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Abstract 

 

Religious elements are not uncommon in the field of popular culture, especially regarding 

movies, and the Star Wars series have implemented all sorts of different religious themes and 

religious symbolisms, almost as a sort of religious melting pot. This work, however, seeks to 

isolate and focus on a singular religious tradition. This essay aims to examine if, and what 

kinds of Christian elements are present in the first Star Wars trilogy. To determine what kind 

of religious and Christian elements that are present in the source material, which consist of 

the three original Star Wars films, episode IV through VI. The films were analyzed by using 

a hermeneutic theory and method, which would allow an interpretation of elements in the 

films which later could be considered religious and directly Christian, by connecting them to 

direct and indirect connotations in the Bible and Christian theology like that of Martin 

Luther. The results of the analysis show a few different kinds of Christian elements to be 

found in the first three movies. The results consist of: Names and symbols, Christian thematic 

in scenes and three overarching themes, salvation, Luke Skywalker as a messiah’s character, 

and different interpretations of the Force. An example of the results is regarding Martin 

Luther and sola fide and how that connection can be made to Star Wars. In the scene where 

this connection is made, we see our protagonist Luke Skywalker, using faith, and faith alone 

do destroy the Death Star, thereby redeeming not only himself but also the rebel alliance, 

which in turn can be likened as a symbol for the resurrection of Christ. 
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1. Inledning 

 

Star Wars är något som de flesta av oss idag känner till och behöver nog ingen närmare 

introduktion. Sedan premiären 1977 har filmerna, serierna, spelen och leksakerna fascinerat 

flertalet generationer av människor i alla åldrar och kan anses som en utav av de viktigaste 

och mest inflytelserika spelfilmerna i modern tid. Detta universum som George Lucas 

skapade genomsyrar även vår vardag, och även om man inte är ett fan eller ens sett någon 

filmerna är man ofta väl bekant med karaktärer som Darth Vader, Luke Skywalker och Yoda, 

för vem av oss har inte någon gång hört eller sagt: “May the Force be with you.”man skulle 

kunna säga att Star Wars är en del av det västerländska kulturarvet, och dess inflytande på 

äventyrsfilmer och science fiction överlag är något som inte går att bortse från. Det många 

kanske inte känner till, är de religiösa inslag som går att finna i filmerna, och hur dessa kan 

yttra sig. Målet för denna uppsats är att försöka att finna, analysera och diskutera dessa 

religiösa uttryck och i vilken form de tar i filmerna, ur en huvudsakligen kristen synvinkel.  

 

Den allra första Star Wars filmen Episode IV: A New Hope, hade premiär i Sverige den 16 

december 1977, mer än 40 år sedan. Sedan dess har det släppts fler filmer, serier, böcker och 

andra medier. I inledningen nämns det att Star Wars, förmodligen inte behöver en närmare 

inledning eller introduktion. Likväl är det nödvändigt att placera in filmerna i en kontext och 

bakgrund för den gällande undersökningen. Därför kommer en kort resumé om den 

övergripande handlingen och återkommande karaktärer. Star Wars handlar kortfattat om 

kampen mot det grymma Rymdimperiet som leds av Darth Vader och Kejsaren. Motståndet 

mot Imperiet sker främst av Rebellalliansen med hjälp av Luke Skywalker, Prinsessan Leia 

och Han Solo.  

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

 

Ämnet populärkultur och religion är ett relativt nytt och väldigt aktuellt område, vilket även 

syns inom det framväxande forskningsfältet som expanderat de senaste åren.1 Hur kommer 

det då sig att i en värld som sägs vara allt mer sekulariserad återfinner man religiösa budskap 

och tematik inom filmens värld?2 Enligt Wiktorin finner vi ett antal anledningar till varför 

man väljer att inkludera religiösa tematik inom film eller populärkultur. Den vanligaste 

orsaken enligt Wiktorn till att inkludera religiösa element är att göra filmen mer mystisk och 

mersäljande, att det övernaturliga fortfarande är intressant även i ett sekulariserat samhälle. 

                                                
1Wiktorin Pierre, Populärkultur,2010. Svensson, Jonas & Arvidsson, Stefan (red.), Människor och makter 2.0 

[Elektronisk resurs]: en introduktion till religionsvetenskap, Högskolan i Halmstad, Halmstad.  Sida 170–171.  
2 Ibid, 171.  
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Filmskapare eller skapare av populärkultur överlag har därmed också en enorm tillgång på 

religiösa traditioner att tillgå för att kunna skapa sina filmer eller berättelser. Det är även 

någorlunda enkelt att nyttja religiösa symbolik oavsiktligt eller utan religiös expertis, 

exempelvis att det goda slutligen segrar över det onda ofta svart på vitt, något som är väldigt 

vanligt inom populärkulturen.3 Vilket också är fallet med de filmer som kommer att 

undersökas i denna uppsats, Star Wars filmerna innehåller nämligen en myriad av religiös 

tematik från olika religioner. Fokuset med denna uppsats blir därmed att använda 

kristendomen som tolkningsram för att kunna finna kristen tematik inom Star Wars som; 

symboler, tematik, messiaskaraktär(er) eller referenser. Den frågeställning jag främst kommer 

att arbete efter då blir då följande: 

 

• Under vilka former existerar det en kristen tematik inom Star Wars? 

• Går det att likna Luke Skywalker som en messiaskaraktär eller messiasgestaltning? 

 

Frågeställningen berör därmed huvudsakligen två olika inriktningar, den första behandlar mer 

kristna inslag och tematik i ett betydligt bredare perspektiv. Varav den andra frågan berör den 

absolut viktigaste personen i Nya Testamentet.  

  

1.2 Avgränsningar 

 

De avgränsningar som har valts med tanke på uppsatsens syfte och omfång berör materialet 

och tematiken, samt symbolerna som skall analyseras. Vid tidpunkten detta skrivs finns det 

åtta huvudsakliga Star Wars filmer och en mängd andra komplement, likt serier och 

fristående filmer, fokuset blir dock den första trilogin och ett stort fokus på den första filmen 

A New Hope. Den tematiska avgränsningen förhåller sig till enbart en religiös tradition; den 

kristna, även om det går att finna inslag från hinduismen och buddhismen i filmerna blir 

inriktningen därmed en kristen sådan. Som en ytterligare avgränsning kan det även nämnas 

att vissa händelser eller scener i filmerna kommer att få mindre eller inget utrymme 

överhuvudtaget, med tanke på uppsatsens omfång. 

 

1.3 Tidigare forskning 

 

Forskning om populärkultur och religion är inget ovanligt ämnade, något som dock är mer 

aningen nischat är det aktuella området; religion och Star Wars, och huruvida det går att 

utläsa kristna motiv, myter och symboler. Nedan kommer ett antal böcker och artiklar som 

berör det valda ämnet att presenteras, övergripande för samtliga är just Star Wars och kristna 

inslag, som teman och symboler.  

                                                
3 Wiktorin, Svensson, Arvidsson, 2010. Sida 171. 
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I artikeln “Any Gods Out There? Perceptions of Religion from Star Wars and Star Trek” av 

John S. Schultes, avhandlas både den interna synen på religion inom verken, men också 

direkta kopplingar eller allegorier till moderna världsreligioner. En viktig del som Schultes 

lyfter är synen på religion och vilken bakgrund skaparna av dessa verk kommer ifrån, och hur 

detta kan ha format både direkta och allegoriska inslag av religion i verken. George Lucas är 

uppväxt i USA i ett protestantiskt hushåll, som ung ogillade Lucas söndagsskolan, men 

föredrog den tysk-lutherska gudstjänsten som hans familjs hushållerska ibland involverade 

Lucas i. En nära döden-upplevelse som involverade en bilolycka i Lucas tonår kom han 

förändra han syn på religion och livet. Enligt Schultes kom detta även att influera Star Wars 

och framför allt den mystiska kraften eller “the Force” som den även kallas, att kraften blir 

en sorts smältdegel för olika religiösa inslag och teman; likt buddhismens självkontroll och 

inre fred, samt det som är mer relevant för den aktuella uppsatsen, en kristen tematik 

angående självuppoffring och ansvarstagande.4 Det som denna artikel bidrar med till 

uppsatsen är bland annat en bekräftelse på att det finns en tydlig kristen tematik inom Star 

Wars, samt vilka former den kan finnas i, dessutom att George Lucas skaparen av Star Wars 

också hade vissa religiösa avsikter när han skapade denna berättelse och värld.  

 

I boken On Religion av John Caputo, diskuteras också vissa religiösa inslag inom Star Wars. 

Caputo visar på tydliga klassiska bibliska inslag i Star Wars serien, i den första filmen i Star 

Wars rent kr The Phantom Menace. Anakin, den som man tror är den utvalde som genom tid 

kommer att bli Darth Vader är ett resultat av jungfrufödsel något som har en stark biblisk 

anknytning. Att Anakin har en mänsklig moder men vars far är kraften och vad detta kan 

tolkas som.5 The Phantom Menace är med tanke på omfånget inte en film jag kommer att 

avhandla i uppsatsen däremot visar detta exempel på ännu ett bibliskt inslag, och kan också 

tjäna som en form av avgränsning. Därefter skriver Caputo om hur Star Wars reproducerar 

klassiska och nästan stereotypiska religiösa narrativ, och därmed kan presentera dessa idéer, 

teman och berättelser i en ny form, som dessutom är mer lättillgänglig och förmodligen 

underhållande för mottagaren, hur Star Wars stöpt om dessa berättelser från ett för-

Koperniskt6 samhälle till en sorts högteknologisk variant av våra klassiska berättelser och 

sägner.7 

 

I McDowells artikel ”Star Wars’ Saving Return” skriver författaren bland om 

Kristutsgestaltningar och former av frälsning som finns inom de utgivna filmerna. Det 

                                                
4 John S. Schultes, Any Gods Out There? Perceptions of Religion from Star Wars and Star Trek. Journal of 

Religion & Film, Volume 7 Issue 2, October 2003. University of Nebraska, sida 6, 41. 
5 Caputo, John D, On religion, Routledge, London, 2001,  
6 Med ett för-Koperniskt samhälle avses historiska samhällen där man var uppfattning att solen kretsade kring 

jorden och inte tvärtom, alltså betydligt äldre samhällen där religion spelade en betydligt större roll 
7 Caputo, John D., On religion, Routledge, London, 2001,  
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Mcdowell slutligen kommer fram till är att genom filmernas (Episode I-VI) existerar det 

främst två kristusgestaltningar, dessa i form av Luke Skywalker och Anakin Skywalker. 

McDowell skriver även att deras gestaltning är väldigt lika, de båda kommer från en enkel 

bakgrund och båda två utför former av stordåd i kampen mellan det goda och det onda. Där 

den väsentliga skillnaden är att Anakin går över till den mörka sidan, dock återkommer han 

messianska drag i slutet av sagan då han övervinner Kejsaren som en utav sina sista 

handlingar innan han dör.8 

 

”The Apocalyptic Cosmology of Star Wars” av John C. Lyden diskuterar också vissa 

religiösa inslag inom Star Wars här med ett tydligt fokus på kristen apokalyps. Dock inleder 

Lyden med en kortare studie av George Lucas motiv bakom filmen, aningen mer djupgående 

i en jämförelse med “Any Gods out there?” som används ovan. Enligt Lucas själv är 

budskapet eller tematiken inom Star Wars inte överdrivet religiöst, och försökte istället ta de 

problem och frågor som religion kan uppbringa och destillera dessa till ett mer modernt och 

lättillgängligt medium, att väcka en sorts spiritualitet hos ungdomar, en tro på någon form av 

högre makt eller gud, men inte nödvändigtvis en specifik religion. Lucas säger även att han 

själv inte ser Star Wars som svaret på religion eller religiösa frågor, och istället anser att 

religioner kan finna sig själva eller sina idéer i Star Wars.9 

 

Detta för oss till Lydens syfte med själva artikeln, biblisk apokalyps och var denna apokalyps 

eller tema återfinns i Star Wars. Innan man kan diskutera apokalyptiska inslag måste man 

först ge en definition av vad apokalyps i detta fall syftar till. Apokalyps i det bibliska 

hänseendet syftar främst till Johannes uppenbarelse; bland annat en strid mellan det goda och 

det onda, guds plan och slutgiltiga öde för världen samt att i denna strid mellan det goda och 

onda, blir det upp till var och en av människan att välja en sida. Där människan beroende på 

val antingen blir belönad eller bestraffade av Gud.10 

 

Vilka inslag finner man då i Star Wars? Det allra enklaste och tydligaste inslagen är kampen 

mellan det goda och onda, den kosmiska strid som utspelar sig dels genomgående i samtliga 

filmer men också mer konkret och avgörande i slutet av A New Hope och Return of Jedi där 

galaxens öde står på spel och dessutom avgörs. På ett mer konkret eller karaktärsenligt sätt 

kan man se Darth Vader och Imperiet, och i senare filmer Kejsaren som en symbol för det 

onda. Medan Luke och rebellerna kan ses som det goda. Lyden väljer även att tolka Luke 

                                                
8 McDowell, John C. (2016) "Star Wars' Saving Return," Journal of Religion & Film: Vol. 13: Iss. 1, Article 6. 
9 Lyden, John C. (2016) "The Apocalyptic Cosmology of Star Wars," Journal of Religion & Film: Vol. 4: Iss. 1, 

Article 2.Sida 9. 
10 Ibid, 7.8. 
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som en messias, utlovad sedan tidigare för att frälsa mänskligheten och därmed universum 

Genom att besegra ondskan.11  

 

Det sista jag väljer att lyfta ut Lydens verk är hans text om Kraften eller The Force som 

Lyden ser och tolkar som tro eller tron. Det Lyden framförallt pekar på är Lukes förmåga att 

snarare uppleva och se än att använda denna tro, något som dock händer i senare filmer. 

