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Abstract 

Finding something sacred in secular society is a relatively new field of religious studies. 

This thesis aims to find the secular sacred amongst Star Wars fans on the blogging platform 

Tumblr, in relation to Kim Knott and her theory of the secular sacred. I collected and studied 

100 blog posts about Star Wars, specifically about one of its main characters, Rey. The 

research questions used were “How do fans of Star Wars and Rey express themselves on 

Tumblr?”, and “Could it be seen as sacred according to Kim Knott´s theory of secular 

sacred?” I analyzed the material with a hermeneutic approach, and using Kim Knott’s 

theory, I categorized the posts in to three categories: sacred, appreciative and sacrilegious. 

Even though the appreciative category was by far the largest, the results showed that a fifth 

of all the blog posts could be perceived as having content that could be seen as sacred to its 

poster. I came to the conclusion that my study supports the theory of sacredness not being 

exclusive to religious society, but can be found in the secular as well.  

 

Nyckelord: Star Wars, secular sacred, hermeneutics, popular culture, religion, fandom studies  
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

Den här uppsatsen blev till genom att jag helt enkelt kombinerade mitt intresse för religion, 

Star Wars och fandomkultur. Star Wars är ett cinematiskt fenomen som har funnits med 

mig, och många andra, sedan jag var väldigt ung. Det är en science-fiction filmserie, vars 

första film utgavs 1977, och snabbt fick kultstatus. I och med att Disney köpte upp Star 

Wars från George Lucas (BBC, 2012), har de nu dessutom fått nytt liv med nya filmer och 

serier. I fortsättningstrilogin som börjar med filmen Star Wars: The Force Awakens har 

filmserien äntligen kommit till 2000-talet med en ensemble som inte enbart består av vita, 

unga män. Huvudpersonerna är en ung kvinna och en rasifierad ung man. Den unga kvinnan, 

Rey, slog mig direkt som någon andra kvinnor eller unga flickor skulle kunna se upp till, 

och hennes karaktär tilltalade mig oerhört. Jag har också alltid varit mer eller mindre aktiv 

på olika internetforum som handlar om det populärkulturella fenomen jag för stunden fann 

mest intressant eller spännande. Det inkluderar, men är inte begränsat till, Star Wars. Till 

skillnad från många andra fans har jag dock inte varit tillräckligt engagerad för att bidra 

med eget material, utan jag har hållit mig till att läsa och ta del av vad andra skrivit, och 

teoretiserat. Jag har också på senare år börjat intressera mig för religion och vad det kan ge 

människor i form av gemenskap, trygghet och samhörighet. Jag har under min utbildning 

kunnat dra många paralleller mellan religionsteorier och mina egna erfarenheter från 

fanforum på nätet, vilket har fascinerat mig. Det var inte förrän jag fann studier på sekulär 

helighet och religionsteorier som behandlade fandomkultur som jag förstod att det faktiskt 

var ett erkänt forskningsfält. Ett forskningsfält som förmodligen kommer att expandera mer 

och mer i och med mediers allt större roll i samhället. Det min uppsats specifikt kommer 

behandla inom det religionssociologiska forskningsfältet är frågor om religionens nya 

skiftande roll, och hur religionsdefinitioner håller på att förändras med samhället och i och 

med media; frågor jag tycker är väldigt intressanta och i tiden. 

Som blivande religionslärare vill jag studera ett fenomen som jag tror kommer tilltala mina 

framtida elever. Från mina egna erfarenheter som gymnasieelev tyckte jag religion var ett 

ganska irrelevant ämne som inte tilltalade mig, som på min höjd då var agnostiker. Hade 

jag då vetat om den oerhörda bredden av religionsämnet, tror jag att jag hade intresserat mig 

för religion långt tidigare än vad jag nu gjorde. Religion är så mycket mer än bara bön och 

ritualer; vilket är något jag vill undersöka närmare här. 

1.1. Syfte och mål 



2 
 

Syftet med denna uppsats är att titta på fans förhållningssätt till sina fandoms, i detta fall 

Star Wars, och en av dess nya huvudkaraktärer Rey. Jag vill undersöka om det är möjligt 

att finna helighet i sekulära sammanhang. Jag vill alltså inte likställa religion med 

populärkultur, utan jag vill undersöka om det är möjligt att finna helighet utanför det som 

traditionellt definierats som religion. Som framtida gymnasielärare i religion tycker jag det 

är viktigt för mig att kunna relatera till mina elever på ett plan som de också kan relatera 

till. Jag tror och hoppas att nyckel kan vara populärkultur.  

Målet med uppsatsen är att den förhoppningsvis kan bidra något till forskningen om 

religiositet i sekulära sammanhang, i synnerhet i fandoms.  

1.2. Frågeställning 

Frågeställningarna i denna uppsats är följande: 

 Hur uttrycker sig fans av Star Wars om karaktären Rey? 

 Kan dessa uttryck förstås som heliga enligt Kim Knotts teori om sekulär helighet? 

1.3. Avgränsning 

Jag har valt att endast studera fans förhållningssätt till en karaktär i filmserien, och inte hela 

Star Wars världen och dess mytologi som är ofantligt stor. Rey, karaktären jag har valt mitt 

material utifrån, är en ung, stark kvinna som har fått både hyllningar och kritik från fansen. 

Även om ett feministiskt forskningsperspektiv hade varit oerhört intressant är det inte där 

mitt fokus ligger. Det är oundvikligt att ett genusperspektiv kommer att behandlas i någon 

mån, men det är inte min utgångspunkt i just den här uppsatsen. Jag begränsade mig också 

till att bara kolla på inlägg av fans på en social plattform, Tumblr. För att inte få ett för 

omfattande material, vilket inte skulle passa för en C-uppsats, samlade jag ihop sammanlagt 

100 blogginlägg under ett och samma tillfälle, utefter vissa kriterier. Vilka kriterier det var 

och exakt hur jag samlande in mitt material, kommer jag behandla senare under 

materialavsnittet. Uppsatsen storlek förhindrade mig även från att studera vissa aspekter 

centrala för Tumblr som social plattform, till exempel notiser1. Det skulle bli ett för 

omfattande arbete att följa alla externa länkar som hittades också, och det skulle då avvika 

från min avsikt; att endast studera blogginlägg från Tumblr 

1.4. Forskningsgenomgång 

 

Att studera fandoms är inte på något sätt ett nytt forskningsfält; det finns flera etablerade 

forskare som har gjort studier om fans till diverse olika fenomen. Line Nybro Petersen och 

                                                           
1 Notiser är hjärtmarkeringar (liknande att gilla ett inlägg) och ”reblogs”. 
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Lynn Schofield Clark är de som är mest framträdande, och som har bidragit med viktig 

forskning. Därför kändes deras forskning som ett självklart val till den här genomgången. 

Matt Hill är en annan forskare som också har bidragit med forskning om fandom och 

religion. Till skillnad från Schofield Clark och Nybro Petersen, motsätter sig dock Hill 

många av deras poänger, vilket är ett intressant perspektiv att ha med. Texterna av dessa 

författare jag presenterar är; Danish Twilight Fandom – Transformative Processes of 

Religion av Line Nybro Petersen, From Angels to Aliens – Teenagers, the Media and the 

Supernatural av Lynn Schofield Clark och Sacralising Fandom? From the Loss Hypothesis 

to Fans’ Media Rituals av Matt Hill.  

 

Line Nybro Petersen har i sin artikel forskning studerat danska, unga fans av bokserien 

Twilight, och konstaterar att dessa fans har i stor utsträckning ersatt traditionell religion med 

gemenskapen de får från andra fans av serien. Ungdomarna tycker att media och alla dess 

former är långt mer lockande att ägna sin tid åt än organiserad religion, som anses vara både 

omodern och tråkig (Nybro Petersen, 2013, 83). Dessutom, konstaterar Nybro Petersen, så 

blir konsekvensen av avsaknaden av organiserad tro hos dessa ungdomar, att en homogen 

världsvy inte finns. Därför blir media och dess form av ”banal religion”, ett begrepp 

Hjarvard (2013) har introducerat, dubbelt inflytelserik; de har ingen religiös auktoritet som 

berättar hur allting ligger till, utan det är något de själva får avgöra med, till exempel, samtal 

till varandra. Banal religion är just hur religiösa uttryck från fiktion blandas med 

institutionell religion i media (Hjarvard, 2013, 78). Fansen får utlopp för sin fascination 

inför det övernaturliga och främmande utan att behöva ta del av en traditionell religiös 

gemenskap (Nybro Petersen, 2013, 89-90). Det går till och med att hävda att deras kärlek 

till en bokserie har, i många aspekter, blivit en egen sorts banal religiös upplevelse för dem. 

