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1. Inledning 

Att populärkultur ofta berör religiös tematik är långt ifrån en nyhet. Eftersom populärkultur 

innebär så många olika medier kan man i dagsläget i stort sett anta att det är omöjligt att inte 

komma i kontakt med religion åtminstone vid några tillfällen när man handskas med 

populärkultur. Dator- och tv-spel är inga undantag. Även här kan man finna en mängd 

religiösa referenser eller hitta spel som har en stark religiös koppling. Religiösa referenser eller 

religiöst användande i spel är intressant eftersom spelaren får ta del av livsåskådningar på ett 

annat sätt än vad man vanligtvis gör. Det faktum att man kan logga in på ett spel online eller 

starta ett singleplayer-spel och koppla bort den vanliga verkligheten för en stund för att istället 

leva sig in i en annan verklighet utgör en lockelse för många. Det finns naturligtvis både bra 

och dåliga sidor av detta. Religion har ofta ett underliggande motiv i populärkultur, ibland står 

den exempelvis för ondska och ibland för godhet. Även om det för vissa kan te sig tydligt att 

det rör sig om fiktion eller att det som visualiseras inte är på riktigt, finns det samtidigt de som 

tar åt sig och reagerar annorlunda på hur religionen framställs.   

I samma takt som dator- och tv-spel engagerar alltfler ungdomar är detta ett fenomen som 

även blir allt vanligare att se i skolmiljön. Ungdomar spelar alltmer spel och de stöter sannolikt 

på olika former av religioner och livsåskådningar. Detta är tillräckligt för att förändra synen 

på religion hos en del ungdomar vilket kan visa sig i och påverka 

religionskunskapsundervisningen. Användande av spel och film kan såtillvida både ses som 

en resurs, som kan vara värt att lägga tid och energi på att förstå, som det kan vara en källa för 

felaktigheter. Eftersom min framtida lärarroll innebär kontakt med ungdomar, där en stor del 

kommer ha åtminstone någon form av spelintresse, ser jag inget negativt med att försöka 

förstå hur ungdomar upplever spel och inte minst religion. Anledningen till att jag har valt 

Fallout 4 som forskningsobjekt är framförallt på grund av den stora mängd religiösa referenser 

som finns i spelet. En ytterligare anledning är att Fallout 4 är ett så kallat role-playing game (RPG) 

där man tar rollen som en karaktär som själv utforskar världen spelet tar form i och där ens 

egna val spelar roll för berättelsen. Dessa typer av spel är populära hos unga då de upplevs 

som mer verkliga då man sätts i position att göra allting själv, med egna händer, i första-person. 

Du byter det du ser i din vanliga vardag med en helt annan värld med oändliga möjligheter 

och där allt strävar runt dig. Du är i stort sett guden i detta forumet. På sättet religion och 

andra livsåskådningar (och alla andra intryck som går att finna för den delen) presenteras för 

dig är helt annorlunda med vad som sker i verkligheten och det är det som gör denna typ av 

spel så populära bland ungdomar. Jag hade kunnat välja vilket RPG som helst egentligen men 

jag valde just Bethesda Games Studios: Fallout 4 eftersom det utspelas, precis som sina 
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föregångare, i en post-apokalyptisk miljö. Religion och post-apokalyptik är en mer intressant 

kombination eftersom det ofta både framställer religion samt utspelas i en miljö som är långt 

ifrån det normala.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Denna uppsats har alltså som syfte att analysera hur religion och livsåskådningar kommer till 

uttryck samt vilken funktion den har i dator- och tv-spelet Fallout 4. Detta syfte kommer 

uppnås genom att titta närmare på och tematiskt analysera de religiösa rörelser som 

förekommer i spelet och jämföra dem med varandra. De frågeställningar som jag vill få svar 

på är: 

- Vilken gudsbild och kosmologi präglas rörelserna av? 

- Hur ser organisationen för rörelserna ut? 

- Vilka etiska och politiska grunder vilar rörelserna på? 

- På vilket sätt framställs rörelserna, är det en positiv eller negativ bild som ges? 

Mina frågeställningar blir således liknande de rubriker som bygger upp min undersökningsdel 

eftersom denna är uppdelad i fyra olika teman. De tre första frågeställningarna passar naturligt 

in vid en analys av exempelvis en religiös rörelse. Eftersom det även är intressant att se hur 

populärkultur använder sig av religion och framställer detta kommer även en fråga angående 

religionsbruk att lyftas vilket förklarar den fjärde och sista frågeställningen. 

1.2 Teori och tidigare forskning 

 

Användande av religion inom populärkultur är och har sedan länge varit populärt inom alla 

de former som populärkultur ter sig och dator- och tv-spel är inget undantag. Diskussioner 

kring hur religion förekommer och används i digitala spel samt vilken funktion religionen har 

pågår ständigt. William Sims Bainbridge behandlar i sitt verk eGods: Faith versus fantasy in 

computer gaming hur datorspel i kombination med religion har en allt viktigare roll i samhället. 

Han nämner exempelvis inledande att spel är lika verkligt som vilka sociala fenomen som helst 

(konst, musik, sport etc) och har därmed en minst lika stark inverkan på livet. En person som 

exempelvis inte visar framfötterna och står ut i det ”verkliga” livet kan mycket väl vara en stor 

personlighet och förebild i den digitala världen.1 Uppmärksamma här att ’det verkliga livet’ 

markeras med citattecken och med detta menas att Bainbridge och likaså jag ser det som en 

                                                             
1 Bainbridge, William Sims, eGods: faith versus fantasy in computer gaming, Oxford University Press, New York, 
2013, s. 3-4 
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social konstruktion. Detta beror på att en persons närvaro på nätet eller i ett spel kan enligt 

den personen ses som dennes verkliga liv och därav inte nödvändigtvis känner sig hemma i 

den fysiska värld som vi alla lever i.  

Bainbridge nämner även spel som konstform och syftar på Samuel Taylor Coleridges tankar 

om att det handlar om hur man förhåller sig till misstro och att det är det som utgör konstens 

natur. Detsamma gäller, anser Bainbridge, elektroniska spel (även kallat e-spel) som nu för 

tiden är ett starkt medel för avbildning av religion och bör helt enkelt ses som en annan form 

av konst. Förutom att visa hur religion förekommer i spel, bland annat World of Warcraft, 

nämner även Bainbridge i sin bok några exempel på hur användande av religion i spel kan gå 

till och hur detta kan vara problematiskt. Han nämner exempel där religion i spel används som 

verktyg för att manipulera populationer och därmed försätter religion i en negativ kontext. 

Han nämner även spel där religion istället används som medel för att nå ut till människor och 

istället skapa gemenskap på så vis, vilket ger en mer positiv bild av hur religion kan användas. 

Oavsett vilket fall man pratar om ses och används dock fortfarande religion endast som ett 

verktyg i spelen, alltså att man ska uppnå ett visst mål med hjälp av religionen, inte se den som 

något spirituellt som påverkar människors liv. Religionen får ta en mindre plats än vad den 

förtjänar helt enkelt.2  

Bainbridge fokuserar i sin forskning främst på så kallade massive multiplayer online role-playing 

games (MMORPG), alltså spel som tar plats på en plattform där människor från hela världen 

kan vistas samtidigt. Ett vanligt RPG behöver inte vara anpassat för flera spelare (multiplayer) 

utan kan endast rikta sig till en person (singleplayer) och låter denna personen agera själv i spelets 

värld vilket därmed skiljer dessa två kategorier åt. Något som är gemensamt för MMORPG 

och RPG är dock funktionen med en avatar. Begreppet är från början en hinduisk term för en 

terrestrial manifestation av en gud, alltså en gud som är personifierad.3 Termen är passande 

eftersom det är precis vad man som spelare i ett RPG (som i Fallout 4) är, en gud. Som det 

nämns i inledningen är man i detta läget i centrum för spelet och allt svävar runt en själv och 

man står själv för alla val och får själv uppleva dess konsekvenser. Man bestämmer helt och 

hållet själv hur man vill utforma sig själv, både till utseende och ens attribut samt hur man vill 

avgöra alla NPC’s öde vilket konkret sätter en i en gudalik position. Bainbridge forskning är 

således lik den som görs i denna uppsats. I båda fallen undersöks hur religion kommer till 

uttryck och hur det används i händerna på en avatar.    

                                                             
2 Bainbridge, W., 2013, s. 3, 9 
3 Bainbridge, W., 2013, s. 10 
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När det kommer till användning av digitala medel för att behandla religiöst material är 

religionsvetaren Rachel Wagners verk Godwired: Religion, Ritual and Virtual Reality ett bra 

exempel. Hon behandlar i stor omfattning hur religiösa texter numera finns att få ta del av 

digitalt. I samband med detta redogör hon även för den problematik som medföljer när olika 

versioner av texter eller medvetet omgjorda versioner av texter börjar cirkulera. Medan vissa 

ser digitala medel som hjälpmedel för att underlätta för andra intressenter, ser andra hela 

digitaliseringen som ett enda stort problem, just av anledningen att risken för manipulering av 

heliga texter är stor. Nu avlidne påve John Paul II, som var en av de som tog lättare på 

digitaliseringen, hävdade med sitt uttalande på World Communication Day år 2002 att internet 

aldrig skulle bli ett hot mot kyrkan eftersom denna har så mycket mer att ge för den som vill 

uppleva ett kristet liv, jämfört med vad som endast går att läsa sig till på nätet. Han såg dock 

även det hela som ett hjälpmedel och komplement för att sprida och upprätthålla den kristna 

gemenskapen.4  

Denna öppna syn som John Paul II hade kan dock i dagsläget ifrågasättas. Vi är i en position 

där vi inte bara kan läsa oss till religion utan snarare även kan uppleva det via den digitala 

världen om vi så önskar. Detta är givetvis inte specifikt för endast den kristna kyrkan utan det 

gäller alla form av religiositet. Tanken att man inte kan uppleva religion via internet, eller 

datorspel, är numera föråldrad och istället är det tvärtom. Man kan alltså nu för tiden uppleva 

både existerande och nya religioner via digitala medel. Datorspel kan här både vara ett 

hjälpmedel och ett problem. Det kan hjälpa genom att exempelvis sätta religion i en god 

position och konkret visa nyttan med religion och så vidare. Det kan dock även vara tvärtom, 

att religion används i negativa syften och i samband med exempelvis maktutövande. 

Användande av religion i digitala medel kan således både vara bra och dåligt. Av denna 

anledning är Wagners forskning relevant, eftersom den problematik hon nämner går i stort 

sett hand i hand med det Bainbridge nämner angående spel och dess attraktionskraft för den 

spelare som sätts i centrum.   

Wagner nämner även att vi har utvecklats från att bara läsa heliga texter och se på filmer med 

religiösa inslag till att vilja interagera mer med religion. Vi vill få ut mer av erfarenheter samt 

påverka vår omgivning mer och detta har gett upphov till att religion i spel är så populärt. 

Historieberättandet i sig har tagit en helt ny vändning, vare sig det handlar om en religiös 

berättelse eller vanlig fiktion. Det krävs mer från varje upplevelse och när man sätts i 

positionen där ens egna aktiva val spelar roll, som i ett spel exempelvis, är det lätt att fatta 

                                                             
4 Wagner, Rachel, Godwired: religion, ritual, and virtual reality, Routledge, London, 2012, s. 23 
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tycke för detta. Det är här som religion i film, som endast är en linjär berättelse, skiljer sig från 

ett spel. De aktiva valen och ens egna agerande gör spel mer lockande för vissa.5 

Med detta i åtanke ska man inte heller underskatta berättelser som förmedlas i populärkultur, 

speciellt inte i spel där det är du som spelare som interagerar och gör aktiva val. En berättelse 

om förmedlas via ett spel kan vara minst lika fängslande som den berättelse en bästsäljande 

bok förmedlar. Möjligtvis till och med ännu mer fängslande med tanke på interagerande och 

annat som beskrivs tidigare. En berättelse, eller religiositet, som förmedlas i exempelvis ett 

spel är till en början endast en virtuell verklighet, sett ur ett mikroperspektiv. Men efter ett tag, 

när berättelsen blir känd av fler och den tas in och fängslar dessa människor förändras det 

snabbt till ett makroperspektiv, något verkligt. Detta fenomen kallas hyperverklighet och 

nämns bland annat av Pierre Wiktorin i antologin Religion och populärkultur. Han förklarar det 

hela genom att ta en djupanalys av Harry Potters personlighet som exempel. När en berättelse, 

eller som i det här fallet en person, går ifrån att bara vara en enkel produkt av fiktion och 

istället bli en, för oss, verklig person har det hela avancerat till att bli en hyperverklighet.6 För 

att konkretisera mikro- och makroperspektiven här kan man säga att berättelsen kan ses ur ett 

mikroperspektiv när den inte är mer än just en berättelse och makro när den har blivit en 

hyperverklighet.  

