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1	  INLEDNING	  
 

Mahdi, Jesus, Messias eller bodhisattva? Dessa figurer ger namnet åt ett religiöst 

fenomen som återfinns inom flera religiösa traditioner, nämligen frälsarfigurer. På så 

vis belyser de en likhet mellan olika religiösa trosföreställningar: tron på en heroisk 

figur som kan rädda människan från ondska och lidande.1  

Bilden av det goda samhället hotas nu liksom förr av ondska utifrån i form av 

krig eller terror. Rädslan för dessa hot kan tolkas ha skapat ett behov av en 

världsfrälsare som ska rädda det goda från det onda, något som gärna skildras i 

populärkulturen idag.2 Utifrån mitt intresse för film och denna mytiska frälsarfigur 

har jag i denna uppsats valt att undersöka hur frälsarfigurer gestaltas i populära 

ungdomsfilmer. Jag vill dels visa att religion och religiösa idéer möter oss även 

utanför en religiös kontext, men också synliggöra hur frälsarfigurer i film kan hjälpa 

åskådaren att reflektera över etiska ideal, ansvar för medmänniskor, samt mål och 

mening med livet.3 Slutligen vill jag belysa filmens potential i undervisningen om 

religiösa trosföreställningar och etik och livsfrågor. Att använda populärkulturella 

medium såsom film, skönlitteratur och digitala spel i religionsundervisning har fått 

ökad uppmärksamhet de senaste åren, vilket också återspeglas i den senaste 

kursplanen för religionskunskap i årskurs 7–9.4  

1.1  Syfte	  och	  frågeställning	  
 
Syftet med denna uppsats är att bredda förståelsen för vad som kan uppfattas som 

religiöst genom att undersöka ett religiöst fenomen – frälsarfigurer – i populära 

ungdomsfilmer. Syftet är också att undersöka om populärkulturella ungdomsfilmer 

kan användas i undervisning om livsfrågor, etik och moral. Detta är intressant med 

hänsyn till tidigare forskning som visar att film har makten att influera åskådarens syn 

på sig själv och omvärlden.5 Genom att använda populärkulturella referenser i relation 

till religiösa fenomen och livsfrågor hoppas jag kunna öka intresset och förståelsen 

för religion. Således anser jag att uppsatsen fyller en didaktisk funktion.  

                                                
1 Brandon, Samuel G.F, 2012. Salvation. Encyclopedia Britannica 
2 Sigurdson & Axelson, 2005, s.146 
3 Axelson, 2014, s.150 
4 Skolverket, 2016 
5 Axelson, 2014, s.150 
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Uppsatsen ämnar besvara följande frågeställningar: 

•   På vilket sätt gestaltas frälsarfigurer i populära ungdomsfilmer?  
•   Vilken roll spelar könet som en aspekt av frälsarfigurer? 
•   På vilket sätt skildras livsfrågor och etiska ståndpunkter av frälsarfigurer? 

 

1.2  Disposition	  
 

Efter detta inledande kapitel kommer jag gå igenom bakgrunden för studien som 

behandlar innebörden av etik, moral och livsfrågor, frälsarfigurer inom olika religiösa 

traditioner, samt redovisar tidigare forskning på området. Uppsatsen går därefter in på 

undersökningen av de frälsarfigurer som valts och avslutas med en jämförande 

diskussion där resultatet av undersökningen analyseras och diskuteras. Uppsatsen 

avslutas med en sammanfattande slutsats där de tre frågeställningarna besvaras. 

1.3  Material	  
 

Under universitetskursen Religionskunskap A utvecklades mitt intresse för film som 

ett verktyg i undervisning om religiösa frågor. Därför ville jag i denna uppsats 

uppmärksamma hur populärkulturella filmer kan användas i religionskunskap på 

högstadiet. För att göra studien praktiskt genomförbar har jag begränsat 

undersökningen till att gälla tre frälsarfigurer i populära ungdomsfilmer, vilket även 

bör vara tillräckligt många för att kunna dra slutsatser.  

Inför valet av film ställde jag upp följande krav: 1) målgruppen ska vara 

ungdomar i åldern 12–16 år, 2) filmen ska räknas som populärkultur, 3) 

huvudpersonen ska kunna identifieras som frälsarfigur. För att uppfylla det första 

kravet valde jag filmer som är baserade på ungdomsböcker, utifrån Uppsala 

Stadsbiblioteks klassificering. För det andra kravet använde jag mig av filmsajten 

IMDbs lista över ungdomsfilmer som genererat störst ekonomisk vinst fram till idag.6 

För att uppfylla det sista kravet utformade jag en hypotetisk frälsarprototyp som 

huvudpersonerna skulle stämma in på: en person som är utvald och central för 

kampen mot det onda, vars livsuppgift är att befria människan från förtryck och 

lidande. 7  Med bakgrund av ovanstående kriterium fann jag de populära 

ungdomshjältarna Katniss Everdeen, Harry Potter och Tris Prior.  

Tidsutrymmet för studien har gjort att jag avgränsat mig till följande filmer: The 

Hunger Games: Mockingjay Part I-II, Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I-

II och The Divergent Series: Insurgent. Dessa filmer valdes i egenskap av att de 
                                                
6 Blockbuster Mojo. IMDb. Young adult books adaption. Box Office Mojo 
7 Inspirerad av Jewitts hjälteprototyp i Lawrence & Jewitt, 2002, s. 6 
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skildrar de respektive slutstriderna där frälsarfiguren får visa sin avgörande roll för 

världen hen lever i.  

1.4  Metod	  
 

Materialet för denna studie kommer att analyseras med hjälp av en kvalitativ 

hermeneutisk metod. Hermeneutik som metod används framförallt för att tolka texter 

men kommer i detta fall hjälpa mig tolka de filmkaraktärer som valts. Filmer precis 

som texter är skapade av människor för människor under en bestämd tid på en 

bestämd plats, vilket kan skapa ett kulturellt avstånd mellan sändare (filmskaparen) 

och mottagare (åskådaren). Således har både tillkomstsituationen och åskådaren en 

betydande roll för tolkningsprocessen. 8  

 En svaghet jag funnit med metoden är att den inbjuder stort 

tolkningsutrymme, vilket försvagar reliabiliteten för studien. De tolkningar jag gör i 

min undersökning färgas av min egen utgångspunkt och förförståelse, vilka i sin tur är 

formade i en västerländsk kristen kontext. Styrkan med metoden är dock att 

undersökningen kan göras personlig, vilket jag tror bidrar till intressanta diskussioner 

som kan praktiseras i klassrummet.  

 Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv är det intressant att studera hur ett 

religiöst fenomen (frälsarfigurer) porträtteras i en utom-religiös kontext, en 

populärkulturell film.   

 Undersökningen genomförs med hjälp av en tabell som jag själv utformat i 

samband med förundersökningen av religiösa frälsarfigurer i avsnitt 2.2. 9 

Frälsarfigurerna ska analyseras utifrån kategorierna som visas i tabellen nedan: 

 
Vem Natur Motiv Utvald Ledarskap Egenskap Kön 
Namnet på 
frälsarfiguren 

Gudomlig
/mänsklig 
 

Vad driver 
frälsarfiguren 

Utvald 
av något/ 
några 

Politiskt/ 
andligt/ 
religiöst 

Vilka 
egenskaper 
kännetecknar 
frälsarfiguren 

Man/ 
kvinna 
 

Tabell X: Frälsarfigurer framställda i religiösa traditioner/ populärkulturella ungdomsfilmer 
 
En intressant aspekt av undersökningen är att se hur frälsarfigurer i populära 

ungdomsfilmer förhåller sig till sina motsvarigheter i religiösa traditioner (avsnitt 

2.2), men också de frälsarfigurer som forskare tidigare studerat i filmer med en äldre 

målgrupp (avsnitt 2.3)

                                                
8Vikström, 2005, s. 21 
9 Kategorierna har inspirerats av Lloyd Baughs kriterier, 1997, s. 225 och Jewitts hjälteprototyp i 
Lawrence & Jewitt, 2002, s. 6 
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 För att bedöma och besvara min andra frågeställning om könet som en aspekt 

av frälsarfiguren har jag utgått ifrån stereotypa uppfattningar om de egenskaper som 

traditionellt sett uppfattas manliga och kvinnliga, exempelvis att mannen är stark och 

modig medan kvinnan är ömsint och kärleksfull. 

Då uppsatsen även har ett didaktiskt syfte har jag valt att undersöka vilka 

livsfrågor och etiska ståndpunkter som skildras med frälsarfigurer i populära 

ungdomsfilmer. För att avgränsa denna del av studien har jag valt att fokusera på de 

(1) moraliska dilemman, (2) etiska ståndpunkter och (3) livsfrågor som skildras i 

situationer med frälsarfiguren (avsnitt 2.1).  

Min metod för studien kommer följa den ”den hermeneutiska bågen”.10 Den 

börjar med en helt förutsättningslös, översiktlig tolkning av berättelsen och dess 

karaktärer. Därefter ses filmerna igen med fokus på hur frälsarfiguren gestaltas och 

vilka livsfrågor och etiska ståndpunkter hen kan tolkas skildra. Slutligen ses filmerna 

utifrån ett didaktiskt perspektiv, det vill säga inom vilka undervisningsområden och 

på vilket sätt jag kan tillämpa dem i min framtida religionsundervisning. 

 Då min undersökning innebär en relativt djupgående analys av frälsarfigurerna 

Katniss Everdeen, Harry Potter och Tris Prior vill jag förvarna om spoilers för er som 

ännu inte sett dessa filmer eller läst böckerna. 

1.5  Teoretisk	  utgångspunkt	  
 
I ett alltmer individualiserat samhälle läggs större ansvar på individen att själv 

utforma sin syn på livet och omvärlden, med andra ord sin personliga livsåskådning. 

Detta gör hon med hjälp av berättelser och myter, som enligt hjärnforskaren Antonio 

Damasio bidrar till att forma vår narrativa förståelse av oss själva – vår självbild. 11 

Populärkulturen har blivit ett naturligt inslag i vår vardag som underhållning 

eller avkoppling. Berättelserna vi finner i populärkulturella medier såsom film, 

skönlitteratur och digitala spel, präglas enligt religionssociologen Göran Sahlberg av 

allt mer religiösa underströmningar.12 Detta har lett till ett intresse av att utforska 

möjligheten att inkludera populärkultur i religionsundervisningen. 

Den senaste kursplanen för religionsundervisning anger att populärkultur med 

fördel bör användas i undervisning om identitet och livsfrågor, till exempel hur 

meningen med livet, kärlek och relationer skildras i populärkultur. 13 

                                                
10 Vikström, 2005, s. 28 
11 Damasio, 2002, s. 217 
12 Sahlberg, 2005, s. 101 
13 Löfstedt, 2012, s. 11; Skolverket, 2016 
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Forskningen om film som en resurs i bearbetning av etik, moral och livsfrågor 

är relativt ung (1980-talet). Receptionsstudier har visat att film stimulerar 

bearbetningen av tankar och känslor som påverkar åskådarens föreställningsvärld och 

kan hjälpa individen att reflektera över etik och livsfrågor.14 Spelfilm har förmågan att 

skapa en självreflexiv process där åskådaren reflekterar över etiska ideal, ansvar för 

medmänniskor, samt mål och mening med livet.15 I mötet med de fiktiva karaktärerna 

bearbetas och eventuellt omförhandlas den egna självbilden. Film har på så sätt 

inflytande över våra tankar och drömmar. Ett exempel på hur detta yttrar säg är de 

studier som visar att specifikt unga flickor fantiserar om sig själva som hjältar med 

kraft att förändra världen till det bättre.16  Dessa studieresultat är intressanta men 

hänsyn till att tidigare forskning av bland annat teologen Lloyd Baugh som har visat 

att den stereotypa filmatiserade messiasfiguren är manlig.17 Med bakgrund av detta 

ville jag även analysera vilken roll könet spelar för framställningen av en frälsarfigur i 

populärkulturella ungdomsfilmer, en aspekt som även inbjuds av 

Kommentarmaterialet till religionskunskap.18  

Min utgångspunkt gällande könsaspekten av en frälsarfigur tar avstamp i de 

traditionella könsroller som enligt mig fortfarande präglar vårt samhälle och formar 

uppfattningen om hur en kvinna eller man ska vara. Att den typiska hjälten är manlig 

kan tolkas ha formats av en traditionell uppfattning om den starka och modiga 

mannen vars uppgift är att försvara och beskydda ”sitt” folk.  