 

Schofield Clark har skrivit i sin bok om tonåringar och deras relation till religion och 

populärkultur. Hon börjar sin bok med att beskriva Evangelikalism, den protestantiska 

väckelserörelsen som sedan sin början på 1800-talet ofta använt sig av skräckmotiv för att 

motivera sina följare. Schofield Clark spekulerar kring om huruvida evengelikalism kan ha 

bidragit till en ökad fascination till det övernaturliga. Hon gör poängen att det skräckfyllda 

och övernaturliga mycket väl inte skulle ha funnits utan religion såsom sådana 

väckelserörelser (Schofield Clark, 2003, 25). För att koppla sin studie till 

underhållningsmedia, har hon studerat två tv-serier; Buffy och Angel. Hon menar att dessa 

serier, med sin fokus på skräck, vampyrer och avgrundsdemoner, lockar ungdomar till sig 

på samma sätt som religiösa väckelserörelser. Genom att titta på sådant som skrämmer, tar 

man kontroll över sin egen rädsla, och känner en slags trygghet i sin egen vanliga vardag 

(Schofield Clark, 2003, 47). I sin empiriska studie delar Schofield Clark upp tonåringarna i 

fem olika kategorier beroende på vilken inställning de hade till religion, spiritualitet och 

underhållningsmedia. Kategorierna är 1) ”Den traditionella”, som har en tydlig gräns mellan 

det religiösa och det övernaturliga. 2) ”Den fascinerade”, som vill sära på religion och 

övernaturlighet, men finner svårigheter i att göra så. 3) ”Den experimenterande”, som 

uppskattar både religion och det övernaturliga. 4) ”Den mystiska”, som kopplar ihop och 

blandar begreppen, och till slut 5) ”Den rebelliska”, som gillar det övernaturliga, men tar 

tydligt avstånd från traditionell religion (Schofield Clark, 2003, 77, 95, 117, 139, 158). 
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Dessa kategorier använder hon för att studera olika förhållningssätt till religion och 

populärkultur, och vilka skillnader och likheter det finns mellan grupperna. Dock gör 

Schofield klart att det inte är definitiva kategorier, och att det finns ungdomar som faller 

mellan två. Det är också möjligt att gå från en kategori till en annan under sin livstid. Hon 

avslutar med att konstatera att hon själv tycker det är viktig forskning för att förstå vilka 

förhållningssätt ungdomar kan ha till både religion och det övernaturliga de ser på tv 

dagligen. 

 

Matt Hill, till skillnad från Schofield Clark och Nybro Petersen, har en annorlunda syn på 

religion och dess definition, och är strängt emot att kalla olika populärkulturella fenomen 

för heliga eller liknas vid religiösa (Hill, 2013). Han hävdar i sin artikel snarare att det är att 

minimalisera religion och underminera dess position i samhället. Hills huvudpoäng är att 

teoretiker som har ståndpunkten att fandom kan jämföras med religion, gör ett misstag. Han 

utgår ifrån Durkheims anspråk på att religion är ett fenomen som är en grundsten för det 

ociala samhället, där allt har en potential att bli sedd som heligt (Boglind, Eliaesson och 

Månson, 2014, 258), men anser att den inte är tillräcklig för att förklara fenomenet fandom 

(Hill, 2013). I dagens sekulära värld, så antar många teoretiker att det heliga och religiösa 

har förlorat sin mening, och att allt fler flyr från traditionell religion. Hill däremot, anser att 

detta är en felaktiga slutsats att dra (Hill, 2013). Han tycker inte att populärkultur på något 

betydande sätt ersätter människans lust efter det mystiska eller övernaturliga. Det är mer 

som ett komplement, som ska ses som skilt från religiösa uttryck. Att acceptera att religion 

har förlorat sin mening och därför kan ersättas med mer lättsmälta uttryck, är något Hill 

ogärna vill gå med på (Hill, 2013). Fandoms är enligt Hill inte lika bestående som religioner. 

Han menar att folk går med i fandoms, och sedan lämnar de lika lättvindigt igen. Människors 

religiositet och behov av en tro är inte lika flytande.  

 

Jag kommer också presentera forskning som är specifik och relevant för min uppsats; det 

vill säga forskning om Star Wars. En sökning i Uppsala universitetsbiblioteks databas gav 

endast 1512 träffar med sökorden ”fandom” + ”religion” + ”Star Wars”. Jag sökte dessutom 

endast efter resultat publicerade efter 2010, då jag ville använda mig av relativt ny 

forskning. Antalet sökträffar jag fick kändes hanterligt för att välja ut relevanta artiklar. Två 

av de mest citerade artiklarna var Whose Film Is It, Anyway? Canonicity and Authority in 

Star Wars Fandom av John C. Lyden och Fiction-based religion: Conceptualising a new 

category against history-based religion and fandom av Marcus Altena Davidsen. Som jag 

presenterar här. 

 

Star Wars har John C. Lyden tittat närmare på i sin artikel. Han analyserar denna 

rymdoperas, något komplicerade, kanon och vilken relation fansen har till originalmanuset 

– en relation som skiljer sig markant från dess skapare George Lucas’ vy på sin egen 

skapelse (Lyden, 2012). Lyden argumenterar att Star Wars har vuxit sig större än sin 

skapare, och att det i skrivande stund (2012), inte fanns en medial franchise där det var mer 

applicerbart och relevant att göra en jämförelse mellan religion och ett populärkulturellt 

fenomen. I Star Wars finns det en religion som kallas jediism; enligt Lyden finns det en 

betydande minoritet i flertalet länder som på frågan ”till vilken religion känner du 
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samhörighet”, också svarar just jediism (Lyden, 2012). Det kan vara att personerna i fråga 

svarade skämtsamt, men det går ändå inte att bortse från det faktum att flera, flera tusen 

människor personligen värdesätter en religion från en film högre än traditionella religioner. 

Lyden avslutar sin artikel med att konstatera att Star Wars bara är ytterligare ett exempel på 

hur media och synen på religion sakteligen håller på att förändras (Lyden, 2012). 

 

Någon mer som har studerat bland annat Jediism, är Marcus Altena Davidsen. Han syftar 

till att ge fandom-baserad religion en egen särställning i religionsforskningen, då det inte 

riktigt passar in någonstans i de religionskategorier som finns idag. Han tar avstamp ifrån 

Jean Baudrillards forskning om hyper-religiositet, och skillnaden mellan det verkliga 

(representation) och det overkliga (simulacrum) (Baudrillard, 1994). Baudrillard letar efter 

så kallade tecken (signs) i sin forskning och relationen mellan dessa tecken och deras 

antagna eller verkliga objekt. Till exempel fysiska religiösa symboler (representation, då 

det finns ”på riktigt”), eller en påhittad figur som Musse Pigg (simulacrum, då han 

otvivelaktigt är påhittad). Det mest kontroversiella med hans forskning, som också 

Davidsen poängterar, är att Baudrillard diskuterar möjligheten om inte Gud som koncept i 

sig också är en simulacrum, då fysiska bevis saknas, vilket skulle betyda att all religion är 

ett påhitt. Davidsen vill ta Baudrillards forskning till samtiden, och problematiserar 

begreppet hyper-religiositet. Han anser att han har en bättre kategori till religion som är 

baserad på faktiskt, utan tvivel, påhittade verk. Namnet han vill ge denna sorts religion är 

”fiction-based religion”, alltså en egen kategori där religion baserad på skönlitteratur 

och/eller populärkultur passar in (Davidsen, 2013, 12). Hans definition av vad som räknas 

till fiction-based religion är att det är en religion där en obestridligt påhittad text får 

auktoritet, och som anhängarna följer på samma sätt som andra religiösa texter. Vad som är 

extra intressant med Davidsens studie är att han gör en klar skillnad mellan fandom och 

hans egen kategori ”fiction-based religion”. Han skiljer på religiös användning av ett 

skönlitterärt eller populärkulturellt verk, och fandom (Davidsen, 2013, 14). Han anser att 

tillhöra en fandom är ett mer avslappnat och lekfullt förhållningssätt till ett populärkulturellt 

fenomen. Davidsen använder en substantiell religionsdefinition för att skilja på vad som är 

religion och för vad som inte är religion. Han föredrar denna typ av definition då det inte 

finns några krav på vare sig kanon eller säkrande/uppbrytande av social homogenitet. De 

kriterier han använder för att definiera en religion, eller något som är som religion, är: tro, 

ritualer och erfarenheter eller diskurser som antar en existens av övernaturliga väsen, världar 

eller processer (Davidsen, 2013, 14). 

