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Abstract 

Denna uppsats utforskar hur karaktären The Doctor kan återberättas om och om igen 

utan att behöva börja om på nytt. I en film och TV-landskap fylld av adaptioner som tar 

tidigare verk och återskapar det från grunden så har TV-serien Doctor Who adapterat 

sig själv utan att övergett sitt förflutna. Historien finns alltid kvar, även efter ett flertal 

adaptioner. Uppsatsen kollar närmare på hur Doctor Who kan överleva i över ett halvt 

decennium och fortfarande vara relevant för tittarna genom dessa adaptioner, men 

serien har en lång och komplicerad historia så för att simplifiera det så kommer den att 

fokusera på de första tio åren som är ansvarig för fastställandet av seriens odödliga 

karaktär och oändliga berättelse. Det innebär tre skådespelare som tog an 

huvudkaraktären inom den tiden och etablerade vem karaktären var och vad som gjorde 

honom speciell i TV-landskapet. 

 

 

Nyckelord: Adaption, förändring, inkarnation, karaktär 
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1.0 Inledning 

Vad gör en odödlig karaktär? Varför fängslas vi av karaktärer som har existerat i många år 

och har återberättats om och om igen? Varför blir de aldrig gamla och eventuellt upphör att 

vara populära? En karaktär är vår väg in till berättelserna och världen de tar plats i. Ibland kan 

det vara en osannolik karaktär i vår egen värld, och ibland kan det vara en sannolik karaktär i 

en utomjordisk värld. Vad det än är så är det något som håller en karaktär vid liv hos tittarna 

genom åren och det är väldigt sällan att fiktiva karaktärer uppnår en sådan status. Tittar man 

igenom åren av fiktion finns det en möjlig korrelation mellan många av de karaktärer som nu 

klassas som odödliga. De flesta odödliga huvudkaraktärer är hjälten i deras berättelser, men 

många sägs huvudsakligen vara något annat. Sherlock Holmes är en hjälte, men 

huvudsakligen en detektiv. Han är oftast hjälten i sina berättelser och kan ses som en 

synonym till den klassiska fiktiva detektiven och publiken föll för hans unika inblick på 

detektivarbetet. Han är inte bara en man som råkar vara en detektiv, han är en detektiv som 

råkar vara en man. Han är den ultimata detektiven. James Bond är hjälten, men först och 

främst den ultimata detektiven. Nästan ingen odödlig karaktär som återspelas om och om igen 

är först och främst en hjälte, förutom kanske en. 

Av Storbritanniens alla bidrag till listan av odödliga fiktiva karaktärer finns det en som kan 

vara den mest unika av dem alla. En odödlig karaktär med möjligtvis fler berättelser än någon 

annan och som kanske representerar den allra viktigaste huvudkaraktärstypen i fiktion. I 

Doctor Who är huvudkaraktären, vid namn The Doctor, den ultimata hjälten. När Steven 

Moffat, en manusförfattare av BBCs Sherlock och Doctor Who frågades om hur viktig The 

Doctor är så svarade han: 

“Heroes are important. Heroes tell us who we want to be but when they made this particular hero they 

didn’t give him a gun, they gave him a screwdriver to fix things. They didn’t give him a tank or a 

warship or an X-Wing, they gave him a call box from which you can call for help, and they didn’t 

give him a superpower or a heat-ray, they gave him an extra heart. And that’s extraordinary. There 

will never come a time when we don’t need a hero like The Doctor.”  

– Steven Moffat (2013, 0:20) 
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1.1 Bakgrund 

Den 23 november 1963 visades första avsnittet av en brittisk science fiction-serie på kanalen 

BBC. Programmet hette Doctor Who och var menat att fylla en tid ur britternas 

lördagseftermiddag när familjen samlas runt tv:n för att titta på en av de två kanalerna som 

fanns på den tiden. Programmet behövde kunna underhålla hela familjen och säkerställa att 

den skulle återvända varje lördagseftermiddag för att se vad som skulle hända härnäst. 

Familjen i tv-soffan skulle transporteras bakåt och framåt i tiden, till olika världar och 

möjligtvis även lära sig något om historia och vetenskap. Programmets premiss var enkel, en 

utomjording med mänskligt utseende som kallar sig själv The Doctor reser i tiden med ett 

antal vänner och bevittnar historiska händelser eller främmande varelser. När The Doctor når 

slutet av sitt liv, har karaktären möjligheten att förändra sitt utseende och bli som en helt ny 

person, redo för nya äventyr och nya vänner. Med hjälp av det så har programmet producerat 

851 tv-avsnitt spridda över 37 säsonger, fyra filmer, 742 radiopjäser, över 500 böcker och 

serietidningar, 14 tv-spel, ett dussin dokumentärer, fyra spinoff-serier och runt 70 kortfilmer 

och allt fortsätter att produceras än idag. 

Genom åren har serien genomgått ett antal förändringar, både framför och bakom kameran. 

Doctor Who har utvecklat, adapterat och förändrat sig själv om och om igen, men alltid 

lyckats överleva helt nya epoker med en helt nya stilar på formatet. Familjerna samlades 

fortfarande framför tv-soffan varje lördag för att titta, även fast den serien de först blev 

intresserad av inte längre liknar sig själv. Det här var inte bara att börja om en franchise på 

nytt som för andra odödliga karaktärer som Sherlock Holmes, det här var fortfarande exakt 

samma serie, bara med en helt ny skådespelare i huvudrollen i form av en helt ny inkarnation 

av karaktären. Även med en ny skådespelare i huvudrollen med ett helt annat sätt att spela 

karaktären och helt nya biroller så har serien överlevt trots att tiderna har förändrats. Man kan 

egentligen se alla olika epoker av serien som en adaption av grundidén, trots att Doctor Who 

aldrig har haft en omstart på det sättet adaption ofta antyder. Om The Doctor träffar en 

karaktär för första gången, så kommer The Doctor aldrig att träffa den karaktären för första 

gången igen, till skillnad från till exempel Sherlock Holmes som har träffat sin ärkefiende 

Moriarty för första gången om och om igen i nya dramatiseringar av samma berättelser. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur en tv-serie och specifikt en huvudkaraktär har lyckats 

överleva en lång tid med samma premiss och grundidé. När så många adaptioner börjar om 

helt från början, varför kan Doctor Who behålla sitt förflutna och ändå överleva stora 

förändringar? Vilka steg togs för att försäkra seriens överlevnad? Det är en fråga som inte går 

att ge ett enkelt svar och det är en intressant fråga att undersöka för det finns inte riktigt någon 

annan serie som har utvecklat sig själv på samma sätt. Min första frågeställning blir därför; 

● Hur etablerades The Doctor i seriens tio första år? 

Karaktären The Doctor är varför programmet fortfarande existerar. I fiktion så är det svårt att 

hitta en annan karaktär som har haft huvudrollen i lika många berättelser officiellt licensierad 

av rättighetsägarna. I Stjärnornas Krig och Star Trek går det att berätta olika berättelser från 

perspektivet av hundratals olika karaktärer, i Doctor Who är det nästan bara The Doctor. 

Något sådant går bara med en karaktär som kan fortsätta vara relevanta även många år senare. 

Med denna frågeställning kommer jag att undersöka kärnan i karaktären som etablerades 

genom de tre originella inkarnationerna under programmets första tio år då det var där 

grundarbetet gjordes. Min andra frågeställning handlar mer om serien själv; 

● Hur har serien Doctor Who anpassat sig till förändring för att hålla sig i liv? 

Det är inte bara en huvudkaraktär som kan vara odödlig för att en serie ska hålla sig vid liv i 

över ett halvt decennium, personerna bakom serien måste klara av att förändras med 

karaktären och anpassa serien till samtiden. Här vill jag specifikt undersöka hur serien har 

utvecklats för att kunna anpassa sig med nya stilar på formatet. 

● Hur anpassar man en ny inkarnation av en karaktär och serie till dess förflutna? 

Med ålder så kommer förändring, det är väldigt sällan att något eller någon håller sig lika 

relevant utan någon form av förändring här och där. Fast utan något spår av vad som fanns 

innan finns det ingen riktig utveckling, då är man bara tillbaka på första steget. Så hur har de 

två epokerna som följde början för Doctor Who och The Doctor använt sig av den första 

epoken för att adapteras till något nytt? 
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1.3 Urval 

Doctor Who har haft en lång och komplicerad tid på tv, något som inte går att sammanfatta i 

en uppsats utan att göra det för ytligt. Med över ett dussin huvudskådespelare som har antagit 

sig rollen av The Doctor går det att separera serien till lika många epoker. Jag har därför valt 

att avgränsa undersökningen till de tre första vilket motsvarar lite över tio år med huvudfokus 

på karaktären själv. Under de här epokerna så etablerades karaktären som de följande 

skådespelarna använde sig av som mall för att utveckla deras egna inkarnationer. Varje epok 

går att fördjupa sig i, men eftersom att uppsatsen handlar om etablering och förändringen som 

garanterade The Doctor och Doctor Whos överlevnad så vill jag titta närmare på vad som 

utvecklades för att hålla serien relevant. Till exempel är det viktigt att undersöka vilka 

drastiska förändringar som togs för att föra programmet från ett årtionde till ett annat. 

Epokerna som valts ut har namngetts baserat på vad som sammanfattar dem bäst i enlighet 

med den analys som följer. 