Hela konceptet med hyperverklighet innebär att en berättelse, eller religion för all del, inte blir 

mindre verklig bara för att den är påhittad. Religion i spel har därmed en viktig funktion för 

vissa människor då det betyder mer och är mer för dessa människor än vad andra skulle säga 

”bara är ett spel”. Precis som Bainbridge understryker är det inte troligt att dator- och tv-spel 

helt kommer kunna tränga undan den traditionella religion helt och hållet. Dock, på grund av 

vissa kontroversiella religioners strikta förhållningssätt gentemot människors egna 

uppfattningar, kommer spel alltid vara en tillflyktsort då de erbjuder vissa fördelar. En, och 

kanske den främsta fördelen, är friheten som spelaren upplever. Man får själv välja vilket spel 

man kan leva sig bort i, vilken avatar man vill anta och vilka gränser och mål man vill sätta. 

Det finns möjligheter för den enskilde i spel som man inte är i närheten av att uppnå i 

verkligheten. Detta är förmodligen, precis som Bainbridge hävdar, en konsekvens av 

sekularisering som i detta fall fungerar som en katalysator för frigörandet av människans 

fantasi som sedan bidrar till att spel formas som människor sedan kan leva sig in i.7 Man kan 

                                                             
5 Wagner, R., 2012, s. 26-28 
6 Wiktorin, Pierre. Populärkulturella revoltdramer: en studie av Hungerspelen och del 1 & 2 av Engelfors-triologin. I 
Religion & populärkultur, Tidman, Nils-Åke & Liljefors Persson, Bodil (red.), 17-37. Föreningen Lärare i 
religionskunskap (FLR), 2013, s. 22-23 
7 Bainbridge, W., 2013, s. 24 
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konstatera att religion alltid kommer finnas för människor som söker det men om det sker i 

verkliga livet eller i ett spel är däremot ovisst.  

1.3 Metod 

 

Mitt tillvägagångssätt för denna analys av religiösa rörelser i Fallout 4 har varit att tematiskt 

dela upp analysen av rörelserna i fyra delar. Dessa delar är ”Gudsbild och kosmologi”, 

”Organisation”, ”Etik och politik” samt ”Religionsbruk” och är starkt kopplade till mina 

frågeställningar. Jag har valt att göra denna indelningen eftersom den är mest lämpad för att 

på ett enkelt sätt visa hur gudsbilden och kosmologin ser ut för varje rörelse, hur 

organisationen ser ut för varje rörelse och så vidare. Att dela in det på det här sättet gör det 

också enkelt att jämföra varje rörelse med varandra och se vilka skillnader och likheter som 

finns i exempelvis organisation och struktur inom rörelserna. Det är alltså i första hand en 

deskriptiv metod jag använder mig utav med komparativa anslag. Det hela innebär att man 

systematiskt kategoriserar och sorterar information för att på så vis visa hur exempelvis 

gudsbilden ser ut, för att sedan jämföra alla rörelsers gudsbilder med varandra. Dessa 

kategorier som utgör den tematiska uppdelningen har valts ut efter tron att de går bäst ihop 

med uppsatsens syfte och därmed bör vara de mest relevanta och passande. Deskriptionen av 

dessa rörelser är rent empiriska, vilket leder till nästa del av tillvägagångssättet nämligen den 

komparativa delen.8 

De rörelser som redovisas i undersökningen ska alltså jämföras med varandra vilket kan vara 

en svårighet i sig. Undersökningens tematiska upplägg skapar förutsättningarna för att en 

komparation ska kunna gå så smidigt som möjligt. Dock är det inte alltid självklart att en 

komparation alltid går att göra. Man måste inför en komparation avgränsa sig och konkretisera 

vad det är som faktiskt ska jämföras. Annars ställs endast olika deskriptioner mot varandra 

vilket hade varit svårt och långdraget att redovisa. Det är därför som den tematiska 

uppdelningen ser ut som de gör, för att jämförelserna ska utgå utifrån samma mätbara 

premisser. Man ska i metodologisk anda kunna och kan i detta fall jämföra hur exempelvis 

organisationen inom rörelserna liknar eller skiljer sig med varandra. Man kan se hur gudsbilden 

förändras eller påminner om en av de andras. För det är detta som är meningen med 

komparation, att beskriva olikheter såväl som likheter.9 

                                                             
8 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, Studenlitteratur, Lund, 1993, s. 34-35 
9 Ejvegård, R., 1993, s. 44 
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Att tolka material som räknas till populärkultur är inte alltid det lättaste. Vid redovisande är 

det därför är viktigt att författaren och läsaren befinner sig på samma nivå för att undvika 

missförstånd angående den information som det populärkulturella materialet förmedlar. För 

att då tolka populärkulturella medel och göra materialet så lättåskådligt för andra läsare som 

möjligt är det värt att tidigt ålägga ett så kallat representationsperspektiv för att underlätta 

tolkningsprocessen. Det hela innebär att man främst fokuserar på att förmedla information 

genom språk, diskurser och bilder. Med andra ord handlar det om att genom sin egna tolkning 

måla upp en bild av ett fenomen för läsaren och beskriva för denne vad det är som händer. 

Detta kan anses vara enkelt men kan även vara väldigt problematiskt. Eftersom varje individ 

avkodar sina intryck olika (utifrån egen förförståelse, intresse och allmänna kunskap osv.) kan 

en beskrivning av samma sak från två olika individer skilja sig enormt. Därför är det essentiellt 

att understryka att representation handlar om två separata delar: beskrivningsdelen och 

symboliseringsdelen.10  

Det kommer alltså senare att redogöras för vad som beskrivs i spelet i fråga och därefter 

kommer det att diskuteras kring vad det är som symboliseras. Stuart Hall, som ofta förknippas 

med begreppet representation, nämner även ”mentala kartor” och hävdar att dessa kartor är vårt 

medel för att förstå omvärlden. Allas kartor ser dock annorlunda ut men ju mer gemensamt 

som vi har på våra kartor desto bättre förstår vi varandra.11 Det deskriptiva i texter som denna 

är därmed av stor vikt för att få författarens och läsarens kartor att stämma så väl överens som 

möjligt och med det bilda så god kommunikation som möjligt. Detta tankesätt passar för 

övrigt givetvis in i alla lägen där information utbyts men jag vill poängtera hur viktigt det är 

att hela processen går korrekt till. Är ena parten (författaren exempelvis) inte tillräckligt 

beskrivande i sin utsago förstår heller inte motparten (läsaren) vad som menas. 

Kommunikationen blir alltså bristfällig. Med det som nämnts tidigare i åtanke (tidigare 

forskning) och med hjälp av detta representationsperspektiv förväntas alltså analysen av det 

spel som ämnar ligga till grund för uppsatsen bli så deskriptiv och förklarande som möjligt för 

att underlätta för kommande läsare och skapa så god kommunikation som möjligt.  

1.3 Material och avgränsningar 

 

Det material som till stor del ligger till grund för undersökningen är givetvis spelet i sig men 

även hemsidor och videor som är relevanta för Fallout 4 används. Dessa källor innebär både 

fördelar och nackdelar. Eftersom de flesta av källorna är internet-källor är de enkla för 

                                                             
10 Lindgren, Simon, Populärkultur: teorier, metoder och analyser, 2., [rev.] uppl., Liber, Stockholm, 2009, s. 57-58 
11 Lindgren, S., 2009, s. 59-60 
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utomstående att kontrollera. De är även skrivna av människor som värnar om spelet och som, 

förhoppningsvis, vill ge en så exakt bild av spelet som möjligt, informationsmässigt. 

Nackdelen är att de är just internet-källor där författaren är tämligen anonym. Det är därmed 

svårt att kontrollera för utomstående om fakta i fråga faktiskt stämmer. Dock kan jag som 

författare, som är insatt med mitt material, konstatera att informationen som ges är rimlig men 

man kan givetvis aldrig vara helt säker. Man ska även vara medveten om att dessa källor är 

sekundärkällor och att man alltid ska vara medveten om källkritik. Spelet kan ses som en 

primärkälla eftersom det är det material som förmedlar all information som eftersöks direkt 

till betraktaren (spelaren). Dock är det i det här fallet inget negativt att använda sig utav 

sekundärkällor eftersom dessa behandlar samma material och kan ge andra perspektiv.  

En tydlig problematik med att ha ett spel som primärkälla och huvudsaklig informationskälla 

är svårigheten med att referera. Att exempelvis nämna en viss non-player character (NPC) och 

referera till denna är tämlige lönlöst eftersom det är svårt för en utomstående att kontrollera 

vad exakt denna NPC har sagt. Den intersubjektiva prövbarheten, som i bästa fall ska 

genomsyra all form av forskning, finns där eftersom vem som helst kan spela spelet. Dock är 

det inte möjligt att dokumentera det på ett traditionellt vis, eftersom källorna är som de är. På 

grund av denna problematik kommer refereringar till spelet ske på ett sätt som möjligtvis inte 

är fullt ut tillfredställande och aningen diffust.   

Det har gjorts ett flertal avgränsningar vilket har varit oundvikligt eftersom upplevelsen som 

spelet bjuder på tar lång tid att arbeta igenom. Ett urval har alltså gjorts när det kommer till 

vilka religiösa uttryck som ska användas. Rörelser är i det här fallet det mest intressanta och 

blev alltså naturligt det som ska undersökas men det kan nämnas att det även finns stora 

mängder med mystik i allmänhet i spelet som i vissa fall också skulle kunna räknas som 

religiositet. Att inkludera dessa fenomen i detta fall och i denna uppsats hade tyvärr gjort själva 

undersökningen alltför spridd och oklar och endast försvårat för läsaren. De religiösa 

rörelserna visar även bäst hur religion används och framställs i spelet. De avgränsningar som 

har gjorts påverkar därmed inte analysen märkbart.  

Av de rörelser som behandlas senare finns det somliga som inte bara existerar i Fallout 4. Vissa 

förekommer även i tidigare spel och har en del historia där, Dunwich Borers är exempelvis ett 

sådant fall. Rörelsen som berörs här har en stor del i Fallout 3 och man hade kunnat få fram 

en hel del ytterligare information om undersökningen hade inkluderat även detta spel. Dock 

hade det inneburit att analysera två spel av samma karaktär och storlek vilket hade tagit för 

lång tid, därför har en avgränsning skett även här. Det finns alltså ytterligare information att 
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finna om rörelsen som behandlas under Dunwich Borers men i denna uppsats kommer främst 

det som berör och förekommer i Fallout 4 att lyftas. Detsamma gäller för rörelsen The 

Hubologists som även går att finna i Fallout 2 och har där en central roll. Att även inkludera 

Fallout 2 i undersökningen hade även det varit för omfattande och tidskrävande.  

I Commonwealth förekommer det en rad olika grupperingar som alla har en intressant bakgrund. 

Dock är det endast så kallade ghouls och synths som är relevanta för och förekommer i 

undersökningen. Av denna anledning utlämnas information gällande andra grupperingar helt 

och hållet.     

I uppsatsens syftes-del nämns det att analysen ska beröra religiösa rörelser och även 

livsåskådningar. Här har ytterligare ett urval gjorts då det förekommer ett stort antal olika 

livsåskådningar i Fallout 4. The Cabot’s syftar inte på någon direkt religion eller rörelse i sig men 

den innebär, som det kommer beskrivas mer ingående senare, en alternativ utom-jordlig 

skapelseberättelse. Då denna skapelseberättelse utgår från en högre makt passar den in i 

samma kategori som övriga rörelser då dessa också utgår från utom-jordliga eller övernaturliga 

parametrar. Därför är familjen Cabot och deras historia med, för att de har en annorlunda 

livsåskådning med spirituella tendenser. 
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2. Bakgrund 

Nedan följer bakgrundsinformation angående spelet i helhet, grupperingar som är relevanta 

samt rörelserna som kommer behandlas i undersökningen. Informationen kring vissa av dessa 

rörelser är mer omfattande än andra vilket beror på att de är komplicerade att förklara om 

man inte har kunskap om rörelsens historia. Därför redogörs i dessa fall bakgrunden tämligen 

noggrant av den anledning att kommande läsare lättare ska ha möjlighet att förstå tankegången 

i det hela. Det ges även en relativt noggrann redogörelse för hur världen ser ut som spelet 

utspelar sig i. Detta beror på att uppsatsens ska vara så beskrivande som möjligt och göra det 

möjligt för läsare att få en så stabil och visuell bild av spelet och dess värld som möjligt. Detta 

utförs enligt det representationsperspektiv som beskrivs tidigare och som syftar på att skapa 

en så bra kommunikation mellan författare och läsare som möjligt och leda denne igenom vad 

som kan liknas med en historia om Fallout 4. 