 

Sammanfattningsvis står det klart att det har forskats en hel del om religion och fandoms, 

och om religion och populärkultur. Forskarna är dock inte riktigt överens om definitionerna, 

eller vad som faktiskt räknas till fandom och vad som kan räknas som religion. Det är utan 

tvivel ett ämne som ligger väl i tiden, och kommer tveklöst växa ännu mer i och med 

expansionen av media och populärkultur. 
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1.5. Material 

 

Tumblr är en social plattform på internet som består av en uppsjö av personliga bloggar som 

handlar om allt från feminism till sengångare till molekylär biologi. Det finns även som en 

applikation till smarta mobiltelefoner. Nätverket skapades av David Karp 2007, och har 

expanderat oerhört sedan dess. Idag finns det närmare 300 miljoner aktiva bloggar på sidan, 

skapade av användare från hela världen (Tumblr at a Glance, 2015). Även om Tumblr har 

gemenskapshetsregler på samma sätt som de flesta sociala nätverk, så har användarna nästan 

inga reella begränsningar i vad de kan publicera och vad de inte kan publicera. Under 

Tumblr’s guidelines står det explicit att sexuellt innehåll får publiceras om bloggen i fråga 

har en varning om att det kan förekomma NSFW (vilket är en förkortning för ”not safe for 

work”) innehåll. Alltså innehåll som kan verka stötande eller utmanande. Det som direkt 

undanbedes är olagligt innehåll som också är brottsligt; så som nekrofili, tidelag eller 

skadligt beteende mot/om minderåriga.  

Varje blogg har ett unikt användarnamn, oftast säger användarnamnet något om vad bloggen 

kommer innehålla, men det är inte alltid fallet. Namnen varierar från bow-to-queenrey, 

vilket har allt att göra med Star Wars och Rey, till scorpio-flowers, vilket inte har någonting 

att göra med Star Wars eller Rey. På bloggen kan användaren välja om hen vill skriva eller 

skapa eget material, eller ”re-blog” (återblogga) inlägg som andra användare har skapat. En 

klassisk ”gilla-knapp” i form av ett hjärta finns också att använda. Hjärtmarkeringar och 

”re-blogs” fylls på längst ner till vänster på ett inlägg, i så kallade notiser, så en kan se hur 

många som har reagerat på inlägget. Det finns dessutom möjligheter till att chatta och 

kommunicera, anonymt om en så vill, användare emellan, vilket har gjort Tumblr till en 

gemensamhetsskapare som, från mina egna erfarenheter, tilltalar användare på ett annat sätt 

än till exempel Facebook. Designen på bloggen, typsnittet och layouten är allt som går att 

modifiera så att det passar alla enskilda individer.  

Enklaste sättet till att få tillgång till innehållet på en blogg man gillar är att följa bloggen; 

då får man direkt veta när användaren uppdaterar sitt innehåll. Ett annat sätt att hitta inlägg 

man gillar är att söka på så kallade ”taggar” (eng. tags). Dessa taggar är små ord som 

används för att kategorisera innehållet. Ett inlägg kan ha ett obegränsat antal taggar; desto 

mer, desto enklare att få flera att hitta ens innehåll. Det är med hjälp av taggar som jag har 

fått tillgång till materialet som jag har använt mig av.  

Jag har valt material utifrån en sökning som kombinerade taggarna ”Star Wars” och ”Rey”. 

Jag fick då upp material som bara innehöll båda taggarna. Sökningen gjordes den 25 april 

kl 13.00. På Tumblr går det inte att se exakta antalet sökträffar, utan man scrollar på 

resultatsidan tills resultaten/inläggen tar slut. Det stod klart att jag fick väldigt många träffar 

när jag testade att scrolla ner så långt det gick. Jag valde då att sortera inläggen efter 

popularitet, istället för datum. Det gjorde jag för att jag ville åt de inlägg som vid tidpunkten 

för mitt insamlande, hade fått störst slagkraft bland fansen. De inlägg som resonerade mest 

med fansen, istället för de inlägg som just vid min sökning råkade vara nyast. I en sökning 



7 
 

på Tumblr får man bara originalinlägget; om någon skrivit fortsatta kommentarer så går det 

inte att se. Urvalet av material gjordes nu efter kriteriet att det skulle vara inlägg med endast 

text, då det passar en hermeneutisk textanalys bäst. Jag sorterade på så sätt bort alla resultat 

som enbart bestod av gifar (grafiska animerade filmsnuttar) eller bilder; det skulle inte passa 

min textanalys. Jag tog skärmdumpar på de 100 mest populära resultaten och sparade dem 

i en mapp på min dator. 

Det material jag har studerat är dessa 100 stycken blogginlägg som jag samlade in. Inläggen 

varierade i storlek och innehåll, men hade alla gemensamt att de var taggade som både Rey 

och Star Wars. De vanligaste blogginläggen bland mitt material bestod av endast text; vilket 

är en avgränsning jag har gjort. Textens innehåll varierade stort, och kunde vara alltifrån en 

mening till en hel essä i längd. Taggarna kan man se längst ner på inlägget, precis under 

själva brödtexten. 

 

 
Figur 1: Ett exempel på ett blogginlägg med enbart text. 

 



8 
 

Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori 

Här kommer en presentation av teorierna jag har använt mig av. Först en kort bakgrund, 

sedan en presentation av Kim Knotts teori om sekulär helighet. 

2.1.1. Bakgrund 

Historiskt har religion och vad som anses heligt diskuterats vida sedan tidigt 1900-tal då 

sekulariseringsteorier och moderniteten började få sitt stora genomslag (Knott, 2013, 146). 

Det var dock först på 1990-talet som det heliga började studeras inom 

sekulariseringsstudier, och då alltid i relation till religion. Det var Webers teori som 

dominerade då och Durkheims teorier ansågs omoderna och underlägsna Webers nya 

teorier (Knott, 2013, 147). Webers teori gick ut på att i och med att världen blev mer 

modern, skulle samhället sekulariseras; religion skulle förlora sin makt och ställning i 

samhället (Bendix, 1977). Durkheim däremot menade att religion är en fundamental kraft 

som skapar social sammanhållning, och religion är vad samhället anser heligt (Boglid, 

Eliaeson och Månson 2014, 258). Religion är skillnaden mellan det profana och det sakrala; 

skillnaden mellan vardagen och det heliga.  

Någon som kritiserade att det heliga skulle kopplas ihop så starkt med religion var bland 

andra Terrence Thomas (2004). Thomas är en religionssociologisk forskare vars forskning 

utgår mycket ifrån Durkheim, och som skrev om tre nackdelar. Det heliga blev en dold 

maskering för teologiska intressen, det var ofta etnocentriskt, och det heliga blev exotifierat, 

vilket gjorde det svårt att studera vetenskapligt (Thomas, 2004). Thomas tyckte begreppet 

”det heliga” skulle användas mycket sparsamt i relation till religion, och Knott själv, tycker 

att det kan skiljas helt från religion. I nutida studier anser många att Durkheim hade en 

poäng när han skiljde mellan det heliga och det profana; något som dock alltid har stått som 

motsatser till varandra, men som idag inte behöver förknippas med enbart religiösa uttryck 

(Durkheim, 1976, 121; Knott, 2013, 148). En annan poäng Durkheim hade var att inget är 

i sig heligt, men allting har en potential att bli sedd som sådan (Durkheim, 1976, 122).  

2.1.2. Kim Knotts teori om sekulär helighet 

Teorin jag har använt mig av är utarbetad av Kim Knott, en religionssociologisk forskare 

från Storbritannien. Hon har utarbetat en teori, som distinkt skiljer mellan det heliga (eng. 

sacred), och religion (Knott, 2013, 145). Hon menar att många religionsforskare inte 
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särskiljer det heliga från det religiösa, och därmed endast använder begreppet ”heligt” i 

relation till sådant som också är religiöst. Dessutom, anser Knott, verkar det som att det 

finns en förvirring vad gäller sekulära samfund och deras ställning till det heliga; att det 

skulle vara omöjligt att kombinera det sekulära med det heliga. Knott vill omdefiniera dessa 

begrepp och hur de används. 

Knott behandlar bland annat den förmodade skillnaden mellan det sekulära och religion. 

Till skillnad från det heliga och religion, så anses sekularisering och religion att inte alls 

höra ihop, utan de anses vara två motsatser. Knott, tillsammans med flera andra teoretiker, 

vill problematisera denna syn, och hävdar snarare att religion och sekularisering ska ses 

”som två sidor av samma mynt” (Knott, 2013, 149). Dock, menar Knott, är det svårt att 

definiera vad exakt det sekulära är för något. Många religionsforskare föredrar en 

substantiell religionsdefinition när det ska skiljas mellan religion och det sekulära. Även 

om det då blir enkelt att definiera vad som är religiöst – tron på Gud eller bön, till exempel 

– så blir det svårare att definiera vad som är sekulärt. Det hamnar ofta i ett slags vakuum 

utan någon riktig definition (Knott, 2013, 149). Det blir en slags ”inte”-definition; det som 

definierar det sekulära är avsaknaden av något – religion. Knott föreslår att istället för att 

försöka hitta religionens roll i en sekulär tidsålder, så skulle det vara mer meningsfullt att 

hitta representationer av det religiösa och det sekulära i olika sammanhang (Knott, 2013, 

150). Studera de bakomliggande orsakerna och processerna till dessa religiösa och sekulära 

sammanhang. En intressant punkt Knott tar upp är hur identiteter som synbart endast tillhör 

det ena sammanhanget, ändå kan ha inre stridigheter och snudda vid den andra. Ett exempel 

Knott (2013) tar upp är hur personer från samma, djupt religiösa, samfund kan ha olika 

åsikter om ”kontroversiella” ting, som ofta förknippas med det moderna, sekulära 

samhället, så som homosexualitet eller abort (Knott, 2013, 151). Det visar att gränserna 

mellan det sekulära och det religiösa inte är helt lätta att dra. 

