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Abstract 

Title: “Doctor, use the Force” – A phenomenographic study of individuals’ stories about their 

religious interests in Temple of the Jedi order and Whovianism 

In this paper I have studied the two new religious phenomena, Temple of the Jedi Order and 

Whovianism, based on the cognitive concept of man dominated by schemas that characterize 

the outcome of adequate response to new situations. This principle is about how man faces 

new situations through old knowledge and experience of similar events. For this study, I 

analyzed selected stories in which individuals describe their religious interest and 

involvement in the Star Wars movies, and the related religious community Temple of the Jedi 

Order, as well as the television series Doctor Who, with the associated religious community 

Whovianism. This study was inspired by phenomenographic method by which researchers 

focus on the perceived and how it is conveyed in the respective story. The results of this study 

show that new religious phenomena, such as the Temple of the Jedi Order and Whovianism, 

can be explained using the theory of cognitive schemas.  The study shows that the individuals, 

whose stories have been examined, use ancient knowledge and experiences on the different 

aspects conveyed by Star Wars and Doctor Who and through this a new religious community 

is born. 

 

Nyckelord: kognitiva scheman, fenomenografi, religion, cognitive schema, 

phenomenographic, science-fiction, Star Wars, Doctor Who 
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1 Inledning 
 

Under de tre terminer som jag har läst religionsvetenskap har jag kommit att utveckla ett 

intresse för barn och ungdomars olika identitets-, och meningsskapande processer när det 

kommer till religion och andra livsåskådningar. Våren 2014 skrev jag en uppsats om just detta 

ämne. Det fokus som arbetet vilade på var menings- och identitetsskapande processer i 

förhållande till populärkultur och då genrerna science fiction och fantasy filmer och tv-serier. 

En fråga som jag ställde mig när arbetet var klart var att om tv-serier och filmer idag kan ge 

upphov till meningsskapande eller en livsåskådning, vad kan då egentligen klassas som 

religion – vad kan inte klassas som det? Jag har valt att inte skilja mellan begreppet religion 

och begreppet livsåskådning då jag anser att båda ger upphov till en känsla av mening med 

livet och tillvaron som vi människor befinner oss i.  

Tidigare forskning har visat att imitationer är vanligt förekommande och det är också ett ämne 

som dominerat de senaste årens receptionsstudier. Min kritik till denna forskning är att är att 

forskarna inte har fokuserat i någon större utsträckning på vad som ”händer efter”, det vill 

säga vad som egentligen uppstår när dessa individer som känner så starkt för en film eller tv-

serie mobiliserar sig och sociala grupper upprättas. Likaså vad som egentligen händer från det 

att dessa individer har tagit del av antingen en film eller tv-serie med ytterst begränsad 

”religiös input”, men ändå resulterar i en ”religiös output”. Det skapas en ny religiös 

gemenskap. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

I denna studie undersöker jag principer för religiös innovation, eller närmre hur begränsad 

”religiös input” kan resultera i omfattande ”religiös output”.
1
 Jag har valt att studera de två 

relativt nya gemenskaperna Temple of the Jedi Order och Whovianism. Detta gör jag genom 

att studera utvalda individers berättelser om deras religiösa engagemang, i ljuset av teorier om 

                                                           
1
 Med religiös input och religiös output menar jag på att ursprungsmaterialet, i detta fall film och tv-serie, inte 

har en religiös prägel i själva berättelsen utan tittaren tillskriver en religiös prägel till materialet efter att ha 
tagit del av det.  



5 

 

hur vi människor skapar nya föreställningar utifrån redan etablerade mallar i våra sinnen. 

Följande frågeställningar kommer besvaras:  

1) Hur presenterar individerna sitt intresse för Star Wars och Doctor Who?  

2) Vilka skillnader respektive likheter förekommer i redogörelserna för det religiösa 

intresset? 

3) Hur kan dessa berättelser ses i förhållande till tillämpad teori för denna studie? 

1.2 Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt är min ambition att belysa den tidigare forskning som förts när det kommer till 

hur science fiction-berättelser (såsom filmer, tv-serier och böcker) kan användas i 

utvecklingen av en religiös gemenskap. Då detta område är väldigt underforskat har jag valt 

att titta på vad tidigare forskning behandlat angående människans medskapande samt 

emotionellt engagemang vid såväl filmer och tv-serier och fenomenet fanfiction. 

1.2.1 Människans individualisering och det utsträckta jaget 

Att dagens populärkulturella utbud av filmer och tv-serier har en påverkan på människan är 

ingen ny diskussionspunkt. Hur dessa kulturella fenomen påverkar människan vid moralisk 

reflektion diskuterar religionssociologen Tomas Axelson i sin artikel ”Religion, populärkultur 

och demokrati – När filmer blir utgångspunkt för moralisk reflektion och samhällskritik” 

(2012). Axelson diskuterar frågan hur de tankeprocesser som väcks i samband med tittandet 

på en film påverkar en persons grundläggande värderingar och moraliska ställningsstagande 

gentemot samhället. Att titta på en film eller tv-serie väcker ofta ett emotionellt engagemang 

hos tittaren, vilket i sin tur resulterar i att tittaren börjar utforska sig själv i förhållande till de 

värderingar som förmedlas via filmen eller tv-serien. Forskaren nämner exempelvis i artikeln 

en kvinna som uttryckte sin avsky mot mänskligheten efter att ha sett filmen Avatar (Axelson 

2012: 1). Vad som kunde urskiljas i kvinnans kommentar var en kritik mot samhället där 

omhändertagande och gemenskap inte är något som värderas i lika stor utsträckning som i 

Avatar.  

Axelson (2012) argumenterar för att populärkulturella fenomens inflytande på samhället kan 

ses i förhållande till den ökade individualiseringen som präglar dagens samhälle. Likaså det 

ökade engagemanget när det kommer till personlig utveckling och förverkligandet av 

drömmar. Forskaren betonar begreppet självreflexivitet och menar att film kan ses som en 
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resurs när det kommer till vägledning samt stimulera människan till att reflektera sitt 

engagemang i olika sätt att se på omvärlden (Axelson 2012: 5, 8).  

I Bilder av självet – Vardagslivets förändring i det senmoderna samhället diskuterar 

socialpsykologen Thomas Johansson (2002) om att gränsen mellan det som är privat och 

offentligt suddas sakta ut i takt med samhällets utveckling och det ökande användandet av 

olika medier. Detta utgör nya förutsättningar när det kommer till skapandet av själva jaget, 

det som en person anser är sin identitet. Johansson (2002) argumenterar för att ny typ av 

subjektivitet håller på att växa fram som kan förklara de nya processer som sker i människans 

identitetsutveckling, det som forskaren benämner som det utsträckta självet (Johansson 2002: 

168). Begreppet förklaras som ett jag som växte fram ur medievärldens alla möjligheter till att 

laborera med olika identiteter och självuppfattningar (Johansson 2002: 180). Detta innebär att 

människan idag har fått ett så kallat mellanområde för utvecklingen av en identitet och 

fantasi. Detta mellanområde kan förklaras som ett område i människan där individens 

kreativitet får komma till utlopp. Enligt Johansson (2002) främjar detta en kreativ utveckling 

hos människan.  