2.1 Spelets universum, pre-war och post-war 

 

Spelet Fallout 4 tar plats i en värld som är tänkt att likna vår reella världs USA men man utgår 

från en alternativ modern tid, liknande det sena 1950-talet eller tidiga 1960-talet, där robotar 

och högteknologiska hjälpmedel finns. När man gör entré i spelet med sin avatar som 

Bainbridge pratar om, är klockan strax efter nio på morgonen den 23 oktober 2077, en till 

synes helt vanlig dag med vanliga rutiner. Man planerar utflykter med sin partner, tar hand om 

sin son, bäbisen Shaun, och avlastar robotbetjänten Codsworth när det behövs. Man får efter en 

stund besök från en representant från Vault Tec, ett företag som man får intrycket av har 

specialiserat sig på att utveckla tillflyktsbunkrar i förebyggande syfte för ett eventuellt 

kärnvapenkrig, så kallade vaults. Som tack vare ens prestigefulla militära historia erbjuds man 

en plats i ett nytt, närliggande vault som man kan söka sig till ifall att en attack skulle vara 

inkommande.12 

Strax efter besöket bryts ordinarie sändning på tv:n och ett nyhetsankare berättar om 

bekräftade nukleära attacker i Washington med total förstörelse som följd. Man tar som följd 

av dessa nyheter sig snabbt bort till vault 111, lämnande alla sina tillhörigheter. Grinden till 

området är hårt bevakat och ingen som inte står med på listan släpps in. När man väl står på 

plattformen som ska sänka ner en själv och ens familj till säkerheten detonerar ytterligare en 

bomb bara några kilometer bort. Plattformen börjar sakta sänkas ner alltefter att explosionens 

tryckvåg rusar allt närmare och man hinner med marginaler sjunka ner i djupet när vågen med 

                                                             
12 Fallout 4, Bethesda, [Rockville, Md], 2015 
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dess ofantliga hetta sköljer in över landskapet ovanför en. Väl nere fryses man ner för att av 

en slump vakna cirka 200 år senare.13 

Detta scenario utspelar sig i Massachusetts, närmare bestämt i utkanterna av Boston (kom 

senare att kallas Commonwealth wasteland eller endast Commonwealth). Anledningen till detta 

nukleära krig är en konflikt som sedan länge har grott mellan bland annat USA och Kina. 

Boston var innan kriget en central hemort för utvecklare av flera militära projekt samt att de 

1969 av regeringen blev tillägnade rollen att agera mellanhand för alla de staterna med liknande 

intressen, alltså vapendistribution. Den alltmer energikrävande utvecklingen ledde så 

småningom till att Commonwealth blev frekvent utsatt för spionage från Kinas sida där man ville 

komma åt den kunskap som USA besatt gällande atomkraft. När den amerikanska regeringen 

blev varse om dessa spionageförsök tog man till krafttag inte bara mot Kina utan även 

amerikanska medborgare med anlag från Kina. I flera fall försattes medborgare med kinesisk 

bakgrund i interneringsläger vilket inte förblev hemligt för den kinesiska regeringen. I 

samband med detta lades stora resurser på fortsatt ökad militär forskning och närvaro i 

Commonwealth samtidigt som resurser till sjukvård, omförsörjning av infrastrukturen och 

kollektivtrafik stramades åt.14  

2052 bröt det så kallade Resource Wars ut som främst utspelade sig i Europa men även 

påverkade USA som under lång tid lidit av hyperinflation och oro för krig. 2067 påbörjades 

ett förenande mellan USA och Kanada i ett försök att stävja den ökade ilskan hos folket. När 

detta inte lyckades och efter att allmänheten fick reda på regeringens grymheter mot folket 

utbröt fullständigt kaos som resulterade i att undantagstillstånd införlivades.15  

23 oktober 2077 bröt alltså fullskaligt kärnvapenkrig ut. Boston och Washington attackerades 

ungefär samtidigt av kinesiska kärnvapen och ytterligare bomber avfyrades från den kinesiska 

atom-U-båten Yangtze-31. Bostons ground zero (som sedan kom att kallas The Glowing Sea på 

grund av dess ständigt höga halter av radioaktivitet) bestod av ett stort antal vapenfabriker 

och övrig industri. På grund av radar lyckades dock USA besvara elden och hann skicka 

samtliga av sina egna kärnvapen mot Kina. Huruvida omfattande förstörelsen blev i Kina är 

dock okänt.16  

                                                             
13 Fallout 4, Bethesda, [Rockville, Md], 2015 
14 Nuka Pedia, Fallout wiki – The Commonwealth, Fandom by Wikia, 
http://fallout.wikia.com/wiki/The_Commonwealth (Hämtad 17/5-17) 
15 Nuka Pedia, Fallout wiki – The Commonwealth (Hämtad 17/5-17) 
16 Nuka Pedia, Fallout wiki – The Commonwealth (Hämtad 17/5-17) 

http://fallout.wikia.com/wiki/The_Commonwealth
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Tiden efter kriget kan endast beskrivas som problematisk. Regeringen försökte en tid att 

upprätthålla ordning men misslyckades men samtliga försök. Överlevande efter explosionerna 

var främst de som fick skydd i de vaults som hade byggts på förhand (man fruktade 

uppenbarligen länge att ett atomkrig skulle bryta ut eftersom ett så stort antal som minst 111 

vaults byggdes). Även studenter på Commonwealth Institute of Technology (kan tänkas syfta på 

Massachusetts Institute of Technology (MIT)) tog skydd i lokalernas källare och blev sedan år 2110 

skaparna av organisationen The Institute som senare försökte hjälpa och bygga upp världen 

igen. År 2130 samlades ett stort antal kringresande köpmän i ruinerna av baseboll-stadion 

Fenway Park och etablerade en fristad från omvärldens alla hot. Fristaden kom senare att kallas 

Diamond City.17    

2.2 Grupperingar i Commonwealth 

2.2.1 Ghouls 

 

Dessa varelser finns utspridda i stort sett överallt i Commonwealth vilket gör att man ofta stöter 

på dem. De är från början människor som överlevde explosionerna från den 23 oktober 2077 

men blev istället allvarligt utsatta av radioaktiviteten som följde. På grund av detta blev de till 

utseendet extremt vanskapta och tog ett skrämmande sådant samtidigt som deras livsspann 

blev betydligt längre, näst intill oändligt. Förändringen ledde även till att de förlorade sina 

högre kognitiva förmågor (att kunna tänka rationellt, känna sympati osv.) och istället blev en 

radioaktiv-resistent, zombie-likande varelse med sedvanliga aggressiva och kannibalistiska 

tendenser. Dessa versioner av ghouls kallas generellt för feral ghouls och förekommer i så många 

som femton olika former med olika attribut. I deras stadie kan de inte uttrycka sig på några 

verbala sätt mer är morranden och grymtanden i vissa fall, vilket visar att även stämbanden tar 

skada av förvandlingen. De behöver inte beskrivas i större omfattning men de lyder alla under 

samma instinktiva premisser och är därmed väldigt aggressiva, så aggressiva att de till och med 

i vissa fall försöker fortsätta attackera en efter att man har skiljt huvudet från kroppen.18  

Alla ghouls är dock inte som de som beskrivs ovan. Det finns de som har blivit gravt utsatta 

för strålning och förlorat sitt mänskliga utseende, fått förlängt liv, men ändå har kvar de 

kognitiva förmågorna. De är således fortfarande människor, dock med ett skrämmande 

utseende och långt liv. Dessa ghouls lever att vanligt liv och är oftast fredliga, precis som vanliga 

människor, men förekommer även i aggressiva kretsar, också precis som vanliga människor. 

                                                             
17 Nuka Pedia, Fallout wiki – The Commonwealth (Hämtad 17/5-17) 
18 Nuka Pedia, Fallout wiki – Feral Ghoul, Fandom by Wikia, http://fallout.wikia.com/wiki/Feral_ghoul_(Fallout_4) 
(Hämtad 23/5-17) 

http://fallout.wikia.com/wiki/Feral_ghoul_(Fallout_4)
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Skillnaden mellan dem och feral ghoul är helt enkelt att deras hjärna är intakt och att man kan 

interagera med dem, vanligtvis utan att bli attackerad. De har alltid en viss skrovlig röst vilket 

talar för skador på stämbanden. Detta verkar rimligt då feral ghouls inte kan prata alls 

exempelvis.19 

Synen på ghouls varierar varefter man reser genom Commonwealth. En del människor har 

överseende med ghouls och deras egenskaper och välkomnar dem, vissa känner även empati 

för dem. Samtidigt finns det grupperingar som aktivt arbetar för att utrota dem. Av denna 

anledning har det skapats en fristad för ghouls vid namn Goodneighbor som ligger i närheten av 

Diamond City. Invånarna i Goodneighbor består främst av ghouls men även vanliga människor får 

vara där under villkoret att de beter sig, vilket i sig är aningen ironiskt eftersom majoriteten av 

Goodneighbors invånare är kriminella.20  

2.2.2 Synths 

 

Dessa människoliknande robotar är produkter av The Institute som länge har engagerat sig inom 

utvecklingen av funktionella artificiella intelligenser (A.I’s). Synth är en förkortning för synthetic 

humanoid och är ett samlingsnamn för alla synths och säger inget om de uppdelningar som finns 

eller vilken generation de tillhör. Det finns flera olika typer av synths precis som det finns olika 

former av ghouls med varierande attribut. Man kan dock översiktligt dela upp dem i tre olika 

generationer: Generation (Gen.) 1, 2 och 3. Den första generationen är väldigt simpel till 

utseende och är den första modellen som The Institute utvecklade med metall-skelett, 

hydrauliska muskler och mekaniska organ. Generation 2 är aningen mer människolik med 

plast-överdrag för att framhäva de mänskliga dragen men har samma intellektuella kapacitet 

som generation 1 har. Generation 3 är toppskiktet av synth-teknologin där robotarna är 

omöjliga att skilja från en riktig människa enda ner på cellulär nivå. Dessa synths är gjorda av 

kött och blod precis som människor men kan fortfarande programmeras och kontrolleras med 

hjälp av röstkommandon. Skillnaden mellan en människa och en gen. 3 synth är så liten att 

somliga påstår att de faktiskt är människor.21 

2.3 Religiösa rörelser 

2.3.1 The Church of the Children of Atom 

 

                                                             
19 Fallout 4, Bethesda, [Rockville, Md], 2015 
20 Fallout 4, Bethesda, [Rockville, Md], 2015 
21 Nuka Pedia, Fallout wiki – Synth, Fandom by Wikia, http://fallout.wikia.com/wiki/Synth, (Hämtad 23/5-17) 

http://fallout.wikia.com/wiki/Synth


18 

 

Denna rörelse har ett okänt exakt ursprung men det man med säkerhet vet är att den uppstod 

som en konsekvens av det stora kriget 2077. Det information som man kan utläsa i 

ursprungliga spelet är även relativt begränsad och mycket väsentlig information utelämnas 

vilket inledningsvis skapar mycket frågor hos betraktaren. Det som går att finna i Fallout 4 är 

det som redogörs nedan men det är värt att veta att rörelsen även förekommer i Fallout 3. 

Även här är dock mängden information begränsad. I expansionspaket Far Harbor, som tar 

plats på en ö långt norrut från Commonwealth sett, får man en fördjupad bild av hur rörelsen är 

strukturerad, hur gudsbilden ser ut och vad man har för mål med rörelsen.22  

 

I Far Harbor håller rörelsen till i ett U-båts-varv, The Nucleus, som har bevarats sedan innan 

kriget. Där inne finner man en lika gammal atom-U-båt med en aktiv kärnreaktor. Atmosfären 

är på grund av denna reaktor väldigt radioaktiv och farlig, vilket passar Children of Atom utmärkt 

då det är denna typ av miljö som de föredrar. Rörelsen har funnits på ön under en längre tid 

men deras hemvist har inte alltid varit varvet. Innan de slog sig ner i varvet var rörelsen en del 

av gemenskapen i Far Harbor, den by man lägger till vid när man anländer till ön. Rörelsens 

närvaro var dock inte uppskattad och efter en tid av osämja fördrevs helt enkelt Children of 

Atom från byn vilket har gjort att de och invånarna i Far Harbor sedan dess har varit bittra 

fiender. Rörelsen fann därefter det gamla varvet, som dock redan var bebott av en synth vid 

namn DiMA sedan lång tid tillbaka. DiMA gav dock upp varvet som ett tecken på godhet och 

för att inte stöta sig med rörelsen. Han gick därefter och startade The Acadia, en tillflyktsort 

för synths under flykt, och har sedan dess försökt vara neutral i konflikten mellan Far Harbor 

och Children of Atom.23 

2.3.2 Pillars of Community 

 

Genom sitt resande genom spelet kommer man sannolikt vid något tillfälle stöta på en grupp 

individer som räknar sig till rörelsen Pillars of Community. Denna rörelse är relativt ny och inte 

speciellt utbredd utan den går endast att finna på en plats. Rörelsen håller till i en gammal 

amfiteater vid namn Charles View Amphitheather belägen i ruinerna av det forna Boston. 