1963 - 1966 An Adventure in Space and Time, Första skådespelaren i rollen William 

Hartnells epok om Doctor Whos födsel och alla försök att göra sig hemmastadd i TV-

landskapet som det såg ut då. 

1966-1969 Time’s Change, And So Must I, Andra skådespelaren Patrick Troughtons epok om 

seriens första enorma adaption med en helt ny personlighet i huvudrollen och ytterligare 

etablering av vem karaktären The Doctor är. 

1970-1974 Reverse the Polarity, Tredje skådespelaren Jon Pertwees epok där serien omvände 

hela premissen och förvandlade Doctor Who till något helt annat för att välkomna 70-talet och 

stå upp gentemot dyrare sci-fi serier som Star Trek. 

 

1.4 Metod och Material 

Uppsatsen kommer att vara en adaptionsanalys med syftet att undersöka huruvida Doctor 

Whos huvudkaraktär förändras när nya personer tar över rollen och serien. Analysdelen 

kommer att fokusera på en översiktlig blick av varje epok jag har avgränsat mig till och se 

vad de har valt att behålla och vad de har valt att förändra. Det sker i en kronologisk 

redogörelse där jag dels tar upp innehållet i epoken och även produktionsaspekterna. 
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Adaptionsanalysen kommer vara medverkande, men huvudsakligen behöver jag etablera vad 

det är som adapteras när Doctor Who genomgår en förändring efter den första epoken. Det 

betyder att den första delen av analysen är mer grundläggande för vart själva serien började, 

så de följande två delarna kan fördjupa sig mer i adaptionens process. Det här betyder insikter 

till både hur adaptionen gick till i berättelsen och vad som gjordes av produktionsteamet 

bakom kulisserna. Det har inte bara att göra med vad som händer i själva serien, utan varför 

de besluten togs av skådespelarna och producenterna. Det krävs för att förstå hur The Doctor 

som karaktär etablerades och hur serien utvecklades då så mycket av serien är helt beroende 

på vad som föregicks bakom kulisserna. Varje sorts förändring i Doctor Who är en slags 

adaption på vad som fanns innan så det kommer finnas genomgående exempel av vad som 

förändras och vad som behålls. 

För att få en insikt i hur adaptioner fungerar generellt har jag valt att använda mig av 

forskaren och litteraturkritikern Linda Hutcheon och hennes bok A Theory of Adaptation 

(2008) för att kunna koppla en mer generell slags adaption till Doctor Whos unika berättande. 

Med The Doctors utveckling som gjorde karaktären odödlig i publikens ögon kommer jag 

även att använda mig av manusförfattaren Syd Fields bok The Screenwriter’s Problem 

Solver: How to Recognize, Identify, and Define Screenwriting Problems (2006) och 

manusförfattaren och manusläraren John Trubys bok The Anatomy of Story (2008), för att se 

hur karaktären har förändrats med tiden jämfört med hur de anser att karaktärer borde 

utvecklas. 

Som hjälp för att ge en kontext till miljön och tankesätten bakom epokerna kommer 

medieläraren Richard D. Carriers (2017) serie av videoessäer Dr Who Review, Part 2-4 att 

användas för att få en överblick över skådespelarna och producenternas influenser och vissa 

höjdpunkter i deras epok. Mycket av elementen i Doctor Who finns där på grund av 

budgetproblemen som serien fann sig i på den tiden, och gör det viktigt att veta om för att 

kunna undersöka seriens och huvudkaraktärens överlevnad ordentligt. All information Carrier 

delar med sig har jag hört och läst om i intervjuer och andra medier i flera år från många olika 

källor jag inte kan minnas längre, fast nu finns allting äntligen koncist på en enda plats. 
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2.0 Tidigare forskning 

2.1 Generell Adaption 

En adaption är ett sätt för filmer, tv-serier, böcker, m.m. att använda sig av tidigare verk som 

redan har en stor publik för att skapa nya kommersiellt framgångsrika verk. Litteraturkritikern 

Linda Hutcheon (2012, s. 170) beskriver adaption som ett återskapande av ett konstnärligt 

verk. Till exempel kan böcker adapteras till manus och vidare till film, en text kan översättas 

till teater och teater till en film. Hon nämner även vad adaption inte är, och vissa 

begränsningar i vad som egentligen är en adaption: Korta stycken som liknar ett tidigare verk 

utan att nödvändigtvis nämna eller upprepa någonting från originalet, eller bitar av ett 

musikstycke, kan inte räknas som en adaption av det originella materialet. En adaption är ett 

fullt återskapande av ett tidigare verk. Istället för att skapa något nytt och riskera att 

misslyckas kan man istället återberätta verk som redan har funnit en publik. Det kan enkelt 

ses som något negativt av många andra om det inte görs rätt. Hutcheon (2008) själv skriver att 

regissören av Harry Potter och de vises sten Chris Columbus en gång sa att han var orolig 

över hur arga personerna som läste boken skulle bli om filmen inte var tillräckligt trogen till 

det dem älskade. Att adaptera något är en svår väg att ta, men gör man det rätt så kan det bli 

en mycket mer kommersiellt framgångsrik produkt än vad en originell idé hade varit. 

Hutcheons teori är användbar för analysen för att förstå generella typer av adaptioner som 

man kan koppla till Doctor Whos egna sätt att adaptera sig själv. 

Filmadaption har varit populärt sedan filmens skapelse för över hundra år sedan. I 

filmanalytikern Patrick Willems videoanalys om Hollywoods allmängods Robin Hood, King 

Arthur, and Hollywood’s Problem with Public Domain Properties (Willems, 2018, 13:10) 

pratar han om hur ofta filmbolag använder sig av framgångsrika verk de inte behöver betala 

rättigheterna till, och hur ofta de gör det istället för att skapa något nytt. Willems nämner även 

hur viktigt det är att behålla kärnelementen som gjorde originalet så berömt om man hoppas 

på att göra en ny version som kommer uppskattas. Om adaptionen är tänkt att vara en radikal 

förändring från originalet tycker Willems (2018, 12:55) att det är viktigt att publiken kommer 

ihåg den traditionella versionen av verket. Det kommer inte uppskattas som en radikal 

förändring om ingen kommer ihåg vad den klassiska berättelsen var. Andra versioner av 

samma berättelse behöver fortfarande kunna likna originalet. Willems (2018, 10:40) 

exemplifierar med Christopher Nolans Batman-trilogi som oftast används som ett exempel av 
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en radikal adaption av Batman, men även den trilogin har fortfarande Bruce Wayne i en 

superhjälte-persona, serietidningsskurkar som Jokern och Bane, och motivationerna bakom 

alla karaktärers beslut är likadana som innan. Trilogin matchar fortfarande publikens bild av 

vad Batman är. Jämförelsevis pratar Willems (2018, 10:57) om Ridley Scotts Robin Hood 

film från 2010 och hävdar att Robin Hood inte ens har det namnet i filmen. Karaktären är inte 

en person som står utanför lagen och karaktären bor inte i Sherwood skogen. Istället för att 

stjäla från de rika för att ge till de fattiga så slåss han mot den Franska invasionen med den 

Engelska armén. Sheriffen av Nottingham finns inte och Prins John är inte en skurk. Förutom 

att han heter Robin och använder en pil och båge finns det inte många likheter med vad 

publikens bild av Robin Hood är. Bara fyra år senare 2014 gjorde Doctor Who ett Robin Hood 

avsnitt, komplett med Robin Hood, sheriffen av Nottingham och alla andra detaljer folk 

känner till, och det fungerade för att det var väldigt likt vad publiken känner till om det 

ursprungliga verket. 

2.2 Doctor Who och Adaption 

Doctor Who är generellt en annorlunda form av adaption för serien och karaktären är alltid en 

direkt fortsättning av det som hände innan, men förändrar sig själv ändå precis som en 

adaption med den nya skådespelaren som har olika idéer än föregångaren. Ibland radikalt, 

ibland traditionellt. 

 I Not Some New Man: The Hidden Pattern Behind the Doctor’s Regenerations, en artikel av 

kolumnistförfattaren Emily Asher-Perrin (2017), föreslår hon att The Doctors adaption 

anpassar sig efter sina tidigare triumfer och misslyckanden varje gång. Om det var något som 

inte riktigt fungerade i en tidigare inkarnation kan den nya antingen hålla sig till något som 

har fungerat eller försöka återskapa det som inte fungerade men på ett nytt sätt. Jag har 

blandade åsikter om hennes tankar övergripligt sätt då vissa av hennes exempel känns som att 

pressa en fyrkant in i ett hål formad som en triangel för att hennes teori ska fullständigt 

fungera, jag tror ett citat från The Doctor själv förklarar det bäst när The Eighth Doctor än 

gång nämnde att människor alltid ser mönster i saker även där de inte finns:  

THE DOCTOR: I love humans. Always seeing patterns in things that aren’t there. 

Doctor Who TV-Movie (1996, 49:58) 
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Jag tycker dock att det är intressant att tänka sig att manusförfattarna undermedvetet ibland 

lyckas använda sig av föregångarens karaktärsbåge och ta det ett steg längre för att bygga 

nästa båge. Om föregångaren började som en bitter gammal man som inte brukade hamna i 

trubbel och slutade som en omtänksam och smått tokig person så är nästa inkarnation nästan 

fullkomligt en clown både i stil och personlighet och hamnar nästan alltid i trubbel. Doctor 

Who har även adapterat ett antal tidigare verk till nya avsnitt. Med tillgång till all tid och rum 

i universumet finns möjligheten för alla möjliga sorters berättelser. Marcus Harmes (2014, s. 

xi) nämner ironin med vissa repliker i serien, som till exempel i ett avsnitt vid namn The 

Gunfighters, en berättelse som tar plats i vilda västern med alla klyschor som går att finna i 

liknande filmer, som The First Doctor själv kommenterar; 

THE DOCTOR: You know, you’re fast becoming a prey to every cliché-ridden convention of the 

American West. 

