, med handlingen utspelad mellan år 3028-3044. Den 

utomjordiska rasen av rymdvarelser kallad "Drejer" genomför en attack på planeten Jorden. 

Människans planet - hennes hem - förstörs helt i attacken. Mänskligheten lyckas med att fly - och 

överlever som utspridda, i åtskilliga mänskliga 'kolonier'. I förhållande till andra rymdvarelser – 

människorna bor tillsammans med olika typer – så ses människor på som ett lägre stående 'nomadfolk'. 

Föremålet "Titan"

Detta föremål, som alla söker att ta makten över, beskrivs korthugget precis vid filmens början. Titan 

beskrivs som ett led i den mänskliga framgångssagan, som ett nästa steg efter människans förmåga till 

att t.ex. klyva atomen eller använda sig av elden. Eftersom forskningsprojektet Titan avbröts, så gick 

man miste om chansen att ändra mänsklighetens roll i universum. Dess potential visste inga gränser då 

det hela var ett "testament to the limitless power of human imagination"57. 

Vid slutet av filmen får vi se att Titan används för att skapa nya världar (nya planeter) genom att den 

utför 'terraforming', skapandes nya ytor ur energi som upptagits av föremålet58.

2.1 Karaktärer

Cale Tucker

Cale är filmens protagonist. Han är son till forskaren Sam Tucker, som är den huvudforskare på det 

projekt som forskade fram föremålet Titan, som filmens handling kretsar kring. Cales far gav honom en

ring att beskydda, med ledtrådar till hur Titan kan nås. Han syns först som ett litet barn i filmens 

öppningsscen, för att senare figurera som närmare 20 år gammal i resten av filmen. Vi får inte veta 

något om Cales mor; huruvida hans föräldrar är skilda (eller fadern, en änkling) får vi inte veta något 

om. Som protagonist så har Cale en matchande personlighet; snäll, men också lite envis.

57 Titan A.E. (2000). [DVD]. 00:43-1:00
58 Drejerna förintas kollektivt och absorberas upp av Titan som "bränsle", i egenskap av att deras kroppar består av ren 
energi. (Detta utgör deras enda egentliga akilleshäl)
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Utomjordingar (diverse)

Cale får en del följeslagare under filmens gång. En skara utomordiska karaktärer syns, varav ett fåtal 

har egna dialogrepliker. En av dessa är den korta och knubbiga rymdvarelsen Tek. Tek är en 

högintelligent person från den ras han sjä lv härstammar ifrån59 – han arbetade som forskare 

tillsammans med Sam Tucker, för det projekt som skulle komma att bli Titan.

Akima

Akima är filmens enda kvinnliga karaktär. Hennes namn och utseende anspelar på att hon har ett 

japanskt ursprung. Till sin attityd framstår hon som något kaxig och självständig, besittandes en tuff 

och sarkastisk attityd utåt. Filmen introducerar henne med väldigt lite bakgrund/backstory. När Akima 

och Cale möts så säger hon sig ha ett vagt ursprung från en  (för Cale, helt främmande-) 'Space Drifter 

Colony'. Akimas närmaste familj (föräldrar, syskon) strök alla med  när Jordens utplånades; Akima 

själv uppfostrades av sin farmor.

Drejer (eng. The Drej)

Filmens huvudsakliga antagonist är sprungen ur en ondsint utomjordisk ras, kallad Drejer. Deras 

kroppar består av en stark, destruktiv energi, med möjlighet att formas till gående varelser vid behov. 

Den sociala strukturen hos drejerna påminner om exempelvis bisamhällen, där kollektivet av 'drönare' 

svarar mot sin 'bi-drottning'. Själva ledaren för drejerna är tänkt som filmens huvudantagonist – och 

inställd på att utplåna människorna för gott. Karaktären framställs som en slags 'Faceless Evil'; vi blir 

påminda upprepade gånger om att hon återkommande drivs efter att försöka utplåna människorna totalt.

Dock så är bakgrundsförklaringen till hennes personlighet väldigt tunn60.

 Joseph Korso

Joseph Korso är den äldsta av filmens karaktärer. Före 3028 (då Jordens förstördes) så arbetade han för 

USA:s militär, stationerad i Pierce, Colorado för att skydda det pågående Titan-forskningsprojektet. 

Han inleder en vänskap med Cales egen far, Sam Tucker; Sam är huvudforskaren på Titan-projeket. 

59 Filmen ger inte särskilt mycket bakgrundsinformation om de olika rymdvarelsernas skillnader (betraktade som 
biologiska 'raser'/arter). 
60 Varför slutstriden och hennes egen död snabbt föll bort ur minnet hos denna tittare.
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Efter Sams död och flykten från Jorden, så axlar Korso rollen som kapten för ett eget rymdskepp; 

Akima arbetar på samma skepp, under hans order.