För att knyta samman det heliga med det religiösa och sekulära, anser Knott att det heliga 

är något som existerar bortom och över de två sammanhangen (Knott, 2013, 152-153). För 

att förenkla sin teori och, framför allt operationaliseringen, ger Knott det heliga två 

kategorier: religiös helighet, och sekulär helighet. Hon anser själv att det principiellt inte 

behöver vara något annat än en kulturell skillnad mellan begreppen; 

sakraliseringsprocessen (att göra något heligt), är det i sig ingen skillnad på. Knott har tagit 

fasta på forskning gjord av Ann Taves, där hon har konstruerat en skala över vad människor 

värdesätter i termer av ”hur speciella de är” (eng. specialness); den går från saker som är 

svagt värdesatta och går att förhandla om, till saker som är mycket starkt värdefulla för 

individen och är absolut inte förhandlingsbara på något sätt (Knott, 2013, 155). Knott tycker 

Taves har förenklat det heliga något, men ser värdet i att ha en skala över hur mycket 

människor värdesätter ting, händelser eller erfarenheter. Det är speciellt användbart, menar 

Knott, för att se hur människor kan vara villiga att, till exempel, sälja en släktklenod (ett 

halsband, till exempel), men absolut inte en annan (till exempel en vigselring från en äldre 

släkting), för den andra klenoden har blivit helig för den individen. Vigselringen har fått ett 

personligt värde som överstiger monetära summor. Den är både sekulär, helig och kan ha 

ett visst symboliskt religiöst värde. Ett ting är allting på samma gång. Det heliga existerar 
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både i den sekulära och den religiösa sfären. Det behöver inte vara enbart smycken som är 

heliga för en individ, det kan även vara ett samlarobjekt, ett foto, eller egentligen vad som 

helst, så länge det har ett stort personligt värde. Motsatsen till det heliga, enligt Kim Knott, 

är det profana. Det profana kan ses som det vardagliga, enligt Durkheim. 

2.2. Arbetsmodell 

För att kunna göra en analys måste man ha några frågor som utgångspunkt för att hitta något 

konkret i texten. Mina exakta analysfrågor är ”går det att finna sekulär helighet i 

blogginläggen?”, och ”var på skalan kan jag placera dessa inlägg?”. Två frågor som kom 

att hjälpa mig besvara mina övergripliga frågeställningar som rör helighet i det sekulära 

utifrån Kim Knotts teori. 

För att följa Kim Knotts skala över helighet, som då går från svagt värdesatt till ovärderligt, 

letade jag i min textanalys efter värdeladdade ord eller meningsuppbyggnader som kunde 

placeras någonstans på skalan. Jag operationaliserade en egen uppdelning för att göra det så 

konkret och tydligt för mig själv som möjligt. Det första som gjordes efter insamlandet var 

att koda inläggen i 3 olika kategorier, genom att kolla hur inläggen beskrev Rey och Star 

Wars. Jag studerade språket de använde, och hur de uttryckte sig, samt kollade på inläggen 

i sitt sammanhang; vilket innebar att jag fick användning för min egen förförståelse av 

fenomenet. Jag förstod interna skämt, eller referenser till filmerna som hjälpte mig koda 

inläggen rätt. Kategorierna jag valde var i enlighet med Kim Knotts teori: heligt, profant 

och, min egen kategori: oklart. 

1) Heligt – i dessa blogginlägg identifierade jag någonting som skulle kunna tolkas 

som heligt. Här kategoriserade jag inlägg som innehöll positiva, starka ord och 

budskap om Rey. Till exempel inlägget som innehöll frasen ”my smol precious 

space daughter”, hamnade här. 

2) Profant – i dessa blogginlägg kunde jag inte identifiera något som skulle kunna 

passa in i sekulär helighet. Här föll inlägg som var neutrala eller rent av negativa i 

sitt uttryck. 

3) Oklart – i dessa blogginlägg var det oklart och/eller otydligt om innehållet kunde 

tolkas som heligt. Den här kategorin innehåller alla fanfictions (fanfics) i materialet.2 

Här sorterades också inlägg in med meningsuppbyggnad som möjligtvis skulle 

kunna tolkas som heligt, eller värdesatt.  

Efter denna första indelning kommer ytterligare en indelning, den slutliga indelningen i 

kategorierna heligt, värdesatt och profant. Det är den indelningen som sedan används i 

slutsatserna. 

                                                           
2 Fanfics är egna berättelser och sagor baserade på grundmaterialet som är mycket populärt i fandoms. 
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Eftersom jag använder mig av hermeneutik, vilket kommer behandlas ytterligare under 

metodavsnittet, kommer jag också få leta efter meningsuppbyggnader istället för bara 

enstaka ord. En mening som ”my smol precious space daughter” (Inlägg 24, 

gemmathegreatandpowerful)3, måste jag också kunna använda mig av och tolka i sitt 

sammanhang. Att se någon som sin fiktiva dotter skulle mycket väl kunna ses som ett 

exempel på uttryck av helighet enligt Knott, då jag vill våga mig på att påstå att de flesta 

föräldrar skulle se sina barn som ovärderliga. 

Den största svårigheten jag kommer stöta på utifrån Kim Knotts teori och hermeneutik är 

min egen inverkan på tolkningen. Hur jag tolkar ett blogginlägg behöver inte nödvändigtvis 

vara hur någon annan skulle tolka samma text, ens om vi båda haft exakt samma 

förhållningssätt till fenomenet. Jag kommer diskutera detta utförligare i kapitel 5. 

Diskussion.  

                                                           
3 ”Smol” är ett slanguttryck för ”small” som uttrycker att något är litet och gulligt. 
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Kapitel 3 Metod 

3.1 Metod 

Jag har använt mig av en hermeneutisk textanalys när jag studerar mitt material, vilket är en 

slags kvalitativ textanalys. Hermeneutik är ett angreppssätt som hävdar till att se mer i texten 

än bara vad som är skrivet i klartext. En text ska ses i sitt sammanhang, och förståelse, 

snarare än förklarande, är syftet. Analysen ska ske från ett inifrånperspektiv, med en aktuell 

aktör i ämnet en vill studera, som fokus (Watt Boolsen, 2007, 31). Hermeneutiken lägger 

stor vikt vid mottagaren, och hävdar att det är först när en läsare tar till sig materialet som 

texten ”blir till”. Vidare anses att en text omöjligen kan förstås helt objektivt av någon. Alla 

läsare har sitt eget perspektiv de tar med sig in i läsningen, och ett nytt perspektiv de får när 

läsningen är avslutad (Grenholm, 2008). Watt Boolsen skriver då om hur det är svårt att 

som en aktiv deltagare i något, balansera på gränsen mellan att ge ett bra perspektiv inifrån 

gruppens gemenskap, och spegla en objektivitet om sagda ämnet (Watt Boolsen, 2007, 32). 

Med andra ord är det inom hermeneutiken och kvalitativa textanalyser verkligen viktigt att 

känna till sin egen relation till ämnet och sin egen världsbild, då tolkningen av texten och 

dess sammanhang är en så central del. (Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003, 69-70). 

I min analys av materialet jag hämtat från Tumblr får jag tillämpa mina analysförmågor, 

men inifrånperspektivet kommer inte komma från mig personligen, utan kommer egentligen 

saknas. Det kommer rent krasst bara vara min tolkning av aktiva personer inom Star Wars-

fandomens perspektiv. Då jag själv inte är aktiv i fandomen, och inte har bidragit med 

blogginlägg, kommer mitt perspektiv aldrig kunna bli mer än just en tolkning av 

inifrånperspektivet.  

Det finns inom hermeneutiken en motsägelse som brukar kallas för ”den hermeneutiska 

cirkeln” (Watt Boolsen, 2007, 32). Detta fenomen är det dilemmat som uppstår mellan 

tolkningen av en del, och tolkningen av helheten. I praktiken innebär det att en del bara kan 

förstås genom att studera helheten, och helheten kan bara förstås genom att studera delarna. 