Gruppens individer drömmer om att skapa en stabil och trygg tillvaro, som det var innan 

kriget. Man kommer även i kontakt med denna rörelse i samband med de uppdrag man 

genomför när man hjälper familjen Cabot som beskrivs nedan.24 

                                                             
22 Fallout 4, Bethesda, [Rockville, Md], 2015 
23 Fallout 4, Bethesda, [Rockville, Md], 2015 
24 Fallout 4, Bethesda, [Rockville, Md], 2015 
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2.3.3 The Cabot’s 

 

I samband med att man utforskar det forna Boston stöter man sannolikt på en byggnad vid 

namn Cabot House. Byggnaden är, jämfört med stadens andra byggnader, väldigt välbevarad 

och är i tämligen lika fint skick som det var i innan kriget. Inne träffar man Jack Cabot som är 

intresserad av ens åsikter kring intelligent liv i universum och undrar hur man ställer sig 

gentemot frågan om människans ursprung. Det Jack vill komma till är att han har en teori om 

att människan härstammar från ett annat ursprung än vad som tidigare är känt och han vill 

bevisa denna teori med hjälp av moderna forskningsmedel. Teorin som Jack har är egentligen 

hans far Lorenzos arbete, som han helt enkelt har tagit upp och fortsatt med. Faderns teori går 

ut på att alla av de tidigaste civilisationerna i människans historia hade en och samma skapare 

som är okänd för omvärlden. Som ett bevis för denna teori nämner Jack myten om Atlantis 

och dess undergång, vars historia är känd och delas av flera separata civilisationer. Han nämner 

även konkreta exempel av bevis som Lorenzo fann under en av sina expeditioner 1894. En hel 

försvunnen stad, gömd under sanden i Rub’ al-Khali i Arabien daterad 4000 år innan skapandet 

någon av de tidigaste kända civilisationerna. I staden hittade han byggnader och artefakter som 

uppenbart inte var tillverkade av mänskliga händer och till utseendet var rent av obehagliga.25 

 

Denna expedition ägde alltså rum långt innan kriget bröt ut vilket innebär att Jack och hans 

familj är extremt gamla. Hur detta är möjligt beror på den artefakt som Lorenzo tog med sig 

hem från expeditionen. En krona som efter att placerats på Lorenzos huvud inte på något sätt 

gick att få bort utan att skada honom. Kronan frambringade speciella krafter hos Lorenzo i 

form av långt liv, överväldigande styrka och telekinesis. I utbyte förändrades hans personlighet 

vilket har gjort honom paranoid och psykotisk. Jack har funnit en metod för att utvinna 

effekten för långt liv via Lorenzos blod och använder detta serum både på sig själv och 

resterande familjemedlemmar vilket förklarar hur familjen fortfarande kan vara kvar i livet. 

Fadern har Jack låst in i en special-cell, belägen i källaren på ett mentalsjukhus där Lorenzo en 

gång i tiden själv har varit patient, i hopp om att hitta ett medel för att bota honom från 

artefakten och dess påverkan. Detta är motivet till Jacks forskning kring artefaktens ursprung 

vilket alltså har pågått under lång tid, närmare bestämt över 400 år.26 

 

                                                             
25“The Full Story of the Cabot Family and Cabot House – Fallout 4 Lore”, [Video], tillgänglig: 
https://www.youtube.com/watch?v=wXwwp4IYaKE&t=2s, 2017 (Hämtad 23/5-17)  
26“The Full Story of the Cabot Family and Cabot House – Fallout 4 Lore”, 2017, (Hämtad 23/5-17) 

https://www.youtube.com/watch?v=wXwwp4IYaKE&t=2s
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I denna uppdrags-series slutskede kan man välja att antingen ta livet av Lorenzo, vilket resulterar 

i att övriga Cabot-medlemmar överlever man får klara sig utan serum i framtiden, eller släppa 

honom fri från sin cell. Han tar i det senare fallet ut sin hämnd på familjen och dödar alla som, 

enligt honom, har utnyttjat hans krafter vilket alltså avser Jack, hans syster och mor. Det är via 

det senare av de två tillvägagångssätten som man får veta mer angående denna utomstående 

part som hela uppdragslinjen cirkulerar runt eftersom Lorenzo är kvar i livet och kan själv 

redogöra för vad han har upplevt.27  

2.3.4 The Dunwich Borers 

 

Dunwich Borers LLC är från början ett företag som innan krigets utbrytande specialiserade sig 

på att tillverka stenborrar lämpade för tunnelborrning eller gruvarbete. Företaget, vars namn i 

sig självt är en ordvits av H. P. Lovecrafts The Dunwich Horrors, har i Fallout 4 hand om ett 

stenbrott som man med stor sannolikhet kommer stöta på i sin resa i Commonwealth. I närheten 

av stenbrottet hittar man ett tillhåll byggt av marmorblock tillhörande en person vid namn 

Hugo. Han är en före detta medlem av det banditgäng som har tagit över brottet efter att det 

blivit övergivet efter kriget. När man närmar sig Hugos “hydda” hör man ett pistolskott inifrån 

och man hittar sedan Hugo själv där inne, död. En inspelning vittnar om att han har varit 

förföljd av sina forna kamrater och blivit trakasserad av dessa och därmed flyttat ut från 

stenbrottet. De har nu slutat med detta och Hugo själv har en vilja att ta sig in i brottet igen. I 

inspelningen uppfattar man dock en tredje part som inte själv ger sig till känna men man 

förstår att denne på något vis kommunicerar med Hugo. Det är även denna tredje part som 

hindrar Hugo från att söka sig in till brottet igen. Istället manipulerar den honom till att ta livet 

av sig.28 

 

Alltefter att man tar sig in i och längre ner i stenbrottet får man en bättre bild över vad Dunwich 

Borers faktiskt har sysselsatt sig med i brottet. Ett företag som sysslar med att tillverka borrar 

och dylikt brukar i regel inte själva vara etablerade inom själva gruvindustrin, deras forna 

närvaro ter sig därmed en aning märklig. Utifrån information som går att finna på diverse 

terminaler kan man konstatera att hela utgrävningen egentligen är en täckmantel för att gräva 

fram det som döljer sig långt ner i djupet. Vad det är som Dunwich Borers faktiskt är ute efter 

                                                             
27 Fallout 4, Bethesda, [Rockville, Md], 2015 
28“The Full Story of Dunwich Borers - Is the Supernatural in Fallout 4?”, [Video], tillgänglig: 
https://www.youtube.com/watch?v=EQX4kGfCoA0, 2016, (Hämtad 25/4-17) 

https://www.youtube.com/watch?v=EQX4kGfCoA0
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att finna framgår inte tydligt här men om man tittar närmare på vad företaget har sysslat med 

tidigare i Fallout 3 får man en tydligare bild.29 

 

I Fallout 3 kan man hitta en byggnad som kallas The Dunwich Building. Den innehåller vid ett 

första ögonkast vanliga kontorslokaler som nu efter kriget har förfallit i ruiner. När man dock 

tar sig djupare inte i byggnaden ser man inte bara saker som verkar röra sig av sig självt, man 

kommer så småningom även att uppleva visioner föreställande scenarion före krigets 

utbrytande. Alltefter att man tar sig längre ner i byggnaden finner man ett grottsystem 

innehållandes ett flertal ghouls och en person vid namn Jaime. Hans historia kan man följa 

genom att lyssna på de inspelningar man hittar runt om i byggnaden ovan men när man finner 

honom i grottan står han med upphöjda armar mot en obelisk. Stör man honom i sitt dyrkande 

börjar han frammana fler ghouls som attackerar en. Obelisken i sig är dekorerad med dödskallar 

och en människa som försöker ta sig ur obelisken vilket ger det hela en skrämmande känsla. 

Runt om pelaren utsätts man även för radioaktivitet som ökar ju närmre man står den. Från 

det att man kommer in i grottan hör man en kuslig röst som mässar samma läte om och om 

igen under hela tiden man vistas där. Allt detta tyder på att det finns någon form av ytterligare, 

utomkroppslig närvaro.30 Obelisken och den ”röst” man hör i grottan antas tillhöra den mörka 

guden Ug-Qualtoth som främst tillbes av träskfolket som existerar i den värld som Fallout 3 

utspelar sig i. Återigen är detta en referens till H. P. Lovecraft. Det nämns inga avsevärda 

mängder information gällande denna gud, eller väsen, mer att den är mörk och ond.31 Det är 

tydligt att grottan med tillhörande obelisk har funnits där långt innan byggnaden byggdes 

ovanpå. Dock talar de tämligen nya stödjande balkarna, som går att hitta i utrymmet, på att 

man har lagt ner ett arbete för att förhindra att grottan faller in. Man kan därför anta att någon 

har blivit influerad av någon, eller något, och sett till att något inte händer med grottan. 

 

Dunwich Borers har alltså en historia med ockultism och detta förklarar varför det återigen, i 

Fallout 4, går att finna detta företag på en plats där de egentligen inte hör hemma. I de 

terminaler som går att hitta inne i stenbrottet kan man läsa meddelanden från Management som 

uppmanar varje arbetsledare att ta sig ner till station fyra (den sista stationen som är belägen 

längst ner i brottet). Vad det exakt är för hemlig plan som Management har stiftat ihop får man 

inte veta men det framgår tydligt att de hemlighöll det från övrig personal som arbetade i 

                                                             
29 Fallout 4, Bethesda, [Rockville, Md], 2015 
30 Nuka Pedia, Fallout wiki – Dunwich Building, Fandom by Wikia, http://fallout.wikia.com/wiki/Dunwich_Building 
(Hämtad 12/5-17)  
31 Nuka Pedia, Fallout wiki – Ug-Qualtoth, Fandom by Wikia, http://fallout.wikia.com/wiki/Ug-Qualtoth (Hämtad 
12/5-17) 

http://fallout.wikia.com/wiki/Dunwich_Building
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brottet. Alltefter att man tar sig längre ner i brottet upplever man liknande visioner, 

föreställande scenarion som tog plats innan kriget, som beskrivs från Fallout 3 och The Dunwich 

Building. I samband med dessa visioner ser man även hur bland annat strömbrytare slås ifrån 

till synes av sig självt. Från det att man går in i brottet upplever man även vibrationer och 

skakningar som intensifieras ju längre ner man kommer i brottet. I de terminaler som man kan 

läsa meddelanden från Management hittar man även meddelanden tillhörande medlemmar i det 

banditgäng som har infesterat brottet (Hugos gamla gäng). Ett av dessa meddelande är extra 

oroväckande då det enda som står där, skrivet om och om igen, är; ”I’m safe in the light. I’m 

safe in the light”. Hugos inspelning, som nämns tidigare, börjar kännas mer rimlig nu när man 

märker att han inte är den enda som verkar ha blivit påverkad av någonting/någon utan att 

det verkar vara någonting som händer nere i brottet med dem som vistas där.32 

 

Vid anländande till station fyra får man en sista vision föreställande en man ståendes vid ett 

podium med en kniv, skärandes i något. Runt om honom sitter ett antal människor på knä. 

Vid första anblicken får man intrycket att de ber eller liknande men vid närmare beskådan 

upptäcker man att deras händer är bakbundna med handklovar. Visionen visas endast några 

sekunder och när man rycks tillbaka till verkligheten blir man genast attackerad av feral ghouls. 

Dessa ghouls har dock namn och förefaller i själva verket vara de gamla arbetsledarna som tycks 

ha blivit inlåsta i den krypta man ser i visionen och sedan blivit förvandlade till feral ghouls.33   

 

I visionen, med mannen i mitten ståendes vid podiet, omgärdas allihop av bänkar och 

sittplatser av marmor. Det hela påminner om en hörsal från antikens Grekland. Denna plats 

kan ha haft syftet att vara någon form av offringsplats för den kraft som tycks finnas i brottet. 

Mannen med kniven har en prästklädsel med tillhörande krage, alltså var/är det något religiöst 

eller spirituellt som försiggick/föregår där nere. Platsen är även starkt radioaktiv, precis som 

Hugos tillhåll vilket tyder på samma förhållanden som fanns vid obelisken i Dunwich Building. 

Om arbetsledarna har blivit förvandlade till ghouls på ”naturlig” väg eller genom någon form 

av rit är oklart men det är tydligt att den närvarande radioaktiviteten var viktig för de 

inblandade, även Hugo som omgärdade hela sitt tillhåll med tunnor innehållandes radioaktivt 

avfall.34 

 

                                                             
32 Fallout 4, Bethesda, [Rockville, Md], 2015 
33“The Full Story of Dunwich Borers - Is the Supernatural in Fallout 4?”, 2016, (Hämtad 15/5-17) 
34 Fallout 4, Bethesda, [Rockville, Md], 2015 
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Hörsalen med dess interiör finns inte kvar när man går in i kryptan, istället finns det spår av 

marmor-möbler och ett vattenfyllt hål i med en kran ståendes vid det. Dyker man långt ner i 

hålet kommer man till slut till en annan avstickande vattenfylld krypta där man finner ett 

marmorpodium. På detta ligger en ceremoniell kniv som heter Kremvh’s Tooth. Den beskrivs 

som en offerkniv och kan vara den som prästen i synen höll i sin hand. Fortsätter man dyka 

ännu längre ner i hålet ser man även ett stort föremål i silver, delvis dolt av möbelrester och 

jord. Positionerar man sig rätt över detta föremål ser man att det liknar ett ansikte. Det är alltså 

detta som Dunwich Borers är ute efter, att gräva fram denna gigantiska artefakt. Man tror att 

ansiktet tillhör den mörka guden Ug-Qualtoth och att denna expedition är en konsekvens av 

företagets tidigare samröre med rörelsen. Med tanke på Jaimes förmåga att frammana ghouls i 

The Dunwich Building är det inte otänkbart att Management helt enkelt offrade sina anställa till 

denna mörka gud eller att de åtminstone på något sätt var influerade av denne.35 

2.3.5 The Truth of Nothing 

 

Denna ‘rörelse’ förekommer även denna i expansionspaketet Far Harbor och är en ytterst liten 

rörelse som endast består av en person, Sister Gwyneth, som är en avhoppare från The Church of 

the Children of Atom. Hon har ändrat hela sin religiösa livsåskådning efter att hon hittat en bok 

från tiden innan kriget som beskriver förhållandet mellan en atom och dess omgivning. Hon 

får på grund av detta en annan uppfattning om hur världen är uppbyggd och börjar istället 

förespråka The Truth of Nothing.36 

2.3.6 The Hubologists 

 

The Hubologists finns att finna främst i expansionspaketet Nuka World men har, som det har 

nämnts tidigare, även en central roll i tidigare spel som Fallout 2. Denna rörelse är den enda 

rörelse som omnämns som faktiskt har ett ursprung sedan tiden innan det stora kriget. 