Lyden visar på hur i olika scener Luke upplever hur Obi-Wan använder kraften eller tron för 

att uträtta övermänskliga ting. Likt hur Obi-Wan använder kraften för att påverka en 

Stormtrooper vilket då får att denne släpper igenom protagonisterna och den robot de 

försöker dölja för Rymdimperiet. Lyden beskriver sedan hur i slutet av episod fyra när Luke 

faktiskt använder sig av kraften för att förgöra Dödsstjärnan utan tekniska hjälpmedel, och 

enbart genom kraften eller tron.12 Lyden kan tyckas ta förhållandevis mycket utrymme i 

denna del, men han har oerhört många bra punkter och bidrar med en djupare förståelse av 

hur och vad man kan utläsa ur Star Wars.  

 

John C. McDowell är författare till The Gospel according to Star Wars: Faith, Hope and the 

Force. Denna bok behandlar Star Wars ur en kristen teologisk synvinkel, han skildrar bland 

annat kraften eller The Force som ett uttryck för Gud eller att denna kraft ersätter Gud. Likt 

många andra inom detta område beskriver han också att George Lucas inte enbart sökte att 

skapa och producera en underhållande film, utan även ämnade att skapa en sorts moraliska 

och spirituella förebilder genom sina verk och att de religiösa inslag man kan finna inte är 

misstag eller tillfälligheter. Lucas själv ansåg sig fått en “stor megafon” när han skapade sina 

filmer och kunde på det sättet också förmedla vad han ansåg vara en god person.13 Angående 

Star Wars och religion eller närmare bestämt evangeliet enligt Star Wars, som boken kan 

översättas till finner vi här och mycket bibliska teman och liknelser. McDowell gör både 

direkta kopplingar till scener och mer övergripande liknelser. Ett exempel på en vanligt 

återkommande fras i filmerna är: ”May the Force be with you” som enligt McDowell är likt 

en äldre kristen välsignelse “May God be with you”, detta kan tyckas vara en enkel liknelse, 

det uppstår dock fler likheter. Efter den avgörande slutstriden i A New Hope när Luke 

använder sig av Kraften för att förgöra Dödsstjärnan, hör Luke sin avlidne mentor Obi-Wan 

Kenobi säga; “Remember, the force will be with you, always”, som McDowell finner en 

liknelse i Bibelns Matteusevangeliet: 28:20; “And remember, I am with you always, to the 

                                                
11 Lyden 2016, 9. 
12 Ibid, 10, 11. 
13 McDowell, John C., The Gospel according to Star wars: faith, hope, and the force, 1st ed., Westminster John 

Knox Press, Louisville, Ky., 2007, 2,3. 
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end of the age”, eller den svenska motsvarigheten; “Och jag är med er alla dagar till tidens 

slut”14 15 

 

”Religion and Popular Movies” är en artikel Conrad E. Ostwalt som diskuterar hur film kan 

analyseras för att finna teologiska och religiösa inslag, både med avsikten att förmedla dessa 

och de som gjort det via slump eller undermedvetna konnotationer. Som ett exempel nämner 

han filmer som The Shawshank Redemption och hur denna är fylld av teman som; hopp, 

rättvisa och förlåtelse. Därefter föreslår Ostwalt att filmer utgör ett fantastiskt medium för att 

både förmedla och studera religion.16 

 

I artikeln “Jesus as a super hero” skriver författaren om hjältar och superhjältar i framförallt 

populärkulturella verk likt filmer, där liknelserna ofta är många och avsiktliga. Författaren 

har dock ett antal punkter som skiljer den evangeliska Jesus från de som avbildas inom 

filmens värld. Där den huvudsakliga skillnad är våld som ett medel, den evangeliska Jesus tar 

ett starkt avstånd för våld, inte ens för att rädda sitt eget liv. Däremot finns det gott om 

exempel i populärkulturens värld där våra hjältar ofta använder våld för att inte enbart rädda 

sig själva men även sina medmänniskor. Något som också kommer att granskas i denna 

uppsats när Luke Skywalker liknas vid en messias, vilket även återfinns i den tidigare 

forskningen. Den stora likheten däremot är hur båda Jesus och hjältarna räddade människor, 

om än på olika sätt. Utöver de mirakel Jesus utför spelar han en betydligt större roll som 

mänsklighetens frälsare, det är inte de få mirakel eller dåd som Jesus eller superhjältarna 

utför som ger stämpeln eller statusen frälsare eller hjälte utan produkten av samtliga. De 

uppmanar också till bättring, att bli bättre än vad vi är.17 Denna artikel ger ytterligare en 

inblick i relationen mellan religion och populärkultur och hur religion kan påverka och forma 

kulturen och vår förståelse av den. 

 

Vid det här laget är det även lämpligt att kort presentera Joseph Campbells The Hero with a 

thousand faces som Lucas själv använde för att skriva manuset och konstruera hela 

berättelsen. Titeln i sig kan nog avslöja vad boken handlar om, men kort sammanfattat 

behandlar Campbell något han kallar för; “Hjältens resa”. Hjältens resa, avser här just 

hjältens resa från ett enkelt liv och ofta avskilt liv till ett äventyr ofta med övernaturliga eller 

rent magiska inslag.18  

 

                                                
14 Bibeln.se Matteusevangeliet 28:20. http://www.bibeln.se/las/2k/matt#q=Matt+28%3A20 [Hämtad 2018-11-

22] 
15 McDowell, 2007, 16,17. 
16 Ostwalt, Conrad E. (2016) "Religion and Popular Movies," Journal of Religion & Film: Vol. 2 : Iss. 3 , 

Article 7. 
17 Heyes A.D.R Theology 2014, Vol. 117(2) 100–106. 
18 Campbell, Joseph, The hero with a thousand faces, [New ed.], Paladin, London, 1988 

http://www.bibeln.se/las/2k/matt#q=Matt+28%3A20
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1.4 Teori 

 

Fältet religion och populärkultur är förvisso inget nytt område men som forskningsdisciplin 

är det något som inte är helt enkelt, ett av de större problem här ligger i just begreppet 

populärkultur och vilken definition det får, beroende på vilket synsätt man väljer att 

applicera.19 Det är även inte helt avgörande för uppsatsen syfte att diskutera begreppet eller 

dess innebörd, men för att kunna tala om religion och populärkultur, kan en definition vara 

avgörande. En definition jag väljer att lyfta är från boken Populärkultur: teorier, metoder och 

analyser. Där Lindgren utgår från ”Populärkultur är kultur som många uppskattar”.20 Där 

Lindgren helt sonika menar att populärkulturen utgörs av sådant som uppskattas av många 

människor. Det som är problematiserade med detta uttryck är att för att ett medium ska kunna 

definieras som populärkulturellt behöver det en form av kvantitetskriterium, vilket också 

medför att populärkulturen ofta också har en stor kommersiell framgång eller anknytning.21 

 

Dock behövs det en definition av religion och vad det innebär för uppsatsen, då det är just 

religiösa inslag och liknande som kommer att studeras. Definitionen av religion kommer från 

Carl-Henric Grenholm, professor i etik vid Uppsala Universitet. Boken Att förstå religion: 

Metoder för teologisk forskning, där Grenholm erbjuder en definition som är tillräckligt bred 

för uppsatsen och ger en tillfredsställande definition. Grenholms definition är inte inriktad på 

en viss religion som helhet men han identifierar ett antal gemensamma intryck och 

karaktärsdrag, att religioner är livsåskådningar som präglas av tro och förtröstan på en eller 

flera högre makter. Utöver denna tro eller förtröstan existerar även ett antal komponenter; 

intellektuell, emotionell, beteende, samt en social aspekt.22 Den intellektuella komponenten 

handlar om övertygelsen om att det finns en eller flera högre makter.23 Emotionella 

komponenten, avser att den troende känner ett slags beroende av denna högre makt. Gällande 

beetendekomponenten avhandlar denna riter och andra beteende som svarar till olika 

trosinriktningar.24 Den sista komponenten, den sociala gäller exempelvis vissa sociala 

institutioner och gemenskapsformer som reglerar de troende föreställningar och beteende25 

 

Inom olika religioner kan det förekomma olika grader av fokus på de olika komponenterna. 

Oavsett vilken religiös tradition man väljer att studera återfinns dessa komponenter i någon 

form.  

                                                
19 Lindgren, Simon, Populärkultur: teorier, metoder och analyser, 2., [rev.] uppl., Liber, Stockholm, 2009. Sida 

31,32.  
20 Ibid, 33. 
21 Ibid, 33. 
22 Grenholm, Carl-Henric, Att förstå religion: metoder för teologisk forskning, Lund, 2006. S 105. 
23 Ibid, 105. 
24 Ibid, 105. 
25 Ibid. S 105. 
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Den teori som kommer att nyttjas för denna uppsats grundar sig på teologen Gordon Lynchs 

tre kategorier för att studera religion inom populärkultur. Lynch förespråkar tre olika sätt att 

studera området: Det första sättet är att studera upphovsmänniskan, att man studerar personen 

eller personer bakom verket. Personen eller personens bakgrund och status, deras intentioner 

med de verk de skapat. 26 

 

Det andra tillvägagångssättet är att skilja verket från skaparen och att studera produkten 

istället. Vilket kan innebära en kartläggning av den kulturella miljön eller den aktivitet verket 

skapats i, vem det är ämnat för eller vilken typ av genre den ingår i. Dessutom kan man 

analysera det språk som används, vilka symboler som brukas och hur, samt den sociala miljö 

som gestaltas.27 

 

Lynchs tredje teori benämner Lynch som receptionsstudier, hur verket mottages, diskuteras 

och uppmärksammas av publiken. Det förekommer även att forskare kombinerar två av de 

nämnda teorierna i en form av hybrid. Den teoretiska utgångspunkt som uppsatsen kommer 

att använda sig av blir Lynchs andra formulering; produkten. Detta val kan framhävas som att 

även om det är intressant och förmodligen av viss innebörd vilken bakgrund George Lucas 

har är det inte särskilt relevant för den undersökning som utförs, vilken religiös bakgrund 

Lucas har. Inte heller den tredje teorin är av större relevans för denna studie, då jag fokuserar 

på de religiösa inslagen i filmen, och inte hur dessa mottagits av en publik eller vilka 

diskussioner som uppstått på grund av filmerna.28 Detta val förstärks även av Robert A. 

Whites artikel The Media, Culture and Religion Perspective som också talar om innebörden 

av vad som avbildas i film och hur det påverkas av vem eller vilka som konsumerar median. 