2.2 Handling

Vi ser en manlig protagonist, en ung vuxen vid namn Cale Tucker. Cale jobbar på en bilskrot belägen 

på ett asteroidbälte. I öppningsscenen får vi veta att hans far, Sam Tucker, var en av de som forskade 

för att framställa det avancerade föremålet "Titan". Sam överlevde inte förstörelsen av Jorden; däremot 

så lämnade han ett senare meddelande åt Cale. Cale får veta att hans far försett honom med en 

teknologiskt avancerad ring, innehållandes en karta som hjälper Cale att hitta Titan. I sitt meddelande 

till Cale så markerar Sam att mänsklighetens överlevnad hänger på att kontrollen över Titan faller i 

hans händer. Tillsammans med Cale, i sökandet efter föremålet Titan, ser vi den kvinnliga piloten 

Akima. Ytterligare sidokaraktärer är utomjordingarna Preed, Gune och Stith som hör till olika distinkta 

"raser"). Stora delar av filmen utspelar sig i interiörer på en samling olika rymdstationer. En handfull 

platser ses, där en av de mer centrala (huvudsakligen bebodd av människor) bär namnet  "New 

Bangkok". 

Efter mänskligheten tvingats fly undan attacken mot Jorden, så ger Korso upp hoppet om att hitta Sam 

(antagandes att Sam är avliden). Istället söker Korso upp Cale; Cale bär på en ring som han fått frå 

Sam. Ringen kan visa var Titan befinner sig, varför Korso är intresserad av att hitta Cale. Korso agerar 

till en början som något av en mentorsfigur åt Cale, samarbetandes. Under filmens gång så blir han allt 

mer desillusionerad över vad han håller på med, ändrandes sin attityd gentemot människans värde (då 

deras existens numära är så hotad och fragil). Han ansluter sig  därför till drejerna i en kamp om absolut

makt (dvs, kontrollen över Titan och dess avancerade funktioner).

Vid filmens klimax så tar Cale kontroll över Titan-föremålet, och använder det för att utplåna Drejerna 

och den miljö de lever i.Det är avancerad teknologi, med möjligheten att skapa materiella världar ur 

lagrad energi (absorberas ur fysiska ting). Cale använder föremålet så att det absorberar energin från de 

dödade, besegrade drejerna och deras rymdstation; ur detta skapar han en helt ny, beboelig värld (inte 

helt olik vår jords yta (mestadels vatten)) för den kvarvarande mänskligheten att börja befolka.

20



3. Analys av filmens scener 

3.1 Filmens inledning

Berättelsen tar sin början i utkanten av  staden Pierce, i den amerikanska delstaten Colorado. Filmens 

protagonist Cale är i barnaåren, lekandes vid en bäck med en enkel UFO-liknande uppfinning (som han

själv har konstruerat). Leksaken flyger iväg och krossas när den träffar en intilliggande sten. Cales 

pappa Sam dyker upp, bärandes på en allvarsam blick. Cale vädjar om att få sin leksak lagad, vilket 

Tucker resolut svarar nej till. De är tvungna att  ta sig till något säkert ställe, och det inom kort. Det 

görs en kameraklippning där vi i nästa bild närmar oss en högteknologisk landningsbana på avstånd. 

Det meddelas att Drejer, en utomjordisk ras som är fientligt inställd till människan, håller på att 

attackera staden från ovan. Flertalet rymdskepp är redan i full gång med att lyfta, lämnandes omådet. 

Cale frågar sin pappa var alla är påväg någonstans. 

Utan att svara exakt på den frågan, så svarar Tucker ändå att de måste bege sig av också tillsammans 

med alla andra. Plötsligt dyker ett fordon upp, för att plocka upp Cale och Sam. I det sitter dels Tuckers

mänskliga kollega Joseph Korso (senare en av antagonisterna i filmen) men också Tek, en utomjordisk 

varelse som samtidigt är nära vän till Sam Tucker. Ssam lämnar Cale och Korso bakom sig, i ett modigt

försök att manövrera ett stridsflygplan mot Drejerna. Cale överlämnas till Tek (för stunden så agerar 

Tek en lättare sorts 'adoptivpappa', för att föra den otrygge Cale i säkerhet).

3.1.1 Planeten Jorden förstörs 

En kort klippning görs till drejernas ledare, "drejdrottningen" (eng. The Drej Queen). Hennes 

ondskefullhet etablerass genast för tittaren:H hon proklamerar korthugget "Destroy the humans. 

Destroy them all.", varefter angreppen mot staden förstärks ytterligare. 
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Tittarens perspektiv byts till att se ett Drej-rymdskepp sväva kring jordens omloppsbana. Skeppet 

laddar upp en enorm stråle av energi, som avfyras rakt ned mot jordens yta; pulserande energivågor 

börjar omsluta jorden, i ett utsträckt isblått nätmönster. Tucker syns inte till, medans de andra tre – 

Korso, Cale och Tek  – lyckats fly iväg i ett mindre skepp, som för dem utåt i rymden. På avstånd så 

beskådar Cale det som sker bakom dem, med en något ängslig, förfärad blick; planeten Jorden börjar 

upphettas inifrån och förstöras. Sett från ett långt avstånd så syns ytterligare en handfull rymdskepp 

lämna jordens yta. Skeppen svischar hastigt förbi skärmen, transporterandes flyende människor.