Förståelsen av film som redskap för meningsskapande är en del av 

medialiseringsteorin. Medialisering är en långsiktig förändringsprocess av våra 

traditionella föreställningar i mötet med olika medium såsom film. 

 En annan närbesläktad teori är mediering, som beskriver hur ett medium kan 

kommunicera en idé såsom den är traditionellt förstådd.19  Medialiseringsteorin är 

lämplig om föreställningen om en frälsarfigur kan tolkas ha fått en ny innebörd i och 

med framställningen av frälsarfigurer i populärkulturella filmer. Medieringsteorin är 

istället lämplig om det visar sig att filmens gestaltning av en frälsare överensstämmer 

med den gestaltad i religiösa traditioner. Enligt den senare teorin är film endast ett 

medium som kanaliserar en traditionell trosföreställning, inte ett medium som 

förändrar den.  

                                                
14 Plantiga, 2009, s. 179; Carroll, 1999, s. 21 
15 Axelson, 2014, s. 150-153 
16 Pavlovic, Sefer & Stankovic, 2010, s. 309 
17 Baugh, 1997, s. 225 
18 Skolverket, 2011, s. 28-29 
19 Lövheim, Axelson & Axner, 2015, s. 150-151; Axelson	  2014, s. 177 
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2	  BAKGRUND	  
 
Detta kapitel kommer behandla vad som menas med livsfrågor, etik och moral, vilka 

är centrala frågor inom såväl religiösa som sekulära livsåskådningar. Vidare kommer 

kapitlet ge exempel på hur frälsarfigurer gestaltas inom olika religiösa traditioner. De 

religioner som valts är de som utifrån min förundersökning beskriver en frälsarfigur 

på ett relativt tydlig sätt. Slutligen ska kapitlet gå igenom tidigare forskning om 

frälsarfigurer i film. Ingen av de studier som berörs är baserade på ungdomsfilmer, 

vilket jag tycker synliggör ett behov av att undersöka specifikt ungdomsfilmer. 

2.1	  Etik,	  moral	  och	  livsfrågor	  
 
Kursplanen i religionskunskap för årskurs 7–9 uppmuntrar tillämpningen av 

populärkultur i undervisning om livsfrågor såsom meningen med livet, relationer och 

kärlek.20 Området ”identitet och livsfrågor” behandlar frågor om den egna självbilden, 

kärlek, mening och ansvar för att nämna några, men låter sig inte definieras i närmare 

bemärkelse.21 Att ge unga en möjlighet att reflektera över och diskutera dessa frågor 

är särskilt viktigt i högstadiet eftersom eleverna befinner sig i en central 

socialisationsfas i livet.22 

 Livsfrågor ger uttryck för individens behov av att reflektera och värdera över 

sin tillvaro och är förankrade i en personlig livssyn som formas i den egna kulturen. 

Livssynen påverkas också av direkta socialisationsagenter i individens omgivning 

såsom vänner, familj, skola och på senare tid media.23  

 Populärkulturen kan hjälpa eleven att reflektera över vardagliga moraliska 

dilemman och etiska ståndpunkter. Etik kan beskrivas som de teorier som 

tillhandahåller värden och principer för hur vi ska handla och leva. Moral är istället 

praktiken och normerna, alltså hur vi lever i förhållande till de etiska värderingar vi 

tror på.24 En omoralisk handling är således en handling som inte längre motsvarar 

dina etiska värderingar. I högstadiet ska eleven utveckla förmågan att: resonera och 

argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra 

resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett fungerande sätt.25  

                                                
20 Skolverket, 2016, s. 6 
21 Skolverket, 2011, s. 26; De Vries, Livsfrågor. SO-rummet lärresurs. 
22 Skolverket, 2011, s. 7,10, 29 
23 Henriksen & Vetlesen, 2013, s. 72 
24 Ibid, 2013, s. 169 
25 Skolverket, 2016, s. 9 
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De etiska modeller som berörs på högstadiet är bland annat pliktetik, konsekvensetik, 

dygdetik och ibland sinnelagsetik.26 

 Pliktetiken anger att en moralisk handling är den som utgår från en absolut 

regel vilken ska gälla oavsett situation till exempel regeln om alla människors lika 

värde. Enligt pliktetikens fader Immanuel Kant ska regeln vara sådan att den kan 

upphöjas till allmän lag. 27  

Konsekvensetiken utgår från en utilitaristisk princip om att handla enligt största 

möjliga nytta och minsta möjliga lidande.28 Den moraliskt rätta handlingen är den 

vars konsekvens ger störst nytta för flest antal människor, den så kallade 

allmännyttan. Problemet med denna etik är svårigheten att förutse vilka möjliga 

konsekvenser en handling kan få.  

Dygdetiken anger att en moralisk handling är den som förverkligar en god dygd 

exempelvis medmänsklighet, en dygd som även omnämns i Bibeln (Joh. 13:34-35). 

Människan besitter en inre kompass som kan peka ut vilken handling som är rätt 

genom att fråga sig vad en dygdig (god) människa skulle göra i samma situation.  

 Sinnelagsetiken anger att en handling är moraliskt försvarbar om avsikten med 

handlingen är god oavsett följderna. Till skillnad från pliktetiken tar sinnelagsetiken 

och dygdetiken hänsyn till omständigheterna i situationen. Nackdelen med dem är 

svårigheten att fastställa vem eller vad som avgör en god avsikt eller en god dygd.29  

Dessa etiska modeller tillhandahåller olika lösningar på moraliska dilemman och 

är även användbara i diskussioner om vad som är gott, den goda människan och det 

goda livet. Enligt dygdetiken har varje människa förmågan att bli den goda människan 

och förverkliga det goda livet för andra och sig själv.30  

Frågor om etik och moral kan också diskuteras i samband med frågor om 

människosyn. Detta är särskilt intressant i förhållande till hur en frälsarfigur gestaltas, 

mänsklig, gudomlig eller däremellan?  

Sammanfattningsvis ska religionsundervisningen om livsfrågor, etik och moral 

behandla:  

•   Frågor om bland annat mening, kärlek, ansvar och medmänsklighet 

•   Moraliska dilemman, hur en handling kan bedömas rätt/fel utifrån olika etiska 

modeller  

                                                
26 Skolverket, 2011, s. 29; Nordström, Etiska teorier och normativ etik. SO-rummet lärresurs. 
27 Henriksen & Vetlesen, 2013, s. 179 
28 Ibid, 2013, s. 206 
29 Nordström. Etiska teorier och normativ etik. SO-rummet lärresurs. 
30 Skolverket, 2011, s. 29 
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•   Föreställningar om den goda människan och det goda livet  

•   Etiska frågor om människosyn 

2.2	  Frälsarfigurer	  i	  religiösa	  traditioner	  
 
Inledningsvis vill jag uppmärksamma läsaren om att tolkningen av frälsarfigurer i 

religiösa traditioner är färgad av att jag som författare och mycket av materialet som 

denna förundersökning grundar sig på är hämtade från en västerländsk jude-kristen 

kontext. 

 Ordet frälsa är från början inte ett religiöst begrepp utan ett gammalt svenskt 

ord för ”att rädda”, men har kommit att förknippas med Bibeln i och med att det inte 

längre används i vardagligt tal.31 En frälsare kan således översättas till en ”räddare” 

och är inte att förväxla med messias, även om de båda begreppen är sammankopplade.  

Istället är frälsare är en mer generell beskrivning av en figur som befriar människan 

från lidande, ondska, eller död och upprättar ett gudomligt rike präglat av harmoni.32 

Messias är istället en biblisk figur, en fridsfurste som ska komma och befria 

människan från förtryck och instifta ett samhälle präglat av rättvisa.33 Ordet kommer 

från hebreiskan och betyder ”den smorde” som syftar på de forna kungarna Salomon, 

Saul och David med flera, vilka smordes med olja vid sin kröning. Den judiska 

frälsarfiguren messias framstår tydligast som en nationell-politisk ledare, en ättling till 

kung David som ska besegra jordens makthavare för att befria sitt folk och upprätta 

ett fredligt kungarike (Sam 9:15; Jes 9:2–7). 34 Han beskrivs som en rättfärdig domare 

(Jer 33:15) och stor militär ledare.  

Den kristna frälsaren Jesus Kristus, Guds son, är en ömsint tjänare (Apg 8:32) 

utsänd av Herren att frälsa människan från evig synd genom att offra sig själv (Mark 

8:31; Joh. 3:16–18). Han utmärks av sin kärlek till sina medmänniskor, vilken också 

driver honom framåt i sitt frälsaruppdrag (Joh 13:34–35). Han är människosonen med 

gudomlig natur, vilket särskiljer honom från den judiska frälsaren vars natur är 

mänsklig. Både i den hebreiska och kristna bibeln framställs frälsaren som en modig 

hjältefigur (1 Sam 17:32; Fil 2:6–8) som i kampen för upprättelse, från lidande eller 

synd, möter motstånd av jordens furstar och utsättas för lidande (Ps 2:2, 22:7–22).  

 Tron på en frälsare har även utvecklats inom islam – Mahdi, den tolfte 

imamen, en ättling till profeten Muhammad som försvann i slutet på 800-talet. Mahdi 

                                                
31 Strindberg, Thor-Leif. Vad menas med ”Frälsning”. Allt om Bibeln 
32 Brandon, Samuel G.F. Salvation, 2012. Encyclopedia Britannica 
33 Groth, 2002, s. 61; Mahdi. Oxford Dictionary of Islam, 2016 
34 Ringgren, 2005. Messianism: An Overview. Encyclopedia of religion, s. 5972 
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”the guided one” är enligt myten en politisk ledare som ska träda fram från det 

fördolda för att besegra fienden, sprida rättvisa och stärka det islamska samfundet.35 

Trots att denne frälsarfigur inte omnämns i Koranen är tron på hans existens och 

återkomst stark inom sufismen och shiaislam. 