The Gunfighters, The OK Corral (1966, 21:55) 

Den mest klassiska västernfilmen någonsin Den gode, den onde och den fule hade till och 

med premiär på biograferna samma år. Doctor Who lånar ibland från andra verk, men alltid 

med tillräckligt många nya idéer och vändningar så att det blir någonting nytt. Seriens mest 

framgångsrika epok 1975-1977 är känd för hur många klassiska skräckhistorier dem 

anpassade till Doctor Who avsnitt. Mary Shelleys skräckroman Frankenstein blev The Brains 

of Morbius i Doctor Who. John W. Campbells science-fiction-kortroman Who Goes There? 

blev The Seeds of Doom i Doctor Who, och ett par år senare blev det filmen The Thing av 

John Carpenter. Det finns många texter om Doctor Who som har skrivits med åren, men inte 

många som är helt relevanta för denna uppsats utöver händelser inom epokerna själva, de 

flesta behövs inte för analysen  

 

3.0 Teori 

3.1 Karaktärsutveckling 

Bland det första som behöver göras i skapandet av en karaktär är att lista ut vad det 

dramatiska behovet är, enligt manusförfattaren Syd Field (2006, s. 166). Karaktären behöver 

något han eller hon inte har, vare sig karaktären vet om det eller inte. Det kan vara till 

exempel att karaktären saknar sympati för andra och blir mer och mer sympatisk under 
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berättelsens gång. Något behöver få karaktären att undergå en förändring. Field utvecklar 

tanken med att fråga om det dramatiska behovet hos karaktären kan synas i de händelser där 

karaktären visar en förändring inom sig. Vad finns i karaktärens kärna, hur beter den sig bland 

folk, hur är relationen till andra människor, vilka personliga kvaliteter har den, vad är 

karaktären bra på och vad är den dålig på? Desto tydligare allt syns på bild desto mer 

uppfattar vi karaktärerna som verkliga. Enligt Field (2006, s. 171-172) har en karaktär tre 

viktiga element utöver det dramatiska behovet: förändring, attityd och perspektiv. Oftast 

genom att utvidga sitt perspektiv förändras attityden och karaktären utvecklas. Om karaktären 

börjar som en tuff och hård person är det mycket möjligt att den anser sig själv vara bättre än 

alla andra. Förändringen där kan då vara att karaktären upplever händelser och börjar se saker 

med ett nytt perspektiv och förändras till en person som har fötterna på jorden och ser inte ner 

på folket runtomkring. 

 

3.2 Skapandet av en hjälte 

Författarläraren John Truby (2008, s. 56) hävdar att det viktigaste steget i att skapa en hjälte, 

tillsammans med alla andra karaktärer, är att sammanföra de och jämföra de med varandra. 

Att se alla karaktärer som en del av en stor sammankopplande tråd i berättelsen. På vilket sätt 

påverkar birollerna huvudkaraktären och vad är konsekvenserna av det? Karaktärerna kan inte 

skapas individuellt utan allting måste hänga ihop. Om huvudkaraktären är lite hårdhänt och 

osympatisk så behöver man någon annan bland birollerna att vara den moraliska hjälten i 

gruppen som kan få huvudkaraktären att genomgå sin förändring till den personen karaktären 

kommer att bli. Truby (2008, s. 75) hävdar att hjälten alltid måste vara intressant, för 

sekunden hjälten blir tråkig att följa, så är berättelsen också tråkig. Karaktären kommer före 

berättelsen, och en av de bättre möjligheterna att hålla tittarnas uppmärksamhet är att göra 

hjälten mystisk. Visa tittarna att karaktären gömmer något vare sig det är en komplicerad 

bakgrund, farlig information som bara karaktären vet om, eller andra motivationer än vad de 

har sagt. Det engagerar tittarna och får dem att fråga sig själva vad det är karaktären inte 

säger. 

En hjälte behöver även fiender, Truby (2008, s. 46-47) hävdar att den rätta antagonisten för en 

hjälte inte bara är någon som vill stoppa hjälten från att nå sitt mål, utan tävlar om samma sak. 

Han jämför det med detektiv berättelser, hjälten vill naturligtvis fånga mördaren och 
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antagonisten vill komma undan med mordet; det handlar egentligen om vilken version av 

verkligheten folk kommer tro på. Han fortsätter med att syfta på hjältens specifika mål, vem 

det än är som kommer i vägen för det målet är en motståndare. 

 

 

3.3 Berättelsen utan slut 

Truby (2008, s. 418) säger att det finns tre stora falska slut; de som slutar för tidigt, de som 

slutar slumpmässigt, och de som slutar utan möjligheter för en fortsättning i framtiden. Därför 

undrar han hur man skapar en levande berättelse som ständigt förändras och utvecklas även 

när den är över. Han hävdar att en riktigt bra berättelse lever för alltid. Den fortsätter att 

påverka olika publiker även länge efter att första gången den berättas är över. Den viktigaste 

detaljen till att skapa en berättelse som lever för alltid anser han vara de som skriver och 

skapar dem. Om man vill berätta en oändlig berättelse måste man, likaså med hjälten, uppleva 

vår egen version av de stegen karaktären tar under sin utveckling. Det lämnar ett personligt 

avtryck i berättelsen som kommer att stå ut vid sidan av alla andra. De flesta 

karaktärsutvecklingar ser väldigt lika ut när man sammanställer deras äventyr steg för steg, 

skillnaden är hur personligt det känns, hur mycket skaparna bakom karaktärerna har tagit från 

sig själv. Till exempel i Richard D. Carriers (2017, part 4, 10:43) videoessä om Doctor Whos 

tredje epok hävdar han att den nya skådespelaren, Jon Pertwee, som tog över huvudrollen 

frågade producenterna hur han borde spela The Doctor, och rådet han fick var att spela honom 

som Jon Pertwee. Enklaste sättet att skapa en berättelse som aldrig tar slut enligt Truby (2008, 

s. 418) är dock att avsluta berättelsen med att avslöja en ny utveckling i handlingen. En sista 

överraskning som öppnar upp många nya möjligheter för karaktärerna i framtiden. Mycket 

faller på karaktärerna själv, en berättelse som tar slut börjar oftast inte med skapelsen av en 

berättelse, utan skapelsen av en karaktär. Till exempel så kan historien om Sherlock Holmes 

berättas om och om igen för man behöver bara ge honom och John Watson ett nytt mysterium 

att lösa, karaktärerna kommer före berättelserna. 
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4.0 Analys 

4.1 The First Doctor ”An Adventure in Space and Time” 1963-1966 

I Doctor Whos allra första avsnitt finner vi Barbara Wright och Ian Chesterton, två ödmjuka 

lärare i London 1963, som förvånas över en onormalt smart elev vid namn Susan. Förvirrad 

av hennes ursprung bestämmer de sig för att besöka hennes hem, bara för få reda på att 

adressen är en skrot. Där finner de en blå telefonkiosk menat för poliser att använda och 

hennes farfar, som kallar sig själv The Doctor som vill inget mer än att de lämnar området 

direkt. Då de vägrar att lämna skroten upptäcker de att telefonkiosken är betydligt större på 

insidan och att Susan fanns inuti. The Doctor bestämmer att de vet för mycket om hans 

hemlighet och startar tidsmaskinen med alla ombord mot deras vilja. Iväg beger de sig på en 

resa i tid och rum. 

Det var en väldigt ambitiös idé för en lågbudget serie vid den här tiden. Tidsmaskinen själv 

liknade en blå polis telefonkiosk enbart för att det skulle bli billigare, och inte för att de visste 

vilken ikonisk och betydelsefull design det skulle vara för serien och karaktären. Även idag 

över 50 år senare ser tidsmaskinen exakt likadan ut och används för att representera 

karaktärens vilja att hjälpa folk. The Doctor bor i en polis telefonkiosk som du kan ringa om 

du behöver hjälp från den ultimata hjälten. På det sättet blir det en odödlig design som inte 

har blivit stel och gammal, även fast polis telefonkiosker inte används längre. 

För att Doctor Who skulle fånga publikens intresse behövdes någon som kunde få 

huvudkaraktären The Doctor till liv, som vid den här tiden i deras anteckningar var menad att 

vara en antihjälte (Harmes, 2014, s. 6). Även om producenterna inte visste det vid den tiden, 

det här valet var kritiskt inte bara för programmet de gjorde då, men den brittiska institution 

Doctor Who skulle bli. Det var en rollprestation som skulle sätta standarden för hur 

karaktären spelas av över ett dussin andra skådespelare i mer än 50 av de kommande åren. 