I ett väldigt kort ögonblick visas hur en del människor blev kvar på jorden. Mitt i all förstörelse visas 

det hur en del lampor (från vad som ser ut att vara gatubelysning) slås ut och slocknar hastigt, en efter 

en. Jorden exploderar sedan i  småbitar. Förstörelsen får sin final i att en av bitarna som åker iväg 

träffar  månen; kollisionen gör att även den krossas,  och dess bitar ses spridas utmed rymden. Efter 

detta så har filmen introducerats, och en logotyp med filmens titel visas på skärmen. 

3.2 Dialog 

Efter titeln visats så följer nästa scen, där vi ser Cale som vuxen i full färd med fysiskt arbete på en 

rymdstation tillsammans med andra rymdvarelser. Nu så fastställs människors nyfynna sociala status i 

berättelsen. Medan Cale såtr i kö för att stämplas ut, på väg hem från sin arbetsplats med en blandad 

skara av människor och utomjordiska varelser, så fräser någon av sig och yttrar ett  "uppity earth 

SCUM" i Cales riktning. Detta markerar missnöjet kring att människor närvarar på deras område61. 

På detta följer en scen där Cale är på sitt jobb, och serveras lunch  i en matsal. Han sätter sig vid ett 

bord tillsammans med Tek. Påväg mot sin bordsplats, så ekar röster av den ogästvänliga attityden 

frånförra scenen. Små repliker som kastas ut i luften medan Cale går igenom rummet. En konversation 

mellan Tek och Cale tar vid, där Cale vädrar sin frustration över sin situation. En intressant detalj i 

denna scen är hur Tek svarar med att tala om rasen 'Människa' som ett slags 'Den Andre' (men, ur en 

rymdvarelses synvinkel). Han påminner Cale om att människan bär på sin egen historia. 

[Personal arbetandes i lunchmatsal]: He's a disgrace. Those dirty humans.

61 Titan A.E. (2000). [DVD] 8:16
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[Cale går iväg sätter sig vid ett bord och börjar konversera med Tek]

Cale: Treating me like I'm some kind of...

Tek: Human?

Cale: Don't start with that solidarity thing again!

Tek: If you would study your human history as you'd been instructed, you might realise you're not alone out there.  

And you'd be better prepared for the future.

Cale: Well I'll tell you somethin' about your famous future. Every day I wake up it's still the present – the same 

grimy, boring present. I don't think this future thing exists.62 [min kursivering]

Själva ordvalet som Cale gör ter sig signifikant. Saknaden av framtidshopp kan vid en första anblick 

förstås som bunden till det nyfunna dagliga slitet, som  upplevs som en meningslös, repetiv börda. Fast 

det Cale upplever är något större än bara en tristess i vardagen; det uttrycks att han gett upp själva idén 

om en framtid att sträva efter. Cales röst, medan han säger "... let me tell you somethin' about your 

famous future. Every day...", låter något desillusionerad och framförallt bitter. Han och andra 

människors vardag tar plats i en miljö med upplevd animositet mellan olika grupper63.

Denna konversation sätter på ett tydligt sätt själva tonen i vad för slags fenomenologisk mening som 

tynger ned dessa två. Dialogen uttrycker, både i orden själva och sättet de sägs på, hur Cale känner sig 

som individ. Det kontrasteras mot hur Tek upplever deras delade verklighet på ett helt annat sätt; att 

han markerar människors 'annorlundahet'64 gentemot honom själv, vittnar om att vardagen upplevs som 

helt annorlunda de två emellan.

Kort därefter så ser vi i nästa scen hur Cale beger sig därifrån. Han går genom en korridor, i en annan 

del av samma rymdskepp som lunchrestaurangen hör till. Plötsligt blir han påhoppad av två 

aliens/utomjordingar som följt efter honom från cafeterian. För att vara en tecknad film med en låg 

åldersgräns, så är Titan ovanligt mörk65 i sitt skildrande av våldet. Det svingas tydliga knytnävsslag, där

blod utgjuts, utan att kameran tittar bort66. De omringar Cale och sätter i honom i ett stryptag 

(antagligen med intention att misshandla rejält), och nästan väser fram "We don't like your attitude."67. 

62 Titan A.E. (2000). [DVD] 9:37-10:30
63 Rymdvarelserna nyttjar ett diskrimerande språk emot människan Cale, för att markera vilka som har företräde i det 
sociala livet. 
64  (eng. 'Otherness' ringar in betydelsen mer precist) 
65 (eller "mogen", genom att inte låta filmens kamera dölja slagen)
66 En annan, än våldsammare scen visar hur Korso hastigt vränger nacken av en fiende, med ett krasande ljud då den bryts. 
67 Titan A.E. (2000). [DVD] 11:24-59
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Bråket stoppas av att Korso passerar förbi; han springer genast fram till Cales undsättning och slår 

tillbaka mot angriparna. De fångas med ett lasso-rep och binds sedan fast, på golvet. Efter att faran är 

över för Korso och Cale så poängterar Korso hur de två, som människor, är i en prekär situation: 

Joseph: Maybe you haven't looked around, but there arent many of us left. At this rate they'll be reading about us 

in textbooks and displaying our bones in alien museums. 