Både Axelson (2012) och Johansson (2002) diskuterar vad dagens olika populärkulturella 

fenomen egentligen har för påverkan när det kommer till människors imaginära utveckling, 

och i samband med detta, också verklighet. Mellanområdet som Johansson (2002) diskuterar 

kan ses som den plats där ord och bilder från exempelvis filmer och tv-serier lagras och de 

mentala bearbetningarna av vad som egentligen förmedlas är igång.  

1.2.2 Människans behov av moraliska ramverk och wishful identification 

Dalquist, Lööv & Miegel argumenterar i sitt kapitel “Trollkarlens lärlingar – fantasykulturen 

och manlig identitetsutvecklig” i antologin Att förstå ungdom – identitet och mening i en 

föränderlig värld (1992) att i en fantasyberättelse finns det alltid en karaktär som är i större 

utsträckning mer utmärkande än andra karaktärer, rätt på alla sätt och inom alla områden och 

vinner andra karaktärers förtroende och kärlek. Denna karaktär brukar benämnas som hjälte 

och det är ingenting som karaktären föds som, utan blir (Dalquist, Lööv & Miguel 1992: 42). 

Inom dessa genrer förs det ständigt en kamp mellan goda och onda krafter, rätta och felaktiga 

handlingar, precis som i det vardagliga livet menar författarna. Hjälten i berättelserna utgör ett 

moraliskt ramverk för åskådaren eller läsaren och hjälper denne till att hantera situationer i 

vardagen där ett moraliskt ställningstagande behöver göras. Hjälten i berättelsen visar på det 

rätta och moraliska handlandet (Dalquist, Lööv & Miguel 1992: 49).  
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I artikeln ”Young adults’ wishful identification with television characters: The role of 

perceived similarity and character attributes” skriver Cynthia Hoffner & Martha Buchanan om 

unga vuxnas dragning till fiktiva karaktärer. Begreppet wishful identification står för det 

stadiet då en människa känner en önskan och strävan efter att se ut och agera som sin 

favoritkaraktär (Hoffner & Buchanan 2005: 325). Vid tidigare diskussioner av människan 

som en social varelse och människans ständiga strävan efter sociala band, argumentar Hoffner 

& Buchanan att individen som tittar på en film eller läser en bok skapar sociala band med de 

karaktärer som kommer till uttryck i berättelserna, på samma sätt som de gör vid formandet 

av relationer i övriga livet; det ska inte ses som en annorlunda process (Hoffner & Buchanan 

2005: 326). Detta antagande kan jämföras med Dalquist, Lööv & Miguels (1992) tanke om 

karaktärer som moraliska ramverk som påverkar individers utveckling. Människor formar sig 

själva gentemot andra. Detta kan påverkas av bakomliggande tankar om personliga 

belöningar, exempelvis en positiv personlig utveckling och tanken om det rätta handlandet. 

Denna psykologiska process präglas av olika imitationer som individen gör vilket resulterar i 

liknande beteende eller försök att bli som den karaktären de favoriserar i favoritprogrammet. 

Beroende på hur ofta samt hur djupt detta beteende blir hos individen, tenderar också 

individen att bli som den imiterade karaktären. 

1.2.3 Människan som prosument 

På senare år har fanfiction kommit att bli alltmer populärt. Sanna Persson i 

Nationalencyklopedin förklarar begreppet fanfiction som ”fanfic, berättelser skrivna av 

amatörförfattare som bygger vidare på originallitteratur och karaktärer från spel, böcker, 

filmer, TV-serier m.m” (Persson 2015). Detta fenomen tillkom då läsaren, spelaren eller 

tittaren vill ha mer utav ursprungsberättelsen, vilket resulterar i att individen utvecklar vissa 

händelser och att dessa händelser präglas av andra perspektiv än vad de först kom i uttryck i. 

Christina Olin-Scheller, fil.dr i litteraturvetenskap, och Patrik Wikström, fil.dr i 

medievetenskap, behandlar detta ämne i sin bok Författande fans – Om fanfiction och elevers 

literacyutveckling (2010). Författarna argumenterar att omskrivandet av redan kända verk är 

ingenting nytt, utan snarare en del av människans kultur, ”att sätta andra människor på 

piedestal och se upp till och dyrka dessa som idoler är troligtvis också ett mänskligt beteende 

med rötter långt tillbaka” (Olin-Scheller & Wikström 2010: 8).  

Personer som både producerar och konsumerar material benämner författarna som 

prosumenter (ett sammanslaget begrepp av de två orden producenter och konsumenter, Olin-

Scheller & Wikström 2010: 15). Individer känner inte en tillräcklig tillfredsställelse genom att 
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enbart konsumera exempelvis filmer eller tv-serier, utan vill också vara med i själva 

skapandet av dessa. Genom detta skapande tillåts individer pröva alternativa identiteter.  

Tillgängligheten av fanfiction har ökat i takt med utvecklingen av Internet. Olin-Scheller & 

Wikström (2010) tar upp Internetsidan fanfiction.net som är en samlingssida för alla typer av 

fanfiction-berättelser. Medlemmarna kan ladda upp egna berättelser, läsa andras och även ge 

feedback på dessa berättelser. Författarna skriver att genom detta utbyte av berättelser samt 

möjligheten till att ge feedback till andra, upprättas också gemensamma tolkningsramar för 

ursprungsberättelsen (Olin-Scheller & Wikström 2010: 27). 

I artikeln ”Fanfiction as imaginary play: What fan-written stories can tell us about the 

cognitive science of fiction” skriver forskaren Jennifer L. Barnes (2015) att människans 

skapande av berättelser (fiktion) tidigare har förklarats genom tanken att människan bär på ett 

kreativt och imaginärt tankesystem, vilket resulterar i djupa och välskrivna berättelser. Barnes 

argumenterar för att detta är felaktigt och att alla människor bär på egenskapen att kunna 

skapa berättelser och fiktiva verkligheter. Barnes argumenterar för att fanfiction är en del av 

människors sätt att ge utlopp för känslor och emotionellt engagemang. Barnes menar att 

människan har en förmåga att känna empati för karaktärer i filmer, känna rädsla vid tittandet 

på en skräckfilm, även att tillskriva ett kön på hybrider som i berättelsen aldrig nämns tillhöra 

ett specifikt kön.  

1.3 Teoretisk anknytning och tillämpning   

Människan möter nya situationer med gamla erfarenheter och kunskaper. Detta tankesätt är 

vanligt förekommande inom kognitionsvetenskapen där forskare talar om att erfarenheter 

hjälper människan att såväl möta som ta sig an nya situationer som hen inte tidigare varit med 

om. Olav Hammer, som är professor i religionshistoria, och religionsforskaren Jesper 

Sørensen argumenterar i Religion – människors medvetanden och samhällen (2010) för att 

dessa mentala processer som sker kan förklaras som att människan är dominerad av olika så 

kallade scripts. Dessa scripts kan ses som ett kognitivt schema som med fördel kan liknas 

med ett filmmanus. Vad som står och finns i detta manus vägleder människan i nya situationer 

och möten. Dock är dessa scripts omedvetna och oftast grundar individen handlandet på 

omedvetna antaganden som då finns lagrade i dessa scripts. Hammer & Sørensen skriver:  

Scripts fungerar på sätt och vis som filmmanus som ju också anger i vilken turordning olika saker 

händer, men i motsättning till filmmanuset är ett script mestadels omedvetet. Det fungerar som en 
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osynlig förväntningshorisont som […] hjälper oss att manöverera i det sociala rummet (Hammer & 

Sørensen 2010: 70). 