Exempelvis menar han att exempelvis korsfästningen av Jesus kan antingen ses som stötande 

eller kränkande, när andra istället ser det som ett tecken för den kärlek Jesus har till 

människan. Att när man studerar populärkultur och religion är det av vikt att veta vem och 

hur man tar till sig media, och att många kommer ha skilda åsikter i vad som representeras 

beroende på vad man har för koppling till det populärkulturella verket.29 Vilket talar för 

urvalet av teori att jag enbart studerar verket som det är, i ett försök att finna kopplingar till 

en kristen tematik. 

 

Denna uppsats undersöker kristen tematik och inslag i Star Wars filmerna och den mest 

centrala figuren inom NT30 är just Kristus, och det blir därför svårt att inte tala kort om 

                                                
26 Wiktorin, P. (2011). Religion och populärkultur: från Harry Potter till Left Behind. Sekel Bokförlag, sida 34. 
27 Ibid. 34, 35. 
28 Ibid, 35. 
29 White Robert A. The Media, Culture, and Religion Perspective. Communication Research Trends. 2007, Vol. 

26 Issue 1, Sida 1-3. 
30 Nya Testamentet. 
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kristologi. Vilket innebär läran om Kristus – Vem Jesus är och vad han gör.31 Hur detta tar 

sig uttryck i denna uppsats återfinnes i själva undersökningen. Generellt sett kan man enligt 

Lloyd Bauhgs uppdelning identifiera två olika former av kristusgestalter inom film. Där den 

första formen är Jesus som en biblisk figur utan några större allegorier. Den andra formen är i 

de filmer där hjälten eller huvudkaraktären inte direkt går att identifiera som en Jesusgestalt. I 

dessa fall är det istället filmens struktur och handling som innehar ett kristologiskt mönster.32 

 

Något som är gemensamt för dessa kristologiska mönster i film är att de oftast har en manlig 

centralfigur med Kristusliknande inslag eller tematik, som: ”Det godas kamp mot det onda, 

eller en seger över död och destruktivitet för mänsklighetens bästa.”33 Det finns också vissa 

drag som Kristus på vita duken inte delar med evangeliernas Jesus från Nasaret. Denna 

skillnad, är det våld som ofta brukas av Kristusgestalter inom filmens värld. Något som också 

avspeglas i det aktuella källmaterialet.34 Detta är något som forskning överlag är överens om 

att det existerar flertalet Kristus eller messiasgestaltningar inom populärkulturens värld men 

att de i många fall är en tolkning eller variant som inte delar vissa egenskaper med den 

bibliska Jesus.35 Detta argument förs även av Hayes in dennes artikel ”Jesus as a superhero”. 

 

Slutligen behövs det också nämnas att alla framställningar av Jesus på vita duken framför en 

egen prägel och förståelse av Jesus. Dessutom menar Axelsson och Sigurdson att ur ett 

teologiskt perspektiv är det snarare mer intressant att se vilka mer eller mindre lyckade 

aspekter av just Jesus som framställs än att undersöka hur sann eller äkta den gestaltningen 

förhåller sig till den rent bibliske Jesus.36 

 

1.5 Metod och material 

 

Metoden som kommer att tillämpas på materialet blir en hermeneutisk variant där tolkning 

blir en central del av metodarbetet, att försöka tolka de religiösa inslag i Star Wars och hur 

dessa kan tolkas från en kristen synvinkel; att tolka budskap, innehåll och symboler ur en 

kristen lins, att finna liknelser i bibeln och kristen teologi. Inom hermeneutiken talar man 

även om “tolkningens konflikt”, där tolkningen är en blandning av begreppen medkännande 

och misskännande tolkning. Den medkännande tolkningen innebär att man försöker öka 

meningens rikedom inom det objekt som tolkas och studeras, den misskännande tolkningen 

                                                
31 Sigurdson, Ola & Axelson, Tomas (red och författare.), Film och religion: livstolkning på vita duken, Cordia, 

Örebro, 2005, 120,121. 
32 Ibid, 121. 
33 Ibid, 121,122. 
34 Ibid, 122. 
35 Heyes A.D.R 2014. 
36 Sigurdsson, Axelson, 2005 147,148. 
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däremot ifrågasätter snarare tolkningen och där tolkar man istället hur texten kommit till, 

traderats och använts.  

 

Metoden kommer huvudsakligen att använda den medkännande tolkningen då jag som 

tolkare söker att bredda och finna en större mening med verket, än vad kanske 

upphovspersonen hade i åtanke. Den kan även verka aningen okritisk ställd till verket eller 

verken, men det är inte heller mitt syfte eller avsikt att studera verket ur en sorts kritisk 

hermeneutisk vinkel. Syftet är att tolka och jämföra scener och budskap i filmerna med 

klassiskt kristna traditioner likt Bibeln eller verk av teologer, likt Martin Luther exempelvis.  

 

Genom hermeneutiken blir budskapen avsiktliga, belysta och utredda. Metoden kommer att 

tillämpas på filmerna på två olika sätt, dels genom direkta observationer av scener. Det 

religiösa budskapet i just den scenen kan utredas och tolkas, att finna det religiösa inom 

scener. Dessutom kan metoden tillämpas på verket som helhet att finna övergripande teman 

och motiv.  Exempelvis det klassiska det godas seger över det onda eller de dualistiska 

inslagen som präglar och genomsyrar filmerna och hur dessa ter sig i just detta fall. Detta är 

en viktig del av hermeneutiken, att det finns flera sätt att förstå världen eller en företeelse på. 

Detta är något Per-Johan Ödman belyser in introduktionen till sin bok Tolkning, förståelse, 

vetande: Hermeneutik i teori och praktik. Ödman poängterar även att vi bör vara medvetna 

om vår egen praxis och kontext, hur vi tolkar och förstår betingas av att vi är historiska 

varelser. 

   

Att hermeneutiken kan vara tvetydig i sin relation mellan tolknings och social kontext är 

något som också belyses av Vikströms artikel Bengt Hägglunds traditionshermeneutik: 

förmedling, förändring, förvandling. Där författaren anser att mycket utav den traditionella 

eller klassiska hermeneutiken enbart har två utgångspunkter, antingen i texten eller tolkaren. 

Detta är förvisso inte fel men något Vikström lägger ett fokus på är att det i många fall saknas 

ett hänseende till den sociala kontexten och rollen. När tolkning sker i antingen i texten eller 

tolkaren tar man inte hänseende till just den sociala kontexten, vilket påverkar utfallet av 

tolkningen. Något som inte förbises i denna uppsats då jag självklart påverkas av min 

omgivning och praxis.37 

 

Hermeneutik som metod har som alla metoder både för- och nackdelar. En utav de viktigare 

fördelarna är möjligheten till tolkning, och den breda ingången denna metod möjliggör för 

materialet. När filmen analyseras och tolkas kan jag välja fritt vad jag ska tolka, och hur 

mycket man kan läsa in i olika scener och övergripande motiv. Denna fördel kan också ses 

                                                
37  Wikström Björn, Bengt Hägglunds traditionshermeneutik: förmedling, förändring, 
förvandling. Svensk Teologisk Kvartalskrift. Årg. 87 (2011). Sida 98. 
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som en nackdel, att det behövs en tydlig avgränsning gällande både material och vad som ska 

studeras i materialet. Om detta utförs på ett väl avvägt sätt, kommer metoden att producera ett 

tillfredsställande resultat.  

 

Det material som denna uppsats kommer att grunda sig på är den första trilogin av Star Wars 

filmer där huvudfokuset kommer att vara den första filmen i trilogin Star Wars Episode IV: A 

New Hope. Det kommer även att finnas hänvisningar, referat och citat ur senare delen av 

trilogin, mer bestämt Episode V: The Empire strikes back och Episode VI: Return of the Jedi.  

 

Metoden kommer att appliceras på materialet på ett relativt enkelt och på konkret sätt, 

filmerna kommer att studeras flera gånger, där scener, händelser, dialog och repliker kommer 

att noteras för att sedan försöka finna en koppling till primärt bibliska liknelser. Urvalet till 

notering och slutligen presentation i uppsatsen bygger mycket på den förförståelse och egna 

kunskapen jag själv besitter om kristendomen alternativt mer välkända kristna teman likt, 

frälsningen, det godas segran över det onda och exempelvis Jesus. När en scen, replik eller 

händelse noteras kommer den att presenteras och den kristna kopplingen kommer att skapas, 

då genom en förklaring och hänvisning till en eller flera bibelverser som handlar om samma 

eller liknande saker. Här spelar hermeneutiken en stor roll då den möjliggör tolkningen och 

kopplingarna som presenteras i uppsatsens senare del. För att utöka min egen förståelse och 

uppsatsensundersökningsdel har även bibeln studerats och jag har även temasökt verser ord 

eller begrepp via bibellexikon och bibeluppslagsverk.  Återigen spelar hermeneutiken roll, att 

tolkning kan ske på oerhört många sätt, men att det är få eller inga kopplingar som är 

överdrivet långsökta eller ologiska. Denna metod visar också att tolkning av filmerna är bara 

en utav många olika sorters tolkningar som går att utföra. Likt tidigare konstaterat är också 

min egen förförståelse viktig, då den styr vilka scener jag tolkar, vilka relevanta för 

uppsatsen. Att jag som person är en utav många tolkande subjekt i en kristen tradition och 

kultur. 
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2. UNDERSÖKNING 

 

I den första filmen får vi följa Luke Skywalker från sin ödsliga, avlägsna och ogästvänliga 

planet, Tatooine. Där han till en början, ofrivilligt rycks bort från sin monotona vardag in i 

kampen mot Rymdimperiet. Dessutom blir Luke introducerad till den mystiska kraften och 

ljussablar via mötet med Obi-Wan Kenobi som blir katalysatorn och som sätter handlingen i 

rörelse. I filmens början får vi se hur rymdimperiet och Darth Vader tillfångatar prinsessan 

Leia som har ritningarna till Imperiets massförstörelsevapen med förmågan att förgöra hela 

planeter. Hon lyckas gömma planerna i roboten RD-D2 som tillsammans med en annan 

robot, C3PO till slut hamnar i händerna på Luke Skywalker och Obi-Wan Kenobi. Efter att 

rymdimperiet mördar Lukes faster och farbror då de letar efter robotarna, tar Obi-Wan och 

Luke hjälp av smugglaren Han Solo för att rädda Leia från Imperiets klor. De lyckas rädda 

Leia från dödsstjärnan, dock dör Obi-Wan, som vid det här laget börjat träna Luke till att bli 

en Jediriddare, efter en duell mot Darth Vader. Trion lyckas fly från dödsstjärnan till en 

rebellbas, men Imperiet lyckas spåra våra hjältar. Det blir nu en kamp mot klockan att förgöra 

dödsstjärnan innan den hinner förgöra rebellbasen. Efter en intensiv rymdstrid mellan 

rebellerna och Imperiets piloter lyckas Luke med hjälp av Kraften avfyra ett par torpeder som 

lyckas träffa dödsstjärnans enda svaghet vilket resulterar i förgörelsen av densamma.38  

 

I de följande filmerna i trilogin: The Empire strikes back och Return of the Jedi får vi återigen 

följa Luke och hans resa för att bli en Jediriddare och besegra Imperiet och Kejsaren. 

Dessutom möter tittaren nya karaktärer likt Yoda och Lando Calrissian som alla fyller 

någorlunda viktiga roller i trilogins senare filmer. Första filmen fick en betydligt större och 

mer utförliga presentation, då den första filmen lägger grunden för de observationer och 

iakttagelser som själva undersökningen kommer att behandla. 

 

Kraften eller the Force som den kallas är en sorts mystisk och nästan mytomspunnet fenomen 

inom filmerna. När begreppet eller termen först presenteras inom filmen är det när Obi-Wan 

Kenobi förklarar vem som mördade hans far, att en Jediriddare förfördes av den mörka sidan 

av kraften. Varpå Luke ställer sig frågande till kraften. Obi-Wans förklaring är då följande: 

Att kraften är det som ger en Jedi sina krafter, att den består utav ett energifält som skapas av 

alla levande ting, fältet omgärdar och penetrerar oss, och binder samman galaxen. Vid ett 

senare tillfälle i filmen ger Obi-Wan ytterligare förklaringar och hur en Jedi kan känna 

kraften flöda genom honom, och hur kraften delvis styr våra handlingar men att den också går 

att befalla eller uppfyller ens order.39 För att placera in kraften i en kontext i filmen, är det få 

som “tror” eller vet att kraften är ett reellt ting, och både Obi-Wan och Darth Vader blir 

                                                
38 Star Wars: Episode IV - A New Hope, 1977. 
39 Star Wars: Episode IV - A New Hope, 1977. 
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aningen förlöjligade och delvis ifrågasatta av sin omgivning. Dock accepteras den av vissa 

som inte har möjligheten att använda den, och där istället används den som en sorts 

lyckönskning: May the force be with you, är en fras som yttras av karaktärer genom filmerna. 