Cale: Yeah, well, having your planet blown up can have that effect on a species. But maybe I've been wrong all 

these years and it took your speech to make me see it. You've really changed me. /.../" [sagt med sarkastiskt tonfall]

Korso: Oh, man... They've really ground you down.

Cale: Get this straight. I don't know you. I don't want any part of your mission, and I don't need your help with 

these oversized morons.68

Korso svarar på Cales avvisande och sarkastiska attityd genom att påminna honom om farorna; han 

låter en av de f.d. angriparna lossas från sin bindning – som genast jagar Cale  ut ur korridorsrummet. I 

nästan sekvens står Korso med en slug och belåten min (övertygad att han kommer få sin vilja igenom 

med Cale, senare). Vad som tydliggörs i denna scen är att Korso delar Cales upplevda känsla av att det 

nya livet, sans Jorden, känns meningslöst. Att nämna faran i att de alla kan utplånas är ett försök att 

stärka denna ängslan. Detta till trots så vill Cale ändå inte samarbeta med honom. Ur perspektivet 

kring en fenomenologisk meningsfullhet, så ser Cale värde i att bestämt avvisa Korsos närmande. 

Korso, å andra sidan, vill själv se att de två håller ihop69.

Cale och Akima introducerar sig för varandra

Trots vad vi sett tidigare, så följer Cale med Korso till dennes skepp70. Cale får syn på Akima medan 

hon jobbar på en uppgift vid en instrumentpanel. När de presenterar sig för varandra så berättar Akima 

om sitt något diffusa ursprung, och hur hon hamnade i en koloni av omkringdrivande vilsna (eng. 

"Human space drifters"). Cales reaktion är en min av disgust . Tonen i hans röst signalerar hur han inte 

kan undvika att se ner på hennes sociala ställning gentemot honom själv. 

68 Titan A.E. (2000). [DVD] 12:40-13:30
69 Korsos replik med "Oh, man... They've really ground you down. ... sägs med ett halvseriöst tonfall, som om Cale 
gör sig till åtlöje. 
70 [påminnelse från rubrik 2.1 – Karaktärer: Korso är skeppets kapten.]
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I ett senare skede av berättelsen så sitter de båda i fångenskap på Drejernas rymdskepp. Cale uttrycker 

en frustration över hela situationen och att de överhuvudtaget söker efter Titan [minns hur Cale tidigare

uttryckligen avböjde att leta efter Titan, med Korso]. Akima är av en annan åsikt än honom; hon ger sitt

livs bakgrundshistoria, uppvuxen bland sitt eget skepps "Drifter colony"-vänner. Utan att minnas 

särskilt myckt om Jorden, så komer hon ihåg att den äldre generationen berättade om det livet för 

henne. Från detta så har Akima burit med sig de minnen av en svunnen tid som de traderat till henne – 

dessa minnen är det som fått henne att hålla sig flytande när tillvaron känns för jobbig. 

Att stilla denna känsla av saknad, eller "nostalgi" över något hon inte fått uppleva själv, är det som 

driver Akima i kampen om Titan. Akima kristallerar det hon vill kommunicera i dialogrepliken "Once 

we had a home. The Titan is our chance to find one again.". Detta får Cale att fundera över just varför 

Drejerna vill komma åt människorna. Akimas tankegång är att Drejena inte försöker döda dem för att 

hämnas något människorna tidigare gjort, utan istället från en rädsla för det okända – att drejerna 

ogillar tanken på det som människan eventuellt kan bliva och åstadkomma71.

Cale bryter dock inte med sin egen attityd kring det hela, som är utan nostalgi eller vördnad för det som

ligger bakom honom. I en scen där Cale och Akima städar ur ett förråd av saker (något senare i filmen) 

så avfärdar han det de hittar, kallandes allting för 'jordiskt skräp' (eng. "Earth Junk"). Återigen så syns 

Akimas motsatta syn visavi Cale, då hon menar att värdet i att spara grejerna ligger just i att de 

påminner en om det man saknar72.

Till slut så bryts denna saknad, om än kortvarigt. I en scen mot slutet av filmen så kommer Cale och 

Akima över en apparat som spelar upp en lagrad hologram-video, där Cales far Sam har lämnat ett 

meddelande till sin son. Här får tittaren veta att föremålet Titan i själva verket är det skepp som de 

befinner sig i. Skeppet var, sett till sin helhet, det projekt som Sam arbetade på före sin plötsliga död. 

Det byggdes så kraftfullt att dess teknologi kunde användas för att skapa nya planeter [ekosystem]73 - 

vilket är vad Drejerna hindrar, med förstörelsen i filmens öppning.74

71 Titan A.E. (2000). [DVD] 35:00-36:35
72 Titan A.E. (2000). [DVD] 51:24-28
73 Strax innan detta möte så visar en annan scen hur Cale och Akima undersöker ett övergivet labbrum, med tusentals 
lagrade [det vill säga, sparade hemifrån] prover av DNA från olika djurarter.
74 Titan A.E. (2000). [DVD] 1:09:16-49
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Denna senare bit om förmågan att skapa nya världar kan tolkas på flera sätt. Filmen lämnar öppet för 

tittaren att tolka det som spekulerande om framtida vetenskap, medan man ur en religiöst laddad 

synvinkel kan tolka detta som illustrerandes hu människa delaktiggör sig själv i Guds skapelse (eller, 

hur hon blir en medskapare i Skapelsen; väldigt övertydligt i detta fall)

3.2.1 Färgsättning

Merparten av scenerna i filmen domineras av färger som rostigt orange, brunt och metalliskt grått. 