Människan har vissa underliggande antaganden när det kommer till religion och vad en 

religiös föreställning innebär. Individen socialiseras in i ett antagande som dock med tiden 

blir ett script och hädanefter verkar undermedvetet hos individen. Denna föreställning hjälper 

människan till nya religiösa insikter, dock kan mötet ske på olika sätt beroende av 

erfarenheter och kunskaper angående religion. Även om människan inte utför denna process 

medvetet så kan paralleller dras mellan en gammal erfarenhet och en ny som till synes inte har 

en religiös prägel, men i förhållande till erfarenheter och kunskaper, blir utfallet religiöst 

värderat. Vid mötet av en ny föreställning kan alltså erfarenheter hjälpa individen att hitta en 

genväg till hur vi ska hantera det nya fenomenet. Människan applicerar kunskaper om andra 

religioner på fenomenet för att skapa en större förståelse och kunskap. Det sker alltså en så 

kallad kategorisering av det nya mötet som hjälper individen att hantera situationen. Detta kan 

jämföras med tanken angående religion som ett substantiellt fenomen, ett fenomen som skapar 

mening för individen vid möten alternativt en känsla av en övernaturlig agent. Peter 

Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, skriver bland annat i sin bok Den 

meningssökande människan (2009) om människans kausala drift. Vad Gärdenfors menar när 

han pratar om människans kausala drift är att människan idag skapar sin egen oro och 

tillskriver olika faror till situationer (2009: 64-69). Det är den kausala driften som skiljer 

människan från övriga djur då den kausala driften skapar ett meningssökande på möten eller 

upplevelser av övermänskliga agenter (Gärdenfors 2009: 69).  

Denna teori kommer att tillämpas i denna studie genom att undersöka individers berättelser 

när det kommer till religiöst engagemang. Då dessa individer har tagit del av samma så 

kallade input ställer jag mig frågan vad det är som har tillskrivits till respektive film och tv-

serie. Detta gör jag genom att se till den religiösa output som individerna presenterar i 

respektive berättelse. 

1.4 Material 
 

I denna studie kommer jag att analysera utvalda anhängare till Temple of the Jedi Order och 

Whovianism, berättelser som behandlar det religiösa intresset och engagemanget.  Materialet 

som jag kommer att studera är forumsinlägg, blogginlägg och youtube-klipp där individer 
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som anser sig tillhöra Temple of the Jedi Order, eller anser sig vara Whovianer, berättar om 

sin historia till detta ställningsstagande.  

Jag har valt att studera två forumsinlägg som är hämtade från Temple of the Jedi Orders sajt, 

ett blogginlägg samt två youtube-klipp. Detta utgör totalt ett empiriskt material på fem 

stycken olika berättelser. Dessa berättelser är hämtade den 7 maj 2015, dock varierar datum 

för respektive inlägg och filmklipp när de blev publicerade. Denna publiceringsperiod 

sträcker sig från 2012 till och med 2015. Tiderna för respektive youtube-klipp är 6.23 minuter 

(Karaaislinn) och 7.08 minuter (ForeverColourblind13).  

Forumsinläggen är hämtade från den jediistiska gemenskapen Temple of the Jedi Order. 

Dessa inlägg är användares bidrag till en fortfarande förd diskussion om hur gemenskapen ser 

ut som helhet. De två inläggen är skrivna av OB1Shinobi, och Jit-Plo-Su. I respektive inlägg 

berättar dessa personer hur deras livssituation såg ut innan de gick med i Temple of the Jedi 

Order, samt hur the Force har kommit att förklara respektive händelse som de har varit med 

om fram tills medlemskapet i gemenskapen.  

I blogginlägget ”How Doctor Who became my religion” skriver författaren Gladstone om hur 

tv-serien Doctor Who blev författarens religion och även hur the Doctor kan ses som en gud 

som lever tillsammans med oss människor på jorden. Detta påpekas även i youtube-klippen 

där ForeverColourblind13 och karaaislinn berättar hur tv-serien kommit att bli deras värld och 

hur vissa avsnitt har påverkat deras perspektiv av omvärlden.  

På grund av att detta är ett outforskat område, hur begränsad religiös input resulterar i en 

omfattande religiös output, har jag valt dessa berättelser bland många just på grund av att visa 

hur framtida forskning kan skapa en större förståelse för detta område. Jag kommer att göra 

en fallstudie för att få en ökad förståelse för dessa fenomen. Att de olika berättelserna 

kommer från olika plattformer på Internet är något som jag inte lägger större vikt vid i denna 

studie. Då det inte finns en etablerad sajt för Whovians har berättelserna för denna studie 

hämtats från olika sajter. Samtidigt anser jag att det är berättelserna som ska stå i fokus för 

denna studie, inte var respektive berättelser är hämtad ifrån.  

1.5 Tillvägagångssätt  
 

Vid genomförandet av denna studie kommer jag att använda mig av en egen analysmetod som 

är inspirerad av den fenomenografiska metoden. Fenomenografisk metod är av kvalitativ 
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karaktär vilket innebär att forskare vill karaktärisera något, beskriva egenskaperna hos ett 

fenomen. Den fenomenografiska metoden fokuserar på det som kallas för den andra 

ordningens perspektiv, vilket innebär att forskare undersöker det upplevda. För min studie är 

andra ordningens perspektiv lika med frågan om hur individen beskriver sitt religiösa intresse 

och engagemang. Jag som forskare vill skapa en förståelse av det upplevda. Detta gör jag 

genom att se till de två första frågeställningar som jag konstruerade för denna studie: 1) Hur 

presenterar individerna sitt intresse för Star Wars och Doctor Who?, och 2) Vilka skillnader 

respektive likheter förekommer i redogörelserna för det religiösa intresset? 

En fråga som jag har stött på under arbetets gång är hur pålitliga individernas berättelser 

angående sitt religiösa intresse och engagemang egentligen är. Detta är en punkt som man 

som forskare får beakta, samtidigt som det inte är trovärdigheten i berättelserna som man vill 

undersöka med den fenomenografiska metoden. Min studie är inte ämnad för detta, utan syftar 

istället till att se hur respektive berättelse visar på en form av religiöst engagemang.  

Vid bearbetningen av det insamlade materialet har jag utvecklat följande kategorier som hjälp 

vid analyseringen av materialet. Kategorierna är följande, 1) intresse, 2) känsla av närvaro, 

och 3) religiöst utfall. Staffan Larsson, forskare i beteendevetenskap, skriver i Kvalitativ 

analys – exemplet fenomenografi (2010) att ens bearbetning av material präglas av att man 

som forskare låter sin förståelse av materialet fördjupas alltmer och se till de dimensioner som 

framkommer i det utvalda materialet. De tre kategorierna som jag nämnt ovan konstruerades 

efter att såväl transkriberat som läst och reflekterat över berättelserna. Detta för att jag inte 

ville skapa kategorier som inte passade in i denna studies syfte. Likaså skriver Larsson (2010) 

att de kategorier som forskaren utgår ifrån vid bearbetningen av materialet ska vara skilda åt, 

så att svaren inte överlappar varandra. Detta har jag tagit i beaktning vid analyseringen samt 

diskussionen av mitt material, då jag anser att ett intresse nödvändigtvis inte behöver resultera 

i ett religiöst utfall eller komma till uttryck efter en känsla av närvaro.  