Grenholm, ett stort namn inom kvalitativa analyser, kallar hermeneutiken för ett slags 

filosofiskt förhållningssätt, och hävdar att allting runt omkring oss behöver tolkas för att 

förstås (Grenholm, 2008, 248). I min analys kommer det betyda att jag inte bara studerar de 

enskilda blogginläggen, utan att jag även ser på dem i sitt sammanhang. Det betyder rent 

praktiskt att jag kommer använda min egen förförståelse för att kunna tolka dessa 

blogginlägg på ett sätt som gör dem begripliga. Min inläsning i fältet, min 

forskningsgenomgång, kommer även den att hjälpa mig få en djupare förståelse och empati 

för hur fans agerar i förhållande till sin fandom. Förståelse och empati, vilka är viktiga 

egenskaper att tillämpa inom en hermeneutisk textanalys (Thurén, 2005). 
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När jag hade samlat in mitt material fick jag börja koda för att hitta uttryck av helighet. Jag 

började med att leta efter värdeladdade ord, och delade in alla blogginlägg utefter var de föll 

på Knotts skala över helighet; om de inte alls kunde passa in på skalan, så hamnade de i 

ytterligare en kategori. De tre kategorierna som användes var heligt, värdesatt och profant, 

som nämndes tidigare i arbetsmodellen. En närmare förklaring om vilka inlägg som 

placerades i vilken kategori kommer i resultatdelen. 

 

3.2 Etiskt perspektiv 

Då jag använder mig av blogginlägg som andra människor har skrivit, behöver jag reflektera 

över etiska perspektiv angående internetforskning. Enligt Anette Markham och Elizabeth 

Buchanan, som har författat AOIR (Association of Internet Research), vilket är ett 

dokument angående etik kring internetundersökningar, finns det några grundläggande 

principer och guidelinjer som en ska följa vid undersökningar, och inhämtande av material 

från internet (Markham & Buchanan, 2012). Det första är desto känsligare ämne, desto mer 

aktsam måste en vara i sina efterforskningar. Det andra är att etik inte går att applicera 

universellt utan måste göras induktivt vid varje tillfälle. Den tredje punkten är att då 

internetundersökningar nästan alltid har att göra med privatpersoner så måste man beakta 

människors grundläggande rättigheter, så som sin rätt till integritet eller anonymitet; det 

innebär också att vissa undersökningar etiskt inte får göras, då behovet av forskningen är 

mycket mindre, än subjektens rättigheter som potentiellt kan komma att kränkas. Sista 

punkten handlar om att alltid ha ett etiskt perspektiv i bakhuvudet under hela sin 

forskningsprocess då det kan uppkomma oväntade etiska dilemma under undersökningen 

(Markham & Buchanan, 2012, 4-5).  

Malin Svenningsson, Mia Lövheim och Magnus Bergqvist har också författat riktlinjer för 

internetforskning och poängterar vikten av att ta reda på vad syftet med plattformen man 

hämtar sin information ifrån, är (Svenningsson, Lövheim & Bergqvist, 2003). Alltså, varför 

användarna använder just den plattformen till vilket syfte. Tumblr, som jag har använt mig 

av, är ett socialt nätverk, vilket ofta brukas användas för att umgås med likasinnade eller 

bara få kontakt med nya människor. Tumblr har en strikt privacy policy som innebär att de 

själva inte kommer delge någon av deras användares privata information, men samtidigt 

understryker de att det är ett offentligt forum, och allt som publiceras går att läsas offentligt 

om inte vissa åtgärder har gjorts (Privacy Policy, 2014). Dessutom är det bara en mailadress 

som behövs för att gå med i Tumblrs gemenskap; det finns inga krav på att ange kön, ålder 

eller namn. Med andra ord finns det ingen personlig information lagrad i Tumblrs system 

som kan användas för att spåra en medlem. 

Det är Tumblrs egna riktlinjer som motiverar varför jag känner att jag kan kunna använda 

mig av blogginlägg därifrån; det står tydligt i Tumblrs villkor att allt som publiceras på 

bloggarna är offentligt material (Privacy Policy, 2014). Dock betyder det att jag fortfarande 

kommer ha en viss aktning i mitt insamlande och i min analys. Jag har varit noggrann med 



14 
 

att kontrollera att bloggnamn inte ska kunna kopplas till en verklig person, då jag är 

medveten om att användarna förmodligen inte förväntar sig att deras material ska användas 

i forskning.  

3.3 Validitet 

I kvalitativa analyser är det den djupare förståelsen för ett fenomen som är det viktiga, inte 

att kunna dra generaliserbara resultat (Sveningsson Elm, Lövheim & Bergquist, 2012). 

Validitet inom den kvalitativa forskningen betyder inte att ett resultat ska vara replikerbart, 

utan att man reflekterar kring om man har använt sig av en metod som faktiskt belyser det 

man vill undersöka (Malterud, 2014, 217). Alltså att metoden hjälper en besvara det som 

man har frågat. Steinar Kvale, en viktig forskare kring kvalitativa analyser, hävdar att 

validitet handlar kort och gott om att just ifrågasätta sin metod (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Bara genom en relevant metod som går hand i hand med sin frågeställning kan man få ett 

resultat som är validerat. I hela forskningsprocessen ska forskaren fråga sig själv om 

relevansen i alla olika steg: metoden, urvalet, insamlandet av materialet, teorin, och 

analysens relevans till frågeställningen (Malterud, 2014, 218). För att få så hög validitet som 

möjligt är det också viktigt att reflektera kring sitt eget förhållningssätt till 

forskningsobjektet. Det är omöjligt att vara helt objektiv, men det betyder inte att resultatet 

måste bli mindre giltigt för det. Vet man om sina egna begränsningar så kan forskningen 

och resultatet ses som både relevant och giltigt, trots att man vet att man inte är helt objektiv 

och resultatet är beroende av sin egen tolkning (Sveningsson, Lövheim och Bergquist, 2003, 

70). Jag kommer redovisa för mitt eget förhållande till Star Wars och dess fandom (se 5.2 

Metodisk Reflektion), och tycker att jag på så sätt gör klart vart jag står och hur det hjälper 

mig i min analys. Jag har också noggrant redovisat för hur jag har gått till väga i alla steg i 

min analys, för att göra mitt resultat så transparent som möjligt. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 

Det första som gjordes var att dela upp de 100 blogginläggen utefter de kategorier jag 

behandlar i min arbetsmodell; heligt/värdesatt, profant och oklart. Uppdelningen gjordes 

utefter om inläggen kunde ha spår av helighet, inte ha spår av helighet eller om det var 

oklart om det fanns spår av helighet. 

Tabell 1: Initial uppdelning av de 100 blogginläggen. 

Heligt/Värdesatt Profant Oklart 

76 4 20 

 

Efter den här uppdelningen återstod 96 inlägg för mig att placera in i min operationalisering 

av Kim Knotts teori om sekulär helighet, då jag gjorde bedömningen att de 20 inlägg i 

”oklart”-kategorin (tabell 2), behövdes sorteras igen. Slutligen blev det sammanlagt 20 

inlägg som passade in som heligt, och 74 som värdesatt. 2 inlägg, av de 20 otydliga, 

placerades in i ”Profant”, som då sammanlagt blev 6 stycken. 

Tabell 2: Slutlig uppdelning av de 100 blogginläggen 

Heligt Värdesatt Profant 

20 74 6 

 

Jag konstruerade ytterligare en tabell över min uppdelning mellan värdesatt och heligt för 

att göra det slutgiltiga resultatet tydligare. Jag delade upp de 94 inläggen i två kategorier: 

1) Värdesatt – i dessa inlägg hittade jag positiva uttryck som visade på ett värdesättande 

av Rey.  

2) Heligt – i dessa inlägg hittade jag väldigt starka positiva uttryck som visade på ett 

värdesättande/heliggörande av Rey som starkt påverkade användarens 

sinnesstämning och/eller liv.  

I tabellen jag skapade över dessa två kategorier inkluderade jag även några relevanta 

exempel för vilken typ av inlägg som kategoriserades som värdesatt respektive heligt. 

Texten i fetstil är markerade av mig och är de värdeladdade ord eller meningar jag fann och 

som hjälpte mig sortera in blogginläggen i de två olika kategorierna.  



16 
 

Tabell 3: Tabell över resultatet med några tillhörande exempel. 

Kategori: Värdesatt Heligt 

Antal i siffror: 74 20 

Antal i detalj: 17 blogginlägg som är fanfictions eller så 

kallade ”headcanons”4. 

23 blogginlägg om nyheter om 

inspelningen. 

34 inlägg med värdeladdad 

meningsuppbyggnad. 

19 inlägg med värdeladdad/helig 

meningsuppbyggnad. 

1 användarnamn med ett heliggörande av 

Rey. 

Exempel på 

uttalanden 

(fetstil av mig): 

 “Can we finally appreciate the mind-

blowing idea that Rey is a completely new 

character.” (theinsanechantuse, inlägg 86) 

“Reblog if you don’t want Rey to be related 

to anyone we know, and just be herself.” 

(stars-n-space-n-stormtroopers, inlägg 51) 

“Rey grew up in the trash end of nowhere 

and probably has a dirty mouth.” 