Filmen utmärker sig på två ställen där deta mönster bryts.

 Den första av de två scenerna utspelar sig i filmens mitt, där Cale får reda på sin "utvaldhet" [här går 

det att tolka in en Messias-skildring] då endast han är den som har ett speciellt verktyg75 för att hitta 

Titan. Cale och resten av gänget är alla samlade på utsidan av en planet, vars himmel är nästan blodröd 

i färgen, tillsammans med en mörkröd omgivning. Vid det ögonblick där Cales unikhet poängteras så 

lyser han upp av en guldaktig, gul färg (Vilket får honom att verka "upplyst" mitt bland allt det mörka 

omkring dem)76. Ögonblicket avrundas i att Cale utrycker förvåning och glädje över det som skett, för 

att i nästa stund komma på sig själv saknandes sin avlidna förälder77.

Den andra gången då filmen varierar sig med färgsättningen är i en scen under filmens sista tjugo 

minuter. Cale har tagit sig till det större av rymdskeppen som ska visa sig vara "Titan" (flyendes från 

Korso, som är i färd med att försöka döda honom). Han och Akima står inuti en vid hangar, som är 

täckt av mörker. Cale aktiverar "Titan" genom att ta av sig sin ring och sätta den på ett instrument; 

plötsligt så skiner hela interiören upp av ett varmt, guldaktigt ljus (dess kulör inte helt olik det vi såg 

strömma mot Cale (som nämnts i stycket ovanför detta)). 

75 Cale bär på en ring som var en gåva från hans far. Denna ring aktiveras av månljus ovanför dem så att en slags “DNA-
karta” lyser upp längs Cales arm. Utvaldheten är knuten, om än svagt skildrat, till Cales släkts genetik; Joseph Korso 
förklarar kort att ringen har “kodats in” för att matcha mot Cales DNA.
76 Titan A.E. (2000). [DVD] 03:22-28
77 Korso ses kasta en slug, något lömsk blick i bakgrunden (ståendes bakom Cales axlar).
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3.3 Filmens avslutning

3.3.1 - Dialog

Vid filmens slut så uttrycker både Cale och Akima en känsla av beundran inför den nya planet som står 

framför dem. Akima har fått det hon strävade efter, och kommenterar att den nya platsen ser fantastisk 

ut78.

3.3.2 – Filmiska drag

Cale och Akima ses ståendes på den nyskapade planeten under hällande regn (men, lyckliga över att ha 

vunnit det de strävade efter). Precis när de båda uttrycker hur underbar denna nya plats är, så bryts 

ovädret genom att himlen öppnar sig och släpper in solljus. Därefter så yttras dialogen ur stycket 

ovanför detta. Efter att alla sagt sitt, så zoomar kameran utåt. Nu synliggörs den bördiga jorden för 

tittaren, med en mark täckt av sand och gräs (omslutet av en vattenmassa med blått hav). Kameran 

zoomar sedan ut så långt att hela planeten "Bob" syns på långt avstånd79. 

Sedan kommer den avslutande filmsekvensen som visar på hur den meningsfullhet som saknats, nu 

kommit tillbaka80. Rymdskepp fulla med mänskliga passagerar närmar sig Bobs yta. Vi ser en mångfald

av folk med olika etniskt ursprung och hur lättade passagerar tittar ut mot marken med förväntansfull 

blick. Iochmed detta så har Cale skapat ett nytt hem för mänskligheten, för alla  männskor som 

anländer dit. I filmens övergripande narrativ så har nu den tidigare "mänskliga diasporan" upphävts en 

gång för alla. 

Det sista som visas innan eftertexterna börjar rulla, är texten"New Earth [Planet Bob]", i samma 

typsnitt som titeln vi såg i filmens öppningscen81. Detta filmslut får mig att urskönja en likhet med 

bibliskt innehåll; närmare bestämt, det teologiska innehållet hos LDS82. Skildrandet av en ny, 

grönskande planet som görs tillgänglig för alla människor påminner om mormonsk teologi, som talar 

78  Cale svarar jakande och håller med henne, vilket skiljer sig från hans tidigare nedslående attityd (t.ex. i tidigare nämnda 
scenen där han kallade bråte för 'Earth Junk').
79 I grova dag så kan det ses likheter med verklighetens satellitbilder av Jorden.
80 Den mer objektiva, “teoretiska” meningen, för  mänskligheten som sådan.
81 ... Vilket slutgiltigt fastställer existensen av deras nya hem.
82 (En påminnelse till läsaren av denna text om att filmens regissör och animatör Don Bluth bekänner sig till mormonsk 
kristendom)
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om hur Jorden ska återfå sin forna prakt och ursprungliga Eden-lika karaktär83. Detta är samtidigt en 

öppen tolkning från min egen sida, då filmen sedan inte skildrar någon epilog, eller t.ex. övernaturliga 

inslag, där religiösa drag skulle kunna utmärka sig tydligare.