I kapitel 3 där jag kommer att analysera och diskutera det material som jag har tagit del av 

kommer jag att låta respektive individ och dess berättelse tala för sig självt. Detta innebär att 

kapitlet kommer präglas av ett flertal citat. Inte för att som Larsson (2010) menar att ”bevisa” 

någonting angående materialet, utan för att det är berättelserna som står i fokus i 

fenomenografiska studier. Då materialet är inhämtat från olika plattformer på Internet, samt 

att en del av materialet är transkriberat av mig som forskare, kommer språket i kommande 

citat att variera. Jag har valt att inte påpeka de ställen i citaten där någon form av bristande 
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användning av språket förekommer. Som jag påpekat tidigare är det berättelserna om det 

religiösa intresset och engagemanget som står i fokus.  

Jag har vid inhämtningen av mitt material och analyseringen av detta beaktat de 

individskyddskrav som Vetenskapsrådet konstruerat (se Vetenskapsrådet publikation 

”Forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning”), dock är 

dessa riktlinjer inte något krav att följa vid forskning av olika fenomen på Internet. Eftersom 

medlemmarna av respektive sajt bestämmer om de vill vara medlemmar eller inte och om de 

vill publicera klipp med sig själva deltagande i klippet, anser jag att det inte finns några 

anledningar till oro för den information som kommer behandlas i denna studie. Även om det 

är värt att kommentera anser jag att den information som jag kommer behandla inte kränker 

något av de krav som Vetenskapsrådet konstruerat. I Att fånga Nätet – kvalitativa metoder för 

Internetforskning behandlar forskarna Malin Sveningsson, Mia Lövheim och Magnus 

Bergquist (2003) detta ämne. Sveningsson, Lövheim & Bergquist skriver att på grund av att 

det inte finns specifika forskningsregler för hur fenomen på Internet får behandlas i 

forskningssyfte gäller det att man som forskare ändå grundar sitt syfte med forskningen på en 

god och etisk grund. Forskarna skriver att det blir viktigt för forskarna att själva tänka på hur 

man som forskare står i förhållande till sin roll och gentemot eventuella forskningsfrågor 

(Sveningsson, Lövheim & Bergquist 2003: 189).   
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2 Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer jag att presentera bakgrunderna till de två gemenskaperna Temple of 

the Jedi Order och Whovianism. Jag kommer att presentera den så kallade ”religiösa 

inputen”, det vill säga Star Wars-filmerna och tv-serien Doctor Who. Detta för att belysa vad 

intresset av dessa två populärkulturella referenser har utvecklats till, det vill säga den 

”religiösa outputen”.  

2.1 Star Wars och Temple of the Jedi Order  

Religiös input 

1977 kom den första filmen av George Lucas filmserie Star Wars ut. Filmserien handlar om 

kriget mellan de goda och de onda krafterna i universum. Filmerna tar plats i en främmande 

galax och visar på hur universum har öppnat upp sig för alla typer av människor och andra 

ickemänskliga livsformer. Det onda imperiet styr över galaxen och det är endast ett fåtal goda 

Jediriddare kvar vid liv. Dock finns det fortfarande hopp om att de goda ska segra. Profetian 

om att en ny jediriddare kommer att bli funnen och upprätta fred i universum är stark. 

Som beskrevs tidigare så kom den första delen av filmserien ut 1977. George Lucas kom att 

skapa ytterligare fem filmer i denna saga där vi får träffa ett flertal olika karaktärer och följa 

dem under filmernas gång. I första filmen, ”Star Wars: Episode IV, A new hope” får vi bland 

annat träffa karaktären vid namn Luke Skywalker, en pojke som lever tillsammans med in 

farbror och faster. En dag blir två så kallade droider sålda till familjen. Droiderna heter C-3PO 

och R2-D2. I R2-D2 hittar Luke ett meddelande från prinsessan Leia som är riktat till en Obi-

Wan Kenobi. Efter att ha sett meddelandet vänder sig Luke till sin faster med frågan om vem 

denna Obi-Wan kan tänkas vara, och ställer följdfrågan om det kan vara Ben Kenobi, en 

eremit som inte bor så långt ifrån. Under natten så försvinner R2-D2 från huset och både 

C3PO och Luke följer efter honom. Samtidigt som de letar efter R2-D2 blir de två överfallna 

av sandfolk, men blir tillslut räddade av Obi-Wan, som visat sig dölja sig under namnet Ben 

Kenobi, och vara en av de få kvarlevande Jediriddarna. 
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Luke påbörjar sin träning till att bli Jediriddare hos Obi-Wan och för att bemästra the Force. 

The Force (fortsättningsvis kommer jag att använda mig av detta begrepp istället för en 

översättning, då detta begrepp är centralt i såväl som filmerna som tillhörande religiös 

gemenskap), är en kraft som finns överallt omkring oss men endast ett fåtal, genom svår 

träning, kan lära sig att bemästra och kontrollera.  

Vad the Force har för betydelse i berättelserna kommer väldigt lite förklaring om. Det 

kommer ofta upp som ett ämne i samband med jedi-träning. Vad vi får lära oss angående the 

Force är att det är en kraft som genomsyrar allt. I episod fem (Star Wars: The Empire Strikes 

Back) sjunker Lukes rymdskepp i en sumpmark när han är på träning hos Yoda. Luke 

försöker få upp rymdskeppet och Luke försöker få upp det med hjälp av tankens kraft, dock 

går det inte och han ger förklaringen att skeppet är för stort och tungt. Varpå mästare Yoda 

(som Luke kom att träna hos efter Obi-Wans död),  

Yoda: Size matters not. Look at me. Judge my by size do you? Hm? Hm..  And well you should 

not. For my ally is the Force, and a powerful ally it is. Life creates it, makes it grow. Its energy 

surrounds us and binds us. Luminous beings we are, not this crude matter. You must feel the Force 

around you: here, between you, me, the tree, the rock, everywhere, yes. Even between the land and 

the ship (Star Wars: Episode V, The empirer strikes back 1980).  

Religiös output 

Temple of the Jedi Order, som är en undergrupp i den religiösa gemenskap som har kommit 

att kallas för Jediismen, erkändes som religiös gemenskap i Texas, USA 2005. Detta kom att 

innebära att ett nytt fält för religiös identifiering kom till uttryck. Denna grupp säger sig vara 

ämnad för dem som,  

… promote goodwill, happiness, understanding and serenity. We are about a greater level of 

spiritual awareness, human compassion and bringing about a greater understanding of the universe 

and the people within it to help move the world forward in the most positive ways (Temple of the 

Jedi Order 2015a).  

Temple of the Jedi Order har erkänt George Lucas filmer, dock skriver gruppen att dessa 

filmer är något som inte är den centrala utgångspunkten i gemenskapen, då the Force är en 

kraft som existerar i verkligheten. George Lucas vara bara god nog att gestalta den. Vad som 

blir intressant här är vad från filmerna som egentligen har kommit att prägla gemenskapen. 

Uppenbarligen finns det aspekter av filmerna som kommit att ligga till grund för 

gemenskapen, dock vilka och hur dessa förhåller sig till filmerna framkommer inte på 

gruppens Internetsida. Hur gruppen har kommenterat detta är att även om de inte säger sig 
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grundas i George Lucas filmserie, så har gruppen filmserien och dess olika händelser som så 

kallade myter som hjälper gruppen att få tron mer praktiskt lagd och mer applicerbar till det 

verkliga livet.  