(winter2468, inlägg 76) 

“She is shakenly powerful and unrefined” 

(dimir-charmer, inlägg 74) 

“Is anyone else really envious of Rey’s 

outfit?” (beautyagegoodnessize, inlägg 29) 

“I don’t understand the [Rey is] 

reincarnated Anakin theory like: 1. So many 

people hated Anakin (which is crazy) so 

why would you do that?” (fandomsateliza, 

inlägg 14) 

“Rey’s companion would have to be as 

clever as it is able-bodied, just like her” 

(senatorrorgana, inlägg 13 

“I’ve made so many theories of how Finn 

and Rey will reunite, like so many one of 

them is bound to be right.” (finnrey-

peanuts, inlägg 8) 

“A strong independent female lead” 

(bensolosrey, inlägg 6) 

 

”I loved Rey from the moment she sledded 

down the sand dune” (exitpuruedbyaclair, 

inlägg 22) 

“Rey is a hero” (ibid) 

“me, at any given moment: thinks about Star 

Wars (tagged Rey)” (mystichristy, inlägg 3) 

“I’m super jealous of all the little girls who 

get to see themselves be the hero of Star 

Wars” (kylorensrey, inlägg 15) 

“look at my smol precious space daughter” 

(gemmathegreatandpowerful, inlägg 24) 

“my girl Rey” (therebeljyn, inlägg 31) 

“I’m a huge fan of aro/ace Rey” 

(mirakelbrorsan, inlägg 36) 

 “This is the new Darth Revan and Bastila 

Shan <3” (ghostadventuresseries, inlägg 50)  

“I love that we have Leia, Padme, Rey and 

soon to have Jyn” (bookheroine, inlägg 72) 

 “Rey is a power fantasy […] she is 

amazing at it, absolutely brilliant” 

(bramblelamb, inlägg 87) 

“Just imagine telling your kids about [Rey 

and Kylo]. Imagine Reylo being the 

romance of a generation like Han and Leia.” 

(thetrashisstrongwiththisone, inlägg 89) 

Användare med bloggnamnet bow-to-

queenrey 

                                                           
4 Headcanons är en egen kanon någon personligen har hittat på, men som inte har något egentligt stöd av 
faktiska kanon. 
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Det vi ser i tabellen (tabell 4) är min uppdelning av blogginläggen. Ett exempel som ”a 

strong independent female lead” har placerats under värdesatt därför att det visar positiva 

uttryck om Rey, men det har inte hamnat under heligt, därför att det inte visade på helighet 

i sitt sammanhang. Sammanhanget var en jämförelse mellan Star Wars och en animeserie, 

och en kort analys om varför de liknade varandra. Jag fann inte att den jämförelsen 

uppvisade ett väldigt starkt värdesättande som påverkade användarens liv eller känslor. 

Därför indelades den i värdesatt. 

Ett liknande exempel, ”This is the new Darth Revan and Bastila Shan <3”, däremot, 

placerades under heligt, då jag tyckte att inlägget uppvisade ett väldigt starkt värdesättande 

som dessutom verkade påverka användaren oerhört. Det är också en jämförelse med en 

annan serie, men användaren i det här fallet, beskriver jämförelsen så ingående, med så 

mycket känsla att det blir uppenbart att det hen skriver om betyder mycket för hen.  

En mer ingående beskrivning om varför vilka inlägg har placerats under vilken kategori 

kommer i 4.2 Analys.  

4.2. Analys 

Kategorin, ”Oklart”, med endast 20 inlägg, tacklades först för tydlighetens skull. Enligt min 

metod – hermeneutiken – är det sammanhanget och helheten som ska styra hur man tolkar 

delen. Därför valde jag att också kategorisera fanfics som en slags helighet, eftersom de 

användare som har lagt ner tiden och energin för att förstå och skriva längre stycken om 

karaktärer de inte själva hittat på, uppenbarligen värdesätter dem. Andra inlägg som var 

besvärliga att kategorisera, och därför först delades in som ”oklart”, var inlägg som handlade 

om Rey, och balanserade på gränsen mellan neutrala och positiva. 

 
Figur 3: Ett blogginlägg från kategorin "oklart". 

Betoningen på ordet ”needs”, som om att det inte är disputerbart, och undertexten ”super 

cool”, visar på att det är ett positivt inlägg om Rey. Inlägg som dessa som är spekulationer 

om vad som kommer hända i framtida filmer, i synnerhet med Rey, tolkar jag som att 
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användarna värdesätter hennes karaktär. Därför fick dessa inlägg också vara med i 

indelningen mellan det värdesatta och det heliga. Slutligen var det bara 2 blogginlägg från 

min ”oklart” kategori (tabell 2) som jag sållade bort och placerade bland de andra inläggen 

som var profana. Det var inlägg som jag bedömde var negativa i sitt uttryck och därför inte 

kunde placeras in i min skala över helighet. 

De sex blogginlägg som hamnade under profant, innehöll texter där användarna uttryckte 

sitt missnöje eller liknande, och ingen närmare analys kommer göras om dessa inlägg, då 

de egentligen inte är relevanta för min undersökning. 

 
Figur 4: Inlägg 97 kategoriserat som ”Profant”. 

 

4.2.1. Analys av Kategorin Värdesatt 

Kategorin ”heligt” (tabell 2), som fick två underkategorier - värdesatt och heligt - bestod av 

inläggen som hade värdeladdade ord, eller meningsuppbyggnader, till exempel fanfics eller 

”headcanons”. När det gällde just berättelser gjordes bedömningen, utefter hermeneutikens 

regler, som jag tidigare nämnde, att de passade in på Kim Knotts skala över sekulär helighet. 

Däremot hamnade de i underkategorin ”värdesatt” istället för heligt, därför att utifrån min 

analys kunde jag inte hitta de starka känslomässiga banden som visade på helighet. Jag 

letade specifikt efter uttryck som visade på att användaren älskade det hen skrev om, eller 

att det påverkade hens känslor eller rent av hens liv.   

Fler inlägg som bedömdes som ett värdesättande, och därmed inte som ”heligt”, av Rey och 

hennes karaktär, var inlägg som handlade om till exempel hennes kläder eller utseende. Det 

handlade inte om hennes karaktär eller ett slags heliggörande av henne som person, utan ett 

uppskattande av hennes kläder och/eller hår (beautyagegoodnesssize, inlägg 29). 
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Figur 2: Blogginlägg 29, kategoriserad som "Värdesatt". 

Många blogginlägg handlade om Reys familjehistoria, då det i skrivande stund är oklart 

vilka som är hennes föräldrar. Spekulationer och teorier som inte enbart var neutrala i sitt 

uttryck hamnade också inom kategorin ”värdesatt”. Till exempel uttrycker bloggaren stars-

n-space-n-stormtroopers en önskan om att flera ska uppskatta Rey precis som hon är, utan 

att bry sig så mycket om vem Rey är, eller inte är, släkt med. Användaren visar på ett 

värdesättande av karaktären (stars-n-space-n-stormtroopers, inlägg 51). 

 

Figur 3: Blogginlägg 51, kategoriserad som "värdesatt". 

Användaren darkmagyk uttrycker sin frustration över bristen på mångfald bland de kvinnor 

som har spelat huvudrollerna i Star Wars sedan 1970-talet, men spekulerar också om Reys 

familj och mamma. Hen skriver,”I hope Rey’s mother is another amazing woman, who has 

her own amazing story that gets told” (inlägg 63, darkmagyk). Inlägget handlar inte om Rey 

specifikt, dock är det underförstått från sammanhanget att det är Rey som är en av kvinnorna 

användaren anser vara fantastisk. Dock var inlägget i sitt sammanhang inte ett uttryck för 

helighet, då sammanhanget var ett uttryck av frustration över att rollsättningen är så ensidig. 

Enligt Kim Knotts teori är det inte heligt; Star Wars är ett avbrott från vardagen för 

användaren, men uppvisar inte att det har en helig plats.  

4.2.2. Analys av Kategorin Heligt 
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Kategorin ”heligt” (tabell 2, tabell 3) innehöll blogginlägg med ord eller fraser som visar på 

ett heliggörande. Det var uttryck som visade på ett starkt känslomässigt band till karaktären 

och hennes franchise. Användaren exitpursuedbyaclair säger ”I loved Rey from the moment 

she sledded down a sand dune”, och senare “Rey is a hero” (exitpursuedbyaclair, inlägg 22). 

Hen visar på ett väldigt starkt värdesättande av Rey som mycket väl, från dess sammanhang 

av en lång analys om hjältar i populärkultur, kan tolkas som att användaren håller Rey och 

Star Wars som heligt. Hen visar att Rey har påverkat henne personligen, och håller henne 

högt i aktning. Enligt Knott är det heliga något som är ovärdeligt. 

