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Sammanfattning 
Det är inte för intet som tiden vi lever i ofta benämns som informationens tidsålder. Barn och 

ungdomar som växer upp i dagens samhälle har större tillgång till fakta och åsikter än någon 

tidigare generation. Detta gäller även populärkulturen som under de senaste decennierna tagit 

sig nya uttryck som man tidigare knappt kunnat drömma om och mer tid går till att konsumera 

denna genom biobesök, tv och datorer. Denna uppsats syftar till att ta reda på till vilken grad 

de populärkulturella verk som ungdomar tar del av för och den interaktion de har med fiktiva 

karaktärer kan påverka deras tankar om existentiella och moraliska livsfrågor. 

Uppsatsen innehåller en genomgång av de tidigare relevanta studier som finns på 

forskningsområdet gås igenom. Jag har även genomfört en intervjustudie där tre elever på en 

gymnasieskola i Västsverige har intervjuats om de populärkulturella verk som gjort starkast 

intryck på dem som människor och hur livsfrågor behandlas i dessa verk. De verk som valts ut 

av intervjupersonerna är TV-serien ”Sherlock” från 2010, spelfilmen ”A Christmas Carol” 

från 1984 och 1992 samt datorspelet ”World of Warcraft” från 2004. 

Resultatet jag kommit fram till är att man kan se tendenser till att de livstolkningar, 

livsförståelser eller livsåskådningar som varit gällande i det populärkulturella verket också i 

viss utsträckning återspeglas i elevernas egna värderingssystem. Frågor om människovärde 

och livets mening som tas upp i verken stämmer i vissa fall överens med vad eleven själv kan 

stå för. Om detta beror på att det populärkulturella verket påverkat deras värderingssystem 

eller om de värderingar de redan haft med sig resulterat i att de uppskattat en viss form av 

populärkultur förefaller enligt min undersökning vara olika från fall till fall. 
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Abstract 
It’s not for nothing the time we live in is often referred to as the age of information. Children 

and young adults who grow up I today’s society have greater access to facts and opinions than 

any earlier generations. This also applies to popular culture that during the last couple of 

decades have taken new expressions that no one could have ever dreamed of and more time 

goes to the consumption of it via visits to the cinema, television and computers. This essays 

aim is to find out on what level the popular culture that young adults expose themselves to 

and their interaction with fictional characters can influence their thoughts about existential 

and moral issues. 

The essay contains a review of the relevant research that has be done on this field of 

science. I have conducted a study in which I interviewed three students on a senior high 

school in western Sweden about a popular culture work that they think has made a great 

impression on them as human beings and issues regarding philosophy of life are processed in 

this work. The works that were chosen by the people I interviewed are the TV-series 

“Sherlock” from 2010, the motion picture “A Christmas Carol” from 1984 and 1992 and the 

computer game “World of Warcraft” from 2004. 

The result of the essay that I have reached is the tendencies can be seen that 

interpretations, understandings and views on life that has come up in the popular cultural 

work also to a certain extent can be seen in the values of the students themselves. Issues 

concerning the value of human life and the meaning of life that are processed in the work 

sometimes match opinions that the student can stand for. Whether this is because the student 

has been influenced by the value system of the popular culture work or the values they 

already carried with them resulted in them being drawn towards a certain kind of popular 

culture appears to differ from time to time. 
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1. Inledning 
När jag växte upp var jag omgiven av sagoböcker och äventyrsfilmer med stoiska, 

självuppoffrande huvudkaraktärer som alltid tog sig ur svårigheter genom att visa prov på 

mod, kvicktänkthet och godhet. Då reflekterade jag givetvis inte vidare över vilket inflytande 

berättelserna hade på mig personligen men senare i livet, när jag kom att intressera mig för 

religioner och mytologier blev jag förvånad över hur många karaktärsdrag som gick att känna 

igen hos forntidens förebilder och dagens filmhjältar. Att Theseus eller Jesus ersatts av 

Braveheart och Frodo Baggins kan i viss mån betraktas som en ompaketering av samma vara.  

I alla tider och i alla kulturer har det funnits sagor och myter som trollbundit människor 

i alla åldrar. Vissa av dem har kommit till för att förklara mystiska fenomen och andra för att 

förmedla de ideal och livsåskådningar som varit gällande i samhället. Oavsett om det rört sig 

om religiösa myter eller gamla folksagor så kan man skönja någon slags livsperspektiv som 

berättelsen förespråkar. Idealmänniskan, hennes plats i världen och förhållande till andra 

levande varelser har alltid varit teman som tagits upp i allehanda berättelser och människor 

som tagit del av dem kan antas ha påverkats av dessa ideal. Något har alltid funnits att hämta 

hos de inspirerande förebilder som dessa berättelser gett oss. Från den modige Akilles i 

Homeros Illiaden och den barmhärtige samariern i nya testamentet till de lojala vännerna i De 

tre musketörerna av Alexandre Dumas. Varje tid har satt sin egen prägel på sina myter och 

berättelser och utifrån dem kan vi till viss del förstå de livsåskådningar i vilka berättelsen haft 

sitt ursprung. Dagens sekulariserade samhälle är givetvis inget undantag. Tvärtom så är vi 

omgivna av fler populärkulturella uttryck nu än vi någonsin varit förut. Skönliteratur, 

spelfilmer, TV-serier och TV-spel har idag fått en liknande roll som forntidens 

historieberättande.  

Insikten om dessa likheter fick mig att rannsaka mig själv och tänka efter om det är 

någon särskild berättelse; film, bok eller annat berättande populärkulturellt uttryck som 

påverkat min egen livstolkning. Jag kom fram till att ja, jag har i allra högsta grad påverkats 

av den populärkultur som funnits i min omgivning. Den emotionella, intellektuella och kanske 

rent av spirituella stimulans som en bra bok eller film kan enligt min egen erfarenhet ha 

förmågan att ge ett bestående intryck hos människor. Denna insikt gjorde att jag i denna 

uppsats ville fördjupa mig i hur den populärkultur unga människors omger sig med påverkar 

deras egna livsåskådningar och i hur stor utsträckning de har kunnat identifiera sig med och 

relatera till de karaktärer de läser om, ser på film eller upplever ett Tv-spel genom. 
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1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva vilken effekt några skolungdomar menar att den 

populärkultur som de omger sig med har på deras tankar om existentiella och moraliska 

livsfrågor. Jag har valt att fokusera mina frågeställningar på ett grundläggande 

förhållningssätt till livets värde samt den enskilda människans roll i och förhållande till 

världen. Tillika har jag valt att begränsa begreppet populärkultur till spelfilmer, skönlitterära 

böcker, TV-serier och TV-spel. Denna begränsning har jag gjort då jag anser att dessa medier 

är de populärkulturella uttryck som är lättast att analysera utifrån karaktärsutveckling och 

emotionell stimulans. 

 

1.2 Frågeställningar 

Jag hoppas kunna ta reda på om den populärkultur som ungdomar frivilligt kommer i kontakt 

med på sin fritid har potential att forma deras sätt att tänka kring existentiella frågor rörande: 

• Livet – dess mening för den enskilde individen. 

• Människan – karaktärsdrag och etiska försanthållanden. 

• Den enskilde individens värde i förhållande till en större grupp. 

Vidare vill jag ta reda på om och till vilken grad interaktion och möjlighet att relatera till 

fiktiva karaktärer kan ha inflytande på deras livsåskådning och livsförståelse. 

 

2. Metod 
I denna del av uppsatsen redogör jag för hur jag gått tillväga i mitt arbete, från insamlande av 

litteratur och tidigare forskningsunderlag till utformning av min undersökning.  

 

2.1 Undersökning 
Den empiriska delen i uppsatsen baseras på intervjuer som gjorts med tre elever från två olika 

klasser i en gymnasieskola i Mellansverige. Jag övervägde till en början detta alternativ mot 

att göra en enkätundersökning med tre olika klasser men kom fram till att intervjuer var den 

bäst lämpade metoden för uppsatsens syfte. Jag anser att det blir enklare att få utförliga svar 

från deltagarna om jag har möjlighet att ställa följdfrågor. Nackdelen med denna metod är att 

undersökningsgruppen blir betydligt mindre men jag anser att några utförliga svar är att 

föredra än många kortfattade sådana.  
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Jag strävade efter att genomföra en kvalitativ intervju som kunde ge de utförliga svar 

jag var ute efter. Genom att föra ett samtal styrt av tematiska frågor hoppades jag kunna få en 

tydlig inblick i intervjupersonernas åsikter om ämnet. Med en kvalitativ intervju kan man ge 

intervjupersonen utrymme att resonera kring sina svar och det kan även hända att utbytet med 

intervjuaren får intervjupersonen att omvärdera sitt svar, särskilt om ämnet inte är något man 

ägnar mycket tid att fundera på till vardags. (Kvale, 2009)  

Till skillnad från ett vanligt samtal så finns en maktasymmetri i en intervju vilken ger 

intervjuaren ett självskrivet övertag vilket kan öka på den stressfaktor vissa intervjupersoner 

kan känna av under en intervju. (Kvale, 2009) Därför är det viktigt under en sådan intervju att 

inte försöka pressa fram ett svar om intervjupersonen är osäker, det kan leda till att 

intervjupersonen går in i en försvarsställning och bara säger det han eller hon tror att 

intervjuaren vill höra. 

 Huvudsakligen har frågeställningarna gjorts med utgångspunkt i det populärkulturella 

verk som intervjupersonen anser har gjort störst intryck på dem och på vilket sätt de beskriver 

att detta har skett.  

I första hand har eleverna tillfrågats om vilken inställning till frågeställningarna som blir 

gällande i det utvalda populärkulturella verket. De tillfrågades också om sina egna åsikter och 

ställningstaganden angående dessa frågor, de fick även reflektera över hur karaktärer i filmer, 

böcker eller andra populärkulturella uttryck som de identifierar sig med skulle besvara samma 

frågor. 

 

2.2 Jag som uttolkare 
Jag är uppvuxen i Karlstad och har levt hela mitt tjugotreåriga liv här. Jag har studerat på 

Karlstads lärarlinje i ett och ett halvt år med inriktning på gymnasieskola och högstadiets 

senare år och med ämnena historia och religion. Jag har tidigare studerat litteratur och kreativt 

skrivande på Geijerskolan i Ransäter.  

Under min uppväxt och mitt vuxna liv har populärkulturella uttryck spelat en stor roll 

och jag har fortfarande ett stort intresse för både film, litteratur och TV-spel. Jag tror att detta 

gör att jag har relativt lätt att sätta mig in i mina intervjupersoners resonemang då jag själv har 

liknande favoritverk som jag känner starkt för.  

 

2.3 Urval av intervjupersoner 
För att få tag på personer att intervjua besökte jag två klasser på en gymnasieskola i 

Västsverige. Jag kontaktade en ämneslärare som jag haft kontakt med tidigare som gav mig 
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tillåtelse att använda några minuter av en lektion till att söka efter frivilliga deltagare i hennes 

klasser. Jag berättade vad syftet med min undersökning var och att jag gärna skulle vilja att 

några av dem deltog i undersökningen.  

Den ursprungliga tanken var att göra fler intervjuer med en bredare grupp men av de 

drygt tio tillfrågade som visade intresse var det endast tre som hade möjlighet att delta. 

Samtliga av de tre som anmälde sig som frivilliga deltagare i undersökningen var pojkar i 

övre tonåren. För undersökningen innebär detta att den inte behandlar variabler som 

åldersskillnad och kön vilket kan betraktas som tillförlitlighetsbrist men å andra sidan har det 

gett mig större utrymme för jämförelser mellan intervjupersonerna.  

Jag bokade in en tid med var och en av dem för ett enskilt samtal som kom att vara i 

cirka fyrtio minuter. Innan jag påbörjade intervjuerna förklarade jag för deltagarna att de 

skulle komma att vara anonyma i så väl uppsatsen som i mina egna anteckningar. Namnen 

som jag refererar till dem med är alltså fiktiva namn.  