I gruppens doktrin kan man läsa om vilka grunder som gruppen står på. Vad som tydligt kan 

ses är att gruppen grundar sig i tanken av, ”the Force, and in the inherent worth of all life 

within it” (Temple of the Jedi Order 2015b). Det som vi kan se i citatet är att gruppen grundar 

sig specifikt på the Force. Likaså betonar gruppen på hur de vill att alla människor i samhället 

ska leva tillsammans och hur en eventuell samhällsgemenskap ska se ut. Detta kan ses i likhet 

med George Lucas filmsaga, där jedirörelsen ämnar skapa fred i universum. Dock 

förekommer det inte någon vidare förklaring på vad gruppen har använt sig av respektive inte 

använt sig av, när det kommer till det utbud av tankar från filmserien. 

Hur många som är medlemmar på just denna sajt går inte att få någon information på. 

Däremot förekommer det ett aktivt deltagande i olika forumstrådar och andra 

diskussioner.  

2.2 Doctor Who och Whovianism  
 

Religiös input 

Det första avsnittet av BBCs tv-serie Doctor Who sändes den 23 november 1963. Tv-serien 

blev en succé men lades tillslut på hyllan i början av 1990-talet. 2005 blåste tv-kanalen liv i 

tv-serien igen och återigen blev serien populär bland såväl unga som vuxna. Nyproduktionen 

av tv-serien fortsatte inte från där det slutade i början av 1990-talet, utan kom att innehålla 

nya doctors och nya berättelser. Detta kom också att bli en indelning mellan den ”gamla”-, 

och den ”nya” serien, även kallat för ”the old series” och ”the new series”.  

Doctor Who var först ämnad i utbildande syfte för barn och unga. Tv-serien var menad som 

ett utbildningsprogram i ämnena fysik och historia. Detta är ett tema som till viss del finns 

kvar i nyproduktionen av serien, dock får de historiska händelserna agera som en kärna i 

avsnitten. I Paul Booths antologi Doctor Who kan vi läsa i Craig Owens, forskare i olika 

populärkulturella fenomen så som science-fiction och musik, ”Life in the Hiatus: New Doctor 

Who fandoms, 1989-2005” om de olika stilar som tv-serien kommit till uttryck i under tiden 

från 1963 till och med 1989 som the old series sändes under. Följande tabell kan ses,  
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Producer Period Type of story 

Verity Lambert 1963-65 ’Historical’ 

Innes Lloyd 1966-68 ’Monsters’ 

Barry Letts 1969-74 ’Action adventure’ 

Philip Hinchcliff 1974-77 ’Gothic horror’ 

Graham Williams 1977-80 ’Comedy’ 

John Nathan-Turner 1980-89 ’Hard science 

fiction’/self-reflexivity 
 

Bild 1: “A typology of Doctor Who’production signatures’ (Owens i Booth 2005: 39). 

Serien handlar om the Doctor som härstammar från planeten Galifrey, en värld där så kallade 

”Time Lords” lever. Dessa personer har en förmåga att resa i tiden, dock efter ett långt krig är 

the Doctor den enda time lord som finns kvar. Det som är utmärkande för time lords är att de 

aldrig dör. De regenereras, vilket kan ses som att de återföds. I samband med regenerationen 

så får de ett nytt utseende samt ett nytt karaktärsdrag. Ett exempel på detta är i femte säsongen 

av the new series där the Doctor för första gången känner hunger och ett sug efter olika 

maträtter. 

I serien får vi alltså möta the Doctor som tillsammans med utvalda följeslagare reser genom 

tid och rum i universums alla hörn. De utvalda följeslagarna är oftast en person som 

kompletterar den för närvarande doctors personlighet. Vad som kan ses angående the old 

series i tabellen ovan är att genren för tv-serien ändrades över tid i samband med producenter 

och författare till serien. Vad som tydligt kan ses här är att tv-serien inte behandlar några 

religiösa moment. Detta har också kommit att prägla the new series. Dock tillsammans med 

den nya producenten och författaren Steven Moffart, har berättelserna kommit att till viss del 

möta religiösa föreställningar. Dock lämnar the Doctor ingenting till slumpen eller behandlar 

en händelse som något oförutsägbart, och förklarar ofta händelser med fysiska och logiska 

resonemang. Detta kan till synes stå i kontrast med det som har kommit att utvecklas 

tillsammans med the new series. 

Religiös output  

Med en enkel sökning av begreppet whovian på Oxford Dictionaries ges förklaringen, ”A fan 

of the British science fiction television series Doctor Who” (Whovian, Oxford dictionaries 

2015). Denna förklaring kan ses som relativt enkel i jämförelse med vad den verkligen 

betyder för dem som anser sig vara just en whovian. I jämförelse med Temple of the Jedi 
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Order har det inte tillkommit en likartad gemenskap för Whovians, därför kan det idag vara 

svårt för dessa personer som ser sig vara just en whovian att hitta signifikanta andra som de 

kan diskutera sitt intresse för tv-serien med.  

I samband med 50 års jubileum som kom att vara 2013 startade BBC hashtaggen #newtoWho 

där tv-kanalen kom att uppmuntra eventuella whovians till att dela sina berättelser om vad de 

gillade mest med tv-serien, om de eventuellt hade ett favoritavsnitt och också vilken karaktär 

som de favoriserade. Detta kom att starta ett nytt sätt för whovians att kommunicera med 

liktänkande.  

Grundtanken inom whovianism är att the Doctor är verklig och finns bland oss. Konvent och 

cosplay, uttryck och speciella klädesplagg har blivit signumet för whovians när det kommer 

till att visa sin identitet i förhållande till tv-serien och så kallad favorit doktor. Likaså 

utvecklingen av egna berättelser av hur de träffat the Doctor och andra karaktärer från serien. 

Trossatser har även formulerats och levs efter, samt finns det flera internetforum som 

diskuterar tv-serien, dock som jag skrev tidigare så finns det ingen etablerad för enbart 

whovians.  

2.3 Sammanfattning 
I detta kapitel har jag visat på hur två science-fiction berättelser har resulterat i två 

gemenskaper med religiösa inslag. I nästa kapitel kommer jag att redovisa, analysera och 

diskutera utifrån tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt den empiri som denna studie 

vilar på.   
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3 Analys och diskussion av berättelser  
 

I detta kapitel kommer jag att analysera och diskutera min empiri utifrån den 

kognitionsvetenskapliga tanken om människan dominerad av olika scheman som präglar 

mötet med nya händelser och hur människan hämtar information för att hantera den nya 

erfarenheten, med kunskaper från gamla erfarenheter. Jag kommer att analysera materialet 

utifrån kategorierna 1) intresse, 2) känsla av närvaro, och, 3) religiöst utfall. 

3.1 Den religiösa outputen och emotionellt engagemang 

Med utgångspunkt ur Hammer & Sørensens (2010) förklaring av människans mentala värld 

uppbyggd av olika scheman, går det att urskilja att respektive individ tillskriver nya 

egenskaper till såväl the Force som Doctor Who som karaktär. Att människan möter nya 

situationer med gamla kunskaper kan i detta fall ses genom Gladstones redogörelse för sitt 

intresse och engagemang till Doctor Who som serie och the Doctor som karaktär. I sitt 

blogginlägg skriver Gladstone att hens intresse kom till uttryck först hen tillsammans tittade 

på tv-serien tillsammans med hens son,  

My childhood memories of Doctor Who were from the few Tom Baker episodes I saw on public 

television. I remembered the Doctor’s fro, long scarf, and some truly terrible special effects, but 

that’s about it. Nothing I thought appropriate for adult viewing (Gladstone 2011).  