Vid ett tillfälle benämns dessutom kraften som en religion.40  

 

En Jedi eller Jediriddare, är något som i filmen används synonymt med varandra i filmen och 

presenteras nästan samtidigt som kraften av Obi-Wan i filmen. Jediriddarna var enligt Obi-

Wan en form order som i över 1000 generationer bevarade och beskyddade fred och rättvisa i 

den gamla republiken, innan Imperiets välde. När filmen utspelar sig är de allra flesta 

Jediriddare enligt Obi-wan jagade, och utrotade av Darth Vader, en jedi som anslöt sig till 

den mörka sidan av kraften. Det finns alltså en sorts dualism här, goda och respektive onda 

Jediriddare.41    

 

Imperiet eller Rymdimperiet är den huvudsakliga antagonisten i filmerna, ledd av Darth 

Vader. I filmerna framställs det som en sorts auktoritär regim, eller imperium i detta fall som 

kontrollerar större delen av den galax där Star Wars utspelar sig. Deras huvudsakliga 

truppslag består av så kallade Stormtroopers iklädda sina ikoniska vita rusningar och hjälmar. 

Imperiet uppstod ur den forna galaktiska republiken som var en form av demokratiskt styre, 

som sedan manipulerades och vilseleddes, och ur detta föddes Imperiet.   

 

Rebellalliansen eller enbart rebellerna är en motsats till Imperiet. De söker att störta Imperiet 

och dess ledare och återinföra det äldre demokratiska styret likt den galaktiska republiken. 

Rebellerna är en sammanslutning av olika fraktioner som alla vill undkomma Imperiets styre. 

Deras symbol kan liknas vid en fågel Fenix som reser sig ur askan.42 

 

 

 

 

2.1 Undersökning 

Hädanefter kommer själva undersökningen och analysen att föras. Den kommer vara 

strukturerad på följande sätt, först kommer direkta observationer att presenteras likt scener, 

fraser och namn att analyseras och kopplas till kristen tematik. Den andra delen av uppsatsen 

kommer att fokusera på mer övergripande teman och betydelser, för att sedan kopplas till den 

aktuella tematiken. Metoden är sedan tidigare bestämd till hermeneutiken.  

 

                                                
40 Ibid. 
41 Ibid.  
42 Star Wars: Episode IV - A New Hope 
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2.2 Namn och symboler 

 

Det första namnet som kommer att diskuteras här är Luke, närmare bestämt Luke Skywalker. 

Luke eller på svenska Lukas, likt den Lukas som förmodligen författade Lukasevangeliet och 

apostlagärningarna.43 Det är även möjligt att Star Wars skapare George Lucas, gav Luke just 

namnet Luke för att själv vara hjälten i sin egen skapelse, kanske en form av ego som 

avgjorde detta. Det finns inte särskilt mycket som talar för att George Lucas valt detta namn 

med den association som finns i bibeln. Om man jämför de båda karaktärerna, finner vi få 

likheter om några alls utöver namnet. Det finns därmed ingen större association mellan Luke 

Skywalker och den bibliska Lukas bortsett från namnet.  Vilket inte kommer som någon 

större överraskning då Luke i Star Wars är en huvudperson och handlingen kretsar ofta direkt 

kring honom, och den bibliska Lukas roll är den av en författare och evangelist, en 

förkunnare av Jesu liv och lära. utan har återgett historien om Jesus i Lukasevangeliet och 

delvis i Apostlagärningarna.44  

 

Det andra namnet som däremot har en biblisk liknelse är prinsessan Leia Organa, här avses 

namnen Lea från bibeln, Leah på engelska. Likt jämförelsen ovan finns det här få liknelser 

utöver namnet, den bibliska Lea nämns i första mosebok, här främst som första hustru till 

Jakob.45 Dessutom benämns Lea som en utav Israels matriarker då hon födde sex söner; 

Ruben, Simon, Levi, Juda, Isaskar, Sebulon. Som alla bildade någon utav israels tolv 

stammar. En annan möjlig koppling som går att föra är jämförelsen med lejon eller lejoninna 

i detta fall. Leo är latin för lejon,46 och lea lejoninna.47 Detta möjliggör flera tolkningar och 

betydelser av namnet, som symbol kan lejonet representera makt och ofta även var heraldiskt 

vapen i Europa under medeltiden och än i våra dagar.48 Angående heraldik är det också av 

intresse att Leia i filmen har titeln prinsessa hon är alltså av kunglig ätt inom filmen. 

 

 

 

 

 

 

                                                
43 Engnell, Ivan (red.), Svenskt bibliskt uppslagsverk. 1, A-L, Nordiska uppslagsböcker, Stockholm, 1962. 

1534,1535. 
44 Engnell, 1962, 1534. 
45 Första Mosebok 29:16ff,  
46 Svenska-latin ordbok. https://sv.glosbe.com/sv/la/lejon [Hämtad 2018-12-18]. 
47 Ibid, https://sv.glosbe.com/sv/la/lejoninna [Hämtad 2018-12-18]. 
48 Biedermann, Hans, Symbollexikonet, Forum, Stockholm, 1991, 253 - 255. 

https://sv.glosbe.com/sv/la/lejon
https://sv.glosbe.com/sv/la/lejoninna


15 
 

2.3 Symbolik och symboler 

 

I detta stycke kommer ett antal symboler som går att dels finna och utläsa ur Star Wars att 

presenteras och vilken innebörd de kan ha. Den första symbolen som kommer att ta upp är 

Draken eller Leviatanen, som den även benämns som i Gamla- och det Nya testamentet. I en 

rent biblisk kontext symboliserar den ofta någon form av ondska, som ett exempel 

symboliserar draken satan i uppenbarelseboken.49 Ondskan i Star Wars kan tolkas aningen 

olika, men det är inte svårt för publiken att veta vem som är god, och vilka som inte är det. 

Som en symbol för ondskan i Star Wars finner vi ett antal personer och ting. Personifierat 

står Kejsaren och Darth Vader klart som onda karaktärer och filmen symboliserar detta 

genom att tala om den mörka sidan av Kraften och dödsstjärnan som på egen hand går att 

tolka som en form av drake. Rent klassiskt utanför bibeln och Star Wars är drakar något som 

existerar i skapelsemyter och är något som hjältar och gudar behöver besegra, det blir en form 

av hjältedåd att besegra drakar, det blir en form av prövning där belöningen är en form av 

skatt eller att befria en tillfångatagen konungadotter. Vilket går att koppla till Star Wars där 

våra hjältar faktiskt besegrar ondskan i form av Kejsaren och dödsstjärnan.50 Här finns 

dessutom fler paralleller att undersöka, i de klassiska berättelserna är de ofta riddare som 

besegrar drakar, ett klassiskt exempel i den kristna ikonografin rör Sankt Göran och draken, 

hjältar som dräper drakar och odjur har man sedan urminnes tider dyrkat i olika religioner 

och kulturer, in i vår tid.51 I Sverige motsvarar berättelse om Sankt Göran och draken slaget 

och vinsten vid Brunkeberg52 det är den kristna ikonografin som är av intresse här: I Star 

Wars talar man om jediriddare och Luke förkunnar sig själv som sådan i slutet av den tredje 

filmen i trilogin.53 Här finns alltså ytterligare användning av ikonografi och symbolik. 

 

Den andra symbolen som kommer att presenteras i texten är Fenix, eller fågel Fenix. Inom 

Star Wars finner man denna symbol på hjälmar och emblem som tillhör rebellerna. 

Ursprungligen kommer symbolen från det forna Egypten, det är dock den kristna ikonografin 

och kopplingen till Star Wars som är intressant. Inom detta område symboliserar Fenix den 

odödliga själen och Kristi uppståndelse.54 Kopplingen till Star Wars bli tämligen direkt, det 

är just uppståndelsen av den forna republiken, eller återuppståndelsen av rättfärdighet och 

godhet som man kämpar för och symboliserar. Även kopplingen till uppståndelse går att 

upptäcka då till exempel Obi-Wan efter sin död i filmen återuppstår som en form av 

genomskinlig gestalt.55 

                                                
49 Uppenbarelseboken 12:9 
50 Biedermann, 1991. 85–86. 
51 Svanberg, Jan, Sankt Göran och draken, Tiden, Stockholm, 1993, 11. 
52 Svanberg, 1993, 42. 
53 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 
54 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi. 
55 Star Wars: Episode VI och V. 
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2.4 Kristen tematik i scener 

 

I den tidigare forskningen nämns det hur “May the Force be with you”, går att jämföra med 

den äldre kristna välsignelsen “May God be with you”.56 Själva Kraften eller the Force 

kommer att få ett eget stycke senare i undersökningen det redovisas för hur den kan tolkas, 

det är inte enbart vad kraften kan vara som kommer att diskuteras utan hur den används när 

man talar om just kraften, vilken kontext och liknelser kan göras med en kristen tematik. Den 

första jämförelsen eller scenen som kommer att diskuteras och där man kan utläsa en kristen 

tematik är när Luke genom användandet och med hjälp av kraften lyckas förgöra 

dödsstjärnan. Innan själva scenen och budskapet beskrivs behövs ett sammanhang, den 

anknytning som går att tolka ur scenen går att härleda till Martin Luthers lära om “genom 

tron allena”. Med detta menade Martin Luther att människan inte går att frälsa genom 

gärningar eller handlingar utan enbart genom tron, eller Sola fide som det heter på latin. 

Frälsningen i detta fall symboliseras av rebellernas kamp och slutgiltiga vinst mot 

Rymdimperiet, att de når frälsning genom tron allena. Vilket också gå att likna vid den 

apokalyptiska strid som utspelar sig i Uppenbarelseboken.57 I själva scenen får vi se Luke 

styra sin X-wing (en form av rymdskepp) genom en sorts massiv dal som existerar på 

dödsstjärnan yta för att kunna avfyra en torped som då kan träffa en utav de få svagheter 

rebellerna kan utnyttja för att förgöra dödsstjärnan. Efter ett fruktlöst försök av en annan 

rebell som trots sina teknologiska hjälpmedel inte lyckas, blir det upp till Luke som dessutom 

kämpar mot klockan då dödsstjärnan i vilket ögonblick som helst kan avfyra det 

massförstörelsevapen mot den planet rebellerna huserar på. 58 

 

När Luke påbörjar sitt försök, uppmanas han av sin avlidne mentor Obi-Wan att använda 

Kraften, att släppa taget, att förlita sig på Kraften. Med användandet av Kraften som här går 

att tolka som ett uttryck för tron lyckas Luke förgöra dödsstjärnan och på det viset uppnå 

frälsning för rebellerna genom tron allena. Likt Luther ansåg räcker inte handlingar till för att 

uppnå frälsningen. Utan enbart genom tron är detta möjligt.59 Detta går att finna i Bibeln, att 

tron är vägen till frälsningen.60 Citat som syftas på är från Efesierbrevet:  

 

                                                
56 McDowell, 2007, 16. 
57 Uppenbarelseboken 20: 1 ff. 
58 Star Wars: Episode IV - A New Hope  
59 Kittelson, James M., Luther the reformer: the story of the man and his career, [New ed.], Fortress Press, 

Minneapolis, MN., 2003. 94. 
60 Engnell, Ivan (red.), Svenskt bibliskt uppslagsverk. 2, M-Ö, Nordiska uppslagsböcker, Stockholm, 1963, 

1271. 
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Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på 

gärningar, ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till 

att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.61 

 

  

Star Wars kan enkelt sammanfattas som striden mellan gott och ont, där det goda står som 

den slutgiltiga segraren. Detta kan liknas vid Johannes uppenbarelsebok där själva fokuset 

handlar om slutkampen mellan Gud och hans motståndare, som bland annat symboliseras av 

draken, Leviatanen och liknande. Som då går att jämföra med kampen mellan rebellerna och 