Hade antalet personer jag intervjuat varit större hade med all sannolikhet resultatet blivit 

mer pålitligt då det skulle ha blivit enklare att uttyda återkommande mönster hos de olika 

intervjupersonerna. Å andra sidan hade detta även lett till att jag inte kunnat gå in lika djupt 

på varje intervju och därmed gått miste om vissa slutsatser. 

 

2.4 Urval av litteratur 
Litteraturen jag bygger min egen undersökning på har jag införskaffat på varierande sätt. Jag 

delar också upp min bakgrundsteckning i en del bestående av teoretiska utgångspunkter och 

en annan med fokus på forskningsfält. Litteratur för den teoretiska bakgrunden har jag kunnat 

få tag på genom rekommendationer från min handledare och verifiera dem genom sökningar 

på libris.se. 

För att hitta material som gick att använda till att genomsöka det tidigare 

forskningsfältet till mitt arbete och som var relevant för min frågeställning krävdes en 

tematisk sökning via libris.se vilket krävde många försök innan jag fick några träffar. När jag 

slutligen hittade användbart material sökte jag även av författarens övriga repertoar och fann 

ytterligare en titel som jag kunde använda mig av.  

 

 

 



10 
 

3. Teoretiska utgångspunkter 
3:1 Det sociokulturella perspektivet 
Som pedagogiskt perspektiv för min studie har jag valt att använda mig av ett sociokulturellt 

perspektiv. Det förespråkar ett synsätt på lärprocesser som är belysande för den undersökning 

jag har genomfört. 

Människor lär sig hela tiden olika saker. Även om vi strävar efter ny kunskap så kan vi 

inte undgå att undermedvetet bearbeta information som vår omvärld utsätter oss för och 

därigenom skapa kunskap. (Säljö, 2000) Kunskaper vi tar till oss på detta sätt kan vara både 

konstruktiva och destruktiva då vi människor inte har något filter som kan känna igen den 

inlärda kunskapens värde. Även här är det upp till vår omvärld att forma den kunskap som är 

att förknippa med ett konstruktivt beteendemönster. En ung människa som hamnar i, som de 

flesta skulle betrakta som, ”fel” sällskap skulle kunna lära sig hur man begår och kommer 

undan med en kriminell handling. Om den reaktion denna handling ger upphov till uppfattas 

som positiv så lär sig den unga förbrytaren att det inlärda beteendet är positivt och kanske rent 

av att kunskaperna är värda att finslipa. (Säljö, 2000) På liknande sätt kan en person lära sig 

att känna igen och uppskatta berusande effekter hos droger som används och uppskattas inom 

en grupp. Associeringarna till en positiv reaktion är nyckeln till att lära och därmed den 

praktik och gemenskap man är verksam i. Även värderingar och sätt att betrakta sin 

omgivning kan formas av hur vi bemöts och i vilka kretsar man umgås.  

Både innanför och utanför skolans väggar utsätts unga människor för intryck som sätter 

igång olika lärprocesser inom oss. Dessa behöver visserligen inte vara så ödesdigra att de 

leder till kriminalitet eller drogmissbruk men faktum är att vi ständigt bombarderas av intryck 

och stimuli som påverkar vår verklighetsuppfattning. TV, radio, internet och musik utsätter 

oss ständigt för liknande intryck genom att propagera för en viss synvinkel eller 

livsåskådning.  

 

3:2 Livsåskådningar, livsförståelse & livstolkningar 
Livsåskådning, livsförståelse och livstolkningar är begrepp som används för att beskriva de 

existentiella och moraliska perspektiv och ställningstaganden som behandlas i min studie. Hur 

andra har beskrivit dessa företeelser har hjälpt mig att strukturera och bygga upp de 

frågeställningar som jag diskuterat med mina intervjupersoner. 

Livsåskådning är ett begrepp som diskuterats mycket under de senaste femtio åren inom 

det vetenskapliga fältet känt som livsåskådningsvetenskap. (Gunnarsson, Grönlien, Hartman, 
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2009) Att definiera begreppet har emellertid inte varit en enkel sak och flera forskare har 

genom åren presenterat sin egen formulering av begreppet som sådant. 

I boken ”Livet tillfrågas” har Gunnar Gunnarsson skrivit ett kapitel om livsåskådning 

som definierat begreppet. I detta kapitel tar han också upp den problematik som omgärdar 

detta och redogör för flera av de olika försök som andra forskare gjort att formulera en 

definition som tydligt kan klargöra vad en livsåskådning är. Begreppsdefinitionerna är 

presenterade i kronologisk ordning och först av dem presenteras Ingmar Hedenius 

begreppsdefinition. Hedenius anses ha varit en av de första att formulera en definition av 

livsåskådningsbegreppet. Hans utgångspunkt var att formulera ett uttryck för ett 

grundläggande förhållningssätt till livet utan att blanda in religiösa trossatser då han var 

mycket kritisk mot kyrkans negativa inställning mot vetenskapen. (Gunnarsson, Grönlien, 

Hartman, 2009) Den formulering han satte samman stod på en kognitiv grund men tog inte 

upp ett moraliskt förhållningssätt. Han menade att den moraliska övertygelsen är skild från 

livsåskådningen som sådan men ändå influeras av denna. Med det menade han att den 

teoretiska övertygelsen, baserad på kunskap och kritiska reflektioner, låg till grund för 

moraliska ställningstaganden. 

Till skillnad från Hedenius har Gunnarssons andra exempel på begreppsformuleringar, 

till exempel Anders Jeffners, som tagit med värderingssystemet i livsåskådningsbegreppet. 

Han anser alltså inte att den moraliska övertygelsen är skild från exempelvis det teoretiska 

elementet utan att de tillsammans bildar en persons livsåskådning. Då Jeffner satte ihop sin 

definition hade förändringens vindar blåst över forskningsfältet och Hedenius kritiska 

inställning mot teologin hade svalnat avsevärt hos andra forskare. Trots den olikheten utgörs 

kärnan av Jeffners formulering, liksom för Hedenius, av den kognitiva övertygelsen.  

 

”en livsåskådning är de teoretiska och värderingsmässiga antaganden som utgör 

eller har avgörande betydelse för en övergripande bild av människan och världen 

och som bildar ett centralt värderingssystem och som ger uttryck åt en 

grundhållning.” (Jeffner, 1982) 

 

Den tredje begreppsformuleringen som Gunnarson tar upp är den som gjorts av Carl Reinhold 

Bråkenhielm. Han följer i mångt och mycket Jeffners anda då han tar fasta på begreppets 

kognitiva aspekter. Den skillnad som han bidrar med är att han i sitt resonemang framställer 

den etiska grundhållningen mer som en upplevelseaspekt av livsåskådningen. Andra forskare, 
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exempelvis Mikael Lindfeldt, har därför antytt att Bråkenhielms formulering är särskilt 

lämplig att använda vid empiriska studier. (Gunnarsson, Grönlien, Hartman, 2009) 

 

”En livsåskådning, enligt Bråkenhielm, framstår som de grundläggande 

föreställningar eller försanthållanden som för det första är knutna till de 

grundläggande värden och normer som en människa erkänner som centrala för 

henne, som för det andra är infällda i en grundläggande livsattityd, och som för 

det tredje (möjligen) formulerats efter en omvälvande emotionellt laddad 

grundupplevelse av livet, men som för det fjärde föregår den sociala 

handlingsdimensionen som möjligen också kan uttryckas i ett gemensamt rituellt 

beteende.” (Lindfelt, 2003) 

 

I akademiska sammanhang har livstolkningsbegreppet ofta blivit kopplad till ickereligiösa 

miljöer och även om de båda begreppen har snarlik innebörd så kan de inte användas 

synonymt. Bråkenhielm menar exempelvis att ”vanliga människor” sällan har en 

livsåskådning i den form av ett utarbetat tankemönster som han själv och andra forskare 

beskriver det som. Istället hävdar han att delar av en livsåskådning kan utgöra en människas 

sätt att betrakta existentiella och moraliska frågor. (Gunnarsson, Grönlien, Hartman, 2009) 

Livstolkningsbegreppet har kommit att användas i större utsträckning för att beskriva en 

persons individuella tankemönster och etiska riktlinjer där begreppet livsåskådning kommer 

till korta. Då man introducerade begreppet livstolkning i kursplanerna för religionskunskap 

1992-94 gjordes detta för att man lättare skulle kunna diskutera etik och tro i ett vidgat 

perspektiv.  

Den begreppsformulering som kom till under arbetet med kursplanerna 1994 lyder på 

följande vis. 

 

”Livstolkning är ett sätt att organisera upplevelsesvärlden; den ger människan 

mönster för att tyda tillvaron och förhålla sig till den. Att utveckla en livstolkning 

är en process som pågår hela livet.” (Gunnarsson Grönlien, Hartman, 2009) 

 

Livsförståelse är det tredje begreppet jag påträffat i mina bakgrundsstudier. I avhandlingen 

”Kränkningens livsförståelse” från 2006 fokuserar författaren Christina Osbeck på de 

diskursiva praktiker som ungdomarna i studien är del av. I detta fall ställs livsförståelsen i stor 

utsträckning i relation till de sociala kontakter som en individ har och utbytet mellan 
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människor i en kamratgrupp. Hon menar att individens möjlighet att välja sin livsåsförståelse 

sammanhänger med individens relation till kamraterna och gruppens relation till 

samhällsstrukturen. (Osbeck, 2006)  

Osbecks forskningsöversikt påvisade bland mycket annat att ju äldre en individ blir 

desto mer benägen är han eller hon att rikta fokus för sin livsförståelse längre bort från sin 

personliga sfär. Yngre barn ser ofta den närmaste familjen som det viktigaste i sina liv medan 

man bland äldre personer och även bland flickor i yngre åldrar kan se ett växande intresse för 

andra sociala kontakter och mer abstrakta etiska koncept. (Osbeck, 2006)  
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4. Forskningsfältet 
4.1 Existentiella och moraliska riktlinjer  
I takt med att praktisering av religion under det senaste århundradet gått från att vara en 

offentlig företeelse till att ha hamnat i det privata rummet har människor allt mer sökt sig till 

sekulära medier. Det utbyte man får av att läsa en god bok eller se en bra film har på sätt och 

vis samma värde som det utbyte människor tidigare fått genom gudstjänster och recitationer 

av bibeltexter. De sekulära medierna har till viss del tagit över kyrkans roll som distributör av 

moral och existentiella försanthållanden. (Sigurdson & Axelson, 2005) En roman eller en film 

har potential att lära oss vad sann kärlek innebär, hur vi bör bemöta våra medmänniskor, hur 

man kan tackla ett svårt skede i livet eller endast lysa upp vardagen med lättsamma anekdoter. 

Vi brottas dagligen med olika sorters livsfrågor och det gör också de som skriver manus till de 

populärkulturella uttryck som vi kommer i kontakt med genom biobesök, t-tittande och 

läsande av böcker. Ofta är dessa livsfrågor på något sätt invävda i narrativet och beroende på 

vad vi som uttolkare har med oss kan vi ta till oss vägledning av dessa verk. De dogmatiska 

texter som tidigare varit vår källa till vägledning har i stor utsträckning ersatts av 

populärkulturella uttryck som har en tendens att låta individen medverka i skapandeprocessen. 

Besökaren i en biosalong eller tittaren till ett tv-program är medskapare till dessa uttryck 

genom att de gör sin egen tolkning av vad de ser och läser. (Axelson, 2007) 

Genom att studera populärkulturella uttryck kan man som forskare få en bättre inblick i 

hur religion och livsåskådning representeras på ett vardagligt plan i vårt samhälle idag. 

(Schofield Clark, 2007) De influenser som nått vita duken eller skrivits ned i en skönlitterär 

bok kommer att vidarebefordras till de som konsumerar denna form av kultur och kommer 

därigenom ges möjlighet att föra över sina värderingar och ståndpunkter till publiken. 