Ett annat inlägg, av användaren therebeljyn, är endast en mening långt, men uttrycker också 

ett starkt värdesättande. Hen kallar Rey för ”min tjej”. ”Min” är ett possessivt pronomen 

som används för att visa ägandeskap eller, i detta sammanhang, stark tillgivenhet. Hen 

uttrycker också en slags uppgivenhet, illustrerad av en emoji, över Reys öde om hon inte 

får ett nytt vapen. Användaren visar på goda kunskaper om Star Wars fenomenet och 

värdesätter Rey så pass mycket att hen kallar henne för sin egen. Det är ett exempel på 

helighet enligt Knotts teori om sekulär helighet; Rey är användarens (therebeljyn, inlägg 

31). 

 

Figur 4: Blogginlägg 31 kategorised som "heligt". 

Användaren thetrashisstrongwiththisone diskuterar ett hypotetiskt framtidsscenario där hen 

tar med sina barn till bio, och berättar om Rey och en annan huvudkaraktärs kärlekshistoria. 

Användaren uttrycker stor glädje över att få berätta detta till sina barn; som om det är ett 

kriterium. Att vilja berätta något för sina barn flera år i framtiden visar på att Star Wars och 

dess karaktärer är oerhört värdesatta för någon – till och med heligt 

(thetrashisstrongwiththisone, inlägg 89). Hen visar att Star Wars och Rey är något som gör 

en faktisk skillnad i hens liv, och tar en stor plats. Enligt Knott finns sekulär helighet i saker 

som det inte går att förhandla om. Användaren vill absolut berätta om detta för sina framtida 

barn. 
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Figur 5: Blogginlägg 89 kategoriserat som "heligt". 

Ett annat slags heliggörande som är både subtilt och väldigt uppenbart på samma gång är 

användaren som har döpt hela sin blogg till ”bow-to-queenrey”. Hens användarnamn är 

alltså en hyllning till Rey. Hen har verkligen gett Rey en helig status i sitt liv genom att göra 

henne adlig, vilket hon inte är i filmserien; rimligtvis ger det Rey en högre social status än 

användaren själv (bow-to-queenrey, inlägg 80).  

4.3. Slutsatser 

Enligt Kim Knotts teori om sekulär helighet kan det heliga finnas i sekulära sammanhang, 

och det heliga måste inte vara synonymt med det religiösa. Mina frågeställningar var ”hur 

uttrycker sig fans av Star Wars och Rey på Tumblr?”, och ” Kan dessa uttryck förstås som 

heliga enligt Kim Knotts teori om sekulär helighet?”. Utifrån min analys som har 

presenterats i 4.2 Analys kan jag säga att vissa personer som bloggar om Rey och Star Wars 

på den sociala plattformen Tumblr, både upplever och skapar en sekulär helighet kring Star 

Wars. Jag läste inlägg som handlade om Star Wars säkerställda position decennier i 

framtiden, och inlägg som i detalj beskrev Reys karaktär och varför hon är en hjälte. 

Inläggen kunde jämföras med vördnad inför något större än en själv; Knott är förankrad i 

Durkheim som hävdar att allt har en potential att ses som heligt; en hjälte skulle kunna vara 

en sådan helighet. Det förekom också retoriska frågor bland mitt material om hur Star Wars 

helt har tagit över ens liv. Enligt Kim Knott är det ting som är ovärderliga i ens liv som kan 

kallas för sekulärt heliga. I en femtedel av inläggen fann jag meningsuppbyggnader som 

liknas vid sekulär helighet i hur det påverkade användarnas känslor eller liv.  

Resultatet visade att det var långt ifrån alla blogginlägg som kunde knytas till helighet; en 

överväldigande majoritet hamnade bland värdesatt och bara en femtedel av alla de hundra 

blogginläggen kunde knytas till helighet (tabell 2). Det betyder däremot inte att den helighet 

som faktiskt uppvisades bland flera användare ska bortses ifrån. Det var tydligt att många 

fans använde sig av Tumblr för att dela med sig av sin kärlek till Star Wars-fenomenet, och 

de fick också respons från andra fans. Majoriteten av inläggen hade flera hundra notiser, 

och det fanns ett inlägg med över 30,000 notiser. Det står med andra ord klart att fansen 

interagerar mycket med varandra. Hade jag följt alla notiser hade jag förmodligen hittat 
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ännu mer tecken och anspelningar på sekulär helighet i deras samtal och diskussioner. Som 

det är står det dock fortfarande klart att fans har stor respekt och mycket kärlek till Star 

Wars och Rey. Även i kategorin profant – alltså motsatsen till heligt – var det tydligt att de 

som skrivit inläggen var passionerade om det de skrev, även om det var av en mer hatisk 

eller likgiltig karaktär (se figur 3).  

Jag tycker att resultatet och analysen besvarar min frågeställning på ett positivt sätt. Fansen 

uppvisar en sekulär helighet i hur de uttrycker sig på Tumblr om Star Wars och Rey som är 

i enlighet med Kim Knotts teori. 
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1. Teoretisk reflektion 

Kim Knotts teori om sekulär helighet hjälpte mig att få en relativt konkret utgångspunkt 

som jag kunde använda mig av i min studie. Det hjälpte mig mycket att ha en skala att följa 

när jag delade in mitt resultat och analyserade. Däremot tycker jag att teorin kunde varit 

ännu mer konkret med tydligare gränser om vad som är heligt och vad som bara gränsar till 

heligt. Som det var nu fick jag konstruera min operationalisering själv; det är oklart om min 

skala faktiskt motsvarar Knotts egen syn på saken. Dessutom är skalan så bred att i princip 

alla gemenskaper eller fenomen skulle passa in i den. Det är visserligen möjligt att det är 

Knotts poäng med det sekulära heliga; att det finns överallt, men faktum kvarstår att det är 

lite vagt formulerat. Om helighet dessutom är en ren subjektiv upplevelse, vem är då jag att 

konstatera vad som är heligt eller inte heligt för andra individer? 

Jag är dock överlag nöjd med teorin som jag valt. Det var en möjlighet att använda Schofield 

Clarks fem indelningar och kategoriseringar av ungdomars förhållningssätt till 

populärkultur och religion. Alltså hennes uppdelning som går ut på att studera olika 

förhållningssätt till religion och populärkultur som går från väldigt strikt skiljande mellan 

de båda (Den traditionella), till en hopblandning (Den fascinerande, Den experimenterande, 

och Den mystiska), och till en förkärlek till bara populärkultur (Den rebelliska) (Schofield 

Clark, 2003). Det hade gett en intressant vinkel på min studie, men det hade varit nästintill 

omöjligt att ta reda på vilken kategori personerna bakom inläggen skulle tillhöra utan 

intervjuer, då faktisk religion i princip aldrig nämndes i mitt material.  

Avslutningsvis anser jag att min studie förhåller sig väl till tidigare forskning inom 

religionssociologi när det gäller frågor om medias roll, och religionens skiftande betydelse. 

Teorin jag har använt mig av fungerade väl i det sammanhang jag rörde mig i, och skulle 

förmodligen fungera lika väl i andra omständigheter. Min studie har visat att traditionella 

definitioner av religion, som till exempel att religion är en tro på något större än en själv, 

med tydliga riter och heliga skrifter, måste utökas, så som många forskare i det här fältet 

också anser, för att tillgodose nya behov och passa i tiden. 

5.2. Metodisk reflektion 

Jag använde mig av en hermeneutisk textanalys för att studera mitt material som bestod av 

100 blogginlägg från plattformen Tumblr. Det är en slags kvalitativ analys som också 

innebar att jag formulerade två analysfrågor som jag sedan använde som utgångspunkt när 
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jag skulle koda mitt material. Mina två analysfrågor var ”går det att finna sekulär helighet 

i blogginläggen?”, och ”var på Kim Knotts skala kan jag placera dessa inlägg?”. Dessa två 

analysfrågor var ovärderliga för mig då jag fick en konkret utgångspunkt när jag väl skulle 

börja läsa in mig på mitt material. Det viktigaste som hermeneutiken och kvalitativa 

textanalyser hjälpte mig reflektera över, var min egen förförståelse och forskningsrelation 

till ämnet. Utan ett kritiskt förhållningssätt till mig själv och min egen analysförmåga skulle 

jag hypotetiskt kunnat få ett helt annorlunda resultat. I och med att jag var medveten om 

min egen världsbild och min egen relation till Star Wars kunde jag distansera mig ifrån att 

dra allt för långsökta och subjektiva slutsatser. Dock kan jag omöjligt säga att hur jag har 

tolkat ett blogginlägg är precis samma sätt som någon annan med ett annorlunda 

förhållningssätt skulle tolka dem. Jag är trots allt så pass insatt att jag förstår terminologin 

och slang som användes, och kunde förstå interna skämt eller referenser till dialog från 

filmen. Det har dock betytt att jag har haft svårigheter i att avgöra hur en forskare utan min 

forskningsrelation till ämnet skulle tolka samma material med samma teori. I vissa fall kan 

jag omöjligen säga om min förförståelse för ämnet har påverkat tolkningen så pass mycket 

att det gränsar till orimlighet. Jag anser å andra sidan att det har hjälpt mig mer i min studie, 

än det har stjälpt mig. Jag tycker att validiteten har höjts av att jag har varit transparent med 

hur jag har gått tillväga för att uppnå mitt resultat, och för att jag redovisat grundligt för 

mitt eget förhållningssätt till fandomen.  