Gladstone fortsätter att skriva,  

Still, I tuned in for a new episode, and a funny thing happened: I cried. Then I watched another 

episode and guess what? I cried again. In fact, I watched four episodes over two days and for each 

one, I cried. I can’t think of any other show that has made me cry four times, let alone four 

episodes in a row, so I began to investigate. I checked the mirror. Perhaps, like the Doctor, I had 

regenerated too, but into the form of a 14-year old girl. Nope, it was still me (Gladstone 2011).  

Vad vi kan läsa i Gladstones text är att hen har tagit del av tv-serien som barn, men att den då 

inte skapat något vidare intresse hos hen. Dock, när Gladstone började titta på tv-serien 

tillsammans med hens barn insåg Gladstone att genom att titta på denna tv-serie så var också 

känslan av samhörighet med en gud väldigt stor. Genom Hammer & Sørensens (2010) 
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förklaring av att människan har en tendens att möta nya situationer med gamla erfarenheter 

kan vi i detta sammanhang se att Gladstone genomgick en form av analys av vad tv-serien 

ville förmedla och vad the Doctor var som karaktär. Som jag tidigare skrev i avsnitt 1.2 

Tidigare forskning och avsnitt 1.2.1 Människans individualisering och det utsträckta jaget, är 

Axelsons (2012) och Johanssons (2002) tankar angående det emotionella engagemang som 

väcks i samband med tittandet av en film eller tv-serie bra jämförelsepunkt här. Vad vi kan 

läsa i Gladstones text så skapade tv-serien ett så pass stort engagemang hos hen att hen också 

startade att ifrågasätta sig själv och sitt sätt att vara som person.  

Initially, I thought Doctor Who was packing such an emotional punch because of the way it dealt 

with deeply-rooted issues and mythologies. Still, Star Trek and even Star Wars did too, and I never 

cried from them … Still, after much analysis, I came up with a three step answer. More 

specifically, one realization composed of three parts … the basic realization was: Watching Doctor 

Who Is Like Having A Relationship With God (Gladstone 2011).  

Karaaislinns intresse för Doctor Who väcktes i samband med att hen hade kompisar som 

tittade på tv-serien. Karaaislinn berättar själv, i likhet med Gladstone, att Doctor Who har 

funnits i hens liv tidigare, då hens mamma var intresserad av brittiska serier och filmer. Dock 

hade inte tv-serien då skapat något särskilt intresse hos hen. I sin berättelse säger Karaaislinn 

att hens intresse för Doctor Who utvecklades på grund av att hen identifierade sig med 

karaktären Rose Tyler, som tittaren möter först och främst i säsong 1 till och med 3, men även 

förekommer i ströavsnitt i resterande säsonger av the new series.  Karaaislinn beskriver denna 

känsla av samhörighet med karaktären på grund av att hen ansåg sig befinna i en ohälsosam 

period i sitt liv och kände en viss tristess till saker och ting, i likhet med vad Rose gör då man 

som tittare först möter henne i första säsongen. Rose befinner sig i en monoton period i 

hennes liv och, precis som Karaaislinn, känner sig omotiverad och saknar äventyr, fram tills 

hon träffade the Doctor. Karaaislinn berättar,  

I kinda started watching the show at a really good time for me. I think a big reason why I actually 

identified with Rose was that she was living kinda … that was just like kinda the same thing over 

and over again, getting sick of it. And then something happened. The Doctor showed up to kinda 

save her from that. And not to like draw parallel to my own life, but that was what really happened 

to me too. It was just a, I was living in a really unhealthy., extremely unhealthy situation, and 

didn’t really know how to get out of it and didn’t actually realized how bad it was at the time 

(Karaaislinn 2012).  

Karaaislinn fortsätter att berätta,  
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And having something that brought me out of that world, giving me an escape, and kinda fostered 

my creativity was huge for me … It was a pretty big deal to have something to reverse that and 

make me a better person (Karaaislinn 2011).  

I likhet med Gladstones berättelse så kan vi läsa att Doctor Who fick Karaaislinn till att börja 

ifrågasätta sig själv och sin livssituation. Tv-serien satte igång en tankeprocess, en reflexivitet.  

ForeverColourblind13 redogör i sin berättelse att hens intresse för serien också kom genom 

vänner och bekanta, i likhet med Karaaislinn. ForeverColourblind13 intresse för serien tog 

fart i samband med att hen tittade på det första avsnittet av säsong fem av nyproduktionen av 

tv-serien. Det första avsnittet behandlar the Doctors regeneration till en ny form och the 

Doctor spelas av skådespelaren Matt Smith. Såväl Karaaislinn som ForeverColourblind13 

favoriserar detta avsnitt. ForeverColourblind13 var en återkommande besökare på olika 

Internetsidor där olika populärkulturella referenser diskuterades, så som Doctor Who. Då 

ForeverColourblind13 inte till början visste vad det var de andra medlemmarna talade om på 

dessa sidor då de diskuterade Doctor Who, berättar hen, 

The more I saw, the more I kinda wanted to know what the show was … So I did a little bit of 

”research”, which basically consisted of me looking it up on Wikipedia. And then on Christmas 

day I was at my cousin’s house and she was like, “oh my God, you have to watch this show, it’s so 

awesome”, and she just fangirled for like an half of hour and I was like “I’m gonna do it”. So on 

the 26 of December, or whatever, I decided I was gonna watch this (ForeverColourblind13 2012).  

När det kommer till de berättelser som jag har funnit hos den jediistiska gruppen Temple of 

the Jedi Order, så presenteras inte intresset för varken Star Wars eller Temple of the Jedi 

Order som grupp över huvudtaget. Däremot betonar alla användarna i sina berättelser att de 

har gjort paralleller mellan erfarenheter och the Force. Användarna beskriver istället hur 

medlemskapet i Temple of Jedi Order legitimerat erfarenheter och känslan av övermänskliga 

agenter och utomjorda krafter. Däremot vill jag argumentera för att i förhållande till de 

berättelser som läsaren fått ta del av ovan, hur intresset för Doctor Who har uppkommit och 

första känslan av att möta the Doctor och andra karaktärer i tv-serien, så vill jag göra en 

tolkning att Star Wars har väckt ett intresse hos respektive anhängare till Temple of the Jedi 

Order och speciellt de berättelser som jag har tagit del av. Däremot i vilken utsträckning eller 

specifikt vad som har väckt detta intresse hos anhängarna och speciellt de jag studerar, vill jag 

inte göra någon spekulering i. I nästa avsnitt kommer anhängarna till Temple of the Jedi 

Order belysas i större utsträckning än vad de har gjorts i detta avsnitt. Detta på grund av att 

nästa avsnitt kommer handla om hur känslan av närhet präglar det religiösa utfallet.  
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3.2 Känsla av närhet och legitimering av religiöst fenomen 

OB1Shinobi berättar i sitt inlägg att hen haft en religiös uppväxt. Denna religiösa uppväxt är 

präglad av den uppväxt i vad som användaren uttrycker, en ”southern family” (här vill jag 

göra tolkningen att individen växte upp i en mycket religiöst präglad familj då individen 

också låtit oss veta tidigare att så var fallet, OB1Shinobi 2015). OB1Shinobi lärde sig läsa 

genom Bibeln som hen fick av sin mormor, dock i samband med åldrandet så kom hen till 

insikt att den kristna läran som hen blev förmedlad till sig via familj och religiös gemenskap, 

inte var den som hen hade läst sig till genom Bibeln. Dock kom denna insikt inte förrän hen 

gick med i Temple of the Jedi order. OB1Shinobi skriver,  

basically my circumstances led me to making the choice to just walk away from my whole life – i 

got on a bus in texas and got off another bus in florida with nothing but what i had in a backpack 

this experience resulted in a huge spurt of internal growth in relation to where i was internally 

before that what when i decided i was ready to become public about being a jedi  (OB1Shinobi 

2015).  