Personen som ligger bakom rörelsen och dess skapelse var Dick Hubbell (även kallad The Hub, 

vars udda smeknamn förklaras mer utförligt senare) som trots kriget lyckades föra vidare 

rörelsens lära och traditioner till kommande generationer. Även om det finns ytterst lite 

information kring rörelsens omfattning innan kriget har de efter kriget uppnått teknisk 

utveckling som kan mäta sig med andra framgångsrika grupperingar i Commonwealth.37      

                                                             
35”The Full Story of Dunwich Borers - Is the Supernatural in Fallout 4?”, 2016, (Hämtad 15/5-17) 
36 Nuka Pedia, Fallout wiki – Gwyneth, Fandom by Wikia, http://fallout.wikia.com/wiki/Gwyneth, (Hämtad 30/5-
17) 
37 Nuka Pedia, Fallout wiki – Hubologists, Fandom by Wikia, http://fallout.wikia.com/wiki/Hubologists, (Hämtad 
30/5-17) 
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3. Undersökning 

Nedan kommer det redogöras för de rörelser och livsåskådningar som förekommer i Fallout 

4. Det kommer redan i detta avsnittet även redogöras för skillnader och likheter mellan 

rörelserna. Detta beror på att det underlättar för kommande läsare att se eventuella skillnader 

och likheter i direkt anslutning till texten de berör istället för att läsa om dem i diskussions-

delen. Det kommer även förekomma vissa kopplingar till tidigare forskning. 

3.1 Gudsbild och kosmologi 

3.1.1 The Church of the Children of Atom 

 

Gudsbilden för den här rörelsen ser ut på så vis att man tillber den heliga Atom med tillhörande 

radioaktivitet. Children of Atom tror att varje atom innehåller ett eget universum och som vid 

delande skapar nya och fler universum och därmed upprätthåller en oändlig skapelseprocess 

och liv. Denna uppfattning har lett till att frasen ”Infinite worlds, through division”, som ytterst 

kort och diffust beskriver vad de tror på, har växt fram och blivit ett uttalat motto. Eftersom 

det är atomen och dess radioaktivitet som tillbes hittas medlemmar av denna rörelse främst 

på platser med höga halter av radioaktivitet, som exempelvis kratrar från 

kärnvapenexplosioner eller platser där man har släppt ut stora mängder av radioaktivt avfall. 

Radioaktiviteten eller The Glow, som det omnämns i spelet, anses vara Atoms fysiska närvaro 

på jorden och det förefaller sig därmed naturligt att det är i denna form av miljö som rörelsen 

vill vara eftersom de sätts i direkt kontakt med Honom. Ju större glow desto större närvaro av 

Honom. Glow är Hans påminnelse till människan om löftet om evigt pånyttfödelse. Eftersom 

man ser positivt på delande av atomkärnor och ser det som skapande av liv ser man inte heller 

negativt på den förintelsen som ägde rum i samband med kärnvapenexplosionerna vid det 

stora krigets utbrytande 2077. Istället ses det snarare som ett nytänkande och kreativt sätt att 

nå ut till och ena människan. Detta förklarar även rörelsens lätta syn på döden, som anses vara 

ett hedrande av livet och leda till enande med Atom.38  

Den människa som är gudfruktig är alltså i stort sett per automatik garanterad, enligt rörelsens 

egna utsagor, ett enande med Atom efter dennes död såtillvida att tron är sann hos individen 

i fråga. Det finns dock de som möter svårigheter att uppnå detta enande. Ghouls anses enligt 

Children of Atom vara övergivna av Atom eller tros ha mer att bevisa för Honom innan de 

förtjänar ett enande. När ghouls förväntas tjäna Atom ytterligare blir de rörda av Hans glow för 

                                                             
38 Nuka Pedia, Fallout wiki – Church of the Children of Atom, Fandom by wikia, 
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att sedan ombeds gå ut i världen och sprida Atoms ord. Om detta anses vara tillräckligt uppnår 

de slutligen ett enande. Skulle de dock inte lyckas med detta åtagande eller helt enkelt vägrar 

att ta emot ”gåvan” omvandlas de istället till en feral ghoul, dömd att aldrig uppnå enandet med 

Atom och istället får gå genom tiden som en instinktiv aggressiv varelse utan syfte.39 

I Far Harbor-expansionen redogörs det även för en ytterligare part i gudsbilden, The Mother of 

the Fog. Detta väsen förekommer endast i Far Harbor och verkar fått sitt namn efter denna 

dimma som täcker hela ön. The Mother of the Fog är en budbärare av Atom och fungerar som 

medlare för dem som Han (Atom) anser är av vikt för Hans planer och familjens (rörelsens) 

framtid. Det var hon exempelvis hon som ledde rörelsen till det övergivna U-båtsvarvet när 

de blev bannlysta från Far Harbor bland annat.40  

3.1.2 Pillars of Community 

 

Skaparen och ledaren av rörelsen, Brother Thomas, menar att rörelsen syfte är att uppnå det som 

var förr, att samhället och dess gemenskap ska kunna återupprättas. Han lockar med att säga 

att han har lösningen på hur man upplever ett långt, frodande och lyckligt liv. Detta ska uppnås 

genom att självkänslan hos medlemmarna stärks och därefter ska goda saker hända dem, likt 

karma. Det finns alltså ingen uttalad gud inom denna rörelse utan istället handlar det om att 

finna tro i sig själv och att stärka sitt eget självförtroende. Spontant känns rörelsen som en 

självhjälpsgrupp där man ska vara så positiv som möjligt.41  

 

Det är här intressant att se att det förekommer olika former av rörelser i Commonwealth och 

inte enbart en specifik form. En tydlig skillnad mellan Pillars of Community och The Church of the 

Children of Atom är givetvis storleken och spridningen, där Children är långt mer framstående. 

Rörelsernas gudsbild skiljer sig även med varandra. Children tillber en specifik gud och har en 

hel historia bakom sig medan Pillars snarare tillber sig själva och förväntas finna frid där. Trots 

flera tydliga skillnader är de fortfarande två olika rörelser som har ett varierande antal 

medlemmar som alla är dedikerade till sin tro.   

3.1.3 The Cabot’s 

 

De högre makter som Lorenzo kommunicerar med via artefakten han har på huvudet visar sig 

inte i öppet vid något tillfälle. Det man får veta är det som Lorenzo själv berättar vilket är att 

                                                             
39 Nuka Pedia, Fallout wiki – Church of the Children of Atom, Fandom by wikia, (Hämtad 1/5-17) 
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han och endast han står i förbindelse med de ancient minds som skapade den civilisation som vi 

känner till. Det är oklart om dessa minds finns i själva artefakten, om de använder den för att 

kunna kommunicera genom tid och rum eller om den endast är en behållare för minnen. I 

vilket fall som helst har artefakten vidgat Lorenzos perspektiv på vår värld och han har utforskat 

de konstformer och vetenskaper, filosofier och världsbilder som detta högre väsen besitter. 

Exakt vad det är för vetenskaper, filosofier med mera som Lorenzo känner till får man inte 

veta. Det enda som man faktiskt vet är att det finns en reel högre makt som står bakom 

skapandet av vår civilisation. Lorenzo verkar dock inte vara helt bortkopplad från den typ av 

religion som vi känner till. Vid ett tillfälle nämner han när han blev inlåst av Jack. Han uttrycker 

det då att det var ”in the year of our lord 1898” vilket syftar på kristen tideräkning. Om detta 

helt enkelt beror på gammal vana eller om han faktiskt fortfarande anser sig vara kristen 

framgår dock inte.42 

3.1.4 The Dunwich Borers 

 

Utifrån den information som finns i spelet berörande Dunwich Borers kan man konstatera att 

denna rörelse främst fokuserar på en individ, Ug-Qualtoth. Han verkar vara en mörk och ond 

gud som söker efter att fästa sig hos individer och manipulera dessa att utföra hans vilja åt 

honom.43 Vidare information berörande hur denna gud ser ut, vilka ritualer som brukas, syfte 

och mål med mera får man inte veta. Han utseende tros kunna anas utifrån den staty som går 

att finna i stenbrottet där The Dunwich Borers var aktiva men ytterligare information än detta 

verkar inte finnas.  

Man kan utläsa vissa likheter mellan den högre makt som förekommer i både The Dunwich 

Borers och The Cabot’s. De handlar båda om två aningen diffusa gudar/skapare som har en 

negativ och mörk underton. De är båda väldigt mystiska och lämnar mycket åt spelarens egna 

fantasi. De skiljer samtidigt dock varandra åt eftersom man pratar om en faktisk gud i Dunwich’s 

fall och snarare om en alternativ skapelseberättelse i Cabot’s. Dessa religiösa förekomster skiljer 

sig givetvis stort med en rörelse som The Church of the Children of Atom på många plan men 

återigen handlar det om etablerade trosuppfattningar som alla tror på något övermänskligt. 

3.1.5 The Truth of Nothing 

 

Denna livsåskådning är en direkt konsekvens av en utbrytning från The Children of Atom och 

syftar främst på att den tron är falsk. Istället för att Atom ligger bakom allt liv tror Gwyneth 
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(skaparen och den enda kända följaren av denna ’rörelse’) att alltings existens beror på Nothing 

och den tomhet som den tillför. Som ett försök att konkretisera vad det är Gwyneth tror på kan 

man ta en av hennes böner som exempel där hon uttrycker sig på följande vis; ”There is no 

Atom! There is Nothing! Nothing is endless, Nothing is deathless, and Nothing is without 

fear and remorse”.44 

 

Det är alltså inte något specifikt ting i universum som ligger i fokus för denna tro utan helt 

enkelt den oändliga tomhet som omgärdar allting, enligt Gwyneth. I och med detta finns det 

inte heller någon form av gud utan istället är det tomheten som fenomen som dyrkas. Det 

förklaras inte hur The Truth of Nothing ser på döden eller livet därefter, livsfrågor i allmänhet. 

Man kan anta att det faktiskt är det som är syftet med hela trosuppfattningen, att det helt 

enkelt inte finns något. Kan man då acceptera denna livsåskådning efter dess premisser ter 

den sig väldigt simpel och därmed befriande. Det finns inget mer än Nothing och därför finns 

det inget att oroa sig för. Gwyneth är dock inte inställd på att hålla denna trosuppfattning för 

sig själv. Hon har lämnat meddelande till sina forna familjemedlemmar som fortfarande dyrkar 

Atom i hopp om att få även dem att se igenom ’lögnen’ som High Confessor Martin och Tektus 

(enligt Gwyneth) har stiftat ihop. Hon bedriver alltså en viss form av mission som dock förlitar 

sig på att nya medlemmar själv tar steget och vill ingå i sällskapet.45 

 

Denna ’rörelse’ skiljer sig från alla som tas upp i denna uppsats. Här tror man inte på en 

specifik gud eller på sig själv. Istället tror man helt och hållet på ingenting, bokstavligen. Man 

skulle kunna se denna tro som ett alternativ till ateism men sättet Gwyneth pratar om Nothing 

gör att det hela ändå handlar om en tro. Det är dock en tro som är väldigt olika alla andra. 

Den enda gemensamma nämnaren är just tron i sig. Detta är ett praktexempel på det som 

Wiktorin nämner i tidigare forskning. En virtuell verklighet som har potential till att eskalera 

till en hyperverklighet. I det här fallet väljer Gwyneth att bokstavligen tro på ingenting även om 

ingenting i själva verket syftar på en värld som är fylld av tomhet. Denna form av tro skulle 

mycket väl, om man ska tro på det om Wiktorin hävdar, kunna ta fäste i det verkliga livet, som 

en vidare utveckling av ateism exempelvis. Precis som det nämns i tidigare forskning skulle 

människor förmodligen inte tro mindre på det bara för att det ursprungligen kom från ett spel. 

Istället handlar det om att spelet har öppnat en tidigare stängd dörr vilket har lett till att de har 

fått ett annat perspektiv.    
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3.1.6 The Hubologists 

 

Föjare av Hubology lever efter tron att människan är plågade av själarna från de döda. Detta 

kommer till uttryck genom att så kallade neurodynes tar form och samlas i människors hjärnor 

och hämmar deras förmågor. Neurodynes kan även uppkomma genom beblandning med 

suppressors, människor som ytterligare hämmar ens förmågor och anlag och är källa för stora 

mängder neurodynes. Enligt utövare av Hubology är nästan varje människa man möter en 

suppressor av något slag och man uppmanas att hålla sig borta från dessa då deras hjärnvågor 

kan trigga överskridande produktion av neurodynes. Somliga suppressors är dock värre än andra. 