En svaghet som jag märkte med min metod, och som är den största kritiken mot kvalitativa 

analyser överlag, är att resultatet sällan är generaliserbart. Jag kan inte utifrån mitt resultat 

dra några egentliga generella slutsatser om en större population. Jag kan inte hävda att min 

undersökning visar att det finns sekulär helighet i alla fandoms på Tumblr, utan bara i just 

det sammanhang jag har undersökt. Det var dock aldrig min avsikt att dra större 

generaliseringar, utan jag ville bidra med forskning om fandom och fans, som kanske kan 

användas som ett jämförande element i liknande studier i framtiden. Vilket jag hoppas 

denna uppsats kan göra.  

Mitt val av Tumblr som källa till mitt material gjorde jag för att jag inte stött på en liknande 

studie, och jag tyckte det skulle vara intressant att undersöka sekulär helighet i bloggar och 

bloggande. Det innebar dock att mitt material blev väldigt olika i karaktär då det finns få 

regler kring hur ett inlägg får se ut i termer om längd och utseende. Det gjorde det svårt att 

koda på ett bra sätt, då jag blev tvungen att analysera en mening i ett inlägg på samma sätt 

som 20 meningar i nästa. Twitter, en annan social plattform, med sin begränsning på 140 

tecken per inlägg hade kanske gjort mitt material mer hanterligt och enklare att kategorisera. 

Dock hade jag fått byta metod och arbetsmodell, då en hermeneutisk textanalys lämpar sig 

mindre bra för kortare texter.  

5. 3. Empirisk reflektion 

Mitt resultat står sig väl i förhållande till min forskningsgenomgång och går mycket i linje 

med vad andra forskare har sagt och kommit fram till där resultaten är jämförbara. Nybro 
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Petersen diskuterar i sin forskning om banal religion, och hur ungdomar i Danmark skapar 

en sådan genom bokserien Twilight. Hon diskuterar vidare om hur gemenskapen mellan 

fansen kan jämföras med en religiös gemenskap. Enligt mitt resultat var det tydligt att 

fansen interagerade med varandra oerhört mycket, precis som Nybro Petersen konstaterade 

i sina intervjuer. Jag studerade inlägg med över 30,000 notiser, till exempel, vilket visar 

vilket enormt genomslag ett blogginlägg kan ha i sin fandom. Schofield Clark genomförde 

också intervjuer, som Nybro Petersen, för att ta reda på förhållningssättet mellan religion 

och populärkultur hos sina studieobjekt. Jag skulle inte påstå att mitt resultat skiljer sig från 

Scofield Clarks, dock tror jag att det är nästan omöjligt att kategorisera personerna bakom 

blogginläggen i hennes kategorier utan vidare studier. Att det däremot fanns drag i vissa 

inlägg som kunde jämföras med religiositet i dess intensitet och formulering tycker jag det 

fanns att finna. 

Hills ståndpunkt, som står i sträng opposition till Scofield Clark och Nybro Petersen, är att 

fandoms inte är jämförbara med religion, och att ens göra den jämförelsen är att förminska 

religions betydelse för människan. Jag anser att mitt resultat inte riktigt går i linje med Hills 

ställningstagande och teori, utan att mitt resultat tyder på att det finns religiösa drag i 

fandoms. Jag skulle säga att mitt resultat däremot inte heller helt går emot Hill, då jag 

hävdar, tillsammans med Knott att det finns helighet i det sekulära. Hill behandlar enbart 

religiösa sammanhang och säger inget om att det heliga inte kan finnas i det sekulära, även 

om det möjligtvis är starkt antytt i hans text. Hans egentliga opposition ligger i att fandoms 

anses ersätta religion; jag, med stöd av Kim Knott och hennes teori, tycker snarare att de 

kan samexistera.  

Resultaten från forskningen specifikt om Star Wars tycker jag är jämförbar med mina 

resultat. Davidsen använder sig av en substantiell religionsdefinition och lägger tonvikt vid 

vissa markörer för att identifiera ett fenomen som fungerar som en religion. Markörerna 

han nämner är gemensam tro, myter och rituella praktiker. Mitt resultat visar att det finns 

en gemensam tro bland användarna, och flera expanderade eller förklarade händelser 

förekommande i Star Wars världen och hur de skulle kunna kopplas samman med 

nuvarande kanon. Fansen uppvisar med andra ord ett intresse för, och kunnande om, sin 

valda fandom. Davidsen skiljer vidare på sin egen namngivna kategori ”fiction-based 

religion” och fandom. Fandom är då den mer lekfulla, mindre seriösa kategorin. Mitt 

resultat visar att de blogginlägg som jag fick fram i mitt resultat snarare skulle tillhöra 

fandoms, än ”fiction-based religion”, då majoriteten inlägg var av en lekfull och/eller 

uppskattande natur, än religiöst laddade. Lyden pratar också om jediism, som enligt 

Davidsen skulle vara kategoriserad som ”fiction-based religion”, och hur det är ett stort 

fenomen. Jag fick dock inte fram något resultat som tydde på att användarna skulle säga sig 

tillhöra jediism, vilket självklart hade varit ett intressant resultat. 

5. 4. Avslutande Reflektioner och Bidrag 
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Avslutningsvis så har det uppkommit många frågor för mig angående sekulär helighet och 

forskning kring fans och fandoms. Ytterligare studier av enstaka bloggar, eller till och med 

intervjuer med personerna bakom bloggarna tror jag hade varit väldigt intressant för att 

finna fler tecken på sekulär helighet, vilket skulle ge mer legitimitet till mitt resultat. En 

liknande studie på en annan fandom i ett annat sammanhang, till exempel Twitter eller 

Facebook hade också varit intressant, då det hade kunnat påvisa att Kim Knott har en poäng 

i sin teori om sekulär helighet, och att den inte bara begränsas till bloggande. Det hade 

också varit intressant om en studie gjordes där en bara studerade ett blogginlägg men också 

följde upp alla notiser, för att se på fans interagerande med varandra. Det hade också kunnat 

forskas vidare om gemensamma myter och heliga datum; båda vilka finns, men som jag 

inte har behandlat. 

Något som jag hade velat se ännu mer av överhuvudtaget är forskning om genus och 

populärkultur; jag har studerat fans förhållningssätt till Rey, en kvinnlig huvudkaraktär i en 

mansdominerad franchise. Dock var det inte en genusanalys jag gjorde, vilket jag tror hade 

varit oerhört intressant att läsa om och studera. 

Jag tyckte att det var tydligt att inte så mycket forskning har bedrivits ännu, även om det 

var mer forskning än jag initialt trodde jag skulle hitta. Det är fortfarande ett förhållandevis 

nytt forskningsfält, och min förhoppning är att det kommer fortsätta att växa. Jag hoppas 

att min studie har bidragit något till tidigare forskning, då min uppsats behandlar både 

Tumblr och en kvinnlig karaktär som det inte har forskats mycket kring innan. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida fans av Star Wars och Rey uttrycker 

drag av sekulär helighet i deras bloggande. Studie utgick ifrån Kim Knotts teori om just 

sekulär helighet, och ämnade belysa hur helighet och religion inte behöver vara 

sammankopplade. Frågeställningarna jag arbetade utifrån var: Hur uttrycker sig fans av 

Star Wars om karaktären Rey?, och Kan dessa uttryck förstås som heliga enligt Kim 

Knotts teori om sekulär helighet? 

Materialet bestod av 100 blogginlägg från Tumblr som handlade om Star Wars och en av 

dess nya huvudkaraktärer, Rey. Jag studerade och kodade materialet med hjälp av 

hermeneutik och kvalitativ textanalys. Med två analysfrågor som stöd letade jag efter 

värdeladdade ord eller meningsuppbyggnader som jag kunde koppla samman med Kim 

Knotts teori. Analysfrågorna var ”går det att finna sekulär helighet i blogginläggen?”, och 

”var på skalan kan jag placera dessa inlägg?”. Efter jag studerat mitt material konstruerade 

jag en skala för att göra min operationalisering så konkret som möjligt. Där jag, i enlighet 

med Knott, särskilde inte bara mellan det sekulära och det religiösa, utan också mellan det 

heliga och det värdesatta. Från materialet kunde jag identifiera att en femtedel av 

blogginläggen kunde kategoriseras som heligt: Heligt definierade jag som inlägg som 

innehöll starka positiva uttryck som uppenbart påverkade användarens känslor eller liv. Till 

slut kom jag till slutsatsen att användarna uppvisar tecken på helighet i ett sekulärt 

sammanhang; ett sammanhang som inte på något sätt hade att göra med religion. 
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