Imperiet, med karaktärer som Luke och Vader i förgrunden.  En intressant observation som 

binder samman uppenbarelseboken och Star Wars är när Obi-Wan Kenobi berättar för Luke 

om vad Jediriddare var för slags order: “For over a thousand generations, the Jedi Knights 

were the guardians of peace and justice in the Old Republic. Before the dark times... before 

the Empire.”62 Sambandet mellan uppenbarelseboken och Star Wars i direkt koppling ligger i 

“For a thousand generations”. Att det i tusentals år rådde fred och godhet innan ondskan 

släpptes lös, vilket går att koppla till just uppenbarelseboken:  

 

Och han grep draken, ormen från urtiden som är Djävulen och Satan, och band honom för 

tusen år och kastade ner honom i avgrunden och låste och förseglade ingången för att han inte 

skulle förföra folken förrän de tusen åren hade gått. Sedan skall han släppas lös för en kort 

tid.63 

 

Med detta citat och bakgrunden från Star Wars kan man välja att likna Imperiet, Darth Vader 

och Kejsaren vid Djävulen, en tydlig koppling till ondska som släpps lös i världen under en 

kort tid efter tusen år. Sambandet är alltså följande; de tusen år eller generation som de 

omnämns i Star Wars är tiden innan Imperiet eller Satan som det står i citat ovan. Vi kan 

alltså se kampen mellan det goda och onda, och det godas slutgiltiga seger 

(uppenbarelseboken) inom de filmer som analyseras här. Den första Star Wars trilogin, 

episod fyra till sex, motsvarar den korta period när ondskan skall släppas lös för en kort tid, 

för visst råder ondska under filmerna, men de slutar med det godas triumf över ondskan likt 

den centrala handlingen i uppenbarelseboken64. Det går även att finna detta tema i enbart den 

första filmen A New Hope. Liknelsen mellan det Obi-Wan säger gällande tusen generationer 

och liknelsen i uppenbarelseboken tusen år som är det mest centrala här, och kanske inte 

uppenbarelseboken som helhet, detta återkommer dessutom senare i undersökningen. 

 

                                                
61 Efesierbrevet 2:8 - Ef 2:8. 
62 Star Wars: Episode IV - A New Hope 
63 Uppenbarelseboken 20:2 - Upp 20:3. 
64 Egnell, 1962, 1207. 
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Följande scen undersöks utspelar sig när filmens karaktärer och handling är konstaterade och 

någorlunda klara. George Lucas har visat publiken vilka som är antagonisterna och 

protagonisterna. Den scen som beskrivs är en form av stabsmöte på dödsstjärnan där olika 

delar av Imperiets styre diskuterar den risk den risk som Rebellalliansen utgör då man oroar 

sig över att de kan få stöd i den senaten, varpå Grand Moff Tarkin och Darth Vader gör entré 

i rummet och kungör att Kejsaren upplöst senaten och att Imperiet nu har full kontroll över 

galaxen och att fruktan kommer att bevara ordningen, fruktan inför dödsstjärnan. Därefter 

påpekar en underordnad att Rebellalliansen stulit ritningar över dödsstjärnan och om än liten, 

finns det en risk att de kan finna en svaghet i ritningarna och utnyttja den, och därmed Darth 

Vader säger sedan att ritningarna snart kommer vara tillbaka i Imperiets händer. En annan 

underordnad menar dock att dödsstjärnan är oförstörbar och ostoppbar oavsett om rebellerna 

har ritningar eller inte:  

 

Any attack made by the Rebels against this station would be a useless gesture, no 

matter what technical data they've obtained. This station is now the ultimate power 

in the universe! I suggest we use it.65 

 

Varpå Darth Vader svarar: “Don't be too proud of this technological terror you've 

constructed. The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force.”66 

Den underordnade väljer då att svara på den anmärkningen genom att förlöjliga Darth Vader 

och kalla honom för en trollkarl och att hans sorgliga hängivelse till en uråldrig religion inte 

hjälpt Imperiet att återfå de stulna ritningarna eller kan tala om för dem var rebellernas bas 

finns:  

 

Don't try to frighten us with your sorcerer's ways, Lord Vader. Your sad devotion to that 

ancient religion has not helped you conjure up the stolen data tapes, or given you clairvoyance 

enough to find the Rebels' hidden fort-67 

 

Han blir här avbruten och kippar efter andan då Darth Vader med hjälp av kraften börjar 

kväva honom: “I find your lack of faith disturbing”.68 Det budskap eller den tematik som går 

att utläsa här kan liknas vid avgudadyrkan. Man väljer att förlita sig på något annat än kraften 

eller tron, i detta fall dödsstjärnan som av den underordnade liknas vid den ultimata 

maktfaktorn i universum. Dock ser vi resultaten av kampen mellan denna idol eller avbild när 

den ställs mot Kraften, då Luke i filmens slutskeende använder just kraften för att förgöra 

dödsstjärnan, likt Darth Vader sade så visade det sig att denna konstruktion inte var jämförbar 

                                                
65 Star Wars: Episode IV - A New Hope. 
66 Ibid. 
67 Star Wars: Episode IV - A New Hope. 
68 Ibid. 
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med kraften. Just avgudabilder och tillbedjan till detta och andra gudar och väsen är något 

som ogillas starkt i bibeln och det finns flertalet referenser till detta bland annat i första 

korintierbrevet där Paulus varnar för avgudadyrkan, i synnerhet vers: 10:19 till 10:22: 

 

Vad vill jag säga med detta? [...], och jag vill inte att ni skall ha gemenskap med 

demonerna. Ni kan inte dricka både ur Herrens bägare och ur demonernas bägare, 

inte äta både vid Herrens bord och vid demonernas bord. Eller skall vi väcka 

Herrens svartsjuka? Är vi starkare än han?69 

 

Paulus varnar även för avgudadyrkan tidigare i korintierbrevet och namnet på vers tio är 

“Varning för avgudadyrkan”70 Här refereras det Gamla testamentet och hur de som tillbad 

avgudar blev straffade eller rent av dödade av Gud: “Bli inte avgudadyrkare som många av 

dem blev. [...] de dödades av Förgöraren.”71 . Något som man även varnar för i 

Johannesbrevet: 

 

Vi vet att vi är från Gud och att hela världen ligger i den Ondes våld. Vi vet också 

att Guds son har kommit och att han har gett oss förstånd så att vi kan känna den 

Sanne. Vi lever i den Sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och 

det eviga livet. Mina barn, var på er vakt mot avgudar. 72 

 

Det existerar alltså flertalet verser och brev som varnar för och menar att de som tillber 

avgudar kommer att råka illa ut. Även Darth Vader som tillhör den “onda sidan” menar att 

Imperiet inte borde förlita sig på denna “teknologiska terror” som han själv kallar 

dödsstjärnan. Som tidigare konstaterat ser vi också att i en kamp mellan Kraften och 

dödsstjärnan i slutet av filmen, ser vi att Kraften eller tron slutligen segrar vilket går att tolka 

ur ett Lutherskt synsätt; att enbart genom tron allena kan människan bli frälst. Emellertid är 

det svårt att säga att Imperiet tillber dödsstjärnan likt de avgudar som det refereras till ovan, 

liknelsen går dock att göra i och med att de sätter sin tillit på denna avbild eller symbol 

istället för Kraften, och hur det går att tolka Kraften som ett uttryck för tron ur en kristen 

synvinkel eller tematik. 

 

En annan intressant observation angående detta stycke är här är enda gången själva ordet 

religion nämns i någon utav de filmer som utgör basen för undersökningen. Dessutom med en 

väldigt negativ liknelse, att religionen och tron som de anser att Darth Vader tillhör är 

någonting föråldrat och dåligt, eller negativt då de förmågor denna religion eller tron kan 

infria inte lyckats att uppnå de mål Imperiet för stunden försöker att uppnå. Publiken och den 

                                                
69 Första Korinthierbrevet 10:19 - 10:22. 
70 Första Korinthierbrevet 10. 
71 Första Korinthierbrevet 10:7 - 10:10. 
72 Första Johannesbrevet 5:18. 
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stab som mötet utspelar sig får dock en tämligen reell demonstration på att Kraften och 

därmed Darth Vader innehar någon form av övernaturlig eller övermänsklig förmåga, när 

denne väljer att kväva den som vågat motsätta sig Darth Vaders vilja och övertygelse. Denna 

negativa sekulära inställning till “religion” som Imperiet verkar representera går inte att finna 

hos Rebellerna - de goda. Det är nästan som att religion eller tron är ett positivt attribut som 

tillskrivs de goda och den vinnande sidan något som också är ett centralt tema i 

uppenbarelseboken. Denna tematik förs även av McDowell i dennas bok.73 

 

 

 

2.5. Övergripande teman 

 

2.5.1 Frälsning 

Ett onekligen övergripande tema inom den ursprungliga Star Wars trilogin är frälsning, vilket 

också kan ses som en utav de allra viktigaste begreppen eller termerna inom Nya 

Testamentet. 

 

Enligt svenskt bibliskt uppslagsverk är frälsning det teologiska huvudbegreppet inom Nya 

testamentet och kristendomen som helhet. Omkring frälsningen rör sig enligt Nya 

Testamentet hela Guds nådefulla handlade med människan, och omkring denna bör även den 

kristnes heliga liv och intresse röra sig. Just frälsningen är också något som den tidigare 

forskningen också fokuserar på, kopplingen här finnes också inom Romar- och 

Korinthierbrevet.74 Kristi människoblivande eller reinkarnation i ringa jordisk skepnad, hans 

uppträdande bland människorna, hans lidande, död och uppståndelse, allt detta skedde för 

frälsningens skull.75 Som sagt är frälsningen inom Star Wars ett väldigt övergripande tema 

som dels går att utläsa i det primära källmaterialet: Episode IV - A New Hope, men även 

genomgående i trilogin. I delen ovan om direkta observationer och texten om tron allena och 

hur enbart denna kan leda till frälsning, men vad frälsningen egentligen innebär i Star Wars 

och hur det går att koppla till bibeln kommer denna del att behandla mer utförligt. 

 

Det första avseendet på frälsning finner vi i den första filmen och det är när Luke frälser både 

sig själv och rebellalliansen genom att förstöra dödsstjärnan. Här kan vi dessutom likna Luke 

vid en messiaskaraktär, där han likt Jesus frälser eller räddar rebellerna från ondskans makt 

det vill säga Satan, vilket man kan likställa vid Imperiet och Kejsaren, kanske även Darth 

Vader. Man kan även tolka detta som frälsning även från “Domen”. Domen i sin ursprungliga 

                                                
73 McDowell, 2007, 42. 
74 McDowell, 2007, 113. 
75 Egnell, Ivan, 1962, 666. 
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bibliska karaktär har sitt ursprung i det Gamla Testamentet. I det sammanhanget avser det 

främst; seger, räddning och frälsning för det egna folket, och vedergällning och straff för 

fienden. Denna fiende bör dessutom enligt GT76 betraktas som ond och orättfärdig.77 Här 

finner vi klart en koppling mellan den bibliska frälsningen och en tydlig referens till Star 

Wars. Via domen och Johannesevangeliet får vi även en koppling till den mörka och ljusa 

sida, den mer kosmiska sidan av konflikten i Star Wars: 

 

 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, 

eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn. [...], att när ljuset kom in i 

världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar 

var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att 

hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han 

kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill.78 

 

 

Detta citat från Johannesevangeliet leder oss även vidare till det andra mer övergripande 

fenomenet kring frälsning och Star Wars. Nämligen Darth Vaders frälsning och räddning 

från den mörka sidan i slutet på den tredje filmen i trilogin: Star Wars: Episode VI - Return of 

the Jedi. Denna försoningshandling utspelar sig som tidigare konstaterat i slutet av den tredje 

filmen. Mer bestämt utspelar sig denna frälsning i Kejsarens tronrum ombord på den andra 

dödsstjärnan där Luke i princip frivilligt överlämnat sig till Kejsaren och Darth Vader då han 

tror sig kunna få sin fader (Darth Vader) att återgå till den ljusa sidan. I tronrummet försöker 

Kejsaren att få Luke att gå över till den mörka sidan, och använder hans far som ett exempel 

på hur inflytelserik den mörka sidan av Kraften kan vara, då den korrumperade hans far så 

kan den även göra det samma med Luke. Detta sker en liknande prövning i den andra filmen i 

trilogin när Luke blir upplärd av den vise äldre Jedimästare Yoda, och denne ber honom stiga 

in en grotta utan att ge några närmare detaljer till varför: 

 

"That place is strong with the dark side of the Force. A domain of evil it is. In you must go." 