In sin undersökning med 179 deltagare ställde Tomas Axelsson, medförfattare till ”Film 

och religion: Livstolkning på vita duken”, frågan om filmmediet kan beröra människor och 

förmedla upplevelser som tittarna annars aldrig kunnat uppleva. (Sigurdson & Axelson, 2005) 

Påståendet fick mycket stort bifall i undersökningsgruppen och många gav konkreta exempel 

på detta genom att nämna verk som gjort starkt intryck på dem. Några exempel var Peter 

Jackson’s ”Sagan om ringen-trilogi” (2001-2003), ”The Matrix” (1999) och ”Så som 

himmelen” (2004). 

I boken ”Film och religion: livstolkning på vita duken” av Ola Sigurdson och Tomas 

Axelson beskrivs fyra kategorier av hur filmmediet förhåller sig till existentiella frågor. Dessa 

metoder skulle även kunna appliceras på andra populärkulturella uttryck än film. Den första 
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kategorin är en avsaknad av existentiella eller religiösa referenser. Om de som ligger bakom 

verket medvetet avstått från att göra en sådan koppling eller referens så är detta i sig en 

intressant företeelse. Kategori nummer två är verk där de existentiella frågorna inte har någon 

uttalad roll i berättelsens narrativ men där de underliggande tongångarna kan tolkas som en 

referens till en religiös eller existentiell problematik. Detta kan ske genom medvetet 

symbolspråk, omskrivningar och metaforer. Den tredje kategorin innefattar de verk där en 

karaktär figurerar som är tydligt knuten till en religiös övertygelse eller existentiell inriktning. 

Ett exempel på denna kategori kan vara en film där en präst, imam eller annan representant 

för en tro har en framträdande roll. Till den fjärde kategorin hör de verk som både har ett 

existentiellt budskap, dolt eller tydligt uttalat och där representanter för sagda övertygelse 

figurerar. (Sigurdson & Axelson, 2005) 

 

 

4.2 Karaktärer 
Interaktionen med fiktiva karaktärer i kontexten av ett populärkulturellt verk kan för många 

människor antas ha ett lika djupt inflytande som interaktionen med en verklig människa som 

de under en begränsad tid lär känna och spenderar tid med. I många fall är dessa karaktärer 

designade för att tjäna ett syfte i verkets narrativ och spela ut en roll som läsaren av en bok 

eller tittaren av en film eller TV-serie kan relatera till. De roller som gestaltas kan ofta 

återfinnas i många olika verk och kan spåras med samma referenssystem till flera religiösa 

texter.  

Att människor som kommer i kontakt med dessa karaktärer tar efter de karaktärsdrag 

som de känner att de kan relatera till är inte ovanligt. Barn imiterar ofta betydelsefulla vuxna 

som finns i deras omgivning och vilkas karaktärsdrag ofta blir integrerade i lekar av olika 

slag. (Sigurdson & Axelson, 2005) Den förebild ett barn identifierar sig med behöver inte 

vara en verklig person utan kan mycket väl vara en fiktiv karaktär från en film eller ett TV-

program. Genom att se hur dessa förebilder och karaktärer bemöts av sin omgivning och vad 

de åstadkommer genom sitt sätt att agera kan barn bilda sig en uppfattning om hur de bör leva 

sina egna liv och vilka karaktärsdrag de bör ta fasta på. Genom leken och att imitera sina 

förebilder lär de sig att applicera ett beteende på verkliga situationer och få en önskad respons 

av sin omgivning. Att barn knyter an till fiktiva förebilder kan enligt Axelson med stor 

sannolikhet ha ett samband med att de vuxna förebilderna i västerländska barns direkta närhet 

under det senaste århundradet har blivit färre. Kärnfamiljen med två vuxna har blivit en 

överväldigande norm och därför kan behovet av att söka efter förebilder på annat håll ha lett 
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till att relatera till och imiterar karaktärer de konfronteras med i populärkulturella verk. 

(Axelson, 2007) 

En tendens man kan se hos karaktärer som skapats för den bredare populärkulturella 

marknaden exempelvis i Hollywoodfilmer är att huvudkaraktären ofta är väsentligt 

annorlunda jämfört med sin omgivning. De är ofta stoiska, högkristologiska karaktärer som i 

mångt och mycket påvisar övermänskliga tendenser. De filmhjältar vi kan se på vita duken 

ges oftast i dessa filmer ett betydligt högre människovärde än de biroller som utgör bakgrund 

till hjälten eller hjältinnans framfart. Man skulle kunna kalla detta sätt att framställa 

filmhjältarna som högkristologiskt genom att man i porträtterandet fokuserar på det som 

skiljer hjälten från andra och gör honom eller henne överlägsen. Tendensen att framställa 

huvudrollen i en film eller annat populärkulturellt verk som övermänsklig är på intet sätt en 

ny företeelse utan har förekommit så länge människan varit i stånd att vidarebefordra sagor 

och berättelser. (Sigurdson & Axelson, 2005)  

Denna form av karaktärsskildring förekommer ofta i den så kallade amerikanska 

monomyten, vilket är ett begrepp som används för att beskriva de narrativa omständigheter 

som är vanligt förekommande i actionfilmer, TV-spel och äventyrsböcker. (Sigurdson & 

Axelson, 2005) Monomyten kan sammanfattas med att den inleds med att skildra ett idylliskt 

samhälle som plötsligt utsätts för ett hot från onda människor eller mörka övernaturliga 

makter. Allt hopp tycks vara ute då en modig och osjälvisk hjältekaraktär gör entré och med 

heroiskt våld räddar alla från det hot som tidigare funnits. Hjälten i actionfilmerna utgör en 

Messiasgestalt som går igenom plågor och ansträngningar för att vinna frälsning åt de 

oskyldiga. 

 

5. Resultat 
I den här delen av uppsatsen presenteras den undersökning jag genomförde med tre elever på 

en gymnasieskola i Västsverige. 

 

5.1 Pontus: Sherlock 
Min första intervju var med gymnasieeleven Pontus (fiktivt namn) som valt att prata om sin 

favorit tv-serie, Sherlock Holmes, vilken han anser är det populärkulturella verk som gjort 

starkast intryck på honom.  

På frågan om vilken form av populärkultur han tar del av svarade Pontus att han när han 

var yngre brukade läsa ganska mycket men att han på senare tid börjat se mer och mer på 
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film, i synnerhet deckare. Intresset för denna genre och det faktum att han tidigare läst en hel 

del kriminalromaner gjorde att han tidigt fick upp ögonen för den brittiska Tv-serien Sherlock 

från 2010. Han sade att han kommit i kontakt med serien av en ren händelse då han bläddrat 

mellan kanalerna en kväll och känt igen namnet på programmet och blev intresserad av att 

titta vidare. Att han sedan fortsatte att titta berodde mycket på att han tyckte att skådespelarna 

var väldigt bra och att handlingen var så väldigt realistisk och naturlig. Jag frågade honom om 

han tidigare diskuterat serien med någon annan och på det viset fått nya infallsvinklar på den 

men han sade att så inte var fallet. 

 

Pontus – Nej, eller, jag hade en redovisning om det en gång men jag fick inte så 

mycket respons. Jag såg några avsnitt med min bror och min pappa och då satt vi 

och snackade om avsnitten under tiden men jag har inte diskutera den mer än så. 

 

Moraliska och Existentiella riktlinjer 

När Pontus ombads redogöra för handlingen blev han ganska ställd. Han hade svårt att sätta 

fingret på en speciell genomgående handling då serien består av åtskilliga fristående avsnitt 

men har en grupp ständigt återkommande karaktärer. 

 

Intervjuaren – ”Du kan börja med att beskriva handlingen och vad det är för en 

slags serie.” 

Pontus – ”Ja, det är ju en deckarserie som handlar om en detektiv och hans 

medarbetare som löser uppdrag, löser gåtor. Ja, och det … är det typ.” 

 

Jag var redan bekant med den underliggande handlingen så jag pressade inte Pontus att gå 

djupare in på att redogöra för denna. För den som läser denna uppsats och inte sedan tidigare 

känner till serien Sherlock så kan jag för enkelhetens skull sammanfatta det. Sherlock är en 

modern tolkning av Arthur Conan Doyles romaner om den excentriske privatdetektiven 

Sherlock Holmes och dennes vän John Watsson. Varje avsnitt brukar i regel kretsa kring ett 

mysterium som Sherlock åtar sig att lösa.  

För att leda in intervjun på min huvudsakliga frågeställning ställde jag en öppen fråga 

om det fanns någon särskild livsåskådning eller sätt att se på livet som förespråkades i 

Sherlock. Begreppet livsåskådning som jag använt i några av mina intervjufrågor (bilaga 1) 

visade sig vara problematiskt så jag fortsatte därför med att ställa frågorna punktvis efter min 
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frågeställning och började med punkten ”meningen med livet och livets värde för den enskilde 

individen”. Denna uppstrukturering gjorde det enklare för Pontus att formulera ett svar.  

 

Pontus – ”Eftersom det ju är populärkultur så kan jag ju ta med boken som jag 

har läst också och i boken tycker jag att det kommer fram mest att alla människor 

är lika mycket värda. För även om Sherlock Holmes är ganska känslokall så är 

han jämlik mot allihop. Han väljer inte ut de rika som sina klienter utan han tar 

allihop och särskilt de som har problem. Och det är lite min livsåskådning, jag är 

mer åt det röda hållet i politiken i och med att jag tycker att alla ska hjälpas åt. 

De svaga i samhället borde få sin hjälp och det tycker jag speglas i serien. Jag 

tycker också att människovärdet är högre än i många andra filmer, det är ingen 

krigsfilm utan man försöker hantera och hjälpa personerna i serien och de är alla 

värdefulla.” 

 

Jag fann det intressant att Pontus valde att ta upp det höga människovärdet eftersom det ledde 

oss in på en följdfråga som handlade om döden och om det fanns någon situation där döden 

var att föredra framför något annat handlingsalternativ. Syftet med denna fråga var att belysa 

livets värde och dess eventuella okränkbarhet. Pontus tvekade men kom till slut fram till att så 

inte var fallet. 

 

Pontus – ”Nja, både och… eller nej. Jag tycker inte att det är särskilt utmärkande 

för Sherlock Holmes-böckerna och filmerna. Men det finns ju vissa personer i 

Sherlock som tycker att livet är kasst just för att de har någon psykisk sjukdom 

eller har andra problem som de inte kan leva med. Men nej, jag skulle inte säga 

det.”  

Intervjuaren – ”Men hur tacklas det då i handlingen?” 

Pontus – ”I handlingen tacklas det väl, eftersom det är en klassisk bok, att det 

slutar lyckligt och Sherlock Holmes lyckas reda ut problemen. I de fallen som jag 

har sett. Och så är det ju inte riktigt i verkligheten.” 

 

Jag passade på att fråga hur han ställde sig till den frågan själv, om han kunde hålla med om 

det synsätt som blev gällande i Sherlock eller om han var av en annan uppfattning. Han 

tvekade en aning men kom fram till att han inte var helt överens med TV-serien på den här 

punkten. 
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Pontus – ”Jag håller inte med den. Jag tycker att det är svårare att lösa problem i 

verkligheten, även om de går att lösa men… Jo, kanske. För det går att lösa 

problem men i serien görs det mycket enklare eftersom de bara har en timme på 

sig.” 

Intervjuaren – ”Men du kan köpa själva tanken att problem oftast går att lösa”? 

Pontus – ”Ja, jag kan köpa den tanken. Men det är mina problem och jag har inte 

direkt några stora livsproblem som inte går att lösa. Skulle jag drabbas av andra 

problem så kanske jag skulle ändra åsikt. Man får ju en mer positiv syn på livet 

eftersom alla fall i serien löser sig och då tänker man att det skulle kunna gå att 

lösa mina problem också. Det är ju inte något man tänker på medan man ser på 

filmerna men efteråt så kanske man tänker efter lite mer.” 

 

Pontus frågades också om döden kunde tjäna något gott syfte men det tyckte han inte att den 

kan. Han menade att de problem som skildrades i serien var allt för basala för att ligga i 

vågskålen för liv och död. Han kunde därför inte dra någon slutsats kring den frågan. 