Vad som fick OB1Shinobi att vända sig till just Temple of the Jedi Order är en fråga som jag 

inte kan besvara. Däremot i relation till Gladstones och Karaaislinns berättelser, vill jag ändå 

argumentera för att Star Wars-sagan hade lämnat ett märke hos OB1Shinobi. Med vad vi har 

kunnat läsa i kapitel 2 Bakgrund och i avsnitt 2.1 Star Wars och Temple of the Jedi Order, så 

har the Force blivit det som kommit att prägla det religiösa utfallet. Det är the Force som står i 

fokus hos Temple of the Jedi Order, och dess anhängare. Det jag vill argumentera för här är 

att dessa anhängare har haft ett religiöst intresse, eller anspråk på vad religion är och hur en 

människa som är religiös ska vara – som Hammer & Sørensen (2010) nämner – vilket då har 

utvecklats och the Force har blivit den övermänskliga agent som blivit präglad av tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Detta kan även vara en av de förklaringar till att Gladstone inte i 

lika stor utsträckning intresserade sig eller engagerade sig i Star Wars, som hen gör till Doctor 

Who. Gladstones och OB1Shinobis olika erfarenheter och tidigare kunskap angående religion 

och religiositet samt andra aspekter av detta, har kommit att prägla det utfall och deras 

nuvarande religiösa position.  

Till skillnad från OB1Shinobi skriver Jit-Plo-Su i sitt inlägg at hen inte hade en religiös 

uppväxt utan istället ett par vänner som då och då tog med hen till kyrkan. Detta tolkar jag 

som att användaren inte sågs sig ha en religiös påverkan av sin familj, utan de religiösa 

influenserna kom tillsammans med hens kompisar. I likhet med OB1Shinobi så kom Jit-Plo-

Su att vara med om lika händelser som kom att påverka hens religiösa engagemang. 
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Användaren berättar att när hen var runt 18 år gammal så blev hen utsparkad från föräldrarnas 

hus, vilket resulterade i att framtiden kom att bli väldigt strulig för hen, samt väldigt religiöst 

präglad,  

The one day i was walking down the street and this elderly woman came up to me saying she just 

felt i need it this and handed me a rosary. The next week it happened again, just a different 

woman. This kept happening until i had 5 rosaries. I always just associated rosary beads with the 

catholic church so one sunday i decided to go to my first mass and see if I could get any 

explanation from someone (Jit-Plo-Su (2014).  

Jit-Plo-Su fortsätter att skriva,  

After the service was done the priest was at the main entrance shaking peoples hands as they left 

… I explained the entire story to him and even pulled out the rosary beads to show him. I asked 

him what it meant and he simply answer “well, someone must really want you here” (Jit-Plo-Su 

2014).  

Dessa erfarenheter kan göra det förvirrande när det kommer till hur dessa individer kopplar 

dessa till sitt engagemang i Temple of the Jedi Order och the Force. I likhet med OB1Shinobi 

så legitimerade Jit-Plo-Su dessa erfarenheter med känslan av the Force som närvarande. Med 

tanke på Gladstones och Karaaislinns berättelse och vad de två beskrev angående sitt intresse 

för Doctor Who och the Doctor som karaktär, vill jag argumentera för att the Force har 

kommit att bli det som får det emotionella engagemanget. Dessa individer anser the Force 

vara ett medel till förbättrande av personlighet. Ett hjälpmedel i personlig utveckling och 

också det som ha kommit att påverkas av tidigare erfarenheter och kunskaper. Som Hammer 

& Sørensen (2010) diskuterar så sker det som sagt en kategorisering utifrån redan tagna 

mallar och scheman i våra sinnen. Jag anser att detta också kan förstås i förhållande till hjälten 

som moraliskt ramverk i Dalquist, Lööv & Miguels (1992) text. Jag vill argumentera för att 

detta moraliska ramverk nödvändigtvis inte behöver gestaltas av en specifik karaktär. Utan 

med utgångspunkt i vad OB1Shinobi och Jit-Plo-Su berättar, så kan the Force anses vara det 

moraliska ramverk som dessa individer strävar efter att utvecklas mot. Med the Force så 

kommer det också förväntade karaktärsdrag som Jediriddarna i filmerna ska leva upp till för 

att få klassas som just Jediriddare. I likhet med Axelsons (2012) diskussion av filmers och tv-

seriers tendens till emotionellt engagemang, anser jag att i detta fall har the Force kommit att 

ses som ett moraliskt ramverk i filmerna, och att det i sin tur har utvecklat emotionellt 

engagemang hos OB1Shinobi och Jit-Plo-Su. Erfarenheterna har fått dessa individer till att 

ifrågasätta sig själva i förhållande till the Force eller the Doctor samt andra karaktärer, som i 
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Karaaislinns fall – Rose, vilket också har resulterat i en självreflexivitet hos dessa individer 

och utforskande av personlighetsdrag.  

Vad som kan läsas i Gladstones text är att the Doctor är en gud som behöver oss människor. 

Gladstone menar att the Doctors engagemang för mänskligheten får en till att reflektera över 

sin situation och personlighet. Här utgör the Doctors intresse för oss människor det moraliska 

ramverk som får människan till självreflexivitet (Axelson 2012, Johansson 2002). Gladstone 

skriver,  

The Doctor’s relationship with humanity is more complex. He doesn’t save us because he is all-

powerful like a parent rescuing a wayward child. He does this because he thinks we’re wonderful 

… And although the Doctor plays at smugness (to varying degrees depending on the actor) he does 

not offer a helping hand in a condescending way, asking to be worshipped. Instead, you can’t help 

but feel he needs us just as much as we need him. Humanity fills a void for the Doctor that has 

persisted though countless lifetimes (Gladstone 2011).  

3.3 Religiöst engagemang och människan som prosument  

Vad som är gemensamt för alla berättelserna som jag har redovisat i detta kapitel är att i alla 

berättelser så har intresset och engagemanget för Star Wars, the Force och Doctor Who 

legitimerats genom känslan av samhörighet med karaktärer och i fallet Star Wars även en 

känsla av the Force som närvarande fenomen. Det jag vill argumentera för med utgångspunkt 

ur det jag har tagit upp i avsnitten 1.2 Tidigare forskning och 1.3 Teoretisk anknytning och 

tillämpning, är att nya religiösa fenomen kan med hjälp av Olin-Scheller & Wikström (2010) 

och Barnes (2015) diskussioner angående människans behov av kreativt medskapande, 

förklara hur dessa intressen och engagemang kan uppstå. Som Olin-Scheller & Wikström 

(2010) samt Barnes (2015) skriver så har människan en stor fantasi och vid tittandet på en 

film eller tv-serie så väcks det emotionella engagemang som Axelson (2012) talar om. 