"What's in there?" 

"Only what you take with you."79 

 

I själva grottan möter Luke vad som ser ut att vara Darth Vader och besegrar denne i en 

ljussabelsduell, varpå vi ser Lukes egna ansikte under hjälmen. Detta går att tolkas som en 

föraning av vad som kommer hända om Luke går över till den mörka sidan. Något som 

publiken dock inte behöver uppleva då Luke inte bara lyckats frälsa sig själv och rebellerna 

                                                
76 Gamla Testamentet. 
77 Ibid, 426. 
78 Johannesevangeliet 3:18 - 21 
79 Star Wars: Episode V – The Empire strikes back. Tidpunkt: 1:03:07. 
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utan slutligen också sin far som sedan länge tillhört den mörka sidan. Denna frestelse som 

både Kejsaren och grottan utgör för eller mot Luke går att likna vid Lukasevangeliet när 

Jesus efter sitt dop förs ut till öknen och frestas av djävulen:  

 

Jesus återvände från Jordan uppfylld av helig ande, och ledd av Anden var han fyrtio 

dagar ute i öknen, där han sattes på prov av djävulen. Under hela denna tid åt han 

ingenting, och när den var slut blev han hungrig. Då sade djävulen till honom: ”Om 

du är Guds son, så befall stenen där att bli bröd.” Jesus svarade: ”Det står skrivet:  

Människan skall inte leva bara av bröd.80 

 

Dessutom utlovas Luke en plats vid Kejsarens sida och tillgång till den mörka sidans krafter 

vilket vi också finner i Lukasevangeliet:  

 

Djävulen förde honom högt upp och lät honom i ett ögonblick se alla riken i världen 

och sade till honom: ”Jag skall ge dig all denna makt och härlighet, ty den har lagts i 

mina händer och jag kan ge den åt vem jag vill. Om du tillber mig skall allt detta bli 

ditt.” Jesus svarade: ”Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast 

honom skall du dyrka.81 

 

I detta stycke finner vi tydliga kopplingar mellan Luke (vår messiasgestaltning) och djävulen 

som självfallet representeras av Kejsaren, och hur denna försöker påverka Luke att överge de 

ideal Luke symboliserar. För att återvända till temat angående frälsning vilket var den 

ursprungliga tanken med detta stycke. I Kejsarens tronrum uppmanar han Luke att ta sitt 

vapen och fälla honom med det, att ge efter för hatet, efter några ögonblick försöker Luke 

också att göra det men stoppas av Darth Vader därefter duellerar far och son framför 

Kejsaren. Efter en kortare kamp där Luke säger till Vader att han känner att det fortfarande 

finns något gott kvar i honom, en sorts konflikt mellan Vaders mörka och ljusa sida, som 

Vader själv förnekar. Emellertid får Vader dessutom reda på att Leia inte enbart är en ledare 

för rebellerna men även Lukes tvilling och därmed också sin dotter, vilket Vader utnyttjar för 

att locka fram Luke som efter ett tag vägrar att slåss mot sin far och därmed gömmer sig. 

Vader säger nu att om han inte kan vända Luke till den mörka sidan kommer det istället att 

göra det med Leia, vilket får Luke att återuppta duellen med en nästan frenetisk ilska och 

styrka. Kort efter detta besegrar Luke Vader genom att driva honom på knä och hugga av 

dennes svärdshand. Detta får dock honom att stanna upp och likt grottan hos Yoda ser Luke 

vad som kommer hända honom själv om han fullbordar dådet. Kejsaren stiger ned från sin 

tron och försöker nu uppmana Luke att mörda sin egen far och därmed övergå till den mörka 

sidan. Som ett svar på detta kastar Luke sin ljussabel åt sidan: 

                                                
80 Lukasevangeliet 4:1–4:4 
81 Lukasevangeliet 4:5 – 4:8 
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” Never. I'll never turn to the dark side. You have failed, Your Highness. I am a Jedi, like my 

father before me.”82 

Varpå Kejsaren svarar: 

”So be it… Jedi.”83 

“If you will not be turned, you will be destroyed!”84 Därefter använder Kejsaren Kraften för 

skjuta någon form av blixtar på Luke vilket får denna att falla till golvet, chanslös inför 

kejsaren. Vid det här laget har Darth Vader delvis återhämtat sig och befinner sig vid 

Kejsarens sida, vi ser nu hur dessa blixtar återspeglar sig i Darth Vaders hjälm samtidigt som 

vi hör Luke böna och be sin fader om hjälp. Detta blir avgörande för Darth Vader som 

greppar tag och lyfter upp Kejsaren och absorberar de blixtar som var ämnade för Luke 

samtidigt som han för Kejsaren mot ett djupt schakt som finns beläget i tronrummet. Vader 

brukar här sina sista krafter och kastar ned Kejsaren i schaktet vilket leder till Kejsarens död 

och Vaders återkomst till den ljusa sidan, utan indirekt även rebellerna och hela galaxen.85 

 

Vader är nu döende och Luke försöker föra honom bort från dödsstjärnan som nu är under 

angrepp från rebellerna som vid det här laget har övertaget och hittat ett sätt att förgöra denna 

dödsstjärna också. Dialogen som följer sker efter att Anakin ber Luke att av sin hjälm för att 

kunna skåda Luke med sina egna ögon för första och kanske sista gången: 

 

“But you'll die.” 

“Nothing can stop that now. Just for once, let me look on you with my own eyes. Now...go, 

my son. Leave me.” 

“No, you're coming with me. I won't leave you here. I've got to save you.” 

“You already have, Luke. You were right. You were right about me... Tell your sister... you 

were right”86 

 

Denna dialog bekräftar denna frälsning då Vader eller vid det här laget Anakin också inser att 

Luke räddade honom, och återförde honom in i ljuset. I filmens slutskeende efter att 

rebellerna vunnit striden, framträder Obi-Wan, Yoda och Anakin som några genomskinliga 

gestalter detta kan tolkas som att de två första som sedan tidigare konstaterat redan tillhör den 

ljusa sidan och är frälsta. Det är dock uppenbarelsen av Anakin som i synnerhet är intressant. 

Vi kan nu bekräfta honom som frälst och att han också har uppnått paradiset, att hans eviga 

själ är räddad, likt Obi-Wan och Yoda före honom.  Vi finner även ett liknande belägg för 

detta i Romarbrevet att genom sonen kan människan bli frälst och försonad med Gud.  

                                                
82 Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi. 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
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 Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då 

skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. 

Ja inte bara det, vi har vår stolthet i Gud tack vare vår herre Jesus Kristus, genom 

vilken vi ni har vunnit försoningen.”87 

 

De gestalter som nämns ovan kan även ses som en allegori för själen, att de saknar en 

kroppslig form och istället har en himmelsk sådan, då de är frälsta och uppnått himmelriket, 

vilket också går att härleda till Korinthierbrevet, för att ytterligare förstärka argumentet: 

 

 Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner har Gud en byggnad åt oss i 

himlen, en evig boning som inte är gjord av människohand. Medan vi är här ropar vi 

av längtan efter att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty har vi väl klätt oss i den 

skall vi inte stå där nakna. [...]. Gud har själv skapat oss just för detta, och som en 

borgen har han gett oss Anden.88 

 

 

2.5.2 Luke Skywalker som en messiaskaraktär 

 

Följande stycke kommer att utforska möjligheten och konnotationerna om Luke Skywalker 

som en messiaskaraktär, ur en ren biblisk och kristen teologisk tradition. Den huvudsakliga 

delen här kommer att diskutera samband och liknelser från filmerna och sedan anknyta dessa 

till biblisk tematik. För att kunna diskutera och undersöka Luke Skywalker behövs först en 

kortare redovisning av begreppet messias i den kristna traditionen. Enligt Nytestamentlig 

tradition förknippar man messias med Jesus Kristus, vilket beror på den grekiska 

översättningen av ordet. Messias är alltså den karaktär som frälser eller räddar det utvalda 

folket samtidigt som fienden bestraffas och döms89. Det är ur denna synvinkel som Luke 

Skywalker som messias kommer att undersökas. Redan i texterna ovan finns härledningar 

och direkta kopplingar till frälsning och hur Luke direkt eller indirekt är ansvarig för denna 

frälsning för det utvalda folket, som i denna text går att tolka som rebellerna. Det första 

exemplet i texten handlar om dödsstjärnan och hur Luke besegrar denna, liknelsen här är att 

Kristus, den bibliska messias, besegrar döden, varav Luke besegrar dödsstjärnan.90 Liknelsen 

må vara simpel men går inte att förbise. Att besegra döden är något som också i bibeln 

tillskriver Jesus messias epitetet: “Därför var det Messias uppståndelse han förutsade med 

                                                
87 Romarbrevet 5:10 – 5:11. 
88 Andra Korinthierbrevet 5:2 – 5:5. 
89 Engnell, 1963, 91-95. 
90 Star Wars: Episode IV - A New Hope. 
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orden: Han lämnades inte i dödsriket, och hans kropp mötte inte förgängelsen. Denne, 

nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå, och vi kan alla vittna om det.”91 

 

Ytterligare en liknelse finns också i när satan frestar Jesus då det ligger oerhört nära 

frälsningen i filmerna, de båda; Luke och Kristus utsätts för prövningar av djävulen, här 

representerade av bland annat den mörka sidan av Kraften och dess anhängare Darth Vader 

och Kejsaren. Dessa frestelser finns som sagt återgivna ovan men det existerar en djupare 

liknelse i själva bibelversen och filmscenen: 

 

Djävulen förde honom högt upp och lät honom i ett ögonblick se alla riken i världen och sade 

till honom: ”Jag skall ge dig all denna makt och härlighet, ty den har lagts i mina händer och 

jag kan ge den åt vem jag vill. Om du tillber mig skall allt detta bli ditt.92 

 

Likheten med denna bibelvers och Star Wars finner vi i synnerhet i The Empire Strikes Back 

den andra filmen i trilogin. I den scener har Darth Vader besegrat och avväpnat Luke genom 

att hugga av hans ena hand och drivit ut honom på en avsats utan någon väg ut, förutom att 

avslöja deras släktskap, utspelar sig även en dialog där Darth Vader försöker få Luke att gå 

över till den mörka sidan genom att tala om hur mäktig den är och vad den kan åstadkomma: 

 

There is no escape. Don't make me destroy you. Luke, you do not yet realize your 

importance. You've only begun to discover your power. Join me, and I will 

complete your training. With our combined strength, we can end this destructive 

conflict, and bring order to the galaxy!93  

 

Luke svarar med att han aldrig kommer gå över till Vader och den mörka sidan. 

“If only you knew the power of the Dark Side.”94 

Detta är en viss parafrasering men budskapet, tolkningen och jämförelsen till Bibeln där satan 

frestar Kristus med makt är tydlig och ännu en koppling mellan den kristna messias och Luke 

Skywalker.  

 

Utöver likheter i dåd och handlingar delar även den kristna messias och Luke Skywalker även 

en relativt enkel och simpel tillvaro innan de påbörjar sin resa, dessutom är föga känt om 

båda personernas barn- och ungdom.95 96 Ytterligare likheter finner vi även här gällande 

föräldraskapet av dem båda, tittarna får först reda på vem Lukes far är i den andra filmen i 

                                                
91 Apostlagärningarna 2:31- 2:32. 
92 Lukasevangeliet 4:5–7. 
93 Star Wars: Episode V – The Empire strikes back 
94 Star Wars: Episode V - The Empire strikes back. 
95 Engnell, 1962, 1157, 1158. 
96 Star Wars: Episode IV - A New Hope. 
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trilogin, även här existerar en koppling, dock gällande fadern. I den första Star Wars filmen, 

kronologiskt sett upptäcker vi att Anakin Skywalker, senare Darth Vader är jungfrufödd, det 

blir dock hans son Luke som blir en messias och inte han själv, även om Anakin omnämns 

som den utvalda av flertalet Jediriddare- och mästare.97 Andra mer generella liknelser är de 

övernaturliga krafter som de båda besitter och kan bruka, det existerar dock markanta 

skillnader mellan de bådas krafter och hur dessa används. Exempel från ovan och den mest 

centrala liknelsen finner vi i att överkomma döden på olika sätt och tolkningar. Kristus gör 

detta genom att återuppstå från de döda, och Luke Skywalker överkommer döden genom att 

använda Kraften för att just besegra dödsstjärnan.  