Istället gick vi vidare på en punkt som låg lite längre fram i min intervjumall men som 

jag tyckte kändes naturligt knuten till temat vi just diskuterade. Jag frågade Pontus om han 

ansåg att människan var övervägande ond eller god. För att göra frågan tydligare och 

visualisera den mer bad jag honom placera in människan i en gråskala, från svart till vitt, där 

vitt representerar gott och svart representerar ont. Först gjorde han så utifrån sitt eget 

perspektiv. 

 

Pontus – ”Ja, vi startar i mitten för vi beter oss ju inte på något särskilt sätt när vi 

föds. Fast då är vi ju egentligen goda… Nu är det bara mina tankar. I grund och 

botten borde vi ju födas helt goda men ondskan påverkar oss från omgivningen 

när vi växer upp.” 

Intervjuaren – ”Ok. Men var kommer ondskan ifrån då?” 

Pontus – ”Jo. Jag kom just på det när jag sade det, den måste ju komma 

någonstans ifrån också. Nej, människan är både god och ond så egentligen mitt i 

skalan men sen är det individuellt vart man hamnar på färgskalan. Men i Sherlock 

Holmes tycker jag att det är lite ljusare, de är ju aldrig jätteelaka.”  
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Nästa fråga vi diskuterade handlade om hur den fiktiva världen där serien utspelar sig 

förhåller sig till karaktärerna. Jag ville ta reda på hur essentiella de och deras bedrifter var och 

hur deras handlingar togs emot av deras omgivning, detta för att få en tydligare bild av det 

människovärde som sattes på karaktärerna. 

Pontus – jag skulle säga att världen struntar ganska mycket i dem. Det är ju 

några, kanske tio personer som är inblandade i varje avsnitt men alla andra som 

går omkring på gatan har ingen relation till dem. De är statister. Jag tycker att de 

hjälper världen men de får ingen feedback från den utan världen tar bara emot 

hjälpen. 

Intervjuaren – Men ifall de får någon respons, värdesätter de vad världen tycker 

om dem? 

Pontus - Det beror nog mycket på om man frågat Sherlock eller Watson. Jag tror 

att Watson bryr sig mer om vad folk tycker. Sherlock gör det hela för egen vinning 

medan Watson vill hjälpa världen. Han vill dra sitt strå till stacken. 

 

Karaktärer 

När han svarat på denna fråga bad jag honom att göra samma analys på huvudkaraktären, 

Sherlock Holmes, för att se om den excentriske detektiven skilde sig från den moraliska 

normen som byggts upp i serien och hur han förhöll sig till de riktlinjer som Pontus tagit till 

sig. 

 

Pontus – ”Ja, han är ju ett extremt exempel. Han är både och. Han hjälper ju folk 

men jag skulle egentligen säga att han är ond eftersom han gör det eftersom han 

tycker om att lösa gåtor. Det beror på vad man kollar på, om man tittar på 

konsekvenserna eller handlingen eller avsikten med handlingen. Han har ju inte 

någon god tanke men han utför ändå handlingar som är etiska. Så det är ju 

konsekvensetiskt men inte tankemässigt. Han är ju ändå inte jätteond det är bara 

det att han inte bryr sig om folk.”  

 

Jag frågade Pontus vilken karaktär i serien han kände att han mest kunde relatera till och fick 

genast till svar att det var Watson. 

 

Pontus - ”Det var nog Watson, den är ju skriven som att vara berättad ur 

Watsons perspektiv, medarbetaren till Sherlock Holmes och jag känner nog igen 
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mig mest i honom eftersom Sherlock Holmes är ganska överdriven. Dessutom 

känner jag mig mer som en biroll än en huvudroll.” 
 

Böckerna om Sherlock Holmes är berättade ur Watsons perspektiv och jag frågade därför om 

det var så att Pontus läst dem och därför kände att Watson hade en berättande roll. Han sade 

att han visserligen hade läst några av böckerna efter att han börjat följa serien men att han 

uppfattat serien som berättad ur Watsons perspektiv redan innan även om det inte var riktigt 

lika tydligt.  

Nästa fråga gällde vilken roll människan har i världen på vilket Pontus svarade att det i 

mångt och mycket beror på. På en global nivå kom han hur som helst fram till att människans 

övergripande syfte var att sträva mot vidare utveckling och att tjäna den sociala gruppen. 

Detta tycker Pontus blir tydligt då även Sherlock som motiveras av sin själviskhet drar sitt strå 

till stacken och hjälper andra människor. 

Då min målsättning med detta arbete delvis var att ta reda på till vilken grad interaktion 

med fiktiva karaktärer kan påverka människor och deras värderingar bad jag Pontus uppskatta 

hur han själv påverkats av karaktärerna och budskapet i serien Sherlock.  

 

Pontus – Ja, det är en bra fråga. Jag skulle nog säga att jag inte medvetet 

påverkats men jag skulle gissa att jag gjort det omedvetet. Det är ännu ett tillägg 

till min redan starka övertygelse om att människor bör hjälpa varandra. Jag tror 

inte att det tillförde något nytt eftersom jag redan hade de värderingarna. 

Intervjuare – Ok, så det passade in i det tankemönster du redan hade? 

Pontus – Ja, så det utmanade mig inte direkt. 

 

Avslutningsvis bad jag Pontus tänka efter om det fanns någon särskild scen i serien som gjort 

särskilt starkt intryck på honom och som han trodde skulle stanna kvar som påminnelse om 

budskapet han tagit till sig från serien. 

 

Pontus – Jag tror att jag mer kommer komma ihåg serien som helhet, det var inte 

så att jag satt och tänkte på det när jag såg på den men jag tror att jag mest 

kommer komma ihåg relationen mellan Sherlock och Watson. Jag kommer nog 

minnas typ när de sitter hemma hos Sherlock och pratar och att det visar att alla 

behöver någon, en vän eller så. I TV-serien ser man bara att han har en vän och 

då förstår man betydelsen av att ha någon att förlita sig på. Alla behöver en vän. 
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(skratt) Vi hade precis prov om mobbing också så det var lite ironiskt att vi pratar 

om det nu. 

 

5.2 Mikael: A Christmas Carol 
Intervju nummer två var med Mikael (fiktivt namn) även han elev på samma skola i 

Västsverige. Hans preferenser gällande populärkultur går ganska brett isär och han sade att 

han både gillar filmer, böcker och tv-spel. Det sistnämnda är det som han ägnar mest tid åt 

men anser inte att de har haft något större inflytande på honom som person. Han var fortsatt 

osäker på vilket medium som var bäst lämpat för att förmedla ett djupare budskap men var 

med på idén att man kan påverkas av populärkulturella verk. 

 

Mikael – När jag tänker på det sättet så kan det svänga sig grovt för mig vad 

gäller hur jag inspireras av personer och så är det oftast litteratur och filmer som 

inspirerat mig. Det kan ju vara som när man var liten så ville man vara som 

hjälten i Disney-filmerna och nu när man är vuxen så kan man ta del av 

berättelser som Forest Gump och sådana saker. Det är ju ett sånt exempel. Men i 

tv-spelen är det mest att man utvidgar sin fantasi, man blir inspirerad av dem 

liksom, som jag som tycker väldigt mycket om att skriva och rita och såna saker. 

Eller bara hålla på med fantasi så blir tv-spelen som att väcka det till liv, man 

befinner sig i sin fantasi. 

 

Jag bad honom välja ett verk som vi kunde diskutera och efter visst resonemang kom han 

fram till att det populärkulturella verk som påverkat honom mest var filmen ”A Christmas 

Carol” efter boken av Charles Dickens. Mikael hade tidigare arbetet med boken i skolan men 

kände inte att han tagit till sig några nya insikter genom de diskussioner som förekommit då. 

Innan han bestämde sig för att detta var det verk han ville prata om var han inne på en annan 

film han sett när han var liten som han dessvärre endast mindes vagt och han kom heller inte 

ihåg namnet på filmen. 

 

Mikael - jag vet en film som har påverkat mig jättemycket men nu kommer jag inte 

på vad den heter. Åh, det är jättefrustrerande. Men det var någon film eller en 

serie som det var någon som var så extremt givmild, han gick runt och hjälpte 

allihop och var en hjälte, det var lite action men han hjälpte allihopa. Men så 

plötsligt nån stans på slutet av serien eller filmen så dör han bara, poff, så 
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försinner han! Det var nog en ganska obskyr film men det blev i alla fall en 

extrem avsaknad av den här personen men alla de här karaktärerna som han 

hade hjälpt kom och flockade till hans grav för att sörja honom. Under hans 

livstid så hade inte han brytt sig om att få någonting tillbaka. Så det inspirerades 

jag mycket av att ge utan att ta tillbaka. 

 

Liksom många andra filmer som baseras på klassiska böcker har A Christmas Carol 

filmatiserats i väldigt många versioner så jag frågade Mikael om vilken version som han hade 

sett och som vi nu skulle prata om. 

 

Mikael – Jag minns inte riktigt men jag tror det var… Jag såg Disney-versionen 

men det var inte den, det kan ha varit den med mupparna! Ja, jag tror det var den. 

Jag var ganska liten när jag såg den. 

Intervjuare – Jo, men det kanske är då det gör som störst intryck. Är det någon 

särskild livsåskådning eller något budskap som du tagit till dig från den här 

filmen? 

Mikael – Att ge och inte ta och att glädja sig åt andras glädje. Det fascinerar mig 

än idag, det var ju inte så man tänkte när man såg den som sjuåring men allt 

eftersom när det grodde inom mig och nostalgin tog mer plats så inser man vilken 

fantastisk logik det är, att man kan bli glad av att se andra vara glada fastän det 

inte gynnar dig. Det var väldigt fascinerande. Det betyder väl inte att jag följer 

det i blindo men ändå. 

 

Moraliska och existentiella riktlinjer 

Det var tydligt att Mikael visste vilka aspekter av berättelsen han hade tagit fasta på och han 

hade lätt att utveckla resonemanget som svar på min fråga om hur man kan tolka meningen 

med livet utifrån A Christmas Carol. 

 

Mikael – en blandning, den här filmen har ju som sagt påverkat mig väldigt 

mycket och det är såklart många andra saker som också påverkat mig men min 

slutsats om meningen med livet skulle nog vara att uppleva och utforska, det är ju 

något enormt vad stort varje liten sak som vi tar för givet egentligen är. Om man 

tänker sig själv, bara en sån sak som alla de känslor som man går igenom varje 

dag och tankar som man tänker och sedan gångrar det med sex miljarder, det är 
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ganska vansinnigt. När man tänker hur alla i världen kan uppleva ett ögonblick 

på annorlunda sätt så blir det så enormt. När man tänker på sina egna känslor, 

man kanske inte kan komma över att flickvännen stack, man är förbannad för att 

pappa inte lät mig gå ut och det är skrämmande hur stora de sakerna kan vara för 

en. Det är coolt att uppleva. Utforska och vara nyfiken, vad finns bakom nästa 

hörn? Vad händer om jag inte går till skolan idag utan går någon annanstans. Nu 

menar jag inte att jag gör det men att bara bryta normen. 

 

Tanken om att man aldrig kan veta hur livet kommer att bli utan att utforska alla möjliga 

alternativ som livet bjuder på hade slagit rot i Mikael. Ebenezer Scrooge’s självrannsakan och 

omvändelse från grinig gubbe till vänlig gammal man tyckte han visade hur olika 

förhållningssätt till sin omgivning kan påverka hur man själv blir bemött och vad man får ut 

av livet. Vitsen med att existera som presenteras i filmen är därför enligt Mikael att uppleva 

och utforska världen och de möjligheter som den har att bjuda på. Jag följde upp denna 

diskussion med att fråga om Mikael ansåg att det fanns något som var viktigare än att finnas 

till, någon situation då döden var att föredra framför livet. 