William Hartnell som var vald för rollen började sin karriär med att spela komiska karaktärer 

innan han fastnade i ett rollfack där han spelade hårda militärledare (Carrier, 2017, part 2, 

5:17), detta var två väldigt olika typer av roller, dock någonstans emellan visade sig perfekt 

för det som senare blev Hartnells version av The Doctor. Vid den här tiden visste vi inte 

mycket om karaktären, alltså varför titeln på serien blev Doctor Who, så genast följs Trubys 

(2008, s. 75) tankar om hur man kan göra en hjälte intressant hos tittarna. Vi får reda på att 
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han är en person från en civilisation långt bortom det vi kan föreställa oss, han må se ut som 

vi gör, men vi kan inte vara säkra på om han faktiskt är en av oss. Han är inte heller särskilt 

förtjust med den mänskliga miljön han befann sig i och ansåg sig själv vara ovanför 

invånarna. William Hartnell började i liknande spår som The Doctor då han hade väldigt lite 

förtroende för produktionen och var inte alls övertygad om det var något han borde spendera 

tid på (Carrier, 2017, 5:56). Likt William Hartnell så var The Doctor en bitter gammal man i 

början på epoken. The Doctor vägrade att låta sitt barnbarn lämna honom, kidnappade de två 

andra birollskaraktärerna med att starta tidsmaskinen med de ombord bara för att de nu vet 

om deras hemlighet och var kaxig mot alla som ifrågasatte honom. 

IAN: You’re treating us like children. 

THE DOCTOR: Am I? The children of my civilization would be insulted. 

IAN: Your civilization? 

THE DOCTOR: Yes, my civilization. I tolerate this century, but I don’t enjoy it. Have you ever 

thought what it’s like to be wanderers in the fourth dimension? 

An Unearthly Child (1963, 17:22) 

Det är intressant att påpeka att förändringen en karaktär måste göra under en berättelse är så 

pass tydlig med Hartnells inkarnation, men ändå svårt att tro att allt var planerat redan från 

början på grund av hur tv-serier som denna producerades på den här tiden. Enligt Carrier 

(2017, part 2, 7:50) så spelades det mesta av ett avsnitt in på en enda eftermiddag. 

Skådespelarna övade på sina repliker under samma vecka med en sista inspelning på en 

fredagskväll. Med en sådan liten tidsram kunde inspelningen pausas bara två eller tre gånger 

per avsnitt, scenerna följer därför varandra en efter en oupphörligt som om det vore en pjäs. 

På samma sätt klipptes programmet som om det vore en livesändning och runt tre veckor 

senare sändes avsnittet på tv. Skickligheten som krävdes för att få ihop ett avsnitt lämnade 

möjligheter för många misstag som förblev i slutprodukten. Jag anser att ett sådant schema 

måste ha gjort det svårt att porträttera en tydlig karaktärsbåge för The Doctor, om det 

någonsin ens var något manusförfattarna tänkte på, eftersom att Harmes (2014, s. 3) hävdar 

att Doctor Who egentligen bara skapades för att fylla ett tomrum på en lördagskväll. Ett 

avsnitt sändes på tv och efteråt kastades det oftast bort och tänkte aldrig visas igen. Ändå så 

hade The Doctor en väldigt tydligt karaktärsbåge, och mycket av det kan attribueras till 

William Hartnell själv. En karaktär behöver ett dramatiskt behov (Field, 2006, s. 166), och det 

dramatiska behovet för både The Doctor och William Hartnell vid denna punkt är vänlighet, 

något de båda i varierande grad saknade. Enligt John Truby (2008, s. 56) är det viktigaste 
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steget med att skapa en hjälte att ansluta karaktären till de andra i berättelsen och jämföra dem 

med varandra och det är där de tre andra karaktärerna ombord tidsmaskinen spelar sin 

viktigaste roller. Som en kontrast till The Doctors bittra och osympatiska personlighet fanns 

Ian, kemilärare och en yngre och mer fysisk man med en ödmjuk och moralisk beslutsamhet, 

redo att utmana om The Doctor går för långt. Barbara, historielärare i samma ålder som Ian, 

som alltid försökte att se det goda i saker, redo att hjälpa till där det kunde behövas, medan 

The Doctor i sina tidiga dagar oftast höll sig till vetenskap och hålla tidslinjen stabil utan att 

lägga sig i för mycket och förändra historien som den är skriven i böckerna. Susan, betydligt 

yngre än de andra tre, var The Doctors barnbarn. Oskyldig men begåvad, hon var The Doctors 

ingång till livet han hade innan och någon för honom att se efter. 

Med en genomsnittlig siffra på 40 avsnitt per säsong, ett avsnitt i veckan, så var detta ett 

heltidsjobb för skådespelarna och kunde påverka deras hälsa, specifikt William Hartnell 

(Carrier, 2017, part 2, 1:10). Strukturen i programmet var inte heller som det ser ut idag utan 

en säsong hade cirka 7-8 olika berättelser uppdelade i ett antal 25 minuters avsnitt var. Till 

exempel så kallas den första berättelsen An Unearthly Child vilket bestod av fyra avsnitt, följt 

av nästa berättelse som bestod av sju. Jag måste erkänna att en produktionsmodell som denna 

orsakade mycket tomrum i vissa avsnitt för ibland känns det bara som att de var tvungna att 

fokusera på att faktiskt fylla tiden än att berätta en mer komplex och omfattande berättelse. 

Lyckligtvis för karaktärerna känner jag att Doctor Who alltid var välsignad med många 

manusförfattare som var intresserad i att ge karaktärerna saker att göra som passar in med 

deras personligheter.  

När Doctor Who väl var redo att ha premiär lördagen den 23 november 1963 hamnade den 

dock i ett väldigt oförutsägbart problem som hotade en tidig grav för serien: John F. Kennedy 

sköts en dag innan (Carrier, 2017, part 2, 0:25). Nyheterna runtomkring händelsen försenade 

Doctor Whos sändningstid och det var inte många som var uppmärksam nog att lägga märke 

till en ny science-fiction serie så pass tidigt efter Kennedys död, något som skadade 

tittarsiffrorna i de följande veckorna och BBC tog beslutet att avsluta Doctor Who knappt 

efter serien ens hade börjat (Carrier, 2017, part 2, 24:37). De tillät bara en till berättelse som 

redan hade påbörjat sin inspelning. En sju-delar lång berättelse som ensamstående räddade 

hela serien och skapade ett enormt uttryck i tv landskapet som kan kännas än idag över 50 år 

senare (Carrier, 2017, part 2, 25:10). Doctor Whos skapare Sydney Newman var helt emot 

något han kallade för ”bug-eyed monsters”, alltså monster med flugögon eller liknande, då det 
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påminner väldigt mycket om 50-tals utomjordiska science-fiction filmer som inte hjälper 

Doctor Who att synas i mängden. Men efter tillräcklig motivering av Verity Lambert så tilläts 

hon ett försök på grund av manuset de hade, och med det så skapades Daleks (Carrier, 2017, 

part 2, 25:20). 

The Doctor och hans ofrivilliga resenärer landar på en mystisk planet vid namn Skaro och 

upptäcker en hemsk ras av muterade varelser som kallade sig själva för The Daleks. De är 

otvivelaktigt Doctor Whos absolut mest populära fiender och bland science-fictions mest 

ikoniska varelser. Den andra berättelsen i programmets första säsong, nu känt vid namn The 

Daleks, skrämde, fascinerade, och engagerade hela 10 miljoner tittare i Storbritannien (Doctor 

Who News, inget årtal). Det räddade Doctor Who bara sekunder ifrån att avslutas tidigt. Det 

är viktigt att peka ut hur relevant the Daleks var, då varelserna är baserade på nazister, detta 

inte ens 20 år efter andra världskriget tog slut (Carrier, 2017, part 2, 27:42). The Daleks var så 

populära på den här tiden att det gjordes filmer om dem, varje gång de kom tillbaka så höjdes 

tittarsiffrorna och på grund av deras popularitet klassades dem nu i seriens mytologi som de 

farligaste varelserna i universumet för att öka spänningen. Nu lyssnade folk och nu satte de 

sig framför tv soffan varje vecka för att se vad The Doctor och hans ofrivilliga resenärer 

skulle stöta på härnäst. Carrier (2017, part 2, 6:27) hävdar att William Hartnell blev en ikon 

för alla barn, en demografi han aldrig hade betytt något för innan då han medverkade mest i 

filmer barn inte hade något intresse i, för honom själv var det den nya relationen med hans 

barnbarn som gjorde honom mer och mer engagerad i rollen och detta förändrade honom som 

person, samtidigt som hans karaktär. The Doctors första möte med The Daleks är vad som nu 

klassas som den viktiga stunden när The Doctor listade ut vem han faktiskt var och vad han 

står för. Över 50 år och ett dussin inkarnationer senare pratar The Twelfth Doctor spelad av 

Peter Capaldi med The Daleks om deras första möte på planeten Skaro; 

THE TWELFTH DOCTOR: See, all those years ago, when I began. I was just running. I called 

myself The Doctor, but it was just a name. And then I went to Skaro. And then I met you lot and I 

understood who I was. The Doctor was not the Daleks. 

Into The Dalek (2014, 37:01) 

The Doctors första möte med the Daleks påbörjar förändringen hos honom, ett behov att 

hjälpa andra (Field, 2006, s. 66). The Daleks är ren ondska, det var inte The Doctor. The 

Daleks mål är att utrota allt och alla som inte är Daleks och The Doctors mål är att stå upp för 

det som är rätt och se till att universumet är rättvist. The Daleks vill utrota allting som inte är 
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som dem, och är raka motsatsen från allting The Doctor står för, och där är deras eviga kamp. 