 

Luke Skywalker som messiasgestaltning- eller karaktär är något som den tidigare forskningen 

och teorin talar om. Gällande teorin finner vi vissa stora skillnader mellan den bibliske Jesus 

och den som porträtteras i filmerna, framför allt är det brukandet av våld som är den stora 

skiljande faktorn. Samtidigt som vissa budskap och liknelser påminner starkt om den bibliske 

Jesus.98 Utöver detta diskuteras messiasfrälsningen och de olika formerna av denne i 

McDowells bok.99 

 

2.6 Kraften 

 

Kraften eller the Force kan vara det mest svårdefinierade och abstrakta begreppet eller 

övergripande temat att analysera i denna text. I den tidigare forskningen återges några idéer 

om vad och hur Kraften kan vara, fungerar och symboliserar. Det är alltså svårt att kunna 

säga; Kraften är X. Det krävs ett betydligt mer övergripande analys för att kunna presentera 

Kraften och dess koppling till bibeln eller kristen teologi. I filmerna ges huvudsakligen tre 

förklaringar av vad Kraften är. Den första är i A New Hope efter att Luke möter Obi-Wan 

Kenobi och han förklarar att Kraften är det som ger en Jediriddare sina förmågor. Att kraften 

är en sorts energifält som skapas av alla levande ting, att det omsluter, och penetrerar oss att 

den binder samman galaxen.100 Därefter ges en ytterligare förklaring av vad Kraften kan vara, 

denna gången ombord på tusenårsfalken när Obi-Wan fortsätter att lära Luke om Kraften. Här 

framkommer ytterligare information om Kraften, han säger att Kraften flödar genom oss, och 

att en Jediriddare kan känna av Kraften, att den delvis styr våra handlingar och lyder våra 

befallningar.101 Den tredje och sista mer utförliga beskrivningen ges av Jedimästaren Yoda i 

The Empire Strikes Back, när han försöker få Luke att lyfta sin X-wing som sjunkit ned i ett 

träsk. Luke ger här upp och Yoda lyfter istället upp farkosten med hjälp av Kraften. Sedan 

                                                
97 Star Wars: Episode I - The phantom menace  
98 Sigurdson, Axelson, 2005, 121,122. 
99 McDowell, 2007, 156. 
100 Star Wars Episode IV - A New Hope. 
101 Ibid. 
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utspelar sig följande lärdom från den uråldriga och visa Jedimästaren: 

 

Size matters not. Look at me. Judge me by my size, do you? Hmm? Hmm. 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 are we, 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.102 

 

Detta citat förankrar och förstärker det som Obi-Wan också sagt: Att Kraften skapas av alla 

levande ting, att den omgärdar oss och finns överallt, även här bekräftar Yoda och att Kraften 

går at använda dels genom att lyfta upp skeppet men även genom att kalla den för en 

mäktigare allierad. Det tillkommer också något nytt här: “Luminous beings are we, not this 

crude matter.”103 Att vi är “lysande varelser” och inte denna enkla eller råa materia. Alltså 

något utomkroppsligt som är mer än bara kroppen vi bebor. Detta kan liknas vid anden eller 

själen i en rent klassisk kristen teologi, även om det råder viss delad mening om vad eller hur 

dessa kan tolkas. Anden kan enligt en nytestamentlig tolkning beskrivas på olika sätt. I NT 

skildras det hur anden går i fullbordan vid pingst.104 Samt att anden kan utgjutas över allt 

kött,105  att anden kan ges till alla människor som ett resultat av Jesu försoningsverk.106 Det 

går även att tala om anden hos den enskilde kristne och församlingen. Där den förstnämnda 

delen hos den enskilde benämner anden som Guds ande, och att utan denna kan ingen vara 

kristen, att denna ande ges vid dopet och sedan fullföljs genom tron, ordet och nattvarden. 

Trots att anden kan utgjutas över allt kött, pågår det en ständig kamp mellan köttet och anden: 

 

 [...] Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär 

ju fiendskap med Gud; det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. 

De som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i 

den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande 

tillhör inte honom.107 

 

Precis som att Luke i Star Wars uppmanas att följa och delvis lyda Kraften finner vi samma 

budskap i NT och romarbrevet. Att inte följa anden eller Kraften kan leda till döden medan 

att följa eller använda anden leder till frid och liv. Här finns det också fler paralleller mellan 

anden i sin bibliska mening och Kraften i Star Wars. Rebellerna använder Kraften som en 

sorts välsignelse (May the Force be with you) och innan striden om dödsstjärnan i den första 

                                                
102 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back. 
103 Ibid. 
104 Apostlagärningarna 2:33 
105 Joel 2:28. 
106 Arvidsson, Ebbe, Ragnarsson, Per-Erik & Ivarson, Harald (red.), Uppslagsbok till Bibeln: en bok för 

bibelläsare, EFS-förl., Uppsala, 1987. 15. 
107 Romarbrevet 8:4- 8:9. 
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filmen avslutas också deras planering angående anfallet med samma fras. Tidigare i texten 

diskuteras också att tron är vägen till frälsningen, genom tron allena, det vill säga att gnm 

tron uppnår man frälsningen. Tidigare i texten talades även om anden för den enskilde och för 

församlingen. Anden är bärare av guds kraft, och utrustar församlingen för evangelism och 

ger den nådegåvorna. Dessa ges för att församlingen skall bestå provet i hårda tider och ha 

något att dela med sig till omgivningen.108 De hårda tider som omnämns kan dessutom tolkas 

och ses som den kamp som både Luke och rebellerna för mot ondskan - Imperiet under 

filmens gång. Det går alltså att finna och tolka flera innebörder av Kraften; Anden, själen och 

tron, tron finns sedan tidigare undersökt i denna text därför förs det ingen diskurs i denna del. 

 

Kraften som en tolkning av själen blir den avslutande faktorn för detta stycke. Likt anden kan 

man finna en tvetydig tolkning av vad själen är inom bibeln, det är dock en nytestamentlig 

undersökning som utförs. Själen, kan både tolkas som livet själv och något som är skilt från 

våra köttsliga kroppar, själva livsprincipen.109  

 

Angående själen och Kraften finns det ett ytterligare citat från filmen som behöver 

undersökas. I denna scen som utspelar sig i den första filmen i trilogin: A New Hope, ser vi 

hur Obi-Wan och Darth Vader duellerar ombord på dödsstjärnan. I meningsutbytet som sker 

säger Obi-Wan: “You can’t win Darth, if you strike me down I will become more powerful 

than you can possibly imagine”110. Kort därefter ser vi hur Luke, Leia, och Han Solo gör 

entré, vilket Obi-Wan lägger märke till. Utan att yttra ett ord men med ett litet leende höjer 

Obi-Wan sin ljussabel och låter sig huggas ned av Vader. Här finner vi olika anledningar till 

att han valde att låta sig bli nedhuggen av Vader, ett alternativ är att han lät det ske för att 

Luke och de andra skulle åka utan honom, och inte riskera att bli tillfångatagna när de väntar 

på honom. Detta kan vara del av scenariot men går inte riktigt att koppla till citatet ovan. 

Senare i samma film och följande filmer framträder Obi-Wan som antingen en röst eller en 

sorts genomskinlig skepnad flertalet gånger för att ge råd och vägleda Luke. Det går alltså att 

härleda att för vissa personer inom Star Wars har ett sorts ytterligare liv efter döden, där de 

även har möjlighet att påverka och interagera med världen omkring dem. Vi vet också att 

Obi-Wan innan sin död också var en gammal man, som en sorts ande är han ständigt med 

Luke och kan hjälpa honom, utan denna uppoffring hade förmodligen attacken mot 

dödsstjärnan misslyckats då det är just Obi-Wan som vägleder Luke vilket leder till att 

attacken lyckas. Det är förmodligen detta som Obi-Wan avser med: “You can’t win Darth, if 

you strike me down I will become more powerful than you can possibly imagine.”111 

 

                                                
108 Arvidsson, Ragnarsson, 1987. 15. 
109 Engnell, 1963, 969. 
110 Star Wars: Episode IV - A New Hope. 
111 Ibid. 
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För att anknyta detta till bibeln finns följande stycke i första Korinthierbrevet: 

“Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv 

uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv, så finns det också en 

med ande.”112 Samt: 

 

Det andliga kommer alltså inte först, utan det fysiska; därefter kommer det andliga. 

Den första människan kom från jorden och var jord; den andra människan kom från 

himlen. Som den jordiska var, så är också de jordiska, och som den himmelska är, 

så är de himmelska. Och liksom vi blev en avbild av den jordiska, skall vi också bli 

en avbild av den himmelska.113 

 

Dessa verser går att tolka och anknyta till Star Wars, som att det finns något bortom döden, 

bortom det köttsliga, något övernaturligt. Denna liknelse med Kraften, anden och själen och 

vad dessa kan symbolisera finner vi inget tydligt svar på men, detta är några utav de idéer 

som är rimliga, eller sannolika i det sammanhang som filmerna och undersökningen utförs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
112 Första Korinthierbrevet 15: 43–45. 
113 Första Korinthierbrevet 15: 46–49. 
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3. Slutsats och sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka olika religiösa fenomen inom Star Wars, ur en 

kristen synvinkel. Det materialet som utgjorde grunden för uppsatsen var den första trilogin 

av Star Wars filmer, närmare bestämt: Episode IV – A New Hope, Episode V – The Empire 

Strikes Back och slutligen Episode VI – Return of the Jedi. Där den första filmen ges ett större 

utrymme, men de andra filmerna spelar i sin tur roll då det är omöjligt att bort se från 

filmerna som helhet. För att definiera syftet med själva uppsatsen arbete användes följande 

frågeställning för att producera ett resultat: 

 

• Under vilka former existerar det en kristen tematik inom Star Wars, och hur uttrycks 

den? 

• Går det att likna Luke Skywalker som en messiaskaraktär eller messiasgestaltning? 

 

 

Vilket leder till den själva undersökningen vilken berör de reella kristna inslagen inom Star 

Wars, som uppsatsen fann. Själva undersökningen är konstruerad så att ett antal olika teman 

undersöks och analyseras. Först ut var namn och symboler kopplade till den kristna 

traditionen, gällande namnen fanns det inte särskilt stora kopplingar utöver just likheter i 

namn, undantaget Lea eller Leia som kan tolkas vid lejon, som symboliserar mod och också 

har en heraldisk koppling, då hon faktiskt är en prinsessa och något som har en stark koppling 

till kungar och härskare i Europa. Vilka ofta har en stark koppling till kristendomen. Denna 

något vaga koppling var inte heller oväntad då detta inte heller är något som nämns av den 

tidigare forskningen, det går förmodligen att göra både bättre och djupare konnotationer med 

en annan ingångsvinkel än hermeneutiken som var metoden för uppsatsen. Angående 

symboliken valde jag att fokusera på två ikoner och dess kopplingar till bibeln och Star Wars. 

Dessa var Draken eller Leviatanen som den även kallas i bibeln, både där och i vår kultur har 

länge draken kopplats till ondska och något som bör besegras av riddare. Något som också 

sker i Star Wars där ondska och draken har en direkt koppling till Kejsaren och dödsstjärnan 

exempelvis. Den andra symbolen var fågel Fenix som återfinnes bland rebellerna som ett 

emblem på bland annat hjälmar. Fenix symboliserar återuppståndelse vilket går koppla till 

Jesu uppståndelse och hur rebellerna genom sin kamp försöker att få den gamla republiken 

och dess ideal att återuppstå. Denna tolkning av symboler är inte något som förekommer i 

den tidigare forskningen. 

 

Efter dessa inledande stycken förs det en djupare tolkning av scener och inslag i filmerna. 