 

Mikael – Det var en svår fråga. Jag är halvt engagerad i frågan om aktiv 

dödshjälp, man har ju tagit del av historier om folk som legat som grönsaker och 

inte kommer vakna upp ur koma men ändå är fast där. Det drar både resurser 

från samhället och drar ut på smärtan för de anhöriga. Jag har också hört om de 

som varit självmordsbenägna som legat på sjukhuset och velat dö men som sedan 

frisknat till och varit överlyckliga att de inte fick dödshjälp. Jag är av den åsikten 

att när man känner att man gjort sitt och är riktigt nöjd, då tycker jag att man kan 

föredra döden och sätta punkt. 

Intervjuare – kan döden på något sätt tjäna ett gott syfte? 

Mikael – Ja, säg om jag ligger och är jättesjuk och kanske har Alzheimers och 

inte känner igen min familj så att de bara känner att det är plågsamt att komma 

på besök, då tycker jag att det kan känna ett positivt syfte för de anhöriga och 

kanske till och med för mig som äntligen får vila. 

 

 

 



25 
 

Vi fortsatte att diskutera vilken roll människan hade i världen och om vi som art har något 

syfte att tjäna under den tid vi får på jorden. Mikael var skeptisk till den idén och vidhöll att vi 

liksom andra djurarter endast hade som syfte att fortsätta utvecklas eller anpassa sig till 

världen för att överleva. 

 

Mikael - Jag är mycket för spiritualitet men jag försöker alltid hålla mig i nuet. 

När det handlar om livets mening och sånt så tycker jag att man inte måste 

grubbla så mycket på det, om det kommer någon och beskyller oss för att inte 

uppfylla syftet som vi har och vi inte känner till det så kan vi ju, logiskt sett inte 

anklagas för att ha gjort något fel. Som jag sa förut. Uppleva och utforska, jag 

tror att det är vad vi kan göra. Man kan ju likna det vid arbetsfördelningen i en 

myrstack, vissa myror bygger tunnlar och andra samlar mat. Om det är roller de 

fått av naturen eller som de tagit på sig själva vet jag inte och mitt eget syfte med 

livet har jag ingen aning om. Det kanske finns ett syfte som har givits mig eller så 

är det ett syfte som jag kommer få skapa åt mig själv, jag vet inte, tills jag vet det 

får jag väl; enjoy the ride, antar jag. 

 

Nästa fråga jag ställde till Mikael handlade om godhet och ondska. Jag frågade om han tror att 

de begreppen överhuvudtaget finns och i så fall om människan faller inom ramarna för något 

av de begreppen. Mikaels svar blev något svävande trots att han påbörjade sitt resonemang 

mycket självsäkert. 

 

Mikael – Nej. Det tror jag inte. Eller, jag är öppen för alla förslag men jag är 

särskilt fäst vid något vår käre Sherlock Holmes asistent, Wattson sade nån gång, 

”Ge mig ett barn utan någon yttre påverkan och jag kan göra det barnet till 

läkare eller vad som helst annat.” Det tror jag på. Beroende på vilka regler man 

sätter för folk så tror jag man kan fostra dem till vad man vill. Jag tror inte att det 

finns någon särskild ondska. Ta Breivik till exempel. Man säger att han var en 

genuint ond man men om man bryter ned det lite så ser man att han bara var en 

människa med mycket stark politisk övertygelse och ansåg att det enda sättet att 

få sin ideologi igenom var genom våld. Hans syfte var att se till att högerpolitiken 

kom fram. Samma när man pratar om styckmördare så kan man alltid läsa in 

något syfte i det hela. 
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Ändå tyckte han att begreppet godhet hade bäring i verkligheten även om han i det fallet 

också ansåg att god var något man uppfostrades till att vara, inte något man föddes som. När 

jag sedan bad Mikael att placera människan på en grå skala mellan svart och vitt, 

representerande ond respektive gott, kom han fram till att man alltid föds in någonstans i 

mitten på skalan. 

 

Mikael – Jag tror att man påverkas väldigt starkt och att man då hamnar på olika 

platser på gråskalan men man föds alltid in i mitten. Det beror på vad man föds 

med och vad man utsätts för. Man kan säga att det är som vatten, om man utsätter 

det för kyla så fryser det och om man kokar det så blir det ånga. 

 

Samma syn på godhet och ondska tyckte Mikael lyste igenom i ”A Christmas Carol”. När jag 

frågade om han tyckte att dessa begrepp fanns tydligt utstakade i filmen fick jag följande svar. 

 

Mikael – Nej, det tycket jag är ett väldigt starkt exempel på det som jag sade. 

Scrooge gör ju som han gör för att han gynnas av det beteendet och det är ju 

precis därför väldigt många i Sverige inte vill betala skatt. Om jag ger dig 

femhundra kr så ser jag dem bara pysa iväg men man kan gynnas på andra sätt 

genom att se att du blir lycklig. Det är lite det den här sagan handlar om tror jag. 

Man kan lära sig gynnas av andras lycka även om det kanske kostar dig lite. Så, 

nej. Jag tror inte att det finns någon ondska eller godhet i den filmen. Det handlar 

mycket om att logiken man använder kan gynna eller missgynna någon annan. 

 

Karaktärer 

I Filmen ”A Christmas Carol” finns i stort sett endast en karaktär som följs tillräckligt djupt 

för att man ska kunna få en ordentlig bild av honom och det är huvudrollen Ebenezer Scrooge. 

Jag frågade Mikael vad han ansåg om honom och varför porträttet av honom i filmen gjort 

intryck på honom. 

 

Mikael – Han verkar som en sån karaktär som man väldigt lätt kan applicera på 

den dagliga världen. En ganska bitter person, en ensamvarg som inte bryr sig 

särskilt mycket om andra och med rätta. Han får ju inte ut någonting av det om 

man tänker i såna banor. Men när han börjar tänka på andra sätt så var det 

väldigt intressant att se hur logiskt det blev för honom. Det var ju aldrig logiskt 
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att ge mat till de fattiga barnen men ändå blir det rätt för honom. Det är klart 

man gör det liksom. Det tyckte jag var väldigt intressant att se hur det ställdes om 

bara sådär, sen är sättet de gjorde det på var väldigt bra med andarna som 

kommer, särskilt nutidens jul, en stor och skäggig gubbe som kommer, enorm var 

han, man blev ju rädd för honom men det var ändå inspirerande. Allting med den 

filmen var så storslaget och de läxorna som de ger ut ger ju en bra effekt också. 

 

När vi tidigare pratat om meningen med livet utgick vi mycket från vad Mikael själv hade för 

åsikter om saker och ting men även om hur detta kunde kopplas till ”A Christams Carol” så 

jag bad honom tänka tillbaka på vad vi sagt och tänka på hur Scrooge skulle besvara frågan 

om livets mening och människans roll i världen. Mikael svarade att det beror på om man 

frågade honom i början eller slutet av berättelsen med tanke på att han tänker om kring just 

detta. Jag föreslog att Mikael skulle redogöra för vad Scrooge skulle sagt i början av filmen 

eftersom vi redan diskuterat vad budskapet i filmen var som på sätt och vis bekräftas av 

Ebenezer Scrooge´s förvandling. 

 

Mikael – Då skulle han nog säga att det är människans syfte att tjäna så mycket 

som möjligt och att bli stor och mäktig. Det är ju därför som han ser ner på 

andra, de har ju samma möjligheter som han och jag tror att han anser att man 

får frihet genom att ha pengar. Och för att få pengar måste man jobba, man måste 

alltså jobba för frihet. 

Intervjuare – Så han anser att de som är fattiga inte uppfyllt sitt syfte som 

människor? 

Mikael – Nej, de har förtjänat sin position. Sen på slutet kanske han inte ens ser 

något syfte längre eller att det finns andra syften så att de som har tillgångar har 

möjlighet att dela med sig till de som inte har varit lika lyckligt lottade. Han ser 

inte ned på folk längre eftersom han bara fokuserar på sitt eget syfte. 

 

Från att vara en grinig gammal man förvandlas sedan Scrooge till en betydligt vänligare och 

givmildare version av sig själv men min fråga till Mikael angående denna förvandling var om 

han trodde att omvärlden hade ett starkt inflytande på Scrooge och de andra karaktärerna i 

filmen 

.  
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Mikael – Sagan utspelar sig ju när det är väldigt stora klasskillnader så 

omgivningen påverkar ju personerna i storyn, de finns i en värld där det här är 

alternativen de har. Spelpjäserna står i ordning och sedan utspelar sig sagan 

därefter. Scrooge vill inte göra sig av med sina pengar för då kanske han kommer 

bli lika fattig som de som har det sämst i samhället. 

Intervjuare – Spökena då? Är de en del av världen eller är de andra karaktärer? 

Mikael – spökena kan ju, om man ska uttolka sagan lite, bara vara 

hallucinationer, han kanske bara drömmer allt det där, det är ju högst troligt och 

att hans förändring bara kommer över en natt. I verkligheten kanske det skulle 

krävts någon mer allvarlig händelse som satte igång den förändringen för någon i 

Scrooge’s position. Men eftersom det är en saga så vill de ju visa världen ur tre 

olika perspektiv. 

 

Själv upplevde Mikael att filmen påverkat honom en del när han var väldigt liten. Han visste 

att han tagit till sig många av de värderingar som förespråkades i berättelsen och att han kände 

mycket starkt för dessa. Däremot var han inte säker på om det var ”A Christmas Carol” som 

satt det första fröet till de tankarna eller om den snarare förstärkt de tankemönster han redan 

börjat utveckla. 

Som sista fråga bad jag Mikael nämna någon scen ur filmen som han trodde skulle 

stanna kvar hos honom, något som gjort starkt intryck hos honom. 

 

Mikael – Det skulle nog vara när han får besök av nutidens spöke. Jag tyckte han 

var så jäkla mäktig, han var ju liksom 2,50. Men det som skrämde mig när jag var 

liten och satt spår är ju när döden kom, framtidens spöke. Det var väldigt mäktigt 

också, man blev ju pissrädd men man tyckte ändå att det var mäktigt. 

 

5.3 Abraham: World of Warcraft 
Den tredje intervjun jag genomförde var med Abraham (fiktivt namn), elev på en 

gymnasieskola i Västsverige. Enligt egen utsago ägnar han inte mer tid åt att läsa böcker än 

vad som krävs av honom när han är i skolan men han tar del av andra populärkulturella 

uttryck så som TV-spel och film. Det som var mest i hans smak var dataspel som spelas 

online tillsammans med andra spelare, så kallade MMO-RPGs eller Massively Multiplayer 

Online Role Playing Games. En titel han nämnde först var spelet Starcraft som han sysselsatt 
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sig med under en längre tid men det saknade en berättande utformning så vi släppte den titeln 

tidigt i intervjun. 

 

Abraham – Jo, det finns ju ett kampanjläge också men det har jag faktiskt inte 

spelat särskilt mycket. Däremot har jag spelat mycket Warcraft och World of 

Warcraft i det kampanjläge som finns med. Där är det ju väldigt mycket fokus på 

heder och lojalitet och att inte ge upp. Det förekommer en massa moral och det är 

ju västerländsk moral då eftersom spelen är producerade i västvärlden. 

Intervjuare – Så om du väljer en titel som du tycker har påverkat dig mest, du kan 

ju ta det du tycker har mest djupgående story. 

Abraham – Ok, då är det nog World of Warcraft. 

 

Därmed blev det spelet World of Warcraft som blev föremålet för vår diskussion. Spelet 

handlar om människor, alver och orcher som lever i en fiktiv fantasyvärld där två fraktioner, 

Hordes och Alliance, befinner sig i väpnad konflikt. Varje spelare skapar en karaktär, en 

avatar, som utför uppdrag och hjältedåd på slagfälten, i grottor och i djupa skogar. Spelets 

innehåll uppdateras med jämna mellanrum genom att expansioner till det grundläggande 

spelet släpps och ger spelarna möjlighet att utforska världen ytterligare. Spelet i sig har enligt 

Abraham inte något slutgiltigt mål utan man fortsätter spela för att förbättra sina färdigheter 

och sin karaktär. 