 3.4 Joseph Korso: eller, filmskurken och dennes narrativ i relation till det 
goda

Vid filmens början så syns Korso tillfälligt, som en militär kollega till Sam Tucker på dennes projekt 

kring Titan. Efter introt så hoppar filmen framåt i tiden så att flertal år har passerat, då Cale är vuxen 

(och Korso ännu äldre än innan, när Cale var i barnaåren). På grund av filmens längd så syns inte en 

utstakade process i Korsos omvändning till den mörka sidan, men  förutsatt att han var på Sam och 

Cales sida i början så syns kontraster tydligt i senare dialog.

Halva filmens längd igenom, så varseblir tittaren hur Korso ändrat sin karaktär så att han söker efter 

Titan ur egen girighet. Det avslöjas att han ingått ett avtal med drejerna, en affärsöverenskommelse, där

båda parterna förhandlat så att Korso hjälper drejerna till makten mot belöning i pengar84 Detta 

exponeras under en konversation med drejernas drottning (via en sorts kommunikationslänk) som Cale 

tjuvlyssnar på. Cale tillfångatas av vakter, och tas till det rum Korso befinner sig i. En ganska så 

misantropiska attityd uppenbarar sig från Korsos sida. Följande dialog äger rum:

 Korso:[---]...the human race is outta gas. It's circlin down the drain. It's finished. The only thing that 

matters is grabbin' what you can before someone else beats ya to it.

Cale: No, I don't believe that.

Korso: Then you're even more like your father than I thought... a fool.85[min fetning]

Korsos egna människosyn synliggörs på två plan, på nivån av teoretisk mening [om den 'mänskliga 

rasen' i stort] resp. fenomenologisk mening [hans nedvärderande bedömning av Cale som naiv]. Vid ett 

senare tillfälle i filmen cementeras hans synsätt ytterligare, i en scen där Cale och Akima vädjar till 

honom att skona dem:

 Cale: Don't do this. This ship is all we have left. Doesn't that mean something to you?" 

83  Riskas, Thomas J.: "New Heaven and New Earth", i: Encyclopedia of Mormonism. 3. uppl. 1009. Macmillan, New 
York, 1992. Tillgänglig: https://archive.bookofmormoncentral.org/node/496 [hämtad 2017-12-29]
84 Titan A.E. (2000). [DVD] 51:42-52:00
85 Titan A.E. (2000). [DVD] 52:35-38
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Korso: Sorry, kid. World blowin' up changes a man. [---] You can't beat The Drej, they're pure energy. Face it 

Cale. You've lost.86 

Återigen, så ser vi hur den föregående förstörelsen av Jorden ("World blowin' up...") har sin påverkan 

på Korsos egna tankegångar, kontra den uppgivne Cale eller Akimas saknad.

Vid slutet av filmen sker en omvändelse hos Korso, där han tycks visa på ånger och ändrar sin 

inställning. Under sina sista ögonblick vid liv, så visar han en nyfunnen anda av att ta människans sida 

på nytt. Den slutgiltiga striden mellan Cale och Korso håller på att sluta med att Korso siktar mot Cale 

med ett vapen, redo att skjuta; Korso siktar istället bakom Cales axlar, varvid kameran flyttar fokus åt 

sidan och vi ser en utomjording träffas  av skottet. Korso utbrister ett mera hoppfyllt "Maybe we can 

besat them afterall!"87. Narrativet för Korso får dock sitt slut i att han självuppoffrar sig, om än 

ofrivilligt. I en senare scen där rymdskeppet håller på att explodera, och det återförenade sällskapet flyr

iväg så räddar han de andras skinn genom att uppehålla de kvarvarande angriparna. Korso själv är illa 

skadad88, användandes sina sista kvarvarande krafter för att slå tillbaka mot de drejer som försöker gå 

efter Cale och de andra.

Korsos död är ofrivillig och något tragisk, på så sätt att han visar på att vara en ändrad man i sina sista 

stunder av livet. Hans bortgång medför dock att de övriga de facto räddas från att stryka med i det 

exploderande rymdskeppet som de flyr ifrån. Således så är Korsos självuppoffrande narrativa slut en 

förutsättning för det lyckliga filmslutet. Detta gör att Korsos egna ondskefulla narrativ bidrar till den 

instrumentella meningsfullhet hos mänskligt liv, som Audi talar om89, iochmed att hans negativt 

förstådda öde ändå skänkte en värdefull nytta åt den överlevande, goda sidan (i berättelsen sedd till sin 

helhet). 