 Inom Maháyánabuddhismen kan bodhisattva-idealet förstås som en 

frälsarfigur. Denne beskrivs som en kärleksfull och ömsint figur vars liv styrs av en 

vilja att befria alla levande varelser från ett liv fast i ett jordligt kretslopp – Samsara, 

och hjälpa dem nå det högsta målet – nirvana. Denna handling är att likställa med 

Jesus osjälviska kärlekshandling då bodhisattvan valt att återfödas i ett jordligt liv, 

trots att personen uppnått den högsta insikten och kan nå nirvana.36 Den ursprungliga 

bodhisattvan var Guatama Shakyamuni Buddha (”Buddha”), upphovsmannen till 

buddhismen. Den som väljer att praktisera denna högsta form av osjälviskhet och 

kärlek blir ett barn till Buddha.37 Det har även utvecklats en messiansk tro på en 

framtida frälsare kallad Maitreya som ska träda fram vid den yttersta tiden och skapa 

en utopisk värld.38  

 Sammanfattningsvis kan den typiska frälsarfiguren i religiösa traditioner 

beskrivas som en person som: (1) utmärks genom sitt mod och sin medmänsklighet, 

(2) är tilldelad ett uppdrag att frälsa människan från lidande och synd, och (3) utövar 

någon form av självutgivande kärlekshandling genom att de offrar sitt liv för en högre 

mening.  

 För att åskådliggöra de olika karaktärsdragen inom och mellan frälsarfigurerna 

har jag sammanställt dem i följande modell:  

 
Vem Natur Motiv Utvald Ledarskap Egenskap Kön 
Messias Mänsklig Upprättelse JA Nationell, 

politisk 
Heroisk, militant, 
osjälvisk 

Manlig 

Jesus 
Kristus 

Gudomlig Kärlek JA Religiös, 
spirituell 

Ömsint, 
kärleksfull, 
osjälvisk, modig 

Manlig 

Mahdi Mänsklig Upprättelse JA Religiös, 
politisk 

Heroisk, militant, 
osjälvisk 

Manlig 

Bodhisattva Gudomlig Kärlek NEJ Religiös, 
spirituell 

Ömsint, 
kärleksfull, 
klarsynt, osjälvisk 

Manlig/ 
kvinnlig 

Tabell 1: Frälsarfigurer framställda i religiösa traditioner 

 

                                                
35 Mahdi. Oxford Dictionary of Islam, 2016 
36 Keown, 2013, s. 62 
37 Lama Surya Das, 1997, s. 144 
38 Keown, 2013, s. 65 
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2.3	  Tidigare	  forskning	  
 
Religiösa berättelser och myter har sedan länge haft inflytande över våra tankar om 

livet. Detta gäller även de filmatiserade berättelserna som gestaltar hur kärlek ska 

vara, hur sorg ska uttryckas och vad ”det goda livet” är. 39  I samband med en 

sekularisering av det moderna västerländska samhället har forskare kunnat se en 

högre grad av religiösa undertoner i populärkulturen, något som har skapat ett ökat 

teologiskt intresse för studiet av film och populärkultur. 40 Studiet av film utifrån ett 

teologiskt perspektiv kan intressera sig för hur religion gestaltas i film, hur religion 

gestaltas av film samt filmtittande som religion.41  

 Forskningen av frälsarfigurer i film domineras inte helt oväntat av studier om 

den kristna frälsarfiguren Jesus Kristus, även kallad Messias av kristna. Detta kan 

förklaras av att majoriteten av de filmer som undersökts har producerats i USA och 

därmed gjorts av och för människor som influerats av den judekristna traditionen.42 

Filmatisering av den kristna messiasmyten har visat sig vara en kommersiell 

framgång då berättelsen är så starkt förankrad i det västerländska medvetandet.43 

 En teolog med framträdande roll för forskningen om Jesusgestalter i film är 

Lloyd Baugh. Han har utformat en mall som används för att undersöka filmer i 

relation till den kristna messiasmyten beskriven i bibeln. Mallen utgår från fyra 

kriterier: 1) kampen mellan det goda och det onda, 2) en självutgivande 

kärlekshandling, 3) en seger som räddar mänskligheten från undergång och förödelse, 

4) en manlig messiasfigur.44  

 Filmvetaren och teologen Christopher Deacy förklarar skillnader i 

framställningen av Jesusfigurer i film utifrån en vilja att betona olika aspekter av 

frälsaren: högkristologiskt eller lågkristologiskt.45 Den förra gestaltar en övernaturlig 

frälsare som med gudomlig kraft räddar mänskligheten från fördärv. Den senare 

gestaltar en mänsklig frälsare med samma förutsättningar som vilken människa som 

helst. I den amerikanska populärkulturen dominerar den högkristologiska 

frälsarfiguren, vilket enligt Deacy beror på ett nedärvt behov av övernaturliga 

hjältekaraktärer i den amerikanska mentaliteten.  

                                                
39 Sigurdsson, 2005, s. 56 
40 Ibid, s. 57 
41 Ibid, s. 59-60 
42 Axelson & Sigurdson, 2005, s. 217 
43 Ibid, s. 217 
44 Baugh, 1997, s. 225 
45 Deacy, 2001, s. 76 
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 Den amerikanska teologen Robert Jewitt har utvecklat en teori om den 

amerikanska monomyten, en mytisk struktur i populärkulturella filmer skildrat i olika 

varianter. Grundstrukturen består av ett harmoniskt samhälle hotat av en ond makt där 

en särskilt utvald superhjälte tvingas träda fram för att de vanliga 

samhällsinstitutionerna är oförmögna att hantera hotet. Berättelsen utmynnar i en 

avgörande kamp mellan den goda superhjälten och de onda krafterna, där superhjälten 

står som segrare. Samhället återställs till sitt harmoniska tillstånd och hjälten drar sig 

tillbaka till sin hemvist.46 

 Den svenske religionssociologen Tomas Axelsson har vidareutvecklat Jewitts 

hjälteprototyp med tillägget att den utvalde frälsaren till en början är maktlös och 

ovetande om sitt innersta väsen och därmed ovillig och oförstående till sin roll. Med 

tiden växer hjälten in i rollen som ”den utvalde” och utför sitt uppdrag med 

framgång.47  

 Axelsson har funnit att strukturen i många av populärkulturella actionfilmer 

idag har sitt ursprung i de bibliska berättelserna och består av två tydliga 

tankekomplex, tanken om ett utvalt folk och tanken om den gode hjälten/frälsaren. 

Den första tanken utgår från exodus-myten (2 Mos) om uttåget ur Egypten mot landet 

Kanan. Den andra tanken återfinns i den hebreiska bibeln om kung David, samt i den 

kristna bibeln om Jesus Kristus. Enligt Axelsson är den typiske amerikanska 

superhjälten mer lik den militanta frälsaren med rötter i den hebreiska bibeln. I den 

bibliska berättelsen om Jesu liv saknas upprättelse och seger i jordisk mening, vilket 

enligt Axelson driver på längtan efter upprättelse i de populärkulturella medium vi tar 

del av idag.48  

 I en studie från 2005 kommer forskarna Axelson och Sigurdson fram till att 

gestaltningen av Jesusfigurer i film påverkas av den historisk-kulturella kontext som 

filmen skapats i.49 I dagens globaliserade världspolitik präglas människans mentalitet 

av en rädsla för ”hotet utifrån” i form av exempelvis terrorattacker. Detta har ökat 

behovet av att stärka den egna kulturella och religiösa identiteten, vilket har fått en 

spillover-effekt i populärkulturen. Önskan och hoppet om en superhjälte, en samtida 

världsfrälsare, som ska rädda människan från hoten utifrån blir allt mer närvarande i 

film.  

                                                
46Lawrence & Jewitt, 2002, s. 6 
47Axelson, 2005, s. 225 
48 Ibid, s. 228 
49 Sigurdson & Axelson, 2005, s. 146 
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 Historikern David Sander visar att porträtteringen av frälsare i film inte är 

unikt för judekristna kulturer. Sander har utifrån två iranska filmer undersökt hur 

muslimska myter såsom tron på den muslimska frälsarfiguren Mahdi avspeglas i film. 

Sander poängterar vikten av att reflektera över argument och symboler i film för att 

förstå dem som en del av en religiös kultur och diskurs, i detta fall den muslimska. 50 

 Frälsarfigurer i film har även studerats utifrån en buddhistisk tradition och då 

ställts i relation till Maháyánabuddhismens bodhisattva-ideal. Richard Hutchinson   

visar i sin studie av filmen Stranger than Fiction funnit att huvudpersonen Harold 

(Will Farrell) bör förstås som en bodhisattva, snarare än en Jesusfigur. Till skillnad 

från Jesus är Harold till en början ovillig att offra sitt liv för att rädda ett annat, samt 

att Harolds död inte heller räddar människan från synd. Således bör filmen förstås 

som en berättelse om hur en människa utifrån sina livsval blir en bodhisattva.51   

                                                
50 Sander, 2013, s. 27 
51 Hutchinson, 2009, s. 14 
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3	  UNDERSÖKNING	  
 
I följande kapitel genomförs undersökningen av de tre valda frälsarfigurerna: Katniss 

Everdeen, Harry Potter och Tris Prior i relation till de frågeställningar som 

formulerats i inledningen. Fokus för analysen är huvudpersonerna i respektive film, 

inte filmen i stort. Vissa situationer kräver ett beaktande av flera karaktärer, vilket 

förklarar varför fokus stundtals har breddats. Kapitlet avslutas med en jämförande 

diskussion av de tre frälsarfigurerna där resultaten från undersökningarna ska 

sammanställas för att kunna besvara forskningsfrågorna.  

3.1 Katniss Everdeen i Hunger Games: Mockingjay part I-II 
 
I Mockingjay part I-II, baserad på den sista boken i Hunger Games-trilogin, får vi 

följa Katniss Everdeen i revolutionen mot den sittande makthavaren President Snow. 

Genom att bryta mot de normer som tidigare präglat hungerspelen har hon blivit ett 

hot för rådande samhällsordning, en ordning där de rika i huvudstaden gynnas på 

bekostnad av de andra distrikten. I detta orättvisa samhälle träder Katniss fram som en 

person som är utvald och central för kampen mot det onda, vars livsuppgift är att 

befria människan från förtryck och lidande (avsnitt 1.3). Undersökning av Katniss 

gestaltning som frälsarfiguren i berättelsen resulterade i följande tabell:  

 
Natur Motiv Utvald Ledarskap Egenskaper Kön 
Mänsklig: 
•   Sårbar 
•   Dödlig 

•   Ilska 
•   Upprättelse 
•   Kärlek 

Ja, som 
frihetssymbol: 
•   ”The 

Mockingjay” 
•   ”No one else 

can do this 
but her” 

Politisk, 
nationell 
mot 
samhälls-
ordningen: 
”The face of 
the 
revolution” 

•   Militant; 
soldat/rebell 

•   Modig, stark, 
tuff 

•   Osjälvisk/ 
självisk 

•   Ömsint, 
godhjärtad 

•   Empatisk 
•   Egensinnig 

Kvinna 
(ung) 

Tabell 2: Katniss Everdeen som frälsarfigur 
 
Till skillnad från den mytiska frälsarfiguren beskriven av Jewitt (avsnitt 2.3) 

framställs Katniss vara av mänsklig natur. Hon har ingen extraordinär förmåga men 

framställs som unik genom hennes normbrytande handlingar i hungerspelen, 

handlingar som präglas av empati och medmänsklighet. Hennes mänskliga natur 

styrks av att hon visar sig sårbar, både psykiskt och fysiskt. Därtill är de motiv som 

kan tolkas driva Katniss exempelvis ilska och hämnd karaktärsdrag som sällan 

beskrivs goda eller gudomliga. Motiven kan förstås som en önskan efter upprättelse i 

likhet med de drivkrafter som gestaltas hos Mahdi och Messias (avsnitt 2.2). Katniss 
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drivs också av en kärlek på samma sätt som bodhisattvan och Jesus, men till skillnad 

från dem uttrycks denna kärlek främst gentemot hennes närmsta.  