Abraham brukar spela tillsammans med ett lag via internet med vilka han samtidigt 

pratar via skype. De diskuterar ofta sina uppdrag och de taktiker de ska använda men även 

flera av hans vänner i verkliga livet spelar World of Warcraft, så det är ett vanligt 

samtalsämne på fritiden eller vid skollunchen. 

Då jag inte räknat med att stöta på ett populärkulturellt uttryck där narrativet ligger så 

lite i fokus blev jag tvungen att omformulera mina frågor till Abraham och ställa dem mer 

öppet än till Pontus och Mikael. 

 

Moraliska och existentiella riktlinjer 

Jag frågade Abraham om det fanns något underliggande budskap i spelet som han kunde säga 

på rak arm men han var ganska osäker på det till en början även om han tyckte att det märktes 

att det är ett västerländskt företag som utvecklat spelet.  
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Abraham – Nja, utvecklarna är ju från början från Frankrike och de har skapat 

två klasser i spelet, Priests och Paladins och för båda är ljus något heligt. Jag 

kan tänka att det är en viss kristen symbolism med i bakgrunden som man kan se i 

statyer och sånt. Det finns ju inte direkt något religiöst budskap i spelet men det 

finns alltid riktlinjer som, döda inte i onödan och… lite som tio guds bud faktiskt! 

Det finns ganska många sådana regler om var man får vara när man slåss mot 

varandra och när man börjar spela får man välja om man vill slåss mot andra 

överhuvudtaget. Det grundläggande budskapet är nog att bygga broar mellan 

olika raser i spelet, lite som etniciteter i verkligheten och man ska samarbeta och 

inte bråka i onödan. 

Intervjuare – Ja, samarbete är väl särskilt viktigt i ett onlinespel kan jag tänka 

mig. 

Abraham – Ja, och ibland kan det ju dyka upp personliga konflikter mellan 

spelarna som inte har något med spelet att göra men som man ändå måste komma 

över. 

Intervjuare – Så det huvudsakliga budskapet är att samarbeta och övervinna 

konflikter? 

Abraham – Ja. 

 

Nästa fråga jag ställde handlade om meningen med livet och hur denna speglades i spelet. Då 

det utspelar sig under ett krig och spelarna ofta stöter på fiender som de måste döda tänkte jag 

att det kunde vara intressant att diskutera livets värde i första hand. 

 

Abraham – Ja… Karaktärerna dör ju nästan hela tiden och då återupplivas man. 

Ändå tjänar man på att inte dö eftersom ens karaktär förlorar pengar på det. 

Pengar är viktigt att ha i spelet och det finns ju en hel ekonomi mellan alla 

spelarna. Exempelvis finns det så kallade gang zones dit höglevlade spelare åker 

och dödar andra spelare och tar deras grejer. Det är något som andra spelare 

självklart inte tycker är bra eftersom man förstör för andra. Det finns en tydlig 

linje för vad som är ok att göra och det kan resultera i att det blir riktiga bråk på 

forumen. När någon dör så tar det ett tag innan de kan vara med i spelet igen så 

på det viset är det många västerländska normer som är inbyggda i spelet eftersom 

ett dåligt beteende får konsekvenser för en själv och för andra.  
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Intervjuare – När vi pratar om människovärde här så tänker jag att i ett lag i 

World of Warcraft så blir väl varje enskild individ väldigt viktig, eller hur? 

Abraham – Jo, man gör ju allt för att ingen ska dö. På en instans så kan man 

förlora stort på att någon har dött innan man kommer till en boss. Det går förstås 

att klara sig om man är tjugofem och en faller bort men om man är tio så kan det 

bli svårare. Man måste verkligen hjälpa varandra, man kan inte vara en egoist i 

det här spelet. 

 

Jag fortsatte på temat liv och död som jag nu hade påbörjat och frågade därför Abraham om 

det fanns någon situation i spelet där döden var att föredra framför livet och rent av tjäna ett 

gott syfte och det tyckte han att det fanns. 

 

Abraham – Ja, det finns ju vissa taktiker för att döda bossar, eftersom man alltid 

kan komma tillbaka när man dör så måste man ibland döda rätt antal människor 

för att man ska klara en boss. Dessutom kan de överlevande spelarna bli av med 

en del cooldowns, som gör att det tar tid att använda vissa krafter, när någon 

dött. Det kan vara bra i vissa fall. 

Intervjuare – Finns det någon slags offermentalitet i storyn då? 

Abraham – Ja, de har tagit en hel del från hedniska kulturer där man offrar unga 

människor och även i ett av de äldre expansionerna, ”Rise och the Lich king” så 

offrar sig Lich king för att få makt, men när man sedan besegrar och dödar 

honom så måste den som dödar honom offra sig själv. Det måste nämligen alltid 

finnas en Lich king som kontrollerar de odöda. Han tar på sig Lich kings hjälm 

och sedan blir han nedfryst för att inte kunna utgöra något hot.  

 

Jag frågade Abraham om det var värderingar han tyckte sig kunna hålla med om och hålla fast 

vid i den verkliga världen och med viss tvekan sade han sig kunna det. 

 

Abraham – Ja… det är det väl… Jag skulle väl inte gärna applicera det på mig 

själv men visst. Det finns väl många andra exempel på det i historia och sånt. 

Jesus offrar sig ju enligt bibeln på ett liknande sätt för allas synder medan 

Lichking offrar sig för att rädda en kontinent.  

 



32 
 

Min nästa fråga var om hur mänskligheten skildrades och vilken roll människan har i världen. 

På grund av att verket Abraham valt att prata om utspelar sig i en fantasyvärld så är inte 

människor den enda humanoida varelsen som finns så jag fick omformulera frågeställningen 

en aning. Frågan vi slutligen kom att diskutera var vilken roll de spelbara raserna i World of 

Warcraft har och hur det skiljer sig från de icke spelbara raserna. 

 

Abraham – Ja, spelbara raser. De fungerar som en motpol mot det onda och man 

har en anledning att som spelare bry sig om de raserna och ibland lägger 

utvecklarna till nya raser som man kan bekanta sig med. Det är de raserna som 

alla karaktärerna man kan prata med tillhör och de ger en uppdrag som man 

måste utföra. Genom att prata med karaktärer så får man också lära sig mer om 

bakgrundshistorien, loren. De har därför en väldigt viktig roll.  

Intervjuare – Så i spelvärlden sätter man högre värde på de spelbara raserna än 

de icke spelbara? 

Abraham – Ja, dem har man inte så mycket att göra med. De som har gjort spelet 

har ju inte heller satt stort värde i dem. De enda som värderas högre än de 

spelbara raserna är drakar, de är lite som gudar i stort sett. Om man ska döda 

någon i den andra fraktionen eller någon av sin egen ras så är det aldrig 

lättvindigt som man gör det. Man tillhör ju samma lag. Om det å andra sidan är 

någon god som har bytt sida eller så som man måste döda, så blir det en större 

grej och det blir kanske en hel kedja med uppdrag som leder upp till den fighten. 

 

Vi kom så småningom in på temat godhet och ondska vilken Abraham sade var mycket tydligt 

utstakat i World of Warcraft. Det goda representeras alltid av vackra föremål och prydliga 

byggnader medan det onda är smutsigt, fult och otrevligt. Jag frågade hur han själv ser på 

begreppen godhet respektive ondska. 

 

Intervjuare – Tror du att människan är god eller ond i verkliga världen. 

Abraham – Jag tror att människor är goda egentligen. I tidig ålder är det nog 

mest fokus på att överleva men ju äldre man blir tror jag att man utvecklar mer 

empati eftersom man vinner på att vara snäll. Det är klart att det finns folk som 

bryter mot det men mest tror jag det är så. 

Intervjuare – Om du skulle placera in människan på en gråskala då? Mellan svart 

och vitt var hamnar vi då?  
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Abraham – Väldigt vitt, förutsatt att vitt är gott. 

Intervjuare – Jo det förutsatte jag. 

Abraham – Då tycker jag det. Fast det finns förstås hemska saker som folk gjort 

genom historien men det tycker jag inte man kan klandra hela mänskligheten för. 

Kanske några prickar med grått. 

 

Någonting som blev tydligt under min intervju men Abraham var att en viktig del av den 

moral och det budskap han tagit till sig från spelet grundade sig i att det bakom varje spelbar 

karaktär fanns en riktig människa, en spelare precis som han. Han berättade att det fanns ett 

visst normsystem som reglerades vilket beteende som var acceptabelt i spelet och vilka 

påföljder ett brott mot dessa normer kunde få.  

 

Abraham  – I början, när spelet var nytt så var det mer så. Nu har utvecklarna 

gått in och styrt upp så man inte kan göra saker som förstör för andra men förr 

var det mer spelarnas ansvar. En sak man gjorde var att på forumet som hörde till 

en viss server fanns en blacklist där man kunde lägga till en spelare som antingen 

tagit en belöning de inte behövde eller inte bidrar i spelet. Så om man satte ihop 

en grupp och någon ny ville vara med så kollade man på blacklisten och om de 

var med på den fick de nej. Det var ganska hämmande för de som inte skötte sig. 

Nu kan man betala för att byta server eller användarnamn så det är inte lika lätt 

att göra så nu. Är man med i en guild, ett lag, och gör något dumt så kan man 

också bli av med belöningar för uppdrag man gör tillsammans som straff. Det kan 

vara för att man är elak på chatten eller något. 

 

Karaktärer 

De karaktärer i World of Warcraft som inte är skapade av enskilda spelare utan har en roll i 

spelets bakgrundshistoria och narrativ går att interagera med. Spelarna kan prata med dem och 

de skickar ut dem på uppdrag. Jag frågade Abraham om man på något sätt kunde relatera till 

de karaktärer som dök upp i spelet och fick ett jakande svar. Jag bad honom också nämna 

någon han personligen relaterat till. 

 

Abraham – Det finns många sådana karaktärer! Beroende på vilken expansion 

det är man spelar så finns det olika karaktärer som dyker upp och som alltid är i 

fokus. I den förra expansionen som kom ut, Cataclysm hette den, då är det Thrall, 
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före detta ledare för Orcherna som hade en väldigt central roll. Han medlar 

mellan Horeds, och Alliance, som är de krigande faktionerna och han vill att de 

ska samarbeta mot en gemensam fiende. Det lyckas han med i slutet av 

expansionen och honom kan jag relatera till. Jag är själv ganska konflikträdd i 

verkliga livet. Jag tycker att konflikter sällan leder till något bra. 

 

Då Abraham tidigare påpekat att ondska och godhet var så tydligt skilda åt i spelets 

värld bad jag honom förklara hur detta märktes på de karaktärer man påträffade. Vad 

kännetecknade en god respektive ond karaktär? Jag började med att fråga om vilka 

karaktärsdrag som var vanliga hos de onda karaktärerna.  

 

Abraham – De som är onda har ingen empati för andra, de bryr sig bara om att 

behålla sin egen makt. De är väldigt bossiga. De sätter alltid sig själva i främsta 

rummet till skillnad från spelarna som alltid måste samarbeta och tänka på andra 

för att vinna spelet. 

Intervjuare – Och de goda icke spelbara karaktärerna då? Hur karaktäriseras de 

i spelet? 

Abraham – De bryr sig också mycket om andra, de kan tänka sig att offra sig 

själva för att rädda andra. De gör ofta väldigt våghalsiga grejer för att rädda 

andra och även spelarnas karaktärer ibland. De gör det för att visa att de är bra 

ledare och beskyddar sitt folk. 

 

I många TV-spel av rollspelskaraktär kan man som spelare fatta beslut som kan vara mer eller 

mindre etiskt korrekta och i vissa fall kan man få alternativ som är antingen goda eller onda. 

Jag frågade därför Abraham om så var fallet med World of Warcraft, att man kan välja om 

ens egen karaktär ska vara god eller ond. 

 

Abraham – Nä, det mest ondskefulla är att förstöra för andra spelare. Eller… det 

finns några valfria uppdrag när man kan typ tortera folk för att få information 

och ibland kan man välja mellan att döda en karaktär och att låta dem gå. På den 

nivån går det att välja. 