3.5 Trailers (extra-material)

Trailer A

86 Titan A.E. (2000). [DVD] 1:10:00
87 Titan A.E. (2000). [DVD] 1:16:31
88 Med väldigt synligt blod som följd; återigen, filmen räds inte detaljer (med tanke på dess åldersgräns).
89 Se instrumentalt resp. intrinsikalt värde [av meningsfullhet], under rubriken Termen 'Meningsskapande', sektion 1.4.1.
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Den första av trailrarna, Trailer A, är drygt två minuter lång. Den summerar handlingen grovt, genom 

att först visa attacken mot jorden i någr sekunder, följt av att Cale och Akima sitter och pratar om hur 

Drejerna är ett hot mot dem. Sedan övergår allting till att bli fullt av relativt kontextlös action, med 

fartfylld musik till ihopklippta jakt- eller explossionsscener (som skiljer sig från tempot i den faktiska 

filmens jaktscener, vilka är något långsammare).

Trailer B

Denna trailer är en halv minut längre än den föregående. Här vinklas filmen som en episk berättelse. 

Actionfyllda bilder klipps ihop, och texten "Humans are homeless" svischar förbi skärmen hastigt. 

Soundtrackets huvudlåt Cosmic Castaway hörs i bakgrunden, till en ihopklippt samling av scener som 

får narrativet att verka främst som om Cale och Akima bekämpar farorna i filmern för att skydda 

varandra.

TV-reklam: två "TV Spots"

Två kortare TV spots finns med på skivan, som är ca trettio sekunder långa med avsikt att snabbt fånga 

tittarens uppmärksamhet. Den första av de två kallas för "Journey". Filmen presenteras som ett 

spännande reseäventyr; bilder med Cale, Drejer och rymdskeppsstrider blandas med jublande rop (från 

en annan scen ur själv filmen, där någon lyckas ta ner ett fiendeskepp under en jaktscen). Här syns inga

djupare existentiella 'övertoner', frånskilt övriga trailers90. Den andra "TV Spot"-trailern heter Get off 

the Planet. Denna trettio sekunder ihopklippta film lyckas med att skala bort det mesta av vad Titan 

A.E. egentligen presenterar. Ett montage av flygscener (med väl valda nära-döden-tillfällen, för extra 

spänning) radas upp. Speaker-rösten i trailern talar upprymt, och bildtext flimrar förbi sägandes "Get 

off the planet... Now... The future is extreme"91.

Den ton som sätts i tevereklamfilmerna är väsensskild från både filmens större trailers och den 

slutgiltiga filmen. Fartfylld action och spänning får filmen att framstå som något helt annat än 

90 … Som istället betonar det allvarliga med skildrandet av hemlöshet-för-människorna. 
91 Titan A.E. (2000). TV Spot “Get off the planet” (extramaterial). [DVD]. 03:45-04:13
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egentliga, mer ödesmättade, berättelsen. Varken trailers eller TV spots lämnar utrymme åt att 

introducera filmens övriga karaktärer (några syns i bild i Trailer A/B, men inte mer än så), vilket sparas 

till själva filmen.

4. Sammanfattning

4.1 Resultat 

Dialogen i filmen visar på en övergripande teoretisk [eller, mer objektiv] resp. fenomenologisk 

[subjektiv] meningsfullhet uttryckt av karaktärerna. Under berättelsens gång så görs en resa där 

huvudpersonen Cale övergår från att känna en uppgivenhet över allting, till att återigen känna att 

tillvaron är positivt värdefull (efter att ha räddat sig själv och sina kamrater, samt återställt ordning i 

världen genom säkrandet av deras nya hemplanet). Detta sker på en fenomenologisk nivå för Cale 

själv; andra karaktärer, såsom den lite mer mångsidigare filmskurken Joseph Korso, reagerade på 

annorlunda sätt under filmens gång. Intrigen mellan framförallt Cale och Korso92 vittnar om 

splitten/uppdelningen mellan dessa två existentiella dimensioner som 'meningsfullhet' kan upplevas 

inom. Korsos fällda omdömen om mänskligheten som förlorad (ledandes till en nihilistisk sida av 

honom själv) görs på nivån om teoretisk mening, med syfte att försöka "vinna över" Cale till att tänka 

som Korso själv. Vad beträffar Korsos eget narrativ i filmen, så överger han sin människo-ogillande 

[nästan nihilistiska] sida och tidigare girighet i att hjälpa Drejerna mot betalning, dock när det är 

alldeles för sent – varför han dör en hastig död som en 'självuppoffring' åt Cale och de övriga. 

Färgsättningen i scenerna är ganska så uniform filmen igenom, förutom på väl valda ställen där 

kontraster av Ljus–Mörker eller Värme–Kyla93 för särskilja väsensskilda saker från varandra.