 I dessa senare filmer har Katniss kommit att bli ”den utvalda” – The 

Mockingjay trots att det från början aldrig var hennes ambition. Hon är således inte på 

förhand utvald enligt någon profetia eller förmåga, som de traditionella 

frälsarfigurerna i religiösa traditioner. Hennes utvaldhet har tagit form likt en 

gräsrotsrörelse som vuxit fram i takt med att hon uppvisat en stark känsla för rättvisa, 

självbestämmande och medmänsklighet (part I, min 00:37). Hon är den enda ledaren 

som kan vinna folkmassan tillit i den grad att de är villiga att ansluta sig till 

revolutionen: no one else can do this but her (part I, min 00:07). 

 Katniss ledarskap är politisk på så sätt att hon tillsammans med oppositionen 

leder revolutionen mot regimen; hon är the face of the revolution (part I, min 00:07). 

Detta kan likställas med den muslimska frälsarfiguren Mahdi som ska ena det 

muslimska samfundet, besegra de korrupta makthavarna och slutligen upprätta ett 

harmoniskt samhälle präglat av rättvisa (avsnitt 2.2).  

Katniss framställs tydligt som en militant frälsarfigur i likhet med den 

muslimska Mahdi och den judiske Messias (avsnitt 2.2). Hon är en exemplarisk 

bågskytt, en soldat i oppositionens armé även kallade ”rebellerna” som gång på gång 

visar upp sitt mod ute på fältet. Hon är en person med stark integritet som vägrar följa 

en order hon inte själv tror på; hon kan således beskrivas som en egensinnig person. 

Dessa egenskaper gör henne till ett problem för auktoriteter både President Snow och 

oppositionsledaren Alma Coin. Att hon överhuvudtaget lyder under oppositionen 

motiveras av hennes vilja att befria Peeta från fångenskapen i huvudstaden.  

Vid sidan av Katniss tuffa särdrag framställs hon som en godhjärtad människa, 

som åskådaren sympatiserar med oavsett handling. På djupet är hon en ömsint, 

empatisk person vilket bland annat yttras när hon möter befolkningen ute i distrikten 

(part I, min 00:46). Men hon är också empatisk gentemot de som ännu inte stöder 

henne (part II, min 00:12–16). Hennes handlingar kan således tolkas vila på en kärlek 

till sina medmänniskor, något som överensstämmer med flera av de religiösa 

frälsarfigurerna (avsnitt 2.2). 

Jag tolkar Katniss som en i grunden godhjärtad och osjälvisk människa, även 

om detta uttrycks tydligast gentemot hennes syster Prim och Peeta. Många av hennes 

val syftar till att beskydda dem: I never asked for this. I never asked to be in the game. 

I never asked to be the Mockingjay. I just wanted to save my sister and keep Peeta 

alive (part I, min 01:39). Citatet synliggör en tvetydig osjälviskhet; hon är beredd att 
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ge sitt liv för att rädda andra, men bara om det hjälper henne rädda sin egen familj. 

Denna själviska och förbehållna kärlek karaktäriserar varken den mytiska 

frälsarfiguren beskriven av Jewitt (avsnitt 2.3) eller de religiösa frälsarfigurerna. Jag 

anser dock att detta är egenskaper som befäster hennes mänskliga natur. Jag tror att få 

människor är villiga att utstå det lidande Katniss gör om det saknades ett personligt 

incitament till att fortsätta kampen.  

 Att Katniss kan tolkas osjälvisk framkommer istället i hennes roll som the 

Mockingjay, vilken beskrivs som en börda att bära. Att vara en folklig frihetssymbol 

har gjort henne till en måltavla och syndabock för regimens hataktioner (part I, min 

00:17). Genom att förfölja och straffa alla som kan tänkas associeras med Katniss 

eller hennes kamp blir hon indirekt ansvarig för det lidande folket utsätts för. I 

motsats till vad regimen hoppas på gör detta att hon höjer sin röst än mer i kampen för 

rättvisa.  

I undersökningen av vilken betydelse Katniss kön har för framställningen av 

frälsarfiguren uppvisas både traditionellt manliga och kvinnliga egenskaper. Hon 

drivs av sin vilja att beskydda och försvara sin familj, vilket kan uppfattas som 

traditionellt manliga egenskaper. Samtidigt visar hon stor empati och ömhet mot 

andra, vilka kan uppfattas som traditionellt kvinnliga egenskaper. Att Katniss är en 

kvinna framträder dock av filmens starka betoning på image och utseende. Allting 

som syns i propagandafilmerna ska vara estetiskt tilltalande. Katniss ska framställas 

som stark, snygg och älskvärd: Everyone is either gonna wanna kiss you, kill you or 

be you (part I, min 00:35). Vad som är intressant i filmen är att denna framtoning 

kritiseras. Om man vill att budskapet ska nå fram till människorna ute i distrikten 

måste man framställa någon äkta, en person som de vill och kan identifiera sig med 

(part I, min 00:38). Utifrån detta tolkar jag att filmens fokus på mode och utseende 

har en ironisk underton, kanske ett sätt att visa hur bisarrt det är med att ett helt 

samhälle är så fixerat vid utseende och image. 

Undersökningen om vilka livsfrågor som skildras med frälsarfiguren har 

synliggjort frågor om bland annat kärlek, sorg och rättvisa. Kärlek är ett brett 

fenomen och kan betyda olika saker i olika relationer. Katniss skildrar två olika 

kärlekar, en romantisk kärlek gentemot en partner och en villkorslös kärlek gentemot 

en syster. Den romantiska kärleken påverkas av de val vi som människor gör i etiskt 

svåra situationer. Är vi beredda att älska någon oavsett vilka etiska ståndpunkter 

personen har? För Katniss bör en kärlek mellan två människor präglas av ömsesidig 
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respekt och förståelse för varandras val och värderingar, något som är avgörande för 

det val hon gör gällande vem hon vill spendera sitt liv med.  

Men det finns också en villkorslös kärlek, den Katniss har för sin syster Prim. 

Sorgen som Katniss får uppleva när Prim (13 år) dör är särskild svår då Prim är en 

familjemedlem som dessutom är yngre än henne själv. Katniss reagerar med ilska och 

likgiltighet, vilket jag tror är naturligt i svåra stunder av sorg. Men hennes sorg blir 

också en drivkraft för att fortsätta kämpa för ”det goda”, för att på så vis göra Prims 

död meningsfull. Det är utifrån detta som åskådaren kan sympatisera med hennes val 

att döda oppositionsledaren Coin, då denna handling annars strider mot hennes goda 

karaktär.  

Anledningen till att Katniss väljer att döda Coin kan förklaras av att: 1) 

Katniss söker upprättelse efter sin syster Prim som dog i den offensiv Coin beordrat 

och 2) hon vill sätta stopp för de barbariska hungerspelen, som Coin vill återinföra. 

Coin motiverar ett nytt hungerspel utifrån en konsekvensetisk modell, största möjliga 

lycka till flest antal människor. Hungerspelen skulle bara omfatta barnen från den 

priviligierade samhällsklassen i huvudstaden. På så sätt får befolkningen i Panem den 

upprättelse de söker, vilket kommer skapa stabilitet och harmoni i Panem (part II, min 

01:46). Ur en pliktetisk ståndpunkt är Coins motivering problematisk då det skulle 

legitimera nya hungerspel där barn uppoffras varje gång en grupp känner sig 

missgynnade.  

Katniss val att ta lagen i egna händer och döda Coin är dock lika problematisk 

enligt pliktetiken. Hennes handling kan dock försvaras utifrån dygdetiken och 

sinnelagsetiken om vi utgår från att Katniss ska föreställa den goda människan. 

Sinnelagsetiken kan försvara en annars omoralisk handling (att medvetet döda en 

människa) om avsikten var god (stoppa hungerspelen). Det är dock svårt att 

säkerställa hennes goda avsikt, vilket också är problemet med sinnelagsetiken. 

Dygdetiken försvarar handlingen utifrån att Katniss som en god och dygdig människa 

besitter förmågan att avgöra vad som är moraliskt rätt i en etiskt svår situation. Som 

åskådare sympatiserar vi med hennes beslut att döda Coin då jag övertygas om att det 

är det enda sättet att förskona fler människor från de grymma hungerspelen. Hennes 

beslut förverkligar därmed det goda livet för andra. Med denna etiska argumentering 

kan man även tillämpa konsekvensetiken. 

Ovanstående exempel uppvisar hur Katniss skildrar våld som ett nödvändigt 

medel för att nå målet, en bättre värld. Men det finns andra situationer där hon inte 

anser att våld inte kan försvaras som en del av ett högre syfte. I ett samtal med 
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barndomskompisen Gail blir Katniss upprörd och besviken när han argumenterar att 

det är moraliskt försvarbart att använda vapen mot människor som lyder under 

regimen: No one who supports the Capitol is innocent (Part II, min 00:11). Katniss 

ifrågasätter Gail med: with that kind of thinking you can kill whoever you want. You 

can send kids off to the Hunger games to keep the districts in line. I citatet 

argumenterar hon enligt pliktetiken att våld inte kan göras till en allmän regel oavsett 

situation. Även utifrån en dygdetisk ståndpunkt är det svårt att hävda att de som inte 

håller med dig är emot dig. Förtjänar en människa att dö för att hon inte står upp för 

dina etiska värderingar och de godas kamp? 

 Katniss skildrar föreställningen om det goda livet och den goda människan 

genom att personligen gestalta den goda människan, som nämnts ovan. Trots hennes 

tuffa fasad är hon i grund och botten en godhjärtad människa som drivs av en vilja att 

försvara och kämpa för ”det goda” (part II, min 00:14). För Katniss är det goda livet 

ett liv i avskildhet präglat av kärlek och lugn. Inte ett liv i lyx präglat av dramatik och 

glamour såsom eliten tidigare skildrat det goda livet i huvudstaden.  

 

3.2 Harry Potter: Harry Potter and The Deathly Hallows Part I-II 
 
I Harry Potter and The Deathly Hallows part I-II får vi följa huvudpersonen Harry 

Potter och hans vänner i sin profetiskt förutspådda strid mot Mörkrets herre: Lord 

Voldemort. I berättelsen är det tydligt att Harry är personen som är utvald och central 

för kampen mot det onda, vars livsuppgift är att befria människan från förtryck och 

lidande (avsnitt 1.3). Undersökning av Harrys gestaltning som frälsarfiguren i 

berättelsen resulterade i följande tabell: 

 
Natur Motiv Utvald Ledarskap Egenskaper Kön 
Övermänsklig 
•  Mänsklig, 

sårbar 
•  Förmåga att 

utöva magi 
•  Extraordinär 
•  Återuppstår 

•  Upprättelse 
•  Kärlek 
•  Fullfölja 

sitt öde 

Ja, att tjäna ett 
högre syfte: 
•   ”The boy 
who lived” 
•   ”Harry is the 
best hope we 
have”  
•   ”You may be 
the chosen one 
[…] ” 
•   ”Neither can 
live while the 
other survives”  

Politisk, 
strider för att 
upprätta ett 
bättre 
samhälle i 
trollkarls-
världen. 