De som försöker påverka ens rättfärdighet är med stor sannolikhet en suppressor och det är 

därför viktigt som utövare av Hubology att bara beblanda sig med andra Hubologists.46 

 

På grund av problemet med neurodynes tror Hubologists att deras grundare, Dick Hubbel (även 

kallad The Hub), fick kontakt med The Star Father som tros vara skaparen av allt liv på jorden. 

The Star Father gav då The Hub kunskapen om alignment som ett botemedel mot problemet med 

neurodynes. The Star Father tros vara en fysisk person som lever på planeten Quetzal som är 

belägen i konstellationen av Zyphus. Alla som är hängivna åt Hubology tror att de är ättlingar till 

The Star Father men att de har blivit förblindade och ledda på villovägar på grund av neurodynes. 

Alignment innebär en from av renande process där man utsätter det centrala nervsystemet för 

zeta radiation. Denna process sägs förstöra neurodynes, dock bara en del av dem, och det krävs 

därför betydligt fler behandlingar än bara en. Under tiden mellan behandlingarna ska man 

kunna tänka klarare och vara mer positiv sägs det.47  

 

The Hubologists beskriver sin existens som ett stort hjul där Dick Hubbel som skapare och profet 

representerar navet (därav smeknamnet The Hub) och The Hubologists som anhängare 

representerar ekrarna. Längst ut på hjulet finner man alla andra som inte är medlemmar. Dessa 

anser man kommer krossas av de falska sanningar som ligger till grund för deras läror. Det är 

på grund av detta som anhängare säger följande när man hamnar i onåd med dem; ”You are 

no better than the other tainted minds. You are destined to be nothing but rim meat”.48  

 

Tron på det terrestiala tar plats inom Hubology genom att de lever med övertygelsen om att The 

Hub hade en stor plan som innebar att han övertygade The Star Father till att låta de mest trogna 
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av hans ättlingar bo hos honom på Quetzal där de för alltid skulle vara fria från neurodynes och 

skadliga själar. De mest trogna är de som bäst kan avskärma sig från neurodynes och suppressors. 

The Star Father skall sedan frigöra alla ättlingars sinnen vilket låter dem erfara deras fulla 

potential och utföra ofattbara ting. De kommer efter detta att återvända till jorden där de ska 

härska över mänskligheten, förgöra hotet från neurodynes och sedan leda resten av jordens 

befolkning till att uppnå sina sinnens fulla potential. För att då lyckas med denna stora plan är 

The Hubologists övertygade om att de behöver bygga ett rymdskepp (som också är ett tecken på 

hängivenhet) för att kunna ta sig till Quetzal med hjälp av de koordinater som The Star Father 

gav The Hub.49 

 

The Hubologists och The Church of the Children of Atom har mycket gemensamt då båda är väl 

genomtänka religioner med fasta riktlinjer, syfte och mål. Båda har olika ranger på sina 

medlemmar där båda har en specifik soldat-grad. De har båda även en specifik gud som de 

tillber och vill hamna hos vid något läge. En tydlig skillnad är tron på det terrestiala och tron 

på livet efter döden. Children inväntar sitt enande efter dödens skede medan The Hubologists 

tros kunna uppnå sin motsvarighet till enande medan de lever. Tron på olika världar och guden 

i frågas närvaro på jorden skiljer även de båda åt. Det som The Hubologists och The Church of the 

Children of Atom har gemensamt är till stor del det som skiljer dem från de andra fallen som tas 

upp.  

 

Dessa två är tydligt även de med mest välutformad gudsbild och är också tydliga exempel vad 

Wagner menar när hon pratar om att vi blir alltmer intresserade av att interagera med religion. 

I dessa två får du på allvar ta del av de praktiker som vardera rörelse utför. Det går även att 

här att se hur tanken om att religion i verkligheten inte kommer kunna ersättas av religion i 

spel och på internet är föråldrad. Det är just denna form av interagerande som lockar 

människor, speciellt unga, eftersom det är de som väljer vad som ska ske i spelet. 

3.2 Organisation 

3.2.1 The Church of the Children of Atom 

 

Av de församlingar som går att hitta i Commonwealth finns det sällan en tydligt fastställd 

organisation eller hierarki inom The Church of the Children of Atom. De man träffar har endast 

benämningen Brother eller Sister innan deras namn vilket inte avslöjar om det finns någon 
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faktisk ledare inom församlingen. Detta är dock inte fallet i Far Harbor-expansionen, där 

rörelsen är betydligt mer strukturerad. Där finns det tydliga grader som medlemmarna delas 

in i. Beroende på vilken roll man har inom gruppen har man därefter också en viss auktoritet. 

De som ligger längst ner i kedjan benämns endast som Child of Atom och är inget mer än en 

troende utan någon direkt roll. Av dessa NPC’s finns det vissa som man kan interagera med. 

De har i dessa fall benämningen Brother eller Sister och namn (precis som församlingarna i 

Commonwealth). För att komma med i rörelsen krävs det att man genomför en form av 

värdighetsprov. Det hela går ut på att man ska ta sig till en av Atoms heliga källor och dricka 

av dess vatten. Det hela går alltså ut på att dricka radioaktivt vatten och sedan förhoppningsvis 

överleva. Först efter detta är man välkommen att stiga in i The Nucleus.50  

 

Nästa kategori som medlemmar delas in i är graden Zealot. Dessa människor är The Children of 

Atoms svar på heliga krigare. De är tungt beväpnade medlemmar med uppdraget att försvara 

tron på Atom och The Nucleus. De flesta Zealots har tidigare i livet varit medlemmar i banditgäng 

eller liknande för att sedan ha övergett denna bana och sökt sig till Atom. Zealots lyder under 

ett högre befäl som kallas Grand Zealot, en post som vid spelets skede besitts av Richter, en 

medlem med militär historia. Zealots är alltså de som rörelsen förlitar sig på om det uppstår 

någon form av väpnad konflikt. Om det handlar om att avrätta kättare eller hålla bort de olika 

aggressiva varelserna som håller till på ön spelar ingen roll, Zealots står för såväl försvar som 

anfall.51   

 

Den sista och högsta graden man kan uppnå inom rörelsen är High Confessor som är ledarrollen. 

I denna position har man högsta makten och har största kapacitet att påverka hela 

församlingen. Vid ens egna anslutande är det High Confessor Tektus som besitter den posten 

och använder sin position, som det kommer redogöras för mer utförligt senare, för att styra 

rörelsen mot att förgöra invånarna i Far Harbor. Tektus tog rollen som High Confessor efter att 

den tidigare ledaren, High Confessor Martin, under udda omständigheter försvunnit från 

rörelsen.52 Det framgår inte vad som krävs för att man ska vara värdig graden av High Confessor, 

eller någon annan grad för den delen. Man får inte heller veta exakt hur detta urval går till. Det 

verkar som att det helt enkelt är upp till den som anser sig vara mest lämpad att ta på sig rollen 

när den är tillgänglig. 
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3.2.2 Pillars of Community 

 

Det finns till synes endast en ledare för rörelsen, Brother Thomas själv. Det ska tydligen även 

finnas olika grader som man som medlem kan stiga i om ens hängivenhet är tillräcklig, om 

man väljer att tro på Brother Thomas ord det vill säga. Dock är det högst individuellt att avgöra 

när man är redo för nästa grad, vilket gör det hela väldigt diffust. Kravet för att lyckas med 

detta är att man behöver repetera en fras som kan liknas med en mantra. Frasen lyder; “I 

deserve a better life. A better life is coming. A better life is almost here”. Detta ska repeteras 

tills dess att, som Brother Thomas säger, man på riktigt tror på den. När detta sker, när man har 

tagit till sig det som mantran säger, är man redo för andra graden och det är först där som 

man på riktigt kommer att märka skillnad hos sig själv. Rörelsen har även som krav att man 

ska göra sig fri från all tillgivenhet för materiellt ägande. Initiationsriten som varje medlem 

måste göra för att bli en del av rörelsen är således att ge bort alla sina tillhörigheter, till Brother 

Thomas själv.53 

3.2.3 The Cabot’s 

 

Då man inte får någon klarhet i vad det är för konkret gudsbild som Lorenzo har fått ta del av 

är det därmed omöjligt att säga hur organisationen för det hela ser ut. Man får endast veta att 

det handlar om fler än en då han pratar om minds i plural. Det handlar därmed alltså om ett 

flertal skapare och inte bara om en enda allsmäktig.54  

3.2.4 The Dunwich Borers 

 

Eftersom det endast pratas om Ug-Qualtoth kan man anta att det i detta fall handlar om en 

monoteism, alltså att det endast finns en gud. Detta innebär således att organisationen endast 

består av en gud och dess troende. Då det har skett en avgränsning i undersökningen kring 

denna rörelse är det möjligt att det finns andra undergrupper eller grader av antingen gudar 

eller följare men det går helt enkelt inte att avgöra utefter den information som går att utläsa i 

Fallout 4.55 

3.2.5 The Truth of Nothing 

 

När man som spelare kommer i kontakt med Gwyneth och hennes livsåskådning är det bara 

hon som tror på denna. Hon har hopp om att locka fler anhängare så småningom men till en 
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början är det endast hon som har blivit upplyst om denna alternativa sanning. Hon pratar om 

sig själv i tredje person i sitt mässande, vilket ger intrycket att hon ser sig själv som en utvald. 

Som ett exempel på hur detta ser ut nämns följande citat som är en fortsättning på det som 

tas upp i ’Gudsbild och kosmologi’.56 

  

” There is no Atom! There is Nothing! Nothing is endless, Nothing is deathless, and                    

Nothing is without fear and remorse. Who better to understand this than you? You, 

who have become part of Nothing for eternity, as we must all someday.”57 

 

Hon ser sig alltså inte som ensam, utan att det snarare finns fler än hon eller att det helt enkelt 

kommer komma fler.  

3.2.6 The Hubologists 

 

Varje medlem av The Hubologists anses vara en Aligned Hub Seeker (AHS) och man skiljs därför 

åt med numeriska ranger i form av AHS-1, AHS-2 och så vidare upp till AHS-9. Den högsta 

graden (AHS-9) har endast ledaren för rörelsen, i det här fallet Dara Hubbel som är direkt 

nedstigande ättling till Dick Hubbel. Det är tämligen enkelt som ny medlem att avancera i 

graderna, det enda som krävs av en är att man genomgår mer krävande (skadlig) alignemt-

behandlingar med högre doser zeta radiation och kan betala den avgift som behandlingen 

kostar. Kostnaden ökar succesivt ju högre upp i graderna man avancerar. Vid AHS-4 räknas 

man som soldat, vid AHS-6 får man ta del av The Hubs stora plan och vid AHS-7 blir man 

vice ledare med viss bestämmande auktoritet. Efter AHS-6 är det tänkt att man ska få mer 

privilegier och ansvarområden men dessa är det bara Dara som känner till vilket gör att man 

aldrig får veta vilka de är. Som spelare kan man uppnå rank AHS-8 vilket inte har skett innan. 

Man blir först då ombedd att gå ut i världen och sprida budskapet om Hubology.58 

 

Det är tydligt att det förekommer en sekretess mellan graderna och att man måste avancera 

om man vill får reda på rörelsens slutgiltiga mål. Som AHS-1 har man ytterst lite kunskap om 

man jämfört med AHS-8 vilket tyder på att man ogärna delar rörelsens visioner med icke-

medlemmar eller nya rekryter. 
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Av de utvalda rörelserna är det alltså The Hubologists, The Church of the Children of Atom och Pillars 

of Community som har tydliga organisationer i varierande grad med olika rang-system. I The 

Cabot’s fall pratar man bara om ett flertal minds och ingen konkret organisation, The Truth of 

Nothing består bara av Gwyneth och i The Dunwich Borers fall nämner man bara en gud. I dessa 

senare fall verkar det alltså inte finnas någon direkt organisation. Här ser man alltså en tydlig 

skillnad respektive likhet mellan de sex rörelserna/livsåskådningarna. Tre har en tydlig 

organisation och tre har det inte.   