Fantasin tar över och individen vill skapa en berättelse som ser bra ut för hen själv. Det 

emotionella engagemanget resulterar i att individen vill vara en del av den historia som hen 

tar del av när hen tittar på en tv-serie eller en film. Den kognitiva teorin om människan 

dominerad av olika scheman kan till fördel ses som förklarande i en sådan här situation. När 

dessa individer tittat på såväl Star Wars som Doctor Who, har individen dragit paralleller från 

sitt egna liv till de händelser som framkommer i respektive film och tv-serie. Detta kan tydligt 

ses i såväl Gladstones som Karaaislinns berättelse där de båda två förkarar hur deras 

engagemang för Doctor Who kom att prägla utfallet i en gemenskap med såväl the Doctor, 

Rose Tyler och andra så kallade whovians. Vad Buchanan & Hoffner (2005) diskuterar i sin 
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artikel är att specifika karaktärer skapar ett förtroende hos tittaren och också en önskan om att 

bli som den specifika karaktären. Vad detta resulterar i nämner inte de två forskarna, däremot 

anser jag att det kan förstås med hjälp av Axelson (2012), Johansson (2002), Dalquist, Lööv 

& Miguel (1992), att specifika karaktärer eller egenskaper blir lockande för tittaren och då 

också ett mål som individen vill utvecklas mot. 

de individer vars berättelser jag har analyserat i detta kapitel kan ses som prosumenter 

eftersom såväl Star Wars som Doctor Who har resulterat i något som respektive berättelse inte 

först var ämnat till att utvecklas som. Då såväl filmerna som tv-serien grundar sig i 

naturvetenskaplig forskning och logisk argumentation kommer inte någon specifik religiös 

tillhörighet eller andra religiösa fenomen till uttryck i filmerna. I respektive berättelse har jag 

genom min teoretiska tillämpning kunnat läsa att individerna tillskrivit religiösa förklaringar 

till sina upplevelser. I de berättelser som jag presenterat och som grundar sig i den jediistiska 

gemenskapen Temple of the Jedi Order har det tyvärr inte framkommit vad anledningen till 

att the Force har kommit att förklara specifika händelser som dessa individer har varit med 

om. Det är något som enbart kan spekuleras i.  

3.4 Summering av analys och diskussion av berättelser 

I detta kapitel har jag genom att analysera och diskutera försökt skapa en väg till förståelse för 

nya religiösa fenomen som grundar sig på en fiktiv berättelse utan specifika religiösa inslag. 

Jag vill argumentera för att såväl teorin om människan dominerad av scripts, tillsammans med 

tidigare forskning av människans behov av fiktion och vilket engagemang det skapar, ger 

upphov till en process hos människan där utfallet blir religiöst präglat. Tidigare forskning 

angående fanfiction och människans behov av medskapande i filmer och tv-serier anser jag 

kan hjälpa framtida forskning till att skapa en större förståelse om hur det fortfarande kommer 

sig att nya religiösa gemenskaper skapas. Jag vill argumentera för att religion är något som 

skapat en specifik mall i människans sinne vilket resulterat i underliggande antaganden om 

hur religion bör ser ut och vara.  
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4 Sammanfattning 
 

Jag inledde denna studie med att formulera ett syfte som grundade sig i att jag skulle 

undersöka hur nya religiösa gemenskaper kan förklaras utifrån teorier av människan 

dominerad av olika kognitiva scheman. De frågeställningar som jag konstruerade utifrån detta 

syfte var hur respektive individ i sina berättelser presenterade sitt religiösa engagemang för 

respektive film och tv-serie, vilka skillnader eller likheter som förekommer i redogörelserna, 

samt hur dessa berättelser kan ses i förhållande till tillämpad teori för denna studie. Genom 

fenomenografisk analys och diskussion av berättelserna har jag kommit fram till att 

presentationerna i respektive berättelse varierar, dock kan studien med fördel förklara och 

eventuellt ge en förståelse för hur engagemanget har kommit att utvecklas. De likheter och 

skillnader som framkommit i berättelserna är att det religiösa engagemanget varierar i 

utsträckning mellan individerna, också att det religiösa engagemanget är större hos de 

individer som tillhör Temple of the Jedi Order. Detta kan vara en orsak av att det inte finns en 

etablerad gemenskap för Whovians i den utsträckning som det finns för dem som anser sig 

vara jediister. Utifrån teorin om människan dominerad av kognitiva scheman och mallar kan 

vi se i berättelserna att individerna tillskrivet såväl Star Wars som Doctor Who egenskaper 

och karaktäristiska drag som inte förmedlas via filmerna eller tv-serien. Detta kan ses i 

förhållande till den tidigare forskning som jag presenterat, att det finns ett intresse för 

medskapande hos människan, som kan resultera i ett religiöst fenomen.  

Genom att lyfta blicken från forskning av imitationer av karaktärer anser jag att framtida 

forskning kan komma att få en mer kärnfull information av hur nya fenomen kan komma att 

utveckla det religiösa deltagandet i vårt samhälle. Jag argumenterar för att framtida forskning 

ska ta utgångspunkt ur fenomenografins tanke om andra ordningens perspektiv, det vill säga 

det upplevda. Att undersöka individers olika berättelser angående sitt religiösa intresse och 

engagemang anser jag kan hjälpa framtida forskare till ny kunskap om varför religion 

fortfarande är förekommande i vårt samhälle. Detta är ett ämne som behöver studeras i större 

utsträckning; jag anser att min studie har skapat en grund att utgå från. 
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5 Didaktisk reflektion – Hur kan min studie 

användas i undervisning? 
 

I ämnesplanen för Religionskunskap kan vi läsa att ämnet syftar till att utveckla elevers 

kunskaper när det kommer till hur olika uppfattningar angående relationen mellan religion 

och vetenskap ska kunna analyseras (Skolverket 2011: 137). Då min studie grundar sig i ett 

kognitionsvetenskapligt perspektiv inom vetenskapen anser jag att min studie lämpar sig väl 

som underlag till exempelvis lektionsmoment där elever ska analysera liknande fenomen. I 

Religionskunskap 1 som är ett gymnasiegemensamt ämne är en punkt i det centrala innehållet 

att undervisningen skall behandla,  

Individer och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och 

livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser 

(Skolverket 2011: 138).  

Detta innebär att religionskunskapsundervisningen också skall inrymma hur nya religiösa 

gemenskaper och religiösa fenomen, samt hur man kan tolka dessa.  

Det resultat som jag redovisat i min studie är att genom ett schemateoretiskt perspektiv på nya 

gemenskaper, med religiösa tendenser eller ej, ger en större kunskap om hur vi i framtida 

forskning faktiskt kan möta nya religiösa gemenskaper, eller andra gemenskaper med 

religiösa tendenser. Likaså att de individer som jag har stött på under studiens gång när jag 

letat efter mitt empiriska material oftast varit ungdomar. Denna studie kan då såväl hjälpa 

unga idag att förstå varför religion fortfarande är en del av vårt samhälle, samt kan de 

kunskaper som finns idag angående barn och ungdomars olika livsvillkor samt religiösa 

engagemang utvecklas ytterligare.  
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