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Inledning 
Teologi och film är ett forskningsområde som ökar då allt fler teologer intresserar sig för att 

undersöka sambandet, eller om det ens finns ett samband, mellan teologi och det ständiga 

framväxandet av nya Hollywoodfilmer. Denna typ av forskning är som störst i engelsktalande 

länder med USA i framkant, men även i Sverige ökar intresset för teologi och film. Här även 

hur film och filmens värld har betydelse för människor och hur filmen kan bli till ett 

tolkningsredskap för att tolka sitt eget liv.  

 Intresset för tv-serien Supernatural skapades då en yngre syster visade denna tv-serie. 

Intresset skapades kanske inte främst för TV-serien vid första anblick uppfattades som 

fantastisk, utan efter att sett flera avsnitt uppmärksammades att producenterna och 

manusförfattarna gjort sin läxa. Hänvisningar görs med noggrannhet och visar på att det finns 

en kännedom om bibelberättelser, både från gamla och nya testamenten, men även till andra 

religioner och dess myter och traditioner. Då de flesta hänvisningar ändå görs till bibeltexter 

och det finns en tydlig koppling till den kristna traditionen i TV-serien, föddes idéen om Sam 

och Dean, som är två bröder och ett par ganska udda hjältar, kunde anses vara någon form av 

messiasgestalter. Speciellt efter att ha sett den femte säsongen och dess apokalyptiska tema, 

där en av bröderna tycks dö och uppstå. Här föddes ett uppsatsämne.  

 Sam och Dean är två som sagt ganska udda hjältar, den ena med känslan av att vara 

annorlunda och den andra med någon form av faderskomplex. Bröderna lyckas gång på gång 

ställa till det, därefter reder de upp situationen och räddar världen för att senare ställa till det 

igen. De är tillsynes olika, och kompletterar på det sättet varandra i sin strävan. Gemensamt 

för bröderna är att med olika attityd ändå alltid vill hjälpa människor och sätter andra 

människor framför sig själva. Detta gör dem till seriens hjältar. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om bröderna Sam och Dean i den amerikanska tv-

serien Supernatural i sina karaktärer och/eller genom sina olika karaktärsdrag kan anses vara 

frälsare eller messiasgestalter. Det vidare syftet med att skriva denna uppsats är att bidra till 

en ökad förståelse av på vilka sätt som religion kan utryckas i det mediala samhälle som vi 

lever i idag.  

 Den frågeställning uppsatsen söker svar på är:  

- Är det en rimlig tolkning att se Sam och/eller Dean som messiasgestalter? 
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Teori 
Uppsatsens teori bygger på två forskares olika bidrag. För att scenerna, från serien, som 

analyseras ska vara relevanta för uppsatsens frågeställning kommer de att ses ur ljuset av 

Tomas Axelsons, teol.dr., grundförståelse av vad en messiasgestalt är.1 Det är även denna 

förståelse om vad en messiasgestalt är som blir teorin uppsatsen tar avstamp ifrån. Denna 

förståelse bygger först på en grundförståelse av den hebreiska bibelns Exodus-berättelse. Det 

vill säga att det finns ett utvalt folk som med Guds hjälp flyr från ett förtryck. Hjälpen ifrån 

förtrycket sker således genom en person utvald av Gud för att befria folket och leda folket 

mot frälsning.2  

 Den andra byggstenen för att förstå vad en messiasgestalt är, är att förstå 

begreppet ”messias” och vilka som genom den bibliska historien benämnts som messias. Det 

är nämligen på det viset att den bibliska Jesus Kristus inte var den första att ha titelns messias 

(som betyder ”den smorde”), utan titeln bars även av det israeliska folkets konungar, som 

exempelvis David i den hebreiska bibeln. I det Nya testamentet och i en efterföljande kristen 

tradition, vilken är sprungen ur den judiska, är det tydligt att denna Messias är Jesus Kristus.3 

Inom den kristna traditionen finnas det även en tydlig karaktär av självuppoffring, då den 

kristna förståelsen är att Jesus som är messias offrar sig själv/låter sig offras av Gud för 

människornas synders skull. 

 Som komplement till Axelsons breda definition om vad en messiasgestalt är kommer 

uppsatsen även att luta mot teologen Lloyd Baughs åtta kriterier, eller karaktärsdrag hos en 

messiasgestalt; eller som Baugh själv benämner det, en kristusgestalt. Baugh är här inte tydlig 

med att den tänkta kristusgestalten måste ha alla dessa karaktärsdrag, men det är en hjälp på 

vägen för att uttyda om en karaktär kan anses vara en messiasgestalt i denna undersökning. 