3.3 Etik och politik 

3.3.1 The Church of the Children of Atom 

 

Children of Atom kan träffas på vid ett antal olika platser runtom i Commonwealth, vilket tyder på 

att de har lyckats sprida Atoms ord i relativt stor omfattning sedan rörelsens skapande strax 

efter 2077 och fram till aktuell årgång (2287). Man antar att rörelsens första fäste är det som 

går att finna centralt i The Glowing Sea, närmare bestämt The Crater of Atom, eftersom det var 

där den största bomben landade och därmed har störst glow. I specifikt denna församling är 

rörelses anhängare fredliga och tar emot en med öppna armar så länge man respekterar deras 

regler, vilket är att inte bruka någon form av våld eller att stjäla. De lever enkelt med insikten 

att Atom har gett dem allt som de behöver, vilket inte är speciellt mycket. Eget ägande är tillåtet 

men det rör sig inte om några omfattande rikedomar. Detta spartanska sätt att leva är 

gemensamt för alla grupper som finns att finna i Commonwealth. Inga medlemmar som inte bär 

de karaktäristiska kläderna existerar helt enkelt. Dock är det endast invånarna i The Crater of 

Atom som lever efter fredliga riktlinjer. Övriga gemenskaper med Atom-anhängare bemöter 

främlingar med fientlighet och försöker, i motsats till det traditionella sättet att vinna nya 

medlemmar genom fredlig mission, tvångskonvertera människor genom att beskjuta dem med 

skadliga mängder strålning. Detta leder till konsekvensen att The Children of Atom ofta hamnar 

i konflikt med andra grupper som går att finna i Commonwealth och har en överlag negativ 

stämpel.59 

I expansionspaketet Far Harbor, där man får fördjupad bild av The Church of the Children of Atom, 

får man även en annan bild av rörelsen och vad deras mål och syfte är. Likt grupperingarna i 

Commonwealth har församlingen i Far Harbor-expansionen en aggressiv attityd gentemot de som 

sätter sig emot dem. Invånarna i Far Harbor har då blivit ett huvudsakligt mål på grund av 

konflikten som nämnts tidigare. Dessa medlemmar är även betydligt mer förberedda för strid 
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och har som sagt till och med egna soldater som i sin tur är tungt beväpnade. Man får alltefter 

sin inblandning i rörelsen veta att rörelsens syfte har förändrats sedan High Confessor Tektus tog 

över ledarskapet. Den förra ledaren, High Confessor Martin¸ hade en fredsammare syn och ville 

upprätthålla god relation med övriga grupper på ön. Tektus har istället gett upp denna vision 

och har istället kommit till slutsatsen att invånarna i Far Harbor måste dö. När detta är gjort 

kommer alla inblandade senare att ses som hjältar när tiden för enande med Atom väl är inne. 

Rörelsen är med andra ord fientlig mot utomstående som inte vill ansluta sig till rörelsen, 

precis som de församlingar som finns i Commonwealth. Tektus anser även att hela ön tillhör Atom 

och Hans anhängare och att de vanliga invånarna ska rätta sig efter detta. Tektus menar att 

dimman som täcker hela ön, som även är radioaktiv och därmed räknas som glow, är bevis nog 

för detta.60  

Det är dock inte bara mot utomstående som man är skeptisk gentemot. Ett flertal av de 

uppdrag som man gör å rörelsens vägnar innebär att samla bevis för otrogenhet inom de egna 

leden. I ett fall är det exakt detta man ska göra då Tektus har misstankar angående vissa 

individer. Ett annat uppdrag innebär att söka upp och avrätta en avhoppare från rörelsen (Sister 

Gwyneth, skapare av The Truth of Nothing). Hur uppdragen sedan utspelas är upp till en själv som 

spelare. Man kan välja att göra exakt som Tektus har bett en att göra, vilket är det grymma 

alternativet. Eller väljer man istället en mer barmhärtig utväg, valet finns alltid. Det första 

intrycket man får av rörelsen när man närmar sig The Nucleus visar också vad som händer om 

man bryter mot ‘familjens’ regler. I detta fall är det två individer som har fått i uppdrag att 

bevisa sin trohet. Endast en har lyckats, den andra blir avrättad på plats framför ens ögon. 

Man lär sig tidigt att man ska vara försiktig och vara noggrann med att inte hamna på någons 

onda sida. Detta samt att inga våldsamheter gentemot medlemmar tolereras. Trots dessa 

negativa intryck man får av rörelsen och bristen på humanitet vid eventuella misstag, betonar 

Tektus att de inte är några religiösa fanatiker utan snarare helt enkelt är hängivna till sin tro och 

att de har ett tydligt mål vilket ska gör deras handlingar försvarbara.61 

3.3.2 Pillars of Community 

 

Rörelsen förespråkar alltså så spartanskt leverne som möjligt och ingen tillgivenhet för 

materiella ting eftersträvas. Medlemmarna man stöter på är alla trevliga, positiva och önskar 

att man ansluter sig till dem. Gör man det välkomnas man av alla. Rörelsen som sådan är alltså 

fredlig och välkomnande och om man väljer att lämna ombes man helt enkelt att sprida ordet 
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om rörelsen. Våld tas inte till förrän att man själv av någon anledning skulle göra det. 

Detsamma gäller stöld eftersom det går emot deras principer om ägande. Alla är även 

hoppfulla om att uppnå nivå två även om ingen av de närvarande medlemmarna verkar ha 

lyckats med detta än. Några högtflygande planer för rörelsen verkar inte finnas mer än att de 

vill expandera och utöka rörelsen eftersom det gynnar målet att återuppbygga ett gynnsamt 

samhälle.62 

3.3.3 The Cabot’s 

 

Den mentalitet som Lorenzo har fått efter att han blivit ’besatt’ av artefakten, som gjorde 

honom psykotisk och våldsam, visar att dessa krafter som han påverkas av gör att Lorenzo intar 

en negativ och våldsam karaktär. Jack nämner även, som det nämns tidigare, att de bevis som 

han hade sett från dessa väsen var rent av störande och skrämmande till utseende.63 Som ett 

konkret exempel på vad Lorenzo har blivit kan man långt senare efter att Cabot’s uppdragsserie 

har avslutats träffa på Lorenzo slumpmässigt ute i Commonwealth. Det sker då i anslutning till att 

han har dödat ett antal ghouls av den simpla anledningen att han är nyfiken på hur de fungerar. 

Man får då veta att dessa (döda ghouls) är inte de första som han har ’undersökt’ då han nämner 

att han tar alla tillfällen han kan.64 Man kan således konstatera att den etik som detta högre 

väsen förespråkar är av negativ natur eftersom de effekter som artefakten bistår med gör 

bäraren till en mordbenägen psykopat som saknar empati.  

3.3.4 The Dunwich Borers 

 

Då Ug-Qualtoth tar sig in i människor sinnen och manipulerar dessa till att utföra dåd efter hans 

vilja kan man konstatera att han strävar efter att förslava människor. Om målet är att ta över 

världen framgår inte av den information som går att finna men man kan anta att denna gud 

vill ha så många följare som möjligt. Eftersom följarna oftast är eller blir omvandlade till ghouls 

ledet det till att det ständigt sker en gallring av dessa följare då de oftast agerar aggressivt 

gentemot andra vilket leder till att människor tar till nödvärn och dödar ghouls när de ser dom. 

Det ska dock klargöras att alla ghouls inte tillber Ug-Qualtoth, utan att det snarare är människor 

som under tid blir förvandlade då de utsätts för den radioaktivitet som altare och kryptor 

avger.65 
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3.3.5 The Truth of Nothing 

 

Gwyneth lever alltså med tron att fler kommer att ansluta sig till henne och hennes rörelse. Hon 

vill sprida budskapet om Nothing i all välmening då hon anser att alla har rätt till den sanning 

som hon förespråkar. Till en början verkar hon väldigt säker på sin sak och tro och är 

övertygad om att det hon står för är sant. Dock vid interagerande i spelet är det tämligen enkelt 

att övertala henne om att hon har fel (om man som spelare har tillräckligt höga attribut för 

detta), att hon överreagerade när hon såg denna gamla bok från tiden innan kriget. Detta är 

något som man inte kan göra med någon individ som är del av någon annan rörelse. De går 

inte att övertala till att ge upp sin trosuppfattning som det går i detta fallet. Detta gör givetvis 

att seriositeten för denna rörelsen minskar då den främsta förespråkaren ger upp den så 

lättvindigt.66 

3.3.6 The Hubologists 

 

Som det nämns i ‘Gudsbild och kosmologi’ har The Hubologists högtflygande planer på att 

någon gång ta över och leda resten av hela mänskligheten. Det framgår dock inte hur detta 

ska gå till. De vill frigöra alla från plågandet av neurodynes och hjälpa resten att uppnå samma 

grad av upplysning och frihet. Det handlar således inte om att förslava någon. Dock är de 

samtidigt väldigt skeptiska mot andra människor och potentiella suppressors vilket inte gör den 

till en välkomnande rörelse. De är öppet fientliga mot alla som tycker annorlunda än de själva 

och fördömer en att krossas av ens egna falska sanningar om man motarbetar dem. Tanken 

men alignment visar även att de uppmuntrar ett självskadebeteende om man vill stiga i graderna. 

Det krävs uppenbart mycket tillit från för att man ska tillåtas att lämna rörelsen och då är det 

endast för att missionera. Man är tydligt försiktig med vem man delar information med. Det 

är därför en tudelad bild som ges av deras politik och det är upp till var och en att avgöra hur 

man vill ställa sig till den.67 

 

Återigen ser man likheter mellan The Hubologists och The Church of the Children of Atom. De är 

båda skeptiska gentemot utomstående, dock varierande aggressiva. Båda föredrar även en 

skadlig livsstil innehållande radioaktivitet. De har båda en plan för hur de vill ’hjälpa’ 

mänskligheten. Hur denna plan ser ut varierar dock då den ena vill öka antalet medlemmar 

genom tvångskonvertering och beskjutning av strålning samtidigt som den andre vill göra 

människor fria, dock genom att utsätta dem för skadliga mängder radioaktivitet för att rensa 
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dem från påstådda skadliga själar. Ur detta perspektiv är dessa två rörelser inte så olika 

varandra trots allt. De skiljer sig dock från de andra rörelserna som inte har en lika väl 

utarbetad plan för resten av mänskligheten. Guden Ug-Qualtoth som nämns i The Dunwich Borers 

har förmodligen en liknade plan då han sysslar med att manipulera människor.  

 

Den rörelse eller livsåskådning med mest fredlig politik är förmodligen Pillars of Community då 

de faktiskt verkar genuint lyckliga och inte har något emot utomstående. Även The Truth of 

Nothing har potential att växa och bli en fredlig rörelse.  

 

Eftersom återigen The Cabot’s med sin alternativa skapelseberättelse inte nämner något om 

eventuella framtidsplaner eller politik i allmänhet skiljer de sig från alla andra rörelser.   

3.4 Religionsbruk 

3.4.1 The Church of the Children of Atom 

 

Beroende på vilken av församlingarna inom The Church of the Children of Atom man stöter på 

först i Commonwealth får man antingen ett positivt eller negativt intryck. Den fredliga 

församlingen belägen i The Glowing Sea ger intrycket att det är en rörelse med fredliga avsikter 

och därmed positivt religionsbruk. De andra församlingarna, som från första stund är 

aggressiva utan några möjligheter för medlande, avskräcker en snarare från ytterligare 

beblandning med denna typ av människor. I Far Harbor får man som sagt en bättre bild av 

rörelsen, dess historia och framtid. Flera av de medlemmar man pratar med säger att de anslöt 

sig till rörelsen på grund av de ogynnsamma förhållandena på ön. En del för att de sökte 

gemenskap och skydd samtidigt som vissa helt enkelt för att de fann tron. Rörelsen 

grundläggande principer är att hjälpa människor som söker olika former av trygghet, något 

som religion enligt många i grunden handlar om. I detta avseende har man framställt religion 

i spelet som något positivt, bra religionsbruk. Sedan finns det den negativa prägeln som High 

Confessor Tektus sätter på rörelsen. Han har lett in alla på spåret att målet med rörelsen är att 

förgöra kättare och få dem att räta in sig i leden. Han använder tron som maktmedel för att 

styra människor att utföra hans vilja, något som istället är negativt religionsbruk. I detta fall 

förekommer alltså både positivt och negativt religionsbruk vilket visar att grundprincipen med 

en rörelse kan ha goda avsikter men att den sedan kan bli manipulerad och styrd mot ett 

negativt håll eller mål.   
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3.4.2 Pillars of Community 

 

Det är tydligt att Brother Thomas har skapat rörelsen endast för att kunna lura av naiva 

lyckosökare deras ägodelar för att gynna sig själv. Även om detta är fallet har ändå rörelsen 

och dess syfte lockat ett flertal individer som har tagit till sig rörelsens budskap och lever nu 

efter dess principer. Detta gör att rörelsen faktiskt fyller en religiös funktion även om det inte 

gäller Brother Thomas själv. Brother Thomas använder alltså religionen för egen vinning och 

missbrukar dess funktion vilket är negativt religionsbruk. Dock delar inga andra av 

medlemmarna denna vetskap, om det ursprungliga motivet bakom rörelsen, utan de lever 

fortsatt positiva och hoppfulla efter dess principer, vilket istället kan ses som det korrekta 

syftet bakom en rörelse eller religion. I detta fall går detta alltså att finna både positivt och 

negativt religionsbruk.68  

3.4.3 The Cabot’s 

 

Den bild som man får av denna livsåskådning är långt ifrån positiv. Artefakterna är främmande 

och av skrämmande karaktär. De ’upplysta’, som får ta del av denna form av livsåskådning, 

blir psykotiska och förlorar sitt sinne för empati. Detta är återigen ett exempel på hur 

religionsbruk kan användas för att skapa en negativ atmosfär i form av skrämmande och 

mörka företeelser. Det ska dock nämnas att det i det här fallet är oklart om det handlar om en 

religiös rörelse eller en alternativ livsåskådning men principen är detsamma.  

3.4.4 The Dunwich Borers 

 

Bilden som ges av Ug-Qualtoth är att han är en ond, mörk och tämligen grym gud, som nämnts 

tidigare, manipulerar människor till att dyrka honom. Detta är ett tydligt exempel på hur 

religion kan användas för maktmissbruk och att religionen i det här fallet har en negativ 

funktion. I det här fallet används religion dock för att tillföra en viss mystik till spelet, med en 

negativ underton, vilket har en funktion i sig.   

3.4.5 The Truth of Nothing 

 

Den budskap som Gwyneth förmedlar är en alternativ sanning bland många andra. Syftet 

bakom budskapet är gott och den grundläggande tanken bakom det hela verkar vara att skapa 

trygghet genom att svara på en av de vanligaste livsfrågorna, vilken plats människan har i 

universum. Religionsbruket i det här fallet är positivt men fallet i sig visar även vilka svårigheter 
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en ny rörelse kan ställas inför. Gwyneth lever under dödshot, eftersom hon enligt The Children 

of Atom är en avhoppare och kättare, samt ens egna roll är ursprungligen att söka upp och 

avrätta henne. Detta visar vilken icke-acceptans som kan finnas mellan olika rörelser samt hur 

pass långt man kan vara villig att gå för att förhindra nya konkurrerande livsåskådningar. 

3.4.6 The Hubologists 

 

Denna rörelse ger även en tudelad bild av hur religionsbruket har gått till. De vill rädda 

mänskligheten genom sina stora slutgiltiga planer, vilket är positivt. Dock är de samtidigt 

skeptiska mot utomstående, även i deras egna led, tillbakadragna och förespråkar umgänge 

endast med likasinnade. I kombination med att de förespråkar skadliga beteenden får man 

spontant intrycket att det handlar generella sekteristiska beteenden när man interagerar med 

vissa av medlemmarna. Det finns således både positiva och negativa sidor med denna rörelse 

vilket återigen visar att religionsbruk kan användas genom att kombinera goda och onda ting 

och inte endast handla om det ena eller det andra.  

 

Det visar sig att samtliga av de berörda rörelserna på åtminstone något sätt visar exempel på 

hur religion kan användas i negativ mening. I flera fall handlar det om användande av 

maktmissbruk eller att rörelsen har ett ont syfte. Det är denna typ av användning som 

Bainbridge lyfter i den tidigare forskningen. Att alla rörelserna har någon form av negativ 

prägel är alltså gemensamt för alla men i vissa finns det både negativa och positiva tendenser. 

Till dessa kan man räkna The Hubologists , The Church of the Children of Atom, Pillars of Community 

och The Truth of Nothing. Det som är gemensamt för dessa rörelser, även om de i någon mån 

har en negativ funktion, är att de fortfarande fyller funktionen att de hjälper människan att 

finna en mening i livet och därmed fyller de samtidigt en positiv funktion. Den enda av 

rörelserna som är negativ och ond rakt igenom verkar var religionen som dyrkar Ug-Qualtoth.   
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4. Diskussion och slutsats 

 

Det är och har varit intressant att analysera hur religion och rörelser har förekommit i Fallout 

4 eftersom det bjuder olika typer av religioner som man aldrig har stött på tidigare. I dagens 

läge är det dock inte ovanligt att man kan stöta på rörelser som ter sig minst lika ovanliga, och 

vi vissa fall konstiga, som de man stöter på i spel. Analysen av alla de olika rörelserna har lett 

till ett övervägande tillfredställande resultat där man tydligt kan se vardera rörelses gudsbild, 

organisation och så vidare. De fallen som är mindre tillfredställande är framförallt The Cabot’s 

och The Dunwich Borers eftersom det inte går att utläsa överdrivet konkreta fakta om dem. Jag 

skulle inte dra det så långa att kalla det ett icke-resultat men det hade känts betryggande att få 

veta de verkliga sanningarna bakom dessa två och få en komplett bild av alla rörelser i Fallout 

4. Dock måste man lämna lite åt fantasin och något som är upp till var och en att spekulera i 

antar jag. 

Även om rörelserna som beskrivs tidigare håller olika standarder när det kommer till gudsbild, 

organisation, politik och så vidare kan man inte undgå att se att ingen av dem faktiskt är en 

skriftreligion. The Truth of Nothing skulle kunna anses vara en eftersom Gwyneth blev upplyst 

efter att hon har läst om atomens uppbyggnad i en gammal skrift (förmodligen en gammal 

lärobok) från innan kriget. Dock baseras inte hennes trosuppfattning direkt på något som kan 

ha stått i boken utan den har endast fått henne att inse att tron på Atom är falsk, därför kan 

inte hellerden rörelsen räknas som en skriftreligion. Alla rörelser praktiseras alltså endast 

genom verbala och praktiska praktiker utan att ha någon teoretisk förankring. Om man väljer 

att titta närmare på Fallout 3 och The Dunwich Borers kommer man dock att upptäcka att det i 

det fallet faktiskt förekommer en bok som har stark anknytning till Ug-Qualtoth. Dock 

förekommer inte denna bok alls i Fallout 4 och därför har den detaljen utelämnats ut 

undersökningen.    

Av all den mystik som spelet bjuder på finns det även en hel del teorier som florerar kring 

diverse fenomen. Ett av dessa är exempelvis The Mother of the Fog. Enligt The Church of the 

Children of Atom är det ett väsen som är lika övernaturlig som Atom själv men många fans anser 

att hon bara är en vanlig människa i spelet som smyger omkring och indirekt påverkar rörelsen 

på ön Far Harbor. Det jag vill säga med detta är att det förekommer en hel del oklarheter i 

spelet kring bland annat rörelserna vilket stundvis har gjort det svårt att analysera. Detta är 

dock en svårighet som endast har setts som en utmaning och inte har utgjort något större hot 

mot undersökningen. 
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Det visade sig vara en intressant variation rörelser som fanns i spelet vilket resulterade i att 

undersökningen i sin tur bygger på ett varierande material. Hade undersökningen bestått av 

sex ungefär likadana rörelser hade resultatet förmodligen sett mer komplett ut men tämligen 

trist. Nu har det istället handlat om rörelser med varierande antal medlemmar, olika syften och 

bakgrunder med mera som man tydligt kan ställa mot varandra för att belysa skillnader och 

likheter. Exempelvis är det inte minst intressant att ställa en så väl utvecklad rörelse som The 

Church of the Children of Atom mot den tämligen diffusa Truth of Nothing som i första stund inte 

verkar handla om något alls men som senare ter sig mer invecklad än vad man först trodde. 

Just The Truth of Nothing exemplifierar enligt mig på ett tydligt sätt även vilka eventuella 

svårigheter en ny religiös rörelse kan ställas inför. Som undersökningen visar är det exempelvis 

inte många rörelser som ser positivt på andra konkurrerande rörelser. 

Jag valde att även, dock på ett översiktligt sätt, visa hur religion används inom populärkultur 

och som det konstateras tidigare är det ofta med en negativ undermening. Även om det låter 

förargligt kanske det helt enkelt är på så vis att religionen får ta rollen som boven i dramat för 

att skapa intresse, även om den absolut inte förtjänar den rollen? Religion har ju för många 

mycket mer att ge än att vara roten till ondska i en berättelse. Ska man vara ärlig kan man ju 

dock konstatera att Pillars of Community¸som verkar vara den fredligaste av de berörda 

rörelserna, inte heller var lika intressant att analysera jämfört med exempelvis The Hubologists. 

Den negativa roll som religionen får spela har alltså en funktion.  

I samband med analysen kan man inte heller undgå att se vissa likheter med rörelser som man 

stöter på i verkligheten. The Hubologists var enligt mig extra tydlig med referenser av detta slag. 

Deras tankar om att åka till andra planeter för att förenas med sin gud The Star Father påminde 

i viss mån om Mormonkyrkans ideologi samtidigt som deras stora plan om att i slutändan 

härska över mänskligheten påminde om Jehovas Vittnens domedagsprofetia. Dessutom 

påminde deras organisation i stora drag om Scientologin som också kostar pengar för 

medlemmarna och samtidigt inte delger samma information till alla med lägre grader. Så även 

om rörelserna ofta verkar handla om unika trosuppfattningar finns det även de som påminner 

om rörelser som vi stöter på i vår vardag. 

Efter att ha grävt djupare inom detta ämne och spenderat i skrivande stund cirka 400 timmar 

i Fallout 4 ställer jag mig den, åtminstone för mig, intressanta frågan varför religion och annan 

mystik förekommer i sådan bred grad i diverse spel och populärkultur? Vi går mot ett alltmer 

sekulariserat samhälle där det religiösa inte är lika attraktivt längre och därmed kan man tycka 

att intresset för religion i populärkultur därmed borde minska. Att detta dock inte sker är 
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intressant men att fastställa vad det beror på är svårt. Kan det vara så att vi behöver något som 

sätter extra krydda i film, böcker och spel med mera och att religion och mystik är det bästa 

vi har till hands? Kanske. Kanske kan det helt enkelt vara så att förekomsten av religion i just 

detta fallet beror på att spelet utvecklades i USA där sekulariseringen inte är lika utbredd där 

som här i Sverige? 

Som det nämns i tidigare forskning kan religion i spel i dagens läge mäta sig med religion i 

verkligheten, rent intressemässigt. Som det även nämns kan detta både vara positivt och 

negativt. Den positiva delen är bland annat att människor faktiskt kan uppleva religion på ett 

närmare plan och på ett konkret sätt och därmed uppleva det härliga som det innebär. Det 

negativa är att det samtidigt kan locka fram det mörkaste hos människor. När man ställer en 

person inför flera olika val finns det oftast bättre och sämre lösningar. I spelvärlden handlar 

det även ofta om barmhärtiga och grymma lösningar. Dessa val brukar ha tendenser att testa 

spelaren. Det finns nämligen i spel, inte minst i Fallout 4, en karaktär som finns med i alla spel. 

En karaktär som själv sätter agendan och tvingar alla andra att rätta sig därefter. Den här 

karaktären skyr inga medel för att lyckas med sitt uppdrag eller nå framgång. Samma karaktär 

kan hävda att den agerar utefter allas bästa men som i själva verket sätter sig själv och sina 

egna intressen främst. Den här karaktären, är du.   
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5. Didaktisk prägel 

Uppsatsens didaktiska prägel har i viss mån redan introducerats då det redan i inledningen 

flyktigt tas upp vilket stigande intresse ungdomar har för datorspel. Detta redan stora intresse 

tros även öka ytterligare under de kommande åren eftersom dator- och tv-spel redan är en 

stor del av ungdomars liv. Som populärkultur har dator- och tv-spel i dagsläget en minst lika 

stor roll som film eller musik etc. Ofta är de även beroende utav varandra med tanke på att 

även spelmusik är något sim intresserar många.  I dagsläget kan man gå på konserter som är 

helt fokuserade på musik som ursprungligen kommer från olika spel. På vilket sätt är då dator- 

och tv-spel relevant för religionskunskapsundervisningen? Först och främst kan man 

konstatera att det kan ses som ett bra verktyg när det kommer till arbetet med ungdomar då 

det, som sagt, är ett stort intresse för många. Det är just detta som gör spel relevant för 

religionskunskapsundervisningen, där tanken är att läraren ska undervisa om olika 

livsåskådningar samt själva lära sig om elevernas världsbilder. Likväl som att kultur och media 

kan användas i skolarbetet kan även dator- och tv-spel användas för att exempelvis antingen 

lära ut på ett annorlunda sätt eller lära ut annorlunda saker.69 

Inom diskussionen angående spel och religionskunskapsundervisningen sker detta ofta en 

grav generalisering och man nämner ofta spel i allmänhet. Det är därför viktigt att klargöra att 

prata om spel i allmänhet är lika diffust som att prata om böcker i allmänhet. Precis som det 

finns en stor variation på böcker som är mer eller mindre passande i en skolmiljö, finns det 

även spel som är mer lämpande än andra och vice versa. Det är därför viktigt att konkretisera 

vilken typ av spel man syftar på när man vill kombinera detta med undervisning.70 De flesta 

av oss kan förmodligen hålla med om att det inte skulle tillför speciellt mycket nytta för 

eleverna att sitta och spela FPS-spel (First Person Shooter games) bara för att de är historiskt 

inriktade. Det handlar om att hitta en medelväg mellan spel som kan vara intressanta samtidigt 

som de tillför någon form av nytta och funktion.  

Detta leder oss vidare till hur man ska förhålla sig mot alla typer av spel. Detta finns det inget 

klart svar på eftersom det utöver den stora variationen av spel samtidigt finns de som är mer 

skadliga än andra. En del spel är alldeles för våldsamma för att de ska kunna användas i 

skolmiljö och det är därför essentiellt att man som lärare tar hänsyn till de åldersrestriktioner 

som finns på spel. Man ska även när man behandlar spel tänka på barn och ungdomars bästa.  

                                                             
69Towards a European Perspective on Religious Education, Towards a European Perspective on Religious Education: 
the RE research conference March 11-14, 2004, University of Lund, Artos & Norma, Skellefteå, 2004, s. 256-257 
70 Towards a European Perspective on Religious Education, 2004, s. 257, 262-263 
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Detta ämne går att diskutera i mycket större omfattning än vad som ska lyftas här i denna 

uppsats. Man kan dock konstatera att det absolut går att kombinera nytta med nöje när man 

pratar om spel i religionskunskapsundervisningen. Det viktiga är konkret visa elever, och inte 

minst andra lärare, vilken nytta spel kan ha som verktyg. Hur detta sedan ska gå till i praktiken 

är upp till var och en, det är ett område som är fritt fram för att upptäckas.    
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