Intervjuare – Och vad väljer man då? 
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Abraham – Jag brukar välja att låta dem gå. Jag vet visserligen att det inte 

kommer hända något med min karaktär om jag dödar dem men man känner lite 

empati för det är bra ljudeffekter så det känns ju verkligt. 

 

Min sista karaktärsorienterade fråga passade in även på World of Warcraft utan att behöva 

formuleras om så jag bad Abraham tänka efter om karaktärerna i spelet påverkar och formar 

världen omkring sig eller om de själva påverkas och formas av världen. 

 

Abraham – Hm. Jag skulle nog säga att det mest är världen som formas av 

karaktärerna men det är ju inte vi spelare som kodar spelet så jag antar att vi 

formas något också. Det framstår i alla fall som att det är spelarnas karaktär som 

räddar världen och hugger sitt svärd i drakens bröst. Man räddar byar och folk 

vilket ofta visas i cinematics, filmsekvenser i spelet. Som hjälte är man ju väldigt 

central. All ära går till den som spelar. 

 

Avslutningsvis frågade jag Abraham, precis som med de två tidigare intervjupersonerna, om 

det fanns någon passage i spelets handling som han tagit sig igenom och som gjort så pass 

starkt intryck på honom att han kände att det skulle stanna kvar under en lång tid framöver. 

 

Abraham – När jag för första gången dödade Lichking. Då hade jag inte riktigt 

kommit in i spelet och det tar ett tag innan man lär sig att koordinera en grupp. 

Det var en väldigt mäktig känsla när man till slut efter alla ansträngningar 

lyckades besegra den här personen. Det var en väldigt belönande känsla och alla 

i gruppen satt och skrek av lycka på skype. Väldigt bra känsla långt efter det. 

Precis som om man vinner en fotbollsmatch… Bara det att man har hållit på med 

matchen i en månad. 
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6. Diskussion 
Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på i vilken grad historieberättandet i ungdomars 

populärkultur kan påverka deras sätt att tänka kring existentiella frågor gällande livet, 

människan och världen. Vidare om interaktionen med fiktiva karaktärer haft något inflytande 

på deras livsåskådning eller livsförståelse. I det här kapitlet summerar jag resultatet från det 

material som jag samlat in både genom min sökning av forskningsfältet och min egen 

undersökning och ställer dessa mot varandra för att få fram de slutsatser arbetet fått mig att 

dra. 

 

6.1 Existentiella och moraliska riktlinjer  
Livet 
Pontus 

Det budskap som Pontus anser blir mest framträdande i serien Sherlock är att människor bör 

hjälpa varandra för att skapa en bättre tillvaro för alla. Han menar att det är genom att hjälpa 

dem som har det sämst i samhället som vi kan visa oss vara goda människor oavsett om vi gör 

det av sympati eller om vi drivs av egna intressen. Pontus spårade även sina egna värderingar 

till sina politiska värderingar vilka han påstod var vänsterinriktade och att han stod för det 

budskap som han fått ut av serien. Då serien Sherlock endast är ett par år gammal så är det 

dock inte troligt att Pontus bildat sin politiska uppfattning kring detta budskap oavsett om han 

håller med om de värderingar som blir gällande vilken redan bör ha grundats tidigare genom 

interaktion med omvärlden (Säljö, 2000). Som han själv också sade under intervjun så kan 

serien ha gjort det intryck den gjorde hos honom just eftersom han hade dessa värderingar 

med sig från början och därför var mer mottaglig för det underliggande budskapet. Det finns 

också en definitiv möjlighet att Pontus tolkat in dessa värderingar i serien eftersom hans 

intresse fångats upp av skådespeleriet och handlingen varpå han projicerat sina egna 

värderingar på karaktärerna i serien. Att publiken kan vara medskapare till ett 

populärkulturellt verk är en teori som är vida accepterad och det går därför inte att ignorera 

möjligheten att Pontus kan ha lagt in mer av sina värderingar än vad en annan tittare skulle 

kunna ha gjort. (Axelson, 2007) I den mån som värderingarna i Sherlock har påverkat Pontus 

eget sätt att tänka och tycka om existentiella och moraliska riktlinjer så är det ganska tydligt 

att det redan fanns mönster som dessa värderingar kunde falla in i men möjligheten finns ändå 

att de gjort sina egna avtryck på hans livstolkning. (Gunnarsson, Grönlien, Hartman, 2009) 
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Mikael 

Mikael anser att det budskap om livets mening och värde som blir gällande i filmen ”A 

Christmas Carol” i stort sett är att man bör utforska alla de alternativ som livet ger en. Varje 

människa har möjlighet att välja vilken riktning livet ska ta och det gäller att ha kunskap om 

vilka vägar som är öppna och vilken som är att föredra. ”Uppleva och utforska” var något av 

ett mantra som Mikael upprepade åtskilliga gånger under intervjun och han gav intrycket att 

det var ett talesätt han själv försökte leva efter. Tanken om att kunna ge utan att förvänta sig 

en materiell belöning var även det något som Mikael beundrade i filmen, något han även hade 

med sig från en annan film han sett när han var mycket liten. Det är ett koncept som till en 

början är enkelt att ta till sig och när man sedan utsätts för samma budskap på nytt, även om 

en viss tid passerat så förvandlas intrycket till förståelse (Säljö, 2000). Denna andra film, 

vilken han inte visste namnet på lärde honom att vad en människa åstadkommer under sitt liv 

inte nödvändigtvis är om intet om man lämnar goda gärningar efter sig när man dör. Det var 

tydligt att detta var ett tema som Mikael tyckte sig kunna se även i ”A Christmas Carol.”  

Till skillnad från Pontus så hade Mikael sett och fastnat för sin film när han var mycket 

liten och kunde enligt egen utsago inte minnas om filmen gjort ett stort avtryck i hans 

värderingar då han inte hade några tidigare minnen att jämföra med. Däremot trodde han 

bestämt att ”A Christmas Carol” om inte annat förstärkt de värderingar han kom att växa upp 

till att ha idag.  

Både boken av Charles Dickens och de filmatiseringar som gjorts har blivit klassiker 

som ofta används i undervisningssyfte och därmed finns det många praktiker i vilka ett barn 

eller en ungdom har möjlighet att konfronteras med dessa verk. Mikael hävdade själv att han 

arbetat med boken i skolan vilket gav honom anledning att diskutera den med andra elever 

och lärare. Trots det ansåg han att de insikter om filmen vi diskuterade under intervjun inte 

tillkommit eller förändrats under den interaktionen som annars tenderar att bidra med nya 

infallsviklar då ett ämne diskuteras i samspel med andra. (Säljö, 2000) 

 

Abraham 

I World of Warcraft ligger samspelet och samarbetet mellan människor i fokus och enligt 

Abraham är det omöjligt att lyckas i spelet utan att ha tagit till sig detta. Viljan att dra sitt strå 

till stacken och göra sitt yttersta för gruppen är ett beteende som belönas med framgång 

medan en mindre entusiastisk spelare bestraffas antingen av gruppen eller av spelets 

utvecklare. Riktlinjerna som funnits i ett tidigt skede av spelets existens har med tiden skärpts, 

men enligt Abraham hade spelarna mer ansvar att uppföra sig då risken för att någon skulle 
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bete sig illa var större. På så sätt simulerar spelet ett verkligt samhälle där man måste anpassa 

sig efter gruppens normer och regler vilka blir tydliga genom att man interagerar med andra 

individer, i detta fall andra spelare. (Säljö, 2000) Innan reglerna styrdes upp mer av 

utvecklarna var det således upp till grupperna att avgöra vad som var tillåtet att göra inom 

gruppen vilket också kan påverka en spelare till att anamma dessa riktlinjer. Jag kan föreställa 

mig att problem lätt skulle kunna uppstå om en spelare som varit del av en nonchalant grupp 

plötsligt skulle flyttas över till en mycket strikt grupp. Konflikter skulle uppstå direkt då man 

inte skapat samma normsystem eller sociala struktur. (Osbeck, 2006) 

En indirekt koppling som Abraham gör är att spelet genom sin utformning med olika 

humanoida spelbara raser motarbetar rasism. Människor måste samarbeta med alver och 

dvärgar som alla har sin bakgrundshistoria vilket simulerar en raskonflikt som måste 

överkommas för att man ska kunna ta sig vidare i spelet. Även om detta kan vara ett fall av 

medskapande från publiken som Tomas Axelson pratar om (Axelson, 2007) så tror jag att 

detta är ett narrativt knep som många fantasyförfattare också använder sig av. JRR Tolkiens 

Sagan om Ringen kan exempelvis ses från det perspektivet. (Sigurdsson & Axelson, 2005) 

 

Människan 

Pontus 

I Sherlock menar Pontus att människovärdet hos samtliga karaktärer är väldigt högt i 

jämförelse med många andra thrillers eller äventyrsfilmer. Karaktärerna behandlas som 

människor och det finns inget ”kanonfoder” ens bland statisterna. Huvudpersonerna, Sherlock 

och Watson gör sitt yttersta för att behandla sina klienter lika och lösa varje fall för att hjälpa 

dem ur de problem de hamnat i. Till skillnad från de typiska filmhjältarna ges varken 

Sherlock eller Watson något högre människovärde än personerna i sin omgivning vilket bryter 

mot de regler som gäller i den så kallade monomyten. Däremot kan man i Sherlocks briljanta 

slutledningsförmåga och intellekt urskilja tendenser till att upphöja hans karaktär till en 

övermänsklig nivå. (Sigurdson & Axelson, 2005) Man kan visserligen argumentera att 

Sherlock även framställs som en outsider på det sociala planet vilket tar ut de överdrivna 

färdigheterna han tilldelas. 

Döden framställs inte som en utväg i Sherlock utan finns enbart i bakgrunden som ett 

ont som till varje pris måste undvikas. Varje problem kan lösas på ett eller annat sätt vilket 

Pontus uppfattar som ett hoppingivande budskap. Om de problemen som skildras i serien så 

ska det väl inte vara svårare att reda ut vardagsproblem i verkligheten? Pontus menar att han 

tagit till sig tankesättet om att problem går att lösa men än en gång är frågan om detta är något 
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han fått med sig från serien eller en övertygelse som han haft med sig sedan tidigare. Sättet 

som huvudrollerna lyckas lösa alla mysterier är ändå enligt min uppfattning ett exempel på 

monomytens framfart genom populärkulturens landskap då Sherlock likt ett messiasgestalt 

använder sin skicklighet som detektiv för att rädda dagen och ställa allt till rätta. (Sigurdson & 

Axelson, 2005) 

I TV-serien Sherlock är huvudkaraktärerna relativt osynliga för sin omvärld. Deras 

bedrifter påverkar dem som finns i deras direkta omgivning men resten av världen känner inte 

till deras existens. Denna inställning verkar å andra sidan vara ömsesidig eftersom Sherlock 

och Watson inte heller bryr sig mycket om vad omvärlden tycker om dem. Det gäller i 

synnerhet Sherlock som inte åtar sig fall för att han anser att det är viktigt att lösa dem, utan 

för att han ser det som en utmaning. Pontus, som säger sig identifiera sig mer med Watson 

menar att denne bryr sig mer om andras åsikter och att hjälpa klienterna för deras skull, inte 

för sin egen. Att vara egoistisk och ändå utföra goda handlingar är något som kännetecknar 

Sherlock Holmes i tv-serien och det ledde till att Pontus fick svårt att formulera en bestämd 

idé om hur gott och ont framställs i den. Han kom fram till att vi alla föds till en neutral 

position och att vi sedan kan välja åt vilket håll vi vill utvecklas. Han var också inne på 

funderingar om att olika etiska perspektiv kunde få en handling att framstå som ond eller god 

beroende på hur man resonerade. Han menade dock att människan framstod som snäppet 

godare i Sherlock än i verkligheten enligt honom själv. 