 Narrativets slut kan tolkas som ett upprätthållande av Guds skapelse, på så sätt att världens 

beskaffenhet [den nya planeten kontra den tidigare "exilen" som människorna genomlever] har 

92 (men även övriga karaktärer; kom ihåg att Akima var mer driven att finna Titan än Cale själv, till en början)
93 Illustrerat genom att Drejerna och alla för människan 'främmande' rymdskepps-interiörer  ritats I färger som kyligt blått, 
eller rostbrunt och metalliskt.
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betydelse i sig Inom Titan AE:s ramar ser vi att mänskligheten själv agerar medskapare, själva 

bringandes sig den 'gudomliga' verkligheten åter (deras värld som de lever i har räddats ur sitt tidigare 

tillstånd av meningslöshet). Detta, i kombination med det visuella i slutscenen där en ny, frodande 

planet94 är skapad åt människorna, får mig som observatör att göra associationer till scenariot med den 

'Nya Jorden' , från Upp 21:1 i Bibeln. Som del av min hermeneutiska förförståelse av filmen, så utgör 

bakgrunden om att dess regissör är mormon en viss påverkan; varför jag läser in den särskilda 

versionen om 'Nya Jorden' där människan är aktivt deltagandet, enligt mormonernas tolkning av 

Bibeln95.

En annorlunda ton sätts i filmens trailers96, där både filmens tempo och handling framställs i annan 

dager, mer likt vanligare actionfyllda filmer (med den faktiska filmens tyngre, mörkare97 tema 

undangömt i en del av fallen).

4.2 Så är teologi förenbar med film? Diskussionen kring David Jaspers i ett nytt 

ljus

I inledning av denna uppsats så gick jag igenom kritiken mot filmbranschen från teologen David 

Jaspers, vars åsikt är att den kommersialiserade naturen hos filmproduktion urvattnar det teologiska 

innehållet [varför han anser att områdena är nästintill oförenliga]. Under analysen av just denna film, 

Titan A.E., så är jag inte benägen att hålla med honom. Titan är både regisserad och animerad av en och

samma person, Don Bluth. Filmens svaghet ligger i att den introducerar tittaren för olika koncept, utan 

att ha tid för att utveckla dem ytterligare. Med det sagt, så har filmen ett bildspel och  användande av 

animationsmediet där färger och händelseskeenden är noggrant avvägda98. Blickandes bakåt på allt som

skådats i genomgången av filmen så landar jag mest i den ståndpunkt som Gerard Loughlin intar; 

94  [Värld, 'Jord']
95  Don Bluths egen mormonska kristna tro uteblev ur analysen (det hittades ingen  information, exempelvis från interjvuer,
om hans egen trosuppfattning). Filmen skildras på ett sätt som gör att både teister och en sekulär publik kan uppskatta 
berättelsen, då ingen uppenbar symbolik ur en särskild religion  (eller referenser till religiösa figurer) görs. 
96 (se den kortare receptionsstudien under rubrik 3.5)
97 En parentes kring våldsskildran (apropå att filmen är mer mörk än genomsnittet, med tanke på den satta åldersgränsen) 
tas upp i början av 3.2.
98 (Kort påminnelse om vad som skrevs under 'Material', där detaljrikedomen omnämns I Director's Commentary)
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nämligen att produktionen av film och industrin/dess mottagande av publiken båda hör intimt ihop. Allt

innehåll som redogörs för i analysdelen av denna uppsats, är till stor del existerandes tack vare att Don 

Bluth – en mormonsk kristen – varit den som ansvarat för regisserandet av det som blev slutprodukten. 

Så filmer som medium kan, enligt mig, lämpa sig för teologisk reflektion99. 

5. Konklusion

Denna uppsats har undersökt hur en fantasifylld Science Fiction-film som denna kan skildra hur 

människan upplever mening i sin tillvaro. Arbetet planerades i syfte att göra en filmanalys som försöker

träda ny mark, där det vidare begreppet 'meningsfullhet' (och även 'meningsskapande') försöks skådas i 

det som huvudkaraktären går igenom, men än mer hos 'mänskligheten' i ett vidare perspektiv. 

Frågeställningar är besvarade, på så sätt att de två begreppen teoretisk resp. fenomenologisk mening100 

har kunnat observeras på olika håll under filmens gång. Bifrågan om ondskefullhetens roll i narrativet 

besvaras genom analysen av det Joseph Korso går igenom, skiftandes synsätt och förhållningssätt till 

de vänner som han gör till sina fiender.

Under tiden som analysen genomfördes så var det en ständig fråga om att utvärdera vad i filmen som 

jag behandlade. Insamlandet av teori- och metodmaterial väckte ofta nya frågor där Titan A.E. som 

animerad film ibland fick ett övertag; ska fokus ligga mer på att gå igenom storyn i filmen, eller att 

rikta in sig ännu skarpare på det filmtekniska (animation, bildspelet osv)? Något som utmanade en 

under processen av textförfattandet var att försöka utvinna så mycket det går av en enda, enskild film; 

för de som gör liknande studier i framtiden så kan det underlätta att jämföra en handfull filmer mot 

varandra101.

99 Med detta sagt så hade Titan A.E. eventuellt kunna realiserats än tydligare, under andra förutsättingar (se det som nämns 
kort under 'Material', t.ex. produktionsprocessens tidiga övergång från spelfilm till animerad).
100 [användna för att precisera vad för meningsfullhet som karaktärerna själva refererar till]
101 Dock så motiverar jag detta val med att mitt arbete delvis präglas kring att Don Bluth själv genomsyrar denna film till 
så stor del.
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