Baughs åtta kriterier är som följer:  

1.  Personen har ofta ett mystiskt ursprung som är svårt att förklara och skapar en mystik 

runt den person som är den tänkta kristusgestalten. Personen har även ibland anknutet 

till detta mystiska ursprung en förmåga till att göra under eller utöva mirakel. 4 

2.  Personen har ofta en stor benägenhet att skapa sig anhängare och följare, vilket tyder på 

att personen har en viss karisma.5 

                                                
1 Axelson, 2005, s.221f 
2 Axelson, 2005, s.218f 2 Axelson, 2005, s.218f 
3 Axelson, 2005, s.221f 
4 Baugh, 1997, s.205-206 
5 Baugh, 1997, s.206 
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3.  Personen är ofta väldigt benägen att handla i rättvisans tecken. Rättvisa kan ses som en 

agenda hos personen.6 

4.  Personen hamnar ofta i konflikt med auktoriteten. Här hänvisar Baugh själv till den 

ständiga konflikt mellan Jesus och judarna som pågår igenom evangelietexterna.7 

5.  Personen drar sig ofta tillbaka till en ödslig plats under historiens gång eller någon gång 

under händelseförloppet.8 

6.  Personen lider och ses ofta som om personen är ett offer eller offrar sig själv.9 

7.  Personens offer anses också vara för någon annans vinning, ofta då människornas. Det 

kan vara människorna i offrets närhet, eller i det större perspektivet, mänskligheten. 10 

8.  Det kan även finnas någon form av återuppståndelse representerad i symbolisk eller i 

faktisk form, samt att denna igenkänns på något vis.11 

Dessa åtta karaktärsdrag är tydligt hämtade från bibelns evangelietexter och gestalten Jesus 

Kristus, men de är även olika karaktärsdrag som Baugh ser är återkommande i olika filmer 

som innehåller en huvudkaraktär som i någon mån kan anses vara en kristusgestalt. Som 

tidigare nämnt finns det dock inga tydliga krav på att en kristusgestalt skulle inneha alla dessa 

karaktärsdrag. 12  

 Vid en genomläsning av Baughs kriterier eller karaktärsdrag går det att tolka som att det 

är viktigt att förstå att en del av dessa karaktärsdrag också kan förstås ur ett rent metaforisk 

perspektiv. Karaktärens offer, död eller återuppståndelser behöver alltså, utifrån denna 

tolkning inte ske i faktiskt mening utan kan symboliseras genom något annat. Döden behöver 

inte vara att ett liv tar slut, utan kanske att en sida hos en person försvinner och på så sätt dör. 

På samma vis behöver uppståndelsen inte föranledas av en död, utan den kan vara symbolisk, 

här krävs dock ett igenkännande före och efter.  

 Uppsatsens teori kommer alltså att bygga på Axelsons grundförståelse för vad en 

messiasgestalt är och på Baughs kriterier angående karaktärsdragen hos en tänkt 

messiasgestalt. Trots att det är tydligt att Baughs kriterier är hämtade från de karaktärsdrag 

som finns hos personen Jesus Kristus anses dessa vara av vikt för uppsatsen. Detta för att 

dessa kriterier fungerar som ett komplement till Axelsons bredare definition, men också för 

att dessa har en tydlig koppling till karaktärsdrag och därför lämpligen kan användas i 

                                                
6 Baugh, 1997, s.206 
7 Baugh, 1997, s.207 
8 Baugh, 1997, s.207 
9 Baugh, 1997, s.207-208 
10 Baugh, 1997, s.209 
11 Baugh, 1997, s.210 
12 Baugh, 1997, s.205-210 
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analysen av Sam och Dean i serien och de scener som analyseras i uppsatsen. Det finns dock 

ett karaktärsdrag som Baugh inte tar upp bland sina åtta övriga och som i uppsatsen anses 

vara viktigt för att förstå sig på messiasgestalter. Det är hur bra en messiasgestalt lyckas hålla 

sig ifrån frestelsen, för att kunna uppfylla sin uppgift som Guds utvalde. Frestelse är något 

som lockar både de gammaltestamentliga messiasgestalterna, men även gestalten Jesus 

Kristus i nya testamentet och därför kommer det fungera som ett nionde kriterium. 

Metod 
För att analysera TV-seriematerialet som uppsatsen bygger på, kommer uppsatsen att använda 

sig av en narrativ analys. Den narrativa analysmetoden används inom litteraturvetenskapen då 

det är studiet av berättelserna, av narrativet. Den narrativa teorin och metoden används också