Båda vill ha kontroll över universumets balans, och har därför samma mål som Truby 

hävdade en sann antagonist behövde ha (Truby, 2008, s. 46-47). Deras hatfulla relation till 

varandra har även nyanserats och ytterligare visat hur lika deras mål faktiskt är i ett annat 

avsnitt: 

THE NINTH DOCTOR: The Daleks have failed! Why don’t you finish the job and make the Daleks 

extinct. Rid the universe of your filth. Why don’t you just die!? 

DALEK: …You would make a good Dalek. 

Dalek (2005, 29:43) 

Av de tre resenärerna The Doctor hade med sig dock så lämnade skådespelarna serien efter ett 

tag, något som öppnade upp för programmets första exempel av adaption som fortsätter att 

förnya seriens dynamik än idag. Nya vänner introducerades för William Hartnells Doctor, och 

efter ett tag lämnade de också. Vid den andra halvan av epoken kan det kännas som att det var 

en svängdörr för The Doctors medresenärer. Något som väldigt tydligt skadade Hartnell, då 

alla han jobbade med både framför och bakom kameran lämnade serien medan han stannade 

kvar. Producenten Verity Lambert lämnade efter två och en halv säsong, något som 

motsvarade över 100 avsnitt. Till slut var Hartnell den enda personen i produktionen som var 

kvar redan från början. Det är smått otroligt att Hartnell retroaktivt upplevde exakt det The 

Doctors karaktär skulle börja uppleva senare i programmet som ett nyckelelement till hur 

karaktären är. Han kan träffa och resa med hur många nya vänner som helst, men The Doctor 

kommer alltid att överleva dem. I slutändan kommer karaktären alltid att lämnas kvar ensam, 

den oändliga berättelsen, den ändlösa adaptionen. Skådespelare anslöt sig till programmet, 

och lämnade programmet medan Hartnell stannade. En hel livstid av resor för hans vänner är 

som ett ögonblick för The Doctor. Men William Hartnell tänkte inte sluta. Flera miljoner barn 

ville ha Doctor Who, och det går inte utan The Doctor. På grund av hur många som lämnade 

serien så formades identiteten om att den handlar om förändring, egentligen bara ett annat ord 

för adaption. Den första karaktären som lämnade programmet var The Doctors egna barnbarn, 

något som The Doctor valde själv när han såg hur förtjust hon hade blivit för en man vid 

namn David under deras kamp mot The Daleks. I en skarp kontrast till personen som vägrade 

att släppa taget av sitt barnbarn i första avsnittet, var han nu redo att låta henne gå, i en scen 

som satte grunden för hur Doctor Who skulle hantera liknande farväl av sina karaktärer: 
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THE DOCTOR: During all the years, I've been taking care of you, you in return have been taking care 

of me. 

SUSAN: Grandfather, I belong with you. 

THE DOCTOR: Not any longer, Susan. You're still my grandchild and always will be, but now, 

you're a woman too. I want you to belong somewhere, to have roots of your own. With David you'll 

be able to find those roots and live normally like any woman should do. Believe me, my dear, your 

future lies with David, and not with a silly old buffer like me. One day, I shall come back. Yes, I shall 

come back. Until then, there must be no regrets, no tears, no anxieties. Just go forward in all your 

beliefs, and prove to me that I am not mistaken in mine. Goodbye, Susan, goodbye, my dear. 

The Dalek Invasion of Earth, Flashpoint (1964, 21:34) 

Tiden han hade spenderat med de ödmjuka lärarna Ian och Barbara hade förändrat honom. 

När det slutligen blev dags att säga adjö även till dem, var det en väldigt hjärtbruten man som 

gjorde det. Det följande året började Hartnell också drabbas av minnesförlust (Carrier, 2017, 

part 2, 41:22), antalet gånger han började säga repliker fel gjorde det svårare och svårare att 

arbeta med honom. Tillägg det med faktumet att programmet hade cirka 40 avsnitt om året så 

var det mycket att hantera. Ser man tillbaka på många avsnitt nu kan det vara jobbigt att se 

William Hartnell som väldigt tydligt har det svårt att klara av scenerna. I efterhand har jag 

märkt att det till och med blivit accepterat bland tittarna att fumla med orden är ett 

karaktärsdrag för The First Doctor. Mot slutet av ett avsnitt finner vi The Doctor helt ensam, 

något vi nästan aldrig hade gjort tills den stunden, och han använder den med att ha en lång 

emotionell monolog om alla vänner han har förlorat och hur ingen av dem riktigt förstod 

honom. Han undrar om det kanske vore dags för honom att återvända till där han kom ifrån 

och bosätta sig. Såhär pass i efterhand kan man fundera hur mycket av det är The Doctor och 

hur mycket är William Hartnell som pratar. The Doctor informerar skådespelaren lika mycket 

som skådespelaren informerar The Doctor. Om man vill berätta en berättelse som lever för 

alltid behöver man lämna ett personligt avtryck (Truby, 2008, s. 418). Det är något som har 

fortsatt med alla kommande skådespelare som tog över rollen, efter den tredje inkarnationen 

var det Tom Baker i rollen som nästan 30 år senare deltog i en intervju och sa: 

“I don’t really rate my acting, but my Doctor Who was entirely Tom. It was just Tom, I wasn’t acting 

it. It just fell into my laps you know. I started saying the lines, and the children loved it. So I said; 

who wants to act when I can be Tom.” 

– Tom Baker (2010, 9:10) 

William Hartnells hälsa förvärrades rejält och BBC började anta att det kan vara dags att 

erkänna att Doctor Who behövde läggas ner trots allt. Carrier (2017, part 2, 41:42) hävdar att 
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det var då producenterna klev in med en galen, riskabel och unik ide: Tänk om The Doctor 

kunde ändra sin form när han dör? Tänk om en ny skådespelare, med en helt ny vision av 

karaktären, kunde ta över och fortsätta Doctor Who? Roller har byts ut i TV program förut, 

men inte riktigt på det här sättet, de försökte inte bara hitta en skådespelare som kan återskapa 

det Hartnell gjorde, utan skapa en helt ny version med en helt annan riktning (Carrier, 2017, 

part 3, 2:23). Det var en enorm risk som kunde ha slutat i katastrof, likt det Hutcheon (2008) 

skrev om att regissören Chris Columbus var orolig över hur arga personerna som läste Harry 

Potter skulle bli om filmadaptionen inte höll måttet. Men det var också en möjlighet att ge 

Doctor Who nytt liv. Det var ett väldigt svårt beslut för William Hartnell som nu skulle 

förlora den rollen han hade växt till att älska mer än alla andra, men han accepterade och 

godkände hans efterföljare med att säga att det inte fanns någon annan i England som hade 

passat bättre i rollen. 

Även fast Hartnell lämnade serien 1966 så känner jag fortfarande hans inflytande i serien än 

idag. Hela berättelsen om programmets skapelse har adapterats i en film för att fira seriens 50-

års jubileum år 2013 med David Bradley som William Hartnell, An Adventure in Space and 

Time. Det håller denna del av historien vid liv hos folket så de aldrig glömmer vart serien 

kom ifrån, för ingen bryr sig om en radikal förändring på ett populärt verk om ingen kommer 

ihåg den traditionella versionen (Willems, 2018, 12:55). 

Under de fyra veckorna i oktober 1966 visades The Tenth Planet, en intensiv blick in i en 

möjlig framtid för den mänskliga rasen där vår miljö blir sämre och sämre. Något vi 

motarbetar med att augmentera cybernetisk teknologi i vår biologi för att kunna hantera 

miljön. Det raderar alla tecken på en mänsklighet till förmån för en känslofri robot. Det finns 

inga känslor eller sympati kvar i dem, den raka motsatsen av The Doctor som han är nu 

jämfört med när han började tre säsonger tidigare. I artikeln What Every Doctor Who 

Regeneration Says About Each Doctor’s Era av kolumnistförfattaren Alasdair Wilkins (2013) 

så hävdar han att The Tenth Planet egentligen handlar om att försöka säkerställa seriens 

överlevnad. Det är en mörk och sadistisk science-fiction berättelse om hur långt människor 

kan gå för att överleva och hur dyrbart det är att behålla vad som gör oss människor, alltså hur 

viktigt det är att behålla kärnan inför en adaption. I det slutliga avsnittet kollapsar The Doctor 

på golvet, hans vänner har ingen aning vad det är som händer, men inom ett par sekunder var 

det till synes en helt annan man som låg där innan eftertexterna började rulla. 
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4.2 The Second Doctor: ”Time’s Change, And So Must I” 1966-1969 

Patrick Troughton tog över rollen som The Doctor och fullständigt återuppfann karaktären. 

The Doctor var inte längre en Edvardiansk farfar, nu var han en kosmisk luffare baserad på 

Charlie Chaplin både i hur han klär sig och beter sig. Hutcheon (2012, s. 6) hävdar att om vi 

känner till det originella verket så känner vi alltid dess närvaro när vi upplever det nya, så vad 

Troughton och producenterna än försökte göra med den nya versionen av serien så var de hårt 

granskad av tittarna. Med det i åtanke hävdar Emily Asher-Perrin (2017) ändå i hennes 

krönika Not Some New Man: The hidden Pattern Behind the Doctor’s Regenerations att det 

här var den logiska fortsättningen på The Doctors resa efter William Hartnell lämnade serien. 