 

 

Mikael 

Enligt Mikael får man en något delad bild av människan i ”A Christams Carol”. Scrooge som 

i början av berättelsen är en sur och grinig gammal man förändras och blir vänlig och givmild 

mot sin omgivning vilket han själv känner att han tjänar på. Människovärdet är förhållandevis 

högt mot slutet av berättelsen då Scrooge fått sin egen livssituation satt i kontrast till dem som 

har det sämre än han själv. Berättelsen är från en annan tid än de andra verken som tagits upp 

i min undersökning vilket kan förklara varför denna gör ett så tydligt steg bort från 

monomyten som inte influerat litteraturen under Dickens tid på samma sätt som den influerat 

vår tids populärkultur. (Sigurdsson & Axelson, 2005) 

Det symboliska syfte som döden tjänar i ”A Christmas Carol” är att tjäna som 

påminnelse om livets förgänglighet snarare än att fungera som en utväg från problemet. 

Ebenezar Scrooge vill fortsätta leva, än mer när han insett hur illa han betett sig mot sin 

omgivning under det liv han fått. Mikael var ändå mer inne på den praktiska och etiska 
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aspekten av att hålla en människa vid liv oavsett vad som händer. Något vidare resonemang 

om detta kom vi aldrig fram till då det var svårt att göra en direkt koppling mellan aktiv 

dödshjälp och ”A Christmas Carol.” 

Mikael var osäker på om man kunde påstå att begreppen godhet och ondska fanns i den 

konkreta världen och än mer osäker på om man kunde prata om de begreppen i A Christmas 

Carol. Däremot fanns det människor med olika inställning till livet och som valt olika vägar 

för att nå lycka. Att Scrooge går från grinig och elak till att vara vänlig och givmild visade på 

att han på intet sätt var en ond man. Mikael var inne på samma idé som Pontus att människor 

föds in i ett neutralt stadium och att man sedan kan välja vilken typ av människa man vill bli.  

 

Abraham 

Då Abraham menar att samarbetet mellan spelarna i World of Warcraft är det viktigaste av 

allt finns ett intresse i att hålla varandras karaktärer vid liv. Det finns ett praktiskt skäl att inte 

låta någon dö då detta straffar sig både för spelaren och för gruppen. Spelets värld är dock 

uppbyggd kring en cykel av återuppståndelse som låter spelaren träda tillbaka i sin roll efter 

att man har fallit. I vissa fall krävs det att ett antal spelare dör för att man ska klara av sitt 

uppdrag vilket gör att man får offra sig för ett högre mål. Utilitaristiskt sett kan man alltså 

vinna på att dö om denna uppoffring kommer vid rätt tidpunkt. Människovärdet är dock 

mycket ojämnt fördelat i spelet då de spelbara raserna ges mycket högre betydelse än de icke 

spelbara raserna som man utan vidare kan anfalla utan att någon höjer ett ögonbryn. Detta är 

ännu ett exempel på monomyten då de ospelbara raserna inte ges något människovärde alls 

utan bara finns där för att bli besegrade av spelarens karaktär. (Sigurdson & Axelson, 2005) 

I spelets narrativ har döden en mer definitiv form då en icke spelbar karaktär kan offra 

sitt liv eller sin själ för att besegra ondskans krafter eller bara för att de frestats med oändlig 

makt. Man kan tala om Messiasgestalter och det var precis vad Abraham gjorde då han 

jämförde Jesus död på korset med Lich king’s uppoffring för att rädda världen från de odöda. 

(Sigurdson & Axelson, 2005) Mentaliteten att offra sig för något som är större än en själv 

tycks ha gjort stort intryck på Abraham då han medgav att han skulle kunna föreställa sig 

situationer då detta skulle vara berättigat i verkligheten. Trots det erkände han att han ogärna 

skulle vilja utsätta sig själv för en sådan situation. 

Föga förvånande för ett TV-spel som World of Warcraft så skildras ondska och godhet 

som varandras motsatser och mycket stereotypt. Man rör sig i en värld som är uppdelad i svart 

och vitt där gråzonerna är reserverade till handlingens viktigaste icke spelbara karaktärer. 

Abraham är också den enda av mina intervjupersoner som när jag bad honom placera 



41 
 

människan på en gråskala valde att sätta henne på ”väldigt vitt, förutsatt att vitt är gott.” Med 

några få undantag för människans blodiga historia så stannade han till slut på vitt med ett 

stänk av grått. Abraham gör också anspråk på att ha spenderat mest tid med det verk han 

presenterat av intervjupersonerna så jag finner det troligt att den svartvita skildringen av den 

mänskliga naturen gjort ett bestående intryck på hans livstolkning. (Gunnarsson, Grönlien, 

Hartman, 2009) 

 

6.2 Karaktärer  
Pontus 

Watson var den karaktär i serien Sherlock som Pontus kunde relatera till mest. Enligt honom 

är Sherlock Holmes en ganska överdriven karaktär vilket gör det svårt att relatera till honom. 

Detta lyfter något av den problematik som lätt uppstår i dagens populärkultur där 

huvudkaraktärerna följer den amerikanska monomytens hjälteideal, tittarna distanseras från 

huvudkaraktären istället för att relatera till honom eller henne. (Sigurdson & Axelson, 2005) I 

det här fallet är Watson tänkt som berättare i böckerna som serien bygger på och hans 

karaktärsdrag är formade för att fungera som läsarens ögon i handlingen. Pontus menar att 

Watson i serien får en liknande roll men han säger också att han själv känner sig mer som en 

biroll i världen än en huvudroll. 

 

Mikael 

Ebenezer Scrooge är den ende karaktären i A Christmas Carol som behandlas med tillräckligt 

djup för att man ska kunna få en bra bild av honom och hela berättelsen cirkulerar kring 

honom så det är inte konstigt att det är honom Mikael relaterar mest till. Mikael anser att 

Scrooge är en mycket trovärdig karaktär som mycket väl skulle kunna finnas i verkligheten så 

till vida att han prioriterat fel saker i livet och stelnat till en bitter gammal man. Vad som 

fascinerade Mikael med porträtten av Scrooge var omvändandet efter att han fått en knuff i 

rätt riktning och lyckats se världen ur ett annat perspektiv. Det faktum att båda sätten att 

betrakta världen verkar logisk när man följer Ebenezer Scrooge från sitt första stadie till det 

andra berättar på sätt och vis inte bara om en själslig resa utan om klassamhället i 1800-talets 

England. 

 

Abraham 

Karaktären Abraham kände att han relaterat till mest under åren han spelat World of Warcraft 

var Orchledaren Thrall. Tidigare har nämnts att ett av budskapen Abraham tolkat utifrån 
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spelet är ett ställningstagande mot rasism genom att få de olika fantasyraserna att arbeta 

tillsammans och att Abraham relaterar så pass mycket till en orch, en skräckinjagande 

trolliknande varelse, tycker jag är ett tecken på att det är en taktik som fungerar. Även om 

Thrall liksom en stor merpart av de karaktärer som förekommer i World of Warcraft är en 

krigare så är det rollen som medlare och hans strävan efter fred och samarbete som Abraham 

uppskattar hos honom. Med tanke på det värde som under spelets gång sätts på samarbete och 

lojalitet så är det kanske inte att undra på att detta är något Abraham kommit att sätta värde 

på. (Säljö, 2000) 
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7. Avslutning 
Metod 

Metoden som användes under framställandet av detta arbete gav förväntat resultat. 

Intervjupersonerna gav mig insyn i deras uppfattningar och medskapande i de 

populärkulturella verk de valde att tala om och användandet av kvalitativa intervjuer gjorde 

att jag kunde gå relativt djupt in på de teman som jag var intresserad av att belysa i min 

undersökning. Det var enkelt att komma in i rollen som intervjuare även om dynamiken 

mellan intervjuare och intervjuperson till en början är ovan på grund av maktasymmetrin i 

intervjusituationen. (Kvale, 2009) 

Om en mer omfattande studie på området skulle genomföras så är den främsta 

ändringen som behöver göras att utöka antalet deltagare i undersökningen. För att tydligt 

belysa de mönster som jag lyckats uttyda med min egen studie behövs ett pålitligt statistiskt 

urval. Den begränsade tillgången på frivilliga deltagare i undersökningen ledde dock till att 

tillförlitligheten i dess resultat blir lidande och då undersökningsgruppen var så heterogen 

som den var finns det faktorer som uteblev. Hade undersökningsgruppen bestått av hälften 

pojkar och hälften flickor så hade undersökningen blivit mer representativ för gruppen 

skolungdomar. 

 

Existentiella och moraliska riktlinjer 

Vad jag lagt särskilt märke till under mitt arbete är att samtliga av de elever jag intervjuat har 

valt att prata om ett populärkulturellt verk i vilket ett värderingssystem återspeglas som 

eleverna själva känner att de kan applicera på sitt eget liv. Värderingarna har skiftat och 

människovärdet har varit olika högt från person till person men i samtliga fall så har det 

funnits överensstämmande faktorer hos eleven och dennes respektive val av populärkulturellt 

verk. Det går inte att blunda för att detta samband finns men frågan är om elevernas 

värderingssystem har påverkats av verket de valt att tala om eller om deras värderingssystem 

har påverkat valet av populärkulturellt verk. Publikens medskapande av ett populärkulturellt 

verk är inte att underskatta i ett sådant här fall och man kan anta att en person är mer benägen 

att relatera till ett värderingssystem som liknar personens eget. Detta betyder förvisso inte att 

publiken inte låter sig påverkas av de delar av verkets existentiella och moraliska riktlinjer 

som avviker från deras egna. Tvärt om finns en möjlighet att publiken tar till sig dessa 

avvikelser lättare om de kan relatera till de grundläggande värderingar som redan presenterats. 
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Karaktärer 

Ett liknande mönster gick att urskilja gällande de karaktärer som presenteras i de utvalda 

populärkulturella verken. I två av de tre fallen har karaktärerna som intervjupersonerna valt ut 

haft drag som de själva kunnat känna igen sig i och därför kunnat tjäna som publikens ögon 

och öron i handlingen. Ett samband som också blir tydligt i de tre intervjuerna är att samtliga 

utvalda karaktärer antingen är eller har genom verkets handling blivit en ”god” förebild. 

Samtliga har värderat vänskap, fred och vänlighet över själviskhet, girighet och krig vilket är 

intressant då monomytens klassiska protagonist, som ofta har dessa värderingar bundna till 

sitt mål, sällan lever efter dem på samma sätt.  

Två av de utvalda karaktärerna är dessutom biroller i verkets handling vilket kan bidra 

till att deras fredliga och konstruktiva karaktärsdrag blir starkt belysta även i ett verk som 

”World of Warcraft”. Intervjupersonerna kan mycket väl ha valt dessa karaktärer då deras 

värderingar är mer applicerbara på vardagliga situationer i den verkliga världen än de 

värderingar som protagonisten visar prov på genom sina handlingar. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 
 

1. Vilket populärkulturellt verk är det som gjort störst intryck på dig? 

 

2. Beskriv med egna ord handlingen och det budskap du tagit med dig från verket. 

 

3. Vilken/vilka karaktärer kände du att du kunde relatera mest till? Varför? 

 

4. Finns det någon särskild livsåskådning som förespråkas? 

 

• Mening med livet och dess värde för den enskilde individen? Finns det några 

omständigheter då döden är att föredra? Kan döden känna ett positivt syfte? 

 

• Vilken roll har människan i världen? Är hon ond, god eller neutralt grå – placera på 

färgskalan vitt till svart. Finns begreppen ondska och godhet? 

 

• Finns någon särskild kod som människor lever efter, riktlinjer som håller dem på rätt 

spår? Vad är det viktigaste i varje människas liv, det som kan betraktas som rätt? 

 

• På vilket sätt är världen skildrad? Påverkas den av karaktärernas handlingar eller 

formas de av världen? Är omvärldens åsikter viktiga och hur viktiga i förhållande till 

liv och idealism? Är samhörigheten med en grupp ett viktigt element eller är 

utanförskapet ett ideal? 

 

5. Vilket inflytande anser du själv att detta verk haft på dig och din livsåskådning? Vad har du 

tagit med dig från det? Vad var det som fick dig att tänka till kring just det, någon särskild 

scen, passage i storyn? Återberätta med egna ord. 
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