Här återfinnes flertalet referenser bland annat diskuteras Martin Luthers begrepp tron allena 

och hur detta går att koppla till slaget om dödsstjärnan i den första filmen och hur Luke 
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använder Kraften här som en allegori för tron för att förgöra dödsstjärnan. Denna konflikt 

som utspelar sig genom filmerna är också något som man kan likna vid uppenbarelseboken 

och den apokalyptiska kamp som förs där, detta är något som är genomgående i vissa delar av 

undersökningen och det görs även kopplingar till verser i uppenbarelseboken. Efter tron 

allena följer ett stycke som enligt min mening mest var en liten detalj och liknelse som jag 

inte tänkt utveckla men som efter hand växte och utgör en betydlig del av undersökningen: 

Idoldyrkan och dess bibliska kopplingar. Det argument och den tolkning som förs där är hur 

Imperiet likt vissa bibliska folk konstruerar en idol eller avgud i form av dödsstjärnan och hur 

denna kan liknas vid de avgudabilder som också refereras till i bibeln och hur människan 

enligt bibeln ska förlita sig på Gud som i det här fallet kan tolkas som Kraften och inte falska 

gudar. Dessa resonemang förstärks i undersökningen genom att jämföra citat ur dialog i 

filmen med bibelverser. Det är något som inte omnämns i den tidigare forskningen som 

bidrar till den aktuella forskningen inom området. 

 

I undersökningen förs också centrala och övergripande teman som sträcker antingen över en 

film eller trilogin som helhet. De övergripande teman som diskuteras är Frälsning och 

Kraften. Frälsning är en utav de mer centrala teologiska begreppen inom Nya testamentet och 

är också något som går att finna och tolka i filmerna, från enstaka händelser som frälsning av 

rebellerna genom förgörelse av dödsstjärnan samt frälsningen av Darth Vader och dennes 

återgång till den ljusa sidan. Frälsningen är som sagt ett centralt tema både i nytestamentlig 

teologi och inom Star Wars det var därför inte överraskande att det diskuteras och fick en 

central del inom undersökningen. Likt tidigare görs det också här liknelser och tolkningar av 

citat och verser från bibeln för att kunna bekräfta frälsningens centrala och övergripande roll 

inom Star Wars. 

 

Det sista som utgör undersökningsdelen handlar om Kraften eller the Force som den 

benämns i filmerna. Detta är en utav de mer abstrakta och svårdefinierade begreppen och 

teman som diskuteras. Det beror bland annat dels på den mystik som omgärdar den i filmen 

och hur karaktärer talar om den, samt att publiken inte får en tydlig förklaring vad den 

faktiskt är, att det öppnar upp för en rad olika tolkningar. Här utgör den tidigare forskningen 

en stabil grund att utgå från, och genom att ha läst vad andra personer skrivit om ämnet ger 

det en bra avgränsning och definition.114 Med det sagt anser jag att det är onödigt och svårt att 

enbart definiera Kraften som “X”. I undersökningen för jag diskussionen och resonemanget 

om att Kraften kan vara något av följande, och hur de slutsatserna framstår. De alternativen 

som presenteras i undersökningen är: Anden och själen, och hur dessa beskrivs i bibeln för att 

sedan anknyta händelser och citat från filmen med verser i bibeln. Denna tvetydighet 

härstammar delvis från förväntningarna på materialet, att man inte alltid kan finna bra eller 

                                                
114 McDowell, 2007, 17–19. 



32 
 

passade kopplingar. George Lucas själv säger att Kraften och budskapet med Star Wars inte 

har några direkta eller enskilda kopplingar till religion, men att han genom sina filmer försökt 

väcka en lust eller nyfikenhet kring spiritualitet i ett samhälle som han själv ansåg sakna 

vägledning och moraliska förebilder för unga människor. Just Kraften är något som är 

synnerligen abstrakt vilket också medför olika tolkningar och förklaringar ur en kristen lins, 

men det mest förekommande är att det själva tron som avses115. Enligt den tolkning jag utför 

anser jag snarare att Kraften går att tolka som själen eller anden.  

 

 Något som också är starkt förknippat med frälsningen och den andra frågeställningen är: 

”Går det att likna Luke Skywalker som en messiaskaraktär eller messiasgestaltning? Här förs 

bland annat liknelser med den bibliska messias och hur Luke och Kristus delar vissa liknelser 

likt bakgrund och prövningar. Det avgörande messiasbeviset enligt NT är hur Kristus 

övervinner döden, denna koppling kan också föras till Star Wars och hur messias i denna 

berättelse också övervinner döden, fast i form av dödsstjärnan. Denna liknelse angående en 

messias förs också i den tidigare forskningen bland annat av Lyden och hans artikel om 

apokalyptiska inslag i Star Wars.116 Dessutom appliceras teorin om kristusgestaltningar och 

det poängteras ut likheter och skillnader mellan Luke Skywalker och den bibliske Jesus, där 

den absolut största skillnaden är brukandet av våld.117 118 Något som förankras och förstärks 

av artikeln Star Wars’ Saving Return, som före resonemanget att det genom filmernas gång 

finns två messiasgestaltningar där de båda har en liknande början, och delvis slut, där 

författaren också talar om frälsning sett ur ett främst bibliskt men även kristologiskt 

synsätt.119 Något som även Hayes tar upp i den tidigare forskningen att Jesus eller 

superhjältar räddar människor men på helt olika sätt och metoder, Hayes menar att även om 

Jesus utför mirakel där denne botar sjuka människor och dessutom återuppväcker en person 

från de döda, är det frälsningen som Jesus erbjuder människan som är dennes centrala del. 

Likheterna finns också i Luke Skywalker, denna utför mindre dåd, men det är dennes vinst 

över dödsstjärnan och den onda sidan som är det mest centrala i det denne utgör vilket går att 

likna med Jesu budskap och handling.120 

 

För att utvärdera teori och metod behöver jag först presentera de för och nackdelar jag 

upptäckt under arbetet gång med denna teori och uppsats. Teorin som grundar sig på Lynchs 

teori angående religion och populärkultur där han föreslår tre olika sätt eller teorier för att 

undersöka fenomenet religion och populärkultur. Lynch andra alternativ vilket handlar om att 

man studerar verket från skilt sin skapare och dennes intentioner oavsiktliga eller inte var det 

                                                
115 Lyden, 2016, 10–11. 
116 Lyden, 2000, 9. 
117 Sigurdson, Axelson, 2005, 121. 
118 Hayes A.D.R, 2014. 
119 McDowell, 2016. 
120 Hayes A.D.R, 2014. 
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förhållningssätt som nyttjades under arbetets gång, att jag inte studerade George Lucas 

bakgrund utan enbart själva verket och de religiösa motiv och teman som jag fann i verket. 

Denna teori fann jag lämplig för verket och kan rekommendera andra som utför liknande 

arbeten att nyttja. Dessutom finns ett stycke gällande teorier om frälsargestaltningar i film 

och populärkultur, där avhandlas just hur Jesus eller frälsargestalter brukar framställas i film 

och populärkultur vilket är av vikt då min andra frågeställning berör just denna punkt. 

 

 Den metod som applicerades på materialet var av den hermeneutiska varianten, där 

tolkningen är det centrala innehållet. Valet av denna metod är relativt okomplicerad då jag 

just sökte att finna eller tolka kristna inslag inom de filmer som undersöktes. En nackdel med 

denna metod är att om man inte gör en tydlig avgränsning av material eller tolkarbarheten i 

denna finner man sig nog relativt snart med mängder av olika tolkningar, vissa betydligt mer 

långsökta eller ologiska än andra. Mitt tillvägagångssätt med metoden var därför att inte 

försöka läsa allt för mycket mellan raderna eller scenerna i filmen, då man lätt kan hitta 

långsökta tolkningar eller förklaringar. Det närmaste av det slaget som förekommer i 

uppsatsen är förmodligen stycket om idoldyrkan, även om detta har stöd både i källmaterialet 

och den tolkning som utfördes. Styrande inom metoden har även brukandet av en 

medkännande metod tillämpats, vilket är att jag som tolkar söker att finna en djupare mening 

inom verket än vad skaparen kanske menade, detta var just för att möjliggöra en djupare 

tolkning av filmernas innehåll. När man talar om hermeneutiken bör man också ta i beaktning 

personen som tolkar – jaget. Då olika personer som tolkar eller undersöker samma verk kan 

komma till helt skilda slutsatser eller resultat beroende på en mängd faktorer, likt min egen 

praxis, utbildning och kontext, jag är en utav många tolkande subjekt i en kristen tradition 

och kultur. Med detta sagt anser jag att denna teori och metod producerat ett tillfredställande 

och prövbart resultat. 

 

Efter arbetets gång är det också utav intresse att se vad denna uppsats bidrar med till det 

aktuella forskningsområdet religion och populärkultur, och mer konkret just dessa filmer och 

kristna infallsvinkel. Under förarbetet fann jag väldigt få uppsatser eller arbeten som studera 

religiösa inslag inom Star Wars. Dessutom anser jag att de resultat jag uppnått i viss grad är 

unika, framför allt vill jag lyfta symboliken vilken jag inte lyckats hitta på annat håll, men 

även mina tolkningar gällande Kraften, och hur denna kan liknas vid själen eller anden. De 

kopplingar till Uppenbarelseboken och händelser i Star Wars är även något jag anser har en 

unik prägel och konnotation som jag inte funnit i andra verk. Det innebär dock inte att mina 

andra resultat saknar en mening eller unikhet men att andra forskare och intresserade funnit 

liknande resultat.  

 

Lucas bakgrund är också av ett visst intresse för uppsatsen, denna amerikanska filmmakare 

och den bakgrund han kommer från har självklart påverkat filmen, dess innehåll och budskap, 
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kanske inte direkt men garanterat undermedvetet eller genom den zeitgeist som påverkar oss 

alla. Denna tankegång är också något som i den tidigare forskningen avhandlar. Även Lucas 

religiösa bakgrund som protestant med ett intresse för tysk-lutherskt inslag har förmodligen 

spelat en viss roll för filmerna. Dock går det inte att veta om mycket utav det Lucas sagt efter 

filmens premiär är en form av efterkonstruktion eller om han faktiskt avsåg att inkludera 

olika religiösa inslag och teman. Det är därför inte heller av större vikt vilken religiös 

bakgrund Lucas faktiskt har, det som dock går att tolka och undersöka är innehållet i 

filmerna. Diskussionen om skaparen av materialet och dess betydelse diskuteras också kort 

under teorianknutet. Gällande religion eller bristen på detta har Lucas sagt följande: 

 

I put the Force into the movie to try to awaken a certain kind of spirituality 

in young people - more a belief in God than a belief in any particular religious 

system. I wanted to make it so that young people would begin to ask questions 

about the mystery. […] I think that there is a God. No question. What that God is or 

what we know about God, I'm not sure."[..] Lucas also believes that his films do not 

supply religious answers but ask questions that are then given various answers by 

the different religions. [..]. Lucas likes the fact that a number of religions can find 

their own ideas reflected in the Star Wars films; they fill in the answer to the 

question with the content of their own faith.121 

 

Detta citat för oss vidare till vad andra undersökningar inom ett liknande område, och en 

liknande förförståelse skulle kunna mynna ut i. Det jag skulle önska se i framtida 

undersökningar är ett betydligt större fokus på teologer och deras teorier, inom min uppsats 

nämns enbart Luther och det förs ett kortare resonemang och bruk av tron allena. 

Något som vore intressant att studera gällande teologer och just Star Wars skulle exempelvis 

kunna vara Kalvinismen och predestinationslära, eller andra betydligt äldre teologer, som 

Thomas av Aquino, och självklart ett mer användande av Martin Luther dessutom finns det 

mer samtida teologer som vore intressanta att applicera på Star Wars, exempelvis Jürgen 

Moltmann och dennes Hoppets teologi. Bortser man dock från den aktuella förförståelsen och 

religiösa traditionen vore det intressant att studera Star Wars sett ur någon annan 

världsreligion, likt Hinduismen eller Buddhismen för att se vilken religiös tematik som går att 

finna med någon utav dessa religioner som utgångspunkt.  

 

 

 

 

 

                                                
121 Lyden, 2000, 6–7. 
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