Något Patrick Troughton också fullt etablerade är att The Doctor utan tvivel är programmets 

stjärna till skillnad från den första epoken där medresenärerna hade större inflytande på 

berättelserna. På grund av William Hartnells hälsa överlämnades de mer fysiska aspekterna av 

hans epok till yngre biroller som reste med honom, till skillnad från Patrick Troughton som 

var i betydligt bättre skick under hans tid i serien. Troughton var väldigt envis om att de första 

avsnitten i hans epok skulle vara så bra som möjligt så att publiken skulle acceptera honom så 

tidigt som möjligt, om avsnitten inte var det så skulle skulden falla på honom. När Troughton 

läste manuset till hans tredje berättelse dock, så var han olycklig (Benton, 2017, 1:30). The 

Underwater Menace blev väldigt opopulär. Möjligtvis det svagaste manuset programmet sägs 

ha haft under 60-talet, något som jag själv håller med om. Dock så är det inte helt omöjligt att 

kolla på, på grund av Patrick Troughton som lyckas göra varje scen han är med i löjligt 

underhållande. Något som skulle stämma för nästan varje svagt avsnitt programmet skulle ha 

i framtiden, på så sätt kunde Doctor Who överleva förändring och vara odödlig. Rollen av The 

Doctor har inte tagits an av fel person än idag, de må behöva jobba hårt, men de lyfter varje 

avsnitt de är med i. Även om tittarna upplever svagare avsnitt kommer de ändå tillbaka 

veckan efter på grund av The Doctor. Så länge karaktärerna är så starka, så kommer de före 

berättelserna de befinner sig i, något Truby (2008, s. 418) hävdar är en stor anledning till att 

en berättelse är oändlig. En annan stor anledning är vad artikelförfattaren Nicholas Slayton 

hävdar i hans artikel How Doctor Who Survived 50 Years, attraktionen till serien är att 

författarna kan göra vad som helst, The Doctor kan träffa vem som helst när som helst. Det är 

oemotståndligt som en författare, samtidigt som du får ett tomt papper att göra vad du vill 

med, så får du också en av de bästa fiktionskaraktärerna som någonsin skrivits (Slayton, 

2013). 
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Under epoken följde vi The Doctor, en skotsk ung man från 1700-talet vid namn Jamie, 

Victoria en ung kvinna från London 1800-talet och senare ersattes med en annan ung kvinna 

Zoe från 2080-talet. Tillsammans jämförs karaktärerna med varandra i hur annorlunda deras 

bakgrunder var. Typiskt för denna epok har nu döpts till ”base under siege” berättelser 

(Carrier, 2017, part 3, 13:13): I dessa äventyr landar The Doctor och hans två vänner i någon 

slags bas vare sig den är på månen, under jorden, Atlantis, eller ett rymdskepp och hotet de 

möter försöker ta sig in från utsidan medan The Doctor arbetar med personerna bosatta i 

basen för att rädda dagen. Detta gav Troughton möjligheten att utforska denna Doctors 

förmågor att ta kontroll över en situation även fast det är svårt för andra att ta hans Chaplin-

personlighet seriöst. Till skillnad från William Hartnell som alltid hade auktoriteten så 

behövde Patrick Troughtons Doctor kämpa om att ta kontroll över ett rum. Oftast tog 

karaktärerna inte The Doctor seriöst på grund av hans, till utsidan, skämtsamma beteende. 

Utöver mysteriet om att The Doctor helt plötsligt blev som en helt annan person, så 

engagerades tittarna av The Doctors nya sätt att hantera situationer. Emily Asher-Perrin 

nämner att Troughton får publiken att undra om hans excentriska personlighet bara är en fasad 

för att lura hans fiender om hur kunnig han faktiskt är (Perrin, 2017), återigen hålls 

information undan från publiken och hjälten blir mer mystisk och intressant att följa (Truby, 

2008, s. 75). Något vi ser utmärkt de gångerna han faktiskt blir seriös och hänsynslös för att 

se till att han vinner.  

 

I första berättelsen av The Second Doctors andra säsong The Tomb of the Cybermen så lärde 

vi oss äntligen mer om hans bakgrund. Inte tillräckligt för att förstöra mystiken, men det 

viktigaste att påpeka är inte vad han säger, men varför och vem han säger det till. I berättelsen 

innan så bevittnade vi döden av Victorias pappa i en våldsam attack med The Daleks, så The 

Doctor och Jamie tog med henne för att hjälpa hennes sorg. Halvvägs in i deras första äventyr 

tillsammans ser han att hon inte mår bra och sätter sig ner för att prata med henne. I den 

scenen är det som om det vore en helt annan person jämfört med den kosmiska luffaren vi 

precis hade vant oss vid. 

THE DOCTOR: You miss him very much, don’t you? 

VICTORIA: It’s only when I close my eyes. I can still see him standing there, before those horrible 

Dalek creatures came to the house. He was a very kind man, I shall never forget him. Never. 

THE DOCTOR: No, of course you won’t. But you know, the memory of him won’t always be a sad 

one. 

VICTORIA: I think it will. You can’t understand being so ancient. You probably can’t remember 
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your family. 

THE DOCTOR: Oh yes, I can when I want to. And that's the point, really. I have to really want to, to 

bring them back in front of my eyes. The rest of the time they sleep in my mind, and I forget. And so 

will you. Oh yes, you will. You'll find there's so much else to think about, to remember. Our lives are 

different to anybody else's. That's the exciting thing. Nobody in the universe can do what we're doing. 

The Tomb of the Cybermen, Part 3 (1967, 19:04) 

Att öppna upp sig själv på det här sättet var något The Doctors första inkarnation aldrig hade 

kunnat göra, men jag anser att det är en naturlig utveckling av riktningen William Hartnell tog 

med karaktären. 

Mot slutet av Patrick Troughtons tid på Doctor Who blev det återigen dags att börja på nytt. 

Troughton kände efter tre framgångsrika år i rollen att det var dags att lämna serien för att 

undvika att fastna i samma rollfack i de resterande åren av hans karriär. Han älskade 

programmet och vad dem lyckades åstadkomma under hans epok. Sättet han spelade 

karaktären har inspirerat inte mindre än hälften av inkarnationerna efter honom (Carrier, 

2017, part 3, 8:12), om det fanns ett utgångsläge för en skådespelare när han eller hon 

påbörjar att skapa sin version av The Doctor, så är det Patrick Troughton. 

I Troughtons sista avsnitt där The Second Doctor dör finner vi karaktärerna i en episk 10-delar 

lång berättelse The War Games som avslutar med att vi äntligen får se vart han kommer ifrån. 

Frågan ”Doctor Who?” svaras alltså äntligen. Den viktigaste anledningen till detta är att de 

inte visste om serien skulle fortsätta bortom denna punkt. Återigen hade det här kunnat vara 

slutet på serien, så nu får vi äntligen svaren. The Doctor är en av många Time Lords från 

planeten Gallifrey. Han stal en tidsmaskin och rymde, nu är han tillbaka och ställs inför en 

rättegång om de lagar han har brutit med hans ingripande i tiden. The Doctor är uppriktigt 

livrädd för hans övermän och vad de kan åstadkomma. Kolumnistförfattaren Alasdair Wilkins 

(2013) hävdar att det är nu The Second Doctor blir tvungen att acceptera att lektiden med 

hans oupphörliga resor i tid och rum är över, även fast han hatar att erkänna det. De Time 

Lords som är ansvariga för rättegången väljer tillslut att sätta The Doctor i exil på jorden, 

radera hans vänners minnen av honom och allting de har gjort tillsammans, och sedan tvinga 

honom att förändras till nästa inkarnation. Dom avrättar alltså the second Doctor. Doctor 

Whos tid på 60-talet avslutas när the Doctor snurrar iväg framför ett svart tomrum skrikandes 

i smärta. Slutligen bleknar han bort och lämnar oss ensamma i mörkret, eftertexterna börjar 

rulla och när Doctor Who kom tillbaka nästa säsong så var ingenting detsamma. 
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4.3 The Third Doctor: ”Reverse the Polarity” 1970-1974 

Förändringen Doctor Who gick igenom med bara ett par månaders mellanrum från säsong 6 

till säsong 7 var enorm. Från 1969 till 1970 är det enkelt att missta att det här faktiskt var 

samma serie som du såg för bara ett par månader sedan. En del av förändringarna är till 

exempel; programmet är inte längre svartvitt, huvudkaraktären är inte längre en kort Chaplin-

inspirerad luffare utan en lång James Bondaktig person som nu jobbar som en vetenskaplig 

rådgivare för en militär organisation med funktionen att undersöka utomjordiska hot. Seriens 

format är inte längre ett äventyr i tid och rum i universumet där vi möter nya karaktärer i varje 

avsnitt utan utspelar sig nu enbart på jorden med en grupp av återkommande biroller. De tre 

skådespelarna som hade medverkat i serien de senaste åren är borta, likaså med programmets 

förtexter. Även antalet avsnitt per säsong halverades. Allt var nytt. Från den mest oseriösa 

inkarnationen av The Doctor till den möjligtvis mest seriösa, Doctor Who var redo för 70-

talet. Det var återigen en enorm risk som kunde ha slutat i seriens död, men istället så höjdes 

tittarsiffran till konsekventa nummer Doctor Who inte hade upplevt tidigare. Jon Pertwee, 

efter rådet att spela karaktären som Jon Pertwee (Carrier, 2017, part 4, 10:43), blev genast 

maskoten för den Brittiska institutionen som Doctor Who var. 

Mycket av succén till denna radikala förändring på formatet går att attribuera till det Patrick 

Willems (2018, 12:55) hävdade i hans videoanalys; ingen bryr sig om en radikal förändring 

av ett berömt verk om ingen kommer ihåg hur den traditionella versionen var. Alla dessa 

förändringar under Jon Pertwees första år skedde bara ett par månader efter Patrick Troughton 

lämnade rutan, så majoriteten av tittarna var fullt medveten om vad programmet var och redo 

för nästa adaption. Säsong 7 kändes nytt, det kändes fräscht. The Doctor slogs fortfarande mot 

utomjordingar och var fortfarande väldigt insatt i vetenskap, men allt annat hade adapterats 

till en ny epok. Experimentet fungerade och tittarsiffran ökade fort och tog Doctor Who till 

höjder serien inte hade upplevt sen skapelsen av Daleks, och allt för att bevara den låga 

budgeten. 

Målet med dessa enorma förändringar var att försöka komma ikapp rivalerna i science-fiction 

genren som hade påbörjat vi den tiden. Doctor Whos största problem än idag är den 

katastrofalt låga budgeten som inte alls kan jämföras med de importerade programmen från 

USA som Star Trek. Istället för att skapa nya världar, masker och hyra nya skådespelare för 

varje berättelse så matchade Doctor Who de andra sci-fi serierna med hjälp av att dra ner på 
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de sakerna och istället hålla sig till återkommande miljöer och karaktärer. Mer fokus lades 

även på action med hjälp av den militära organisationen UNIT som The Doctor nu arbetade 

för. I den här epoken finns det biljakter, svärddueller och vapenkamper. Helt plötsligt var The 

Doctor förtjust i bilar och operakappor. The Doctor fick även en ärkefiende likt Moriarty till 

Sherlock Holmes i form av The Master. Karaktären blev genast en succé och har återvänt 

många gånger än idag med hjälp av ett flertal inkarnationer likt The Doctor då båda är Time 

Lords. Mer information om The Doctors förflutna delades ut med denna karaktär då vi får 

reda på att de var barndomsvänner. The Master var den raka motsatsen av The Doctor på 

nästan varje nivå, nedlåtande, arrogant, och hade en enorm lust för makt. The Doctor hade 

kommit en lång väg från det. 

 

Berättelsen som signalerade den nya epoken tydligast var Inferno från Pertwees första säsong. 

Project Inferno är ett projekt menat att borra ner till jordens kärna för att utvinna en ny 

energikälla, men The Doctor får reda på att utlösningen av den källan kommer att ha 

fruktansvärda konsekvenser för planeten. En plötslig strömstörning i The Doctors trasiga 

tidsmaskin skickar honom iväg till en fientlig parallellt universum där projektet nästan är klar. 

The Doctor kämpar med de parallella versionerna av karaktärerna vi har lärt känna för att få 

de att stoppa projektet innan det är för sent. Han misslyckas i det parallella universumet, och 

jorden disintegreras framför hans ögon tills han återvänder till sitt eget, i tid för att stoppa vår 

eget Project Inferno. Det är en mörk och mogen berättelse om människans hybris och 

arrogans. The Doctor må ha räddat jorden i hans egna universum, men han misslyckades med 

ett annat och såg hela människorasens plåga i katastrofen som projektet orsakade. 

Artikelförfattaren Nicholas Slayton (2013) hävdar i hans artikel How Doctor Who Survived 

50 Years att de flesta berättelserna i Pertwees epok handlade om människans manipulering 

med naturen och ekologiska katastrofer, något som var framträdande i människornas sinne på 

70-talet. 

 

Det nya produktionsteamet hade stadigt gjort sin prägel på programmet och serien stannade i 

det nya formatet under hela Pertwees tid på Doctor Who. Det här betydde dock inte att Doctor 

Who skulle ignorera sitt förflutna eller göra sitt bästa för att publiken skulle glömma vad 

programmet en gång var med den här nya epoken. Något stort var på väg. 

 

1973 var Doctor Whos 10 årsjubileum. Programmet som i början knappt tog sig förbi första 

avsnittet utan att bli avslutad var nu på väg att nå dubbelsiffrig ålder och publiken var minst 
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lika stor som den någonsin hade varit. Det här skulle firas, och firas stort. Det här var början 

på hur alla Doctor Whos framtida jubileum skulle bestå av, återkomsten av de tidigare 

inkarnationerna. William Hartnell och Patrick Troughton var tillbaka. 

THE FIRST DOCTOR: Oh, so you are my replacements. A dandy and a clown. Have you done 

anything? 

THE SECOND DOCTOR: Well, we’ve, uhm, assessed the situation. 

THE FIRST DOCTOR: Just as I thought. Nothing. 

THE THIRD DOCTOR: Well it’s not easy, you know! 

The Three Doctors, Part 1 (1973, 22:47) 

För ett program där förändring är en nyckelkomponent till att den överlever så är det här ett 

sätt att kvarstå seriens alla epoker i publikens minnen och knyta ihop idén om att det faktiskt 

är samma serie och samma karaktär. Även fast så mycket har adapterats till nytt både med 

formatet och karaktären, så är det fortfarande samma person i samma universum. The Three 

Doctors var början för det här konceptet som bara ha gjorts en handfull gånger sedan dess, 

väldigt sällan i avsnitt som inte är ett jubileum för serien. Det är unikt i TV-landskapet och en 

tradition åtminstone var tionde år, men ändå så enkelt, The Doctor möter sitt förflutna. Det 

fanns bara ett förväntat problem som förhindrade en riktig crossover med alla tre, William 

Hartnell låg på sin dödsbädd (Carrier, 2017, part 4, 29:03). Det fanns ingen möjlighet för 

honom att lära sig repliker och kunna göra några stora rörelser. Hans roll blev istället 

begränsad till en tv-skärm med en snabb ursäkt om att han har fastnat i en ”time eddy”, vad 

nu än det betyder. Hartnell dog två år senare. Majoriteten av berättelsen är därför enbart 

Patrick Troughton och Jon Pertwee. 

THE SECOND DOCTOR: They couldn’t send anyone to help you. But they did summon up enough 

temporal energy to lift me out of my bit of our time stream and pop me down here, into my own 

future so to speak. 

THE THIRD DOCTOR: Why? 

THE SECOND DOCTOR: My dear fellow, you are being a bit dim, aren’t you? Your effectiveness is 

now doubled! 

THE THIRD DOCTOR: Halved, more like. 

The Three Doctors, Part 1 (1973, 20:17) 

En inkarnation som enkelt kunde klassas som en clown som irriterar personer med auktoritet, 

och en annan hemlig agentliknande person som tar situationen väldigt seriöst och förväntar att 

ha auktoritet. Patrick Troughton brukade ofta improvisera med sina medskådespelare under 
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hans epok, något som inte var Jon Pertwees stil och deras skarpa kollision i varje scen syns 

igenom rutan (Benton, 2015, 2:16). Richard D. Carrier (2017, part 4, 28:16). nämner hur 

underhållande det är att se The Doctor och The Doctor argumentera och att det alltid leder till 

flera av seriens bästa stunder när inkarnationerna kan se sig själv från ett utomstående 

perspektiv och kritisera sitt förflutna till sitt eget ansikte. Troughtons Doctor brukade ofta 

spela blockflöjt när han tänker, något som inte går ihop alls med Pertwees som är mycket mer 

dyster och metodisk med hans arbete. Jämförelsevis kan man tänka sig många 

detektivberättelser eller liknande där två karaktärer som inte passar med varandra måste paras 

ihop för att lösa ett mysterium. I detta fall är det två inkarnationer av samma karaktär som 

skickas på ett uppdrag av andra Time Lords. 

 

The Three Doctors avslutar såklart med att de besegrar motståndaren, The First Doctor och 

The Second Doctor tackar adjö (i Hartnells fall, sin allra sista prestation) och återgår till deras 

egen tid. The Third Doctor lämnas och i den största utvecklingen av The Doctors situation i 

denna epok, släpps han från sin exil. Time Lords har äntligen förlåtit honom för hans 

inblandning med tidsresorna, det som de avrättade The Second Doctor för. Programmet kunde 

nu återvända till att resa runt i tid och rum igen efter fyra år. 

THE FIRST DOCTOR: Well, the party’s over now. You young men and I go back to our time zones. 

Though considering the way things have been going, I shudder to think what you’ll do without me. 

THE SECOND DOCTOR: Goodbye. Well, goodbye, everybody. It’s been so nice to meet me. 

THE THIRD DOCTOR: Yes, I see what you mean. I hope I don’t meet me again. 

The Three Doctors, Part 4 (1973, 21:25) 

Jon Pertwees epok fortsatte i ytterligare ett år och familjedynamiken med karaktärerna i 

militärorganisationen började sakta försvinna med The Doctors återvändande till tidsresanden. 

Efter fem år, två mer än båda av hans föregångare, så valde Jon Pertwee att lämna rollen. Det 

var dock inte helt klart om det skulle ske i hans femte säsong, eller senare, tills Roger 

Delgado, skådespelaren som spelade hans ärkefiende The Master, tragiskt dog i en bilkrasch. 

Det här är vad som ledde till Pertwees ultimata beslut. Alasdair Wilkins (2013) hävdar att 

Pertwees sista berättelse Planet of the Spiders är den första ordentliga avslutningsberättelse 

för en inkarnation av The Doctor då seriens framtid redan var säkerställd för första gången 

inför en ny adaption. Enda målet denna gång var bara att producera en passande avslutning 

för Jon Pertwee som hade varit maskoten för Doctor Who i hela fem år, så för att göra det 

bevittnar vi alla element som hans epok var känd för, från biljakter till andra actionsekvenser. 
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The Doctor hade tagit en blå kristall i ett tidigare äventyr, något som nu letas efter av en ras 

av muterade spindlar, som en del av deras plan att dominera universumet. The Doctor 

uppoffrar sitt liv för att lämna tillbaka kristallen, han återvänder till jorden, och kollapsar ännu 

en gång på golvet. 

SARAH JANE: Oh Doctor, why did you have to go back? 

THE DOCTOR: I had to face my fear, Sarah. I had to face my fear. That was more important than just 

going on living. 

SARAH JANE: Please, don't die. 

THE THIRD DOCTOR: A tear, Sarah Jane? No, don't cry. While there's life there's... 

The Third Doctor dies. 

Planet of the Spiders, Part 6 (1974, 21:13) 

När Doctor Who återvände för sin tolfte säsong och fjärde inkarnation av The Doctor, 

uppnådde programmet helt nya höjder i den mest framgångsrika epoken hittills. Jon Pertwees 

epok må vara över, men Doctor Who lever alltid vidare. 

 

5.0 Slutdiskussion 

Den första frågeställningen var hur The Doctor etablerades i seriens tio första år. De stegen 

som togs gjorde karaktären odödlig likt andra fiktiva hjältar som Sherlock Holmes och Robin 

Hood. Enligt John Truby (2008, s. 418) behövs det skapare som upplever liknande steg som 

huvudkaraktären under sin utveckling för att utföra det, att det skaparna skriver känns 

personligt för dem. Det personliga avtrycket är en stor del i hur ärlig och autentisk karaktären 

är. William Hartnells egna utveckling var så pass lik The First Doctors att den resan har känts 

äkta i över ett halvt decennium. Filmen baserad på hans liv An Adventure in Space and Time 

kunde enkelt dra paralleller mellan vart karaktären och skådespelaren befann sig vid den 

punkten av deras liv. Den idén har använts i skapelsen av en ny inkarnation av The Doctor 

tills idag, och det finns inga tecken på att det kommer att sluta. Patrick Troughtons och The 

Second Doctors personligheter var mycket mer flamsig och humoristisk och Jon Pertwee fick 

förslaget att spela The Third Doctor som sig själv. The Doctor etablerades med stor hjälp av 

skådespelaren för att ge ett personligt avtryck på karaktären.  
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Den andra frågeställningen handlade om Doctor Whos förmåga att anpassa sig till förändring 

för att säkerställa seriens överlevnad. Truby (2008, s. 75) hävdade att ett bra sätt att hålla 

tittarnas uppmärksamhet och vara intresserade i hjälten är om hjälten skulle vara mystisk och 

undanhålla information, Doctor Who gör det automatiskt varje gång The Doctor förändras till 

en ny inkarnation. Vem kommer den nya inkarnationen att vara? Hur kommer den nya 

inkarnationen att hantera situationer? Kommer den nya versionen av The Doctor att vara mer 

som Troughtons clown liknande inkarnation eller kommer karaktären vara mörkare och mer 

dramatisk som Jon Pertwee? Seriens stil var alltid informerad av vilken typ av karaktär den 

nuvarande inkarnationen av The Doctor var. Oftast lämnar den nuvarande inkarnationen 

serien när de mysterierna är lösta och deras övergripande berättelse är klar, och serien och 

tittarna gör sig redo för ett helt nytt mysterium att lösa. På det sättet kan serien och karaktären 

alltid vara odödliga för det är som att starta på avsnitt ett om och om igen. Tittarna får samma 

otålighet att ta reda på vad som kommer hända sen som de skulle få av en helt ny serie. 

Den tredje frågeställningen handlade om hur man anpassar det förflutna med den nuvarande 

inkarnationen av serien och karaktären. Som tidigare nämnt är The Second Doctor och The 

Third Doctor väldigt annorlunda från varandra och detsamma gäller det för skådespelarna 

själva. Den skarpa kontrasten mellan dem gjorde de till ett utmärkt team. Att låta karaktärer 

och tidigare inkarnationer av The Doctor komma tillbaka håller programmets förflutna 

relevant för den nya publiken vilket kan även locka tillbaka tittare som kanske lämnade soffan 

när deras favoritepok kom mot sitt slut. Nu kanske till och med deras favorit Doctor kan 

kritisera alla detaljer de inte gillar med den nya och omvänt kan den nya kritisera den förra 

vare sig det är klädstilen, attityden eller utseendet. Ett jubileumsavsnitt likt The Three Doctors 

avslutas alltid med att inkarnationerna vinner varandras respekt och hedrar vilka de har varit 

och vem de kommer att vara, vilket är väldigt likt hur serien själv alltid hyllar och strävar 

efter förändring men fortfarande hedra vad serien var innan. Utan att behöva göra en omstart 

på The Doctor, så kan karaktären fortsätta med styrkorna av det förflutna och bygga upp nya 

världar för framtiden. Så länge karaktären fungerar, så fungerar serien också, även när tittarna 

inte gillar vissa avsnitt. 

Doctor Whos 10 första år är hur mycket har förändrats samtidigt som inget har förändrats. 

Titeln på uppsatsen är En resa lika ung som gammal för även med allt gammalt bagage som 

Doctor Who packar med så är det alltid relativt modernt, det är aldrig stelt och det är aldrig så 

gammalt som det ser ut. Jag nämnde i den tidigare forskningen att jag hade blandade åsikter 
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om Emily Asher-Perrins artikel om att varje inkarnation av The Doctor anpassar sig efter sitt 

förflutna (Perrin, 2017). Jag använde ett citat från The Doctor själv där han nämnde att 

människor alltid ser mönster i saker även där de inte finns, men det finns värde i det hon säger 

för även serien själv har retroaktivt funnit sådana mönster med tidsmaskinens design och 

många andra detaljer. The Daleks räddade serien från en tidig avslutning, och retroaktivt blev 

seriens farligaste varelser och The Doctors största motivation att bli hjälten vi känner till 

karaktären som nu. En polistelefonkiosk var inte gammalt när programmet började, men idag 

över 50 år senare existerar de bara i relation till Doctor Who som en viktig del ur seriens 

mytologi. En sådan gammal design kan fortfarande hållas relevant för att serien kan utveckla 

dess betydelse och ge den mer mening än vad den började med. I början var tanken bara att 

The Doctor behövde en tidsmaskin, och en telefonkiosk är mycket billigare än att bygga något 

nytt. Det har också en bonus med att tittarna på den tiden redan kände igen hur telefonkiosker 

ser ut och är därför mer imponerad över vad den kan göra. Doctor Who blandar det ordinära 

med det extraordinära, serien tog ett helt vanligt objekt och anpassade det till något väldig 

ovanligt, och nu 50 år senare existerar bara det ovanliga objektet. Adaptionen tog över det 

ursprungliga verket, och nu betyder det något helt annat. Nu är det en symbol för hopp i 

ögonen av de betryckta i seriens universum. Det som inte betydde något annat än att ta vara 

på den låga budgeten, betyder nu något mycket mer. Så medan den ikoniska tidsmaskinen inte 

har förändrats alls sen 1963, så har den ändå samtidigt förändrats väldigt mycket. 

De flesta odödliga huvudkaraktärer är hjälten i deras berättelse, men många sägs 

huvudsakligen vara något annat. Sherlock Holmes är först och främst en detektiv, den 

ultimata detektiven. James Bond är först och främst en agent, den ultimata agenten. The 

Doctor är först och främst en hjälte, och med det blir den ultimata hjälten. Som citatet av 

Steven Moffat (2013) i början sa, hjältar är viktiga, och The Doctor är den ultimata hjälten. 

De gav honom inte ett vapen för våld, de gav honom en teknologiskt avancerad skruvmejsel 

för att fixa saker. De gav honom inte en stridsvagn eller ett krigsfartyg, de gav honom istället 

en polis telefonkiosk som man kan ringa för att få hjälp. De gav honom inte någon våldsam 

superkraft för strid, de gav honom två hjärtan istället för ett. The Doctor representerar den 

perfekta blandningen av glada sammanträffanden och personer som var före sin tid när de 

skapade karaktären. The Doctors tidsmaskin ser inte ut som en polistelefonkiosk för att de 

tänkte att det bäst skulle representera karaktärens behov att vara en hjälte, utan för att 

budgeten var för låg för att bygga en ny design. Men nu är det en viktig del av programmets 

själ och den bästa representationen för The Doctors vilja att hjälpa andra. Karaktären heter 
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The Doctor, doktor; titeln för en person som är kvalificerad att behandla folk som behöver 

hjälp, och det är allt karaktären kämpar för. The Doctor är en odödlig karaktär för att det 

spelar ingen roll om det är den bittra gamla edvardianska farfadern, den kosmiska luffaren, 

eller den vetenskapliga James Bond-agenten, det kommer aldrig komma en tid där vi inte 

behöver en hjälte som The Doctor. 

 

5.1 Vidare forskning 

Doctor Who är stark än idag för många olika skäl. Den naturliga undersökningen är att se den 

fortsatta utvecklingen på karaktären från skiftet mellan 1900-talet till 2000-talet och den nya 

mer filmiska produktionsmodellen som tv-serien började använda för både karaktären och 

berättandet. Mycket har hänt inom tv-serier på bara de senaste åren, och Doctor Who har ändå 

lyckats tagit sig till nya höjder. 
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