•  Osjälvisk 
•  Ömsint, 

godhjärtad, 
empatisk 

•  Omtyckt 
•  Risktagande 
•  Modig, stark 
•  Ödmjuk 
•  Militant; 

soldat  

Man 
(ung) 

Tabell 3: Harry Potter som frälsarfigur 
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Harry Potter framställs ganska tydligt som en övermänniska, en människa med en 

särskild förmåga som utmärker honom från alla andra människor. Hans natur kan 

därmed liknas vid den hjälteprototyp forskaren Jewitt har formulerat, men också en 

gudomlig frälsarfigur som exempelvis Jesus (avsnitt 2.2–2.3). Harry är dels en 

trollkarl med förmåga att utöva magi till skillnad från de människor som inte kan det 

– ”mugglare”, men hans band till Mörkrets herre Lord Voldemort gör att han även är 

extraordinär i jämförelse med andra trollkarlar och häxor.  

 Hans övermänskliga natur stärks av att han i slutstriden dör för att uppfylla sitt 

frälsaruppdrag och sedan återuppstår till liv (part II, min 01:31). Med det sagt 

beskrivs han också tydligt som en människa, ingen gudomlig varelse. Harrys 

sårbarhet både inför sitt öde men också i relation till de han älskar, uppvisar en för 

mig mänsklig sida. Likaså de motiv som driver Harry kan förstås som mänskliga 

snarare än gudomliga. Även om han precis som Jesus och bodhisattvan drivs av 

kärlek, drivs han också av ilska och behov av upprättelse  

Harrys utvaldhet kan liknas vid den kristna frälsarfiguren Jesus på så sätt att 

Harry målas upp som människosonen The boy who lived, med uppdrag att rädda 

trollkarlsvärlden. Pojken som enligt profetian har makten att störta Voldemorts 

envälde en gång för alla: the best hope we [trollkarlsvärlden] have (part I, min 00:20). 

 I ett samtal mellan Professor Snape och Dumbledore får vi höra att profetian 

också anger: neither one can live while the other survives. Snape ifrågasätter 

Dumbledores handling att fostra Harry som ett offerlamm vars död ska befria 

trollkarlsvärlden från förtryck och terror: You’ve kept him alive so he can die at the 

proper moment. You’ve been raising him like a pig for slaughter (part II, min 01:13). 

Utifrån konsekvensetiken handlar Dumbledore rätt då han offrar en människas liv för 

att rädda framtiden för en hel värld – ett högre syfte. Detta gör att Harry kan liknas 

vid de religiösa frälsarfigurerna vars livsuppgift är att tjäna ett högre syfte (avsnitt 

2.2).  

 Harry är inte ensam att strida i kriget mellan de goda och de onda och det 

ledarskap han har bör ses som en symbolisk sådan. Hela trollkarlsvärlden vet vad han 

kämpar för och han har skapat sig många sympatisörer över åren. Målet de strider för 

är politisk i den mening att de vill störta en tyrann, Lord Voldemort, och sätta stopp 

för den förföljelse som pågår mot alla ”icke-renblodiga” trollkarlar och häxor. De 

goda kämpar för att återupprätta ett samhälle byggt på goda demokratiska värden 

såsom jämlikhet och självbestämmande, mål som är politisk i allra högsta grad. 
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 De egenskaper som kännetecknar Harry är flera; han är exempelvis både 

godhjärtad och militant på så sätt att han strider i det krig Dumbledore inledde mot 

Voldemort. Harry framställs som en stark ung man som vet vad han måste göra, 

samtidigt som han visar sig sårbar och plågas av den roll han tvingats axla. 

 Hans profetiskt uttalade roll har inneburit att han fått se på när människor han 

älskar har offrat sina liv för att skydda honom. Detta resulterar i en känsla av 

otillräcklighet som gör att han vid ett tillfälle försöker ge sig av för att på egen hand 

bekämpa Voldemort och därmed undvika att fler av hans vänner utsätts för fara (part 

I, min 00:23). Denna scen är bara en av flera där Harry tänker på andra framför sig 

själv, en egenskap som gör honom osjälvisk.  

 Harrys osjälviskhet kommer också till uttryck vid slutstriden när han ska 

slutföra sitt frälsaruppdrag, vilket innebär att han måste gå in i sin egen död: I am 

ready to die (part II, min 01:21). Denna handling visar prov på hans mod och kärlek 

till andra människor, vilket kan uppfattas motsvara den osjälviska kärlekshandling 

Jesus genomförde när han dog på korset för att befria människan från synd.  

 I likhet med bodhisattvan är en av Harrys starkaste egenskaper hans kärlek 

och ömhet gentemot andra, inte bara människor. Detta blir särskilt påtagligt i en scen 

där hans vän husalfen Dobby dör när han räddar Harry, Ron och Hermione. Trots att 

husalfer har betydligt lägre status än människor visar Harry samma sorg och kärlek 

till Dobby som om han vore en människa. Harrys empati för andra gäller även för de 

som kan tolkas ha förrått honom exempelvis Draco Malfoy (part II, min 00:59), 

Professor Snape (part II, min 01:08) och Mr. Lovegood (part I, min 01:50). 

 Det mod som Harry gång på gång visar upp kan stundtals uppfattas som lite 

väl våghalsigt exempelvis när han vill bryta sig in i en av trollkarlsvärldens mest 

övervakade bank ”Gringotts”, ett risktagande som har alla odds emot sig. Trots att 

hans risktagande ofta lönat sig är Harry fortfarande ödmjuk inför sin uppgift och de 

hinder som möter honom och hans vänner. Vidare är Harry en mycket omtyckt 

frälsarfigur som många ser upp till, vilket märks i den uppslutning av människor som 

inför slutstriden är redo att kämpa tillsammans med Harry i kriget mot Voldemort.  

 Som en manlig frälsarfigur framställs Harry som modig, stark och godhjärtad, 

något som överensstämmer med den manliga frälsarstereotyp forskarna Jewitt och 

Axelson beskriver (avsnitt 2.3). Vad som dock nyanserar bilden är att han också 

gestaltar en ömhet och sårbarhet gentemot de han möter, vilket inte karaktäriserar den 

stereotypa manliga frälsaren.  
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Undersökningen om vilka livsfrågor som skildras med frälsarfiguren har 

synliggjort frågor om vänskap, döden och meningen med livet. Vänskap är ett av de 

mest framträdande teman i Harry Potters liv, och beskrivs som något människan ska 

sträva efter att nå och bevara. I fokus ligger vänskapen mellan Harry och hans bästa 

vänner Ron och Hermione, en vänskap de är villiga att dö för. Detta skildras i hur de 

oavsett prövning vill försvara och beskydda varandra. Inför Harrys slutgiltiga uppgift 

att överlämna sig själv till Voldemort skildrar Ron och Hermione en sorg över att inte 

kunna följa Harry in i det sista (part II, min 01:21).  

Harry skildrar döden som något ljust och behagligt, ett möte med en gammal 

vän – Dumbledore. Filmen skildrar också människans tendens att vända döden till 

något meningsfullt, uttryckt i bland annat: Harry did not die in vain (part II, min 

01:38). Denna uppmaning om att fortsätta kämpa förstår jag som ett sätt att hantera 

sorgen efter de som dött, ett sätt att hedra dem och ge deras död en högre mening. 

Meningen med livet kan tolkas vara att tjäna ett högre syfte, att bidra till en bättre 

värld. Detta behöver inte innebär att du måste offra ditt liv, men det innebär att du på 

något sätt försöker dra ditt strå till stacken och engagera dig i något som hjälper 

andra. 

Föreställningen om den goda människan och det goda livet kan uppfattas 

skildras av Harry själv. Harry har valt att viga sitt liv åt att uppfylla det frälsaruppdrag 

som är ålagt honom, vilket i slutändan förverkligar det goda livet för andra. Detta 

tillsammans med att hans handlingar vilar på dygder såsom kärlek och empati gör att 

han kan förstås som den goda människan utifrån dygdetiken. De tvivelaktiga val han 

gör, till exempel att utnyttja en svartalf till sin egen fördel, motiveras utifrån en god 

avsikt (förstöra en ”horrokrux” vilket ingår i hans uppgift). Hans handling kan 

ursäktas utifrån sinnelagsetiken och konsekvensetiken, då den tjänar ett högre syfte 

och allmännyttan. 

Även genom sin människosyn gestaltar Harry den goda människan. Han är likt 

bodhisattvan inte exklusiv i sin ömhet, utan visar kärlek även mot icke-mänskliga 

varelser. Harry behandlar alla som jämlikar oavsett bakgrund, vilket ställs i kontrast 

till den rasistiska människosyn som annars skildras i berättelsen. I likhet med den 

kristna etikens syn på den goda människan som en förlåtande person har Harry en 

förmåga att förlåta både sina vänner och sina ovänner. Han är ödmjuk i sina livsval 

och önskar sig inte ett liv i överflöd, till skillnad från ”de onda” som framställs 

eftersträva all rikedom och makt världen kan ge. Harry skildrar slutligen även en 

ödmjukhet när han avstår från möjligheten att bli världens mäktigaste trollkarl.  
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3.3 Tris Prior i Divergent: Insurgent 
 
I Insurgent, andra filmen i Divergent-trilogin, får vi följa huvudpersonen Beatrice 

”Tris” Prior i hennes uppror mot statsmakten och den korrupta ledaren Jeanine. Hon 

är inte ensam i kampen för rättvisa, utan hon får hjälp av sympatisörer från flera håll. 

I berättelsen framstår det ändå klart att Tris är personen som är utvald och central för 

kampen mot det onda, vars livsuppgift är att befria människan från förtryck och 

lidande (avsnitt 1.3). Undersökning av Tris gestaltning som frälsarfiguren i 

berättelsen resulterade i följande tabell:  

 
Natur Motiv Utvald Ledarskap Egenskaper Kön 
Övermänniska: 
•  Mänsklig och 

sårbar 
•  Extraordinär 

med gåva 
•  Återuppstår 

•  Ilska 
•  Smärta 
•  Upprättelse 
•  Kärlek 
 

Ja, tjänar ett 
högre syfte:  
•  ”The 

special one” 

Politisk, 
nationell mot 
samhälls-
ordningen 

•  Tapper/modig 
•  Militant; soldat 
•  Osjälvisk 
•  Förnuftig 
•  Fridfull 
•  Ärlig 
•  Ömsint, 

godhjärtad, 
empatisk 

Kvinna 
(ung) 

Tabell 4: Tris Prior som frälsarfigur 
 

Denna frälsarfigur gestaltas av en ung kvinna, Tris Prior, vars natur kan beskrivas 

som ett mellanting mellan mänsklig och gudomlig – övermänsklig. Hennes mänskliga 

natur framställs genom hennes sårbarhet och relation till andra människor. Även de 

motiv som driver henne tolkar jag som mänskliga, ilska och smärta efter att hennes 

föräldrar och nära vän dog i föregående film. Detta gör henne arg och stridslysten, 

vilket särskiljer hennes motiv från de som annars betecknar en traditionell frälsarfigur 

(avsnitt 2.2). Hennes sökande efter upprättelse kan dock liknas vid de motiven om 

driver Mahdi och Messias. 

 Tris övermänskliga natur baseras bland annat på hennes gåva, att hon är 

divergent till 100 %, något som även utmärker henne från övriga divergents. Ordet 

betyder ”avvikande”, alltså något utöver det vanliga.52 Normen i denna filmdystopi är 

att människan kan utmärkas av enbart en av de fem dygderna som samhällsklasserna 

grundar sig på: ärlighet (De ärliga), osjälviskhet (De osjälviska), tapperhet (De 

tappra), fridfullhet (De fridfulla), eller förnuft (De lärda). En divergent utmärks inte 

bara av en utan av flera av dessa fem egenskaper, i vilken utsträckning varierar från 

divergent till divergent. Hennes övermänsklighet anser jag stärks av att hon, som jag 

                                                
52 Divergent. Svenska Akademins Ordlista, 2006, s. 153 
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tolkar det, återuppstår efter att ha genomfört sitt frälsaruppdrag, något som kan liknas 

vid den kristna frälsarfiguren Jesus (min 01:30–32).  

Tris framställs som den utvalda frälsarfiguren då hon är the special one, den 

enda divergent som kan genomgå de fem zen-stadier (en för varje samhällsklass) och 

öppna den mystiska låda förfäderna lämnat efter sig. Hon är the one we’ve [regimen] 

been looking for (min 00:54). Som frälsarfigur kan Tris liknas vid bodhisattvan på så 

sätt att hon efter att ha uppnått total insikt befriar sina medmänniskor från lidande 

(avsnitt 2.2). Detta gör hon genom att sprida det budskap förfäderna lämnat henne 

som säger att befolkningen varit en del av ett experiment, ett påhittat samhällsystem, 

som de nu kan lämna för att möta världen utanför (min 01:40).  

I likhet med Axelsons frälsarprototyp (avsnitt 2.3) är det uppdrag som ålagts 

Tris inte frivilligt, utan något hon successivt växer in i: I never wanted any of this [...] 

I can´t help but think if I was normal we would all still be together. Mum I don´t want 

to be divergent anymore. I just want to be safe again, Tris (min 01:19). Citatet 

synliggör att den gåva Tris har fått som divergent upplevs mer som en förbannelse, 

något som bara gett henne lidande och sorg. Den här negativa känslan av att vara 

avvikande tror jag många människor kan identifiera sig med även om det inte är av 

samma anledningar.  

 Tris är inte en ledare i den bemärkelsen att hon bestämmer hur upproret ska gå 

till väga; hon är en ledargestalt på så sätt att hennes röst ändå spelar en avgörande roll 

i kampen mot den korrupta regimen. Hon är med och leder upptakten till revolutionen 

innan hon ger sig iväg på egen hand för att möta Jeanine, ”De lärdas” korrupta ledare. 

Ledarskapet kan vidare tolkas vara politisk då hon ifrågasätter den diskriminerande 

samhällsordning som råder, en ordning som sägs hotas av människor som hon själv – 

divergents.  

 Som frälsarfigur framställs Tris som en militant sådan, en stridande soldat i 

och med att hon tillhör den militanta samhällsgruppen ”De tappra”. Denna bild 

överensstämmer med den stereotypa frälsarfigur som återfinns i film (avsnitt 2.3). 

Hennes mest framträdande egenskaper är tapperhet och mod tillsammans med hennes 

osjälviskhet. Dessa egenskaper är de som har fått utrymme att forma henne i och med 

hennes grupptillhörighet; hon tillhör nu ”De tappra” och har uppfostrats inom och 

tidigare tillhört ”De osjälviska”. 

 Tris framställs som en empatisk och ömsint människa vilket exempelvis 

skildras i en situation där hon tröstar en liten flicka som letar efter sin mamma och 

senare även räddar flickans liv med risk för sitt eget (min 00:51-54).  
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 Denna ömsinthet sätts på prov när den korrupta ledaren Jeanine försöker 

övertala Tris att överlämna sig till henne. Tris presenterats med valet att 1) ge upp och 

överlämna sig till regimen, eller 2) fortsätta sin strid och se på när oskyldiga 

människor dör inför hennes ögon. Som den godhjärtade person hon är väljer hon att 

överlämna sig till Jeanine, vilket kan tolkas motsvara Jesus och bodhisattvans 

osjälviska kärlekshandling gentemot andra. Hennes handling visar även på 

egenskaper som styrka och hjältemod, särskilt med tanke på att hon har tillfälle att 

senare fly från fångenskapen men ändå stannar kvar. Detta kan förklaras av att hon 

vid tillfället övertygats om att hon är menad att vara där och fullfölja det syfte som 

hennes mamma dog för att bevara (min 01:36). 

 De egenskaper som särskiljer Tris från traditionella frälsarfigurer är att hon 

också beskrivs som ärlig, fridfull, förnuftig och självhatande. De första tre gestaltas 

främst i slutet när hon genomgår de fem zen-stadierna, vilket kräver att hon kan visa 

prov på samtliga dygder: ärlighet, fridfullhet, förnuft, tapperhet och osjälviskhet. 

Hennes självhat och smärta finns med genom hela filmen i och med den skuld hon 

känner för sina föräldrars och sin väns död (min 00:05). Hon känner sig maktlös för 

att hon inte har kunnat rädda dem.  

 Undersökningen av Tris visar att hennes kön inte har någon större betydelse 

för hur hon framställs. Precis som de traditionella, manliga, frälsarfigurerna är Tris 

godhjärtad, osjälvisk, och modig. Hon målas upp som en hårdhudad krigare och en 

ömsint och sårbar människa. De senare uppvisas när hon i sin rättegång tvingas att 

dela med sig av de brott hon begått (min 01:13). Att hon till skillnad från sin manliga 

motspelare visar sig ömtålig på det här sättet kan traditionellt sett uppfattas som något 

”kvinnligt”. Det vore dock orättvist att bedöma betydelsen av hennes kön på denna 

situation då hennes plågoandar är betydligt svårare än de hennes manliga motspelare 

har.  

 Undersökningen om vilka livsfrågor som skildras med frälsarfiguren har 

synliggjort frågor om sorg, kärlek och ansvar. Frågan om sorg möter Tris då hon i 

inledningen av filmen just förlorat människor hon älskat, en känsla många människor 

kan relatera till. Upplevelsen av att förlora någon som står oss nära och drabbas av 

sorg vet jag av egna erfarenheter lätt får en att känna sig liten och maktlös, känslor jag 

tolkar att Tris upplever. Till en början hanterar Tris sin sorg som de flesta människor 

troligtvis gör; hon blir ledsen, arg och vill hitta en förklaring och någon att skylla på. I 

denna stund befinner hon sig i ”De fridfullas” läger och får rådet av deras ledare att 

inte låta sorgen och ilskan förtära henne (min 00:14). Hon måste finna ett sätt att 
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förlåta sig själv, en egenskap som också värderas högt inom religiösa åskådningar 

som ett sätt att finna en inre frid.  

 Kärlek skildras på flera olika sätt, bland annat en romantisk kärlek mellan Tris 

och hennes pojkvän Four. Men också en syskonkärlek mellan Tris och hennes bror 

Caleb som hon vill beskydda. Den kärlek som binder en familj skildras på ett 

intressant sätt i filmen då alla ungdomar efter 16 års ålder själva får välja vilken 

samhällsklass de ska tillhöra. Den klass individen väljer blir den nya familjen och de 

tidigare familjebanden förväntas upphöra.  

 Caleb som tillhör samma samhällsgrupp som Jeanine ”De lärda” exemplifierar 

detta i praktiken när han bekänner: I am willing to sacrifice you [Tris], the only family 

I have left, the only person I love to preserve what´s best for everyone else. What is 

more selfless than that? (min 01:25). Caleb känner alltså ett ansvar gentemot sin 

samhällsgrupp som överstiger kärleken till sin egen syster. Han är övertygad om att 

han gör det som ligger i allmänhetens bästa för att bevara stabilitet och harmoni, ett 

konsekvensetiskt argument. Men han kan också tolkas handla utifrån dygdetiken då 

han är övertygad om att han som en av ”De lärda” handlar enligt deras dygd förnuft. 

Tris ifrågasätter denna etik och menar att det aldrig kan vara etiskt försvarbart att 

medvetet utsätta andra människor för våld, särskilt inte människor du älskar. Var går 

gränsen för vilka handlingar som är goda och onda om allt kan motiveras utifrån ett 

högre syfte? 

 Frågan om ansvar skildras också i mötet mellan Tris och ledaren för ”De 

fridfulla” då Tris ifrågasätter hennes handling att inte agera mot det förtryck som 

pågår i stadskärnan (min 00:14). För ”De fridfulla” är det ansvarsfullt att upprätthålla 

principen om icke-våld, och därmed handla enligt sin dygd. Detta uppfattas av Tris 

som en ansvarslös inställning. Hon kan istället tolkas argumentera utifrån en pliktetisk 

princip: i situationer där civila människor utsätts för våld och förtryck har vi en 

moralisk plikt att ingripa. Denna etiska ståndpunkt räknas idag som en internationell 

folkrättslig princip.53 

Den människosyn som skildras är intressant då människor anses kunna 

kategoriseras efter fem dygder som ligger till grund för den samhällsordning som 

råder. Vilka egenskaper skulle värderas som dygder i vårt samhälle idag? Jag tycker 

att det är värdefullt att frälsarfiguren i denna film inte kan reduceras till en specifik 

dygd utan flera. Det skapar en närmare relation mellan filmpubliken och 

frälsarfiguren, något åskådaren kan relatera till.  
                                                
53 Skyldighet att skydda. Svenska FN-förbundet. 2016 
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Men Tris visar också att de egenskaper som är mest framträdande hos en 

individ är de som fått tillfälle att utvecklas i sitt sociala sammanhang, såsom hennes 

mod och osjälviskhet. De människor som inte kan kategoriseras, klasslösa och 

divergents, har i filmen ett lägre människovärde. Detta gör att det är moraliskt 

försvarbart och till och med rätt att tortera divergents i syfte att nå målet – öppna den 

mystiska lådan (min 01:15-24).  

Föreställningen om den goda människan gestaltas av frälsarfiguren själv. Som 

en divergent visar hon att en god människa utmärks av flera goda egenskaper som gör 

att hon kan bedöma en situation från flera olika perspektiv. Hon gestaltar en person 

som inte kompromissar med etiska värden såsom medmänsklighet, en person som 

trots prövningar vet var gränsen går för vad som är etiskt försvarbart. Filmen 

tydliggör att divergents är den goda människan genom budskapet: Divergents [...]are 

vital to humanity’s survival (min 01:41). Budskapet kan tänkas förmedla en 

ståndpunkt om att den goda människan är den vars handlingar vilar på en vilja att 

förverkliga det goda livet för andra, såsom Tris gjort.  

3.4	  Jämförande	  diskussion	  
 
Följande diskussion kommer beröra de aspekter som varit särskilt intressant för min 

undersökning av frälsarfigurer i populära ungdomsfilmer. För att åskådliggöra hur 

frälsarfigurerna Katniss Everdeen, Harry Potter och Tris Prior gestaltas har jag 

sammanställt de resultat som framkommit i nedanstående tabell 5. Detta har inneburit 

att jag gjort avkall på de aspekter som varit mindre framträdande hos respektive 

frälsarfigur exempelvis vissa egenskaper.  

 
Vem Natur Motiv Utvald Ledartyp Egenskap Kön 
Katniss 
Everdeen 

Mänsklig Ilska, 
upprättelse, 
kärlek 

JA Politisk Modig, ömsint, 
godhjärtad, militant, 
egensinnig, 
empatisk, osjälvisk 

Ung 
kvinna 

Harry 
Potter 

Över-
mänsklig 

Ilska, 
upprättelse, 
kärlek, 
fullfölja sitt 
öde 

JA Politisk Modig, ödmjuk, 
militant, osjälvisk, 
ömsint, godhjärtad, 
omtyckt, empatisk 

Ung man 

Tris 
Prior 

Över-
mänsklig 

Smärta, 
ilska, 
upprättelse, 
kärlek 

JA Politisk Modig/tapper, 
militant, osjälvisk, 
ömsint, godhjärtad, 
empatisk 

Ung 
kvinna 

Tabell 5: Resultatet efter undersökningen av de tre populärkulturella frälsarfigurerna i ungdomsfilm 
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De tre frälsarfigurerna: Katniss Everdeen, Harry Potter och Tris Prior gestaltas alla 

som människor i fysisk form, men deras natur kan beskrivas vara mer eller mindre 

övermänsklig. Min bedömning har baserats på deras framställning och vilka känslor 

som beskrivs motivera dem i sin kamp. Känslor som kärlek, ilska och ett sökande 

efter upprättelse är något som driver alla tre. De beskrivs vidare som sårbara i relation 

till de människor de älskar allra mest, människor de strävar efter att beskydda till 

vilket pris som helst. På så sätt kan deras kärlek tolkas vara starkare gentemot sina 

”egna” vilket gör dem mer mänskliga än gudomliga.  

Frälsarfigurernas mänskliga natur tycker jag också synliggörs i en sårbarhet, 

hur de tillåts visa sig sköra och upprörda. Denna sida framkommer inte lika tydligt i 

de frälsarfigurer presenterade i religiösa traditioner eller de i amerikanska 

actionfilmer (avsnitt 2.2–2.3). Jag tycker det är intressant och värdefullt att möta en 

frälsarfigur som öppet visar sig sårbar utan att för den skull gestaltas som en svagare 

människa, särskilt med tanke på att filmerna riktar sig till ungdomar (12–17 år). Med 

hänsyn till den självreflexiva process som sker i mötet mellan åskådare och filmens 

karaktärer (avsnitt 1.5) tycker jag att det är viktigt att dessa nyanseras, särskilt de 

karaktärer som kan uppfattas som förebilder.  

Harry Potter och Tris Prior har jag bedömt som människor med en 

övermänsklig natur, vilket motiveras utifrån att de: 1) är ett svar på en profetia, 2) 

besitter en särskild förmåga/gåva som gör dem extraordinära, 3) återuppstår i 

samband med sitt frälsaruppdrag, vilket kan liknas vid den gudomliga frälsarfiguren 

Jesus. Deras uppståndelse tolkar jag inte som ett tecken på odödlighet utan snarast att 

de inte är menade att dö vid det aktuella tillfället, något som intygas av det faktum att 

berättelsen om de båda fortsätter efter dessa filmer. I förhållande till Christopher 

Deacys indelning av frälsarfigurer (avsnitt 2.3) skulle Harry och Tris falla in under 

kategorin lågkristologiska frälsarfigurer då tyngden på deras gestaltning ändå ligger 

på deras mänskliga natur.54 

 Enligt den frälsarprototyp jag på förhand formulerat (avsnitt 1.3) kan alla tre 

frälsarfigurer uppfattas som utvalda och centrala för kampen mot ”det onda”, en likhet 

med de traditionella frälsarfigurerna (avsnitt 2.2). Katniss utvaldhet är inte lika given 

som de andras, men i de undersökta filmerna beskrivs hon ändå som utvald av hennes 

omgivning.  

 

                                                
54 Deacy, 2001, s. 76 
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 En intressant aspekt av undersökningen är att Katniss, Harry och Tris kan 

tolkas efterlikna olika religiösa frälsarfigurer. Harry kan liknas vid den kristna 

frälsarfiguren Jesus då han följer en profetisk utsaga om the boy who lived, som för att 

uppfylla sitt uppdrag och besegra Mörkrets herre måste dö. Katniss kan liknas vid den 

muslimska frälsarfiguren Mahdi då hon ska ena människorna ute i distrikten för att 

tillsammans störta regimen och upprätta en harmonisk stat präglad av rättvisa. Tris 

Prior kan liknas vid den buddhistiska frälsarfiguren bodhisattvan på så sätt att hennes 

frälsaruppdrag (sprida budskapet som hennes förfäder lämnat efter sig och befria 

människorna från ett experiment) först uppfylls efter det att hon uppnått total insikt 

om världen hon lever i.  

 En aspekt som förenar Katniss, Harry och Tris är deras känsla av 

otillräcklighet och motvilja till sin roll, något som sällan uppmärksammas i 

beskrivningar av frälsarfigurer i religiösa traditioner eller i film. Däremot 

överensstämmer beskrivningen av att frälsaren kommer få möta motstånd och utstå 

lidande för att uppfylla sitt uppdrag (avsnitt 2.2).  

 Jag bedömer att samtliga kan räknas ha ett politiskt ledarskap på så sätt att de 

strider för ett politiskt mål om att inrätta ett gott samhälle byggt på demokratiska 

principer såsom självbestämmande, jämlikhet och rättvisa. Ingen av dem är ledare i 

den bemärkelse att de avgör hur kriget ska ledas, utan de kan tolkas ha ett symboliskt 

ledarskap som engagerar människor i deras omgivning. Att deras kamp för det mesta 

förs i grupp tycker jag sänder signal om att förändring bäst nås i samarbete med 

andra, en demokratisk grundtanke. Detta särskiljer dem från det ledarskap de religiösa 

frälsarfigurerna beskrivs ha (avsnitt 2.2). 

 Undersökningen av frälsarfigurens egenskaper har baserats på hur de beskrivs 

av sin omgivning och hur de hanterar de livsfrågor och moraliska dilemman som 

ställs inför dem. De karaktärsdrag som är gemensamma för Katniss, Harry och Tris är 

att de är: osjälviska, godhjärtade, ömsinta, empatiska, modiga och militanta.  

 Deras osjälviskhet och ömhet motsvarar de egenskaper som karaktäriserar 

Jesus och bodhisattvan. Egenskaperna uttrycks tydligast genom deras frälsaruppdrag 

som innebär att de på något sätt offrar sitt liv för att rädda andra, en osjälvisk 

kärlekshandling, vilket också kännetecknar frälsarfigurer i religiösa traditioner och i 

film (avsnitt 2.2–2.3).55 Harry Potter och Tris Prior offrar sitt liv bokstavligt talat då 

jag tolkar att de faktiskt dör för att skona andra. Katniss Everdeen offrar sig på så sätt 

att hon går med på att vara en folklig symbol, älskad och hatad av andra.  

                                                
55 Baugh, 1997, s. 225 
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 Deras empatiska och medmänskliga egenskaper uttrycks i mötet med 

människor som inte nödvändigtvis är på deras sida, människor som till och med kan 

tolkas ha förrått dem. Exempelvis visar Katniss empati när hon möter befolkningen 

ute i distrikten som fortfarande är lojala gentemot regimen, Harry visar empati 

gentemot Mr. Lovegood efter det att Mr. Lovegood angett Harry till dödsätarna.  

Deras militanta framställning motsvarar de egenskaper som karaktäriserar 

Messias och Mahdi. Samtliga målas upp som soldater i kriget mellan de goda och de 

onda, även om de är stridande på olika sätt. Detta resultat framstår som en regel 

snarare än ett undantag utifrån tidigare forskning (avsnitt 2.3).  

 Vilken betydelse har könet för framställningen av en frälsarfigur i populära 

ungdomsfilmer? Alla tre framställs som modiga, starka och ömsinta människor, 

egenskaper som överensstämmer oavsett vilket kön frälsarfiguren gestaltas som. I 

motsats till traditionella stereotyper gestaltas de kvinnliga frälsarfigurerna Tris och 

Katniss som tuffa soldater i större utsträckning än Harry, den manliga frälsarfiguren. 

Av detta kan man dra slutsatsen att könet inte har någon påverkan på hur 

frälsarfiguren gestaltas. Oavsett man eller kvinna framställs en frälsare som modig, 

stark och ömsint. 

 För att tydligt sammanfatta på vilket sätt en frälsarfigur gestaltas i populära 

ungdomsfilmer har jag sammanställt och formulerat följande tabell:  

 
Natur Motiv Utvald Ledartyp Egenskaper Kön 
Människa med 
övermänsklig 
natur baserad 
på en 
övernaturlig 
förmåga.  

•   Ilska 
•   Upprättelse 
•   Kärlek 

 

Ja. Tilldelad ett 
uppdrag, en roll, 
de inte själva 
hade valt. 

Politisk •   Modig 
•   Militant 
•   Osjälvisk  
•   Godhjärtad 
•   Ömsint 
•   Empatisk 

Ung 
kvinna/
man 

Tabell 6: Sammanställning över hur en frälsarfigur gestaltas i populär ungdomsfilm 

 
Vilka livsfrågor och etiska ståndpunkter skildras av frälsarfigurer i populära 

ungdomsfilmer? De livsfrågor som möter frälsarfigurerna varierar något men 

generellt sätt behandlas frågor om kärlek, sorg, ansvar och mening.  

 Kärlek målas upp som ett mål med livet, något alla drivs av och strävar efter 

att beskydda: Katniss för sin syster och Peeta, Harry för sina vänner och Tris för sina 

vänner och sin familj. Frälsarfigurerna förmedlar bilden av att kärlek är ett etiskt 

värde som bör ligga till grund för hur individer ska handla i etiskt svåra situationer – 

den moraliskt rätta handlingen. Detta följer en dygdetisk modell om att den rätta 

handlingen är den som vill förverkliga dygden medmänsklighet.  
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 Kärlek tas också upp i samband med frågan om mening. Alla tre frälsarfigurer 

är negativt inställda till att offra oskyldiga människor för en högre mening. De 

motsätter sig konsekvensetiska argument om att våld och förtryck kan legitimeras av 

en högre mening den så kallade allmännyttan. Samtidigt är det just ett 

konsekvensetiskt argument som kan användas för att motivera att de utsätter sig själva 

för fara.  

 Kärlek är också det värde som tydligt skiljer den goda sidan från den onda 

som istället beskriver kärlek och ömhet som en svaghet, något att manipulera. Ofta 

skildras detta med hjälp av ett moraliskt dilemma där frälsarkaraktären kan välja att 1) 

kapitulera och överlämna sig till de onda makthavarna eller 2) fortsätta motarbeta 

regimen och se på när deras medmänniskor skadas. Ur ett etiskt perspektiv är det 

intressant att fråga sig var gränsen går för hur mycket eller vilka man är villiga att 

uppoffra för en högre mening. 

 Sorg och frågan om döden berörs genom att de tre frälsarfigurerna 

förlorar/förlorat människor de älskat. Saknaden och sorgen efter någon närstående är 

känslor åskådaren kan relatera till och reflektera över. Hur påverkas individer av sorg, 

och hur kan sorgen hanteras? Ett sätt att hantera sorgen är att försöka hedra de döda, 

vilket kan uttryckas i valet att fullfölja det arbete som ni tillsammans påbörjat. Harry 

Potter exemplifierar detta genom sitt tålamod och sin vilja att avsluta det arbete 

Dumbledore påbörjat, nämligen förstöra de ”horrokruxer” som gör Voldemort stark. 

Innan han gjort detta kan han inte heller besegra Voldemort, ett mål som så många 

goda människor gett sitt liv åt att stödja. Hans tålamod och ihärdighet kan således 

tolkas hedra de som dött för detta syfte, ett sätt att försöka ge deras död en högre 

mening.  

 Ett annat sätt att hantera sorg är att bli arg och hämndlysten, vilket gestaltas av 

såväl Katniss som Tris. Katniss väljer exempelvis att döda oppositionsledaren Coin 

efter beskedet om att Coin är ansvarig för Katniss lillasysters död. Tris uttrycker sin 

ilska och frustration i mötet med ledaren för ”De fridfulla”. Rådet hon får är att inte 

förtäras av sorg och lidande utan komma ihåg att leva, ett råd samtliga frälsarfigurer 

införlivar då de i slutet av filmerna försöker förverkliga det goda livet för sig själva. 

Föreställningen av det goda livet är ett liv i frid, omgiven av de människor du älskar i 

en värld präglad av harmoni och rättvisa. I kontrast till detta eftersträvar de onda 

människorna alltid ett liv i överflöd av rikedom och makt. 

Frågan om ansvar kan tolkas skildras i och med det frälsaruppdrag som 

respektive frälsarfigur tilldelats. Deras syn på sitt uppdrag kan förstås som ett ansvar 
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att agera i situationer där människor utsätts för våld och förtryck. På så vis 

argumenterar de utifrån en pliktetisk modell om att människan har ett medmänskligt 

ansvar att hjälpa människor i nöd. I samband med denna fråga om ansvar skildras 

även deras på människosyn.  

Människovärdet framställs som något okränkbart, så till vida att man är en god 

människa. De människor som målas upp som skurkarna i berättelsen: President Snow, 

oppositionsledaren Coin, Lord Voldemort och Jeanine framställs inte ha samma rätt 

att leva som andra människor. Detta väcker en fråga om vad som bestämmer 

individens människovärde. Är livet en rättighet som ska förtjänas? Och i så fall vilka 

brott gör att en människa inte längre förtjänar sitt liv?  

Alla de tre frälsarkaraktärerna lever i samhällen där människor kategoriseras 

och värderas utifrån sitt ursprung: distrikt, magiskt påbrå eller dygd/samhällsklass. 

Detta visar sig ha en stor betydelse för den människosyn som präglar samhället. Att 

avhumanisera människor av en viss tillhörighet gör att det också går att ursäkta 

användning av våld mot dem, då de inte är fullvärdiga människor.  

Undersökningen har visat att de moraliska dilemman som skildras med 

frälsarfiguren med fördel kan analyseras och diskuteras med hjälp av etiska modeller 

såsom konsekvensetik, pliktetik, dygdetik och sinnelagsetik. Särskilt lämplig var 

dygdetiken för att förstå hur frälsarfiguren framställer både de goda och de moraliskt 

tvivelaktiga handlingarna som moraliskt försvarbara. 

 Föreställningen av den goda människan skildras alltid av frälsarfiguren själv, 

ibland även av bikaraktärer. Sättet detta skildras på följer en dygdetisk modell då 

frälsarfiguren framställs som en godhjärtad människa vars handlingar vilar på goda 

dygder såsom empati och medmänsklighet. Trots motgångar och etiskt svåra 

situationer står de upp för det som framställs vara det goda och strävar efter att 

förverkliga det goda livet för sig själv och andra. Utifrån detta anser jag att en 

frälsarfigur kan uppfattas som en moralisk förebild, en person åskådaren ska vilja 

identifiera sig med för att förverkliga det goda livet för sig själv och andra. Denna 

föreställning av en frälsarfigur överensstämmer även med den religiösa 

trosföreställningen av frälsaren som den goda människan.  

 Vad som har framkommit i undersökningen är också att frälsarfiguren kan 

skildra hur identitet och moral formas i en social kontext, i ett samspel med de villkor 

och människor som omger dem. Att leva upp till en roll du inte själv valt, med de krav 

och förväntningar som tillkommer, är en känsla jag tror många ungdomar kan relatera 

till. Högstadiet är en period i livet där den egna självbilden ständigt omförhandlas i 
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relation till sin omgivning (avsnitt 2.1). Detta är något jag upplever att de tre 

frälsarfigurerna uppvisar vilket kan tolkas bero på att de själva är ungdomar som ännu 

inte listat ut exakt vem de är, eller deras plats i världen.  

 Att samtliga tre frälsarfigurer också skildrar en sårbarhet, en känsla av att 

känna sig otillräckliga tror jag ytterligare kan vara en igenkänningsfaktor för 

åskådaren. Enligt Axelsons studier pågår en självreflexiv process när individen tittar 

på film, vilket jag tror fördjupas om åskådaren (i det här fallet ungdomar) kan känna 

igen sig i de livsfrågor och de känslor som skildras. Utifrån detta anser jag att min 

undersökning visat att de valda frälsarfigurerna även kan användas i undervisning om 

identitet. 
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4	  SAMMANFATTNING	  OCH	  SLUTSATSER	  
 
Detta kapitel ska sammanfatta de reflektioner och den diskussion som förts i 

undersökningen. För att på ett tydligt sätt åskådliggöra mina slutsatser har jag valt att 

dela in kapitlet efter de tre frågeställningar uppsatsen ämnar att besvara. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattande slutsats för att knyta ihop säcken och återkoppla till 

uppsatsens didaktiska syfte.  

4.1 På vilket sätt gestaltas frälsare i populära ungdomsfilmer?  
 
Min undersökning av frälsarfigurerna Katniss Everdeen, Harry Potter och Tris Prior 

har visat upp likheter och en del skillnader med de frälsarfigurer som beskrivs i 

religiösa traditioner och i tidigare forskning (avsnitt 2.2–2.3). Att de undersökta 

frälsarfigurerna gestaltas av utvalda människor med någon form av extraordinär 

förmåga bekräftar vad som tidigare visat sig vara gemensamt för både religiösa och 

filmatiserade frälsarfigurer.  

 Till skillnad från tidigare forskning är Katniss, Harry och Tris ungdomar som 

ännu inte funnit ”sin” plats i världen, vilket märks i deras impulsiva och känslosamma 

uttryck som ibland återspeglas i deras handlingar.  

 Utifrån tidigare forskning anser jag att de filmatiserade frälsarfigurerna 

gestaltas alltför enkelt. De uppvisar allt som oftast en så kallad högkristologisk bild av 

frälsaren, alltså att man har lagt större vikt vid de egenskaper som gör frälsarfiguren 

övermänsklig. Detta är synd då man tappar den komplexitet som också gör 

frälsarfigurer mänskliga, något som jag tycker framställningen av Katniss, Harry och 

Tris upprätthåller.  

 Min undersökning har synliggjort paralleller till de traditionella 

frälsarfigurerna funna i religiösa traditioner (avsnitt 2.2). I likhet med den kristna 

Jesus och den buddhistiska bodhisattvan målas Katniss, Harry och Tris upp som 

moraliska förebilder på så sätt att deras livsval och handlingar präglas av kärlek, 

ömhet och empati gentemot sina medmänniskor. I likhet med den muslimska Mahdi 

och den judiska Messias gestaltas de också som militanta och stridande i kampen för 

upprättelse. 

 Min slutsats är att populärkulturella frälsarfigurer i ungdomsfilm inte har 

förändrats i större utsträckningen från de frälsarfigurer vi kan finna i religiösa 

traditioner. Utifrån detta vågar jag påstå att det är en medieringsprocess som har skett, 

snarare än en medialiseringsprocess. Det betyder att frälsarfigurer i populära 

ungdomsfilmer kanaliserar den traditionella trosföreställningen av en frälsare, inte 
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förändrar den som medialiseringsteorin skulle visa. Det är dock viktigt att understryka 

att denna slutsats främst gäller populära ungdomsfilmer, inte populärkulturella filmer 

i stort. 

4.2 Vilken roll spelar kön som en aspekt av frälsarfiguren? 
 
Resultatet av undersökningen visar att könet inte har någon större påverkan på 

framställningen av frälsarfiguren. Alla tre framställs som modiga, starka och ömsinta, 

egenskaper som överensstämmer oavsett vilket kön frälsarfiguren gestaltas som. I 

motsats till traditionella stereotyper gestaltas de kvinnliga frälsarfigurerna Tris och 

Katniss som tuffa soldater i större utsträckning än Harry, den manliga frälsarfiguren. 

Detta skulle kunna tolkas vara en effekt av att Katniss och Tris behöver ”uppväga” för 

det faktum att de är kvinnor, som därmed måste bevisa sin tuffhet mer än Harry som 

är en man.  

 Istället tror jag att denna tuffa och militanta framställning av de kvinnliga 

frälsarfigurerna är en del av tillkomstsituationen. Båda två lever i mer actionfyllda 

världar på så sätt att de gestaltas inom en så kallad dystopisk filmgenre, till skillnad 

från Harry Potter. Katniss och Tris är också skapade i ett samhälle som har influerats i 

större utsträckning än tidigare av feminismens tankar om normer (2000-talet).  

 Utifrån tidigare forskning som visar att flickor lika väl som pojkar drömmer 

om att vara hjältar är det värdefullt att populära ungdomsfilmer porträtterar kvinnliga 

frälsarfigurer som minst lika tuffa och starka som de manliga. Det är inte bara ett sätt 

att ifrågasätta de normer som möter oss i populärkulturen, utan också ett sätt att 

uppmuntra flickor såväl som pojkar att drömma stort och ta för sig i världen.  

4.3 På vilket sätt skildras livsfrågor och etiska ståndpunkter av frälsarfiguren? 
 
Undersökningen har visat att de livsfrågor som skildras av frälsarfiguren oftast är 

frågor om kärlek, sorg och ansvar. Dessa frågor anser jag skildras på ett sätt som 

åskådaren kan relatera till och känna igen sig i, vilket jag tror är viktigt för att 

frälsarfiguren ska ge upphov till egna tankar och reflektioner om synen på sig själv 

och sin omvärld, en så kallad självreflexiv process. 

 De etiska ståndpunkter som frälsarfiguren skildrar uttrycks i hur de väljer att 

hantera de livsfrågor och moraliska dilemman de ställs inför. En av dessa 

ståndpunkter är att man som människa har ett ansvar att agera i situationer där 

oskyldiga utsätts för våld och förtryck. Denna ståndpunkt framställer medmänsklighet 

som kärnan i vad som utgör en god moral och en god människa.  
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 Samtliga frälsarfigurer framställs som den goda människan som vill 

förverkliga det goda livet för andra, vilket gör att deras val uppfattas som ”det rätta”. 

Det livsval Katniss, Harry och Tris gjort genom att åta sig frälsaruppdraget kan tolkas 

förmedla en ståndpunkt om att meningen med livet är att försöka förverkliga det goda 

livet för andra och i förlängningen sig själv. För att bli den goda människan behöver 

individen ”bara” handla utifrån dygder såsom empati och medmänsklighet. På så sätt 

tolkar jag att frälsarfigurerna kan uppfattas som moraliska förebilder, en person som 

förser åskådaren med moraliska värderingar som kan vägleda åskådaren genom livet.  

 Sammanfattningsvis anser jag att en undersökning av frälsarfigurerna Katniss 

Everdeen, Harry Potter och Tris Prior med fördel kan tillämpas i undervisning om ett 

religiöst fenomen – frälsaren. Populärkulturella referenser kan engagera elever på ett 

nytt sätt och hjälpa elever utveckla en förmåga att dra paralleller mellan kunskap de 

lär sig i skolan och information som möter dem på fritiden. I undervisning om ett 

religiöst koncept såsom en frälsarfigur kan läraren antingen utgå från det religiösa 

fenomenet och sedan dra paralleller till det populärkulturella fenomenet. Eller också 

kan läraren utgå från ett populärkulturellt fenomen som exempelvis Katniss Everdeen 

för att sedan förklara den muslimska Mahdi.  

 Undersökningen visar inte bara hur populärkulturella frälsarfigurer kan 

användas i undervisning om etik och livsfrågor utan även frågor om identitet, frågor 

som i ännu högre grad kan bidra till en reflektion om den egna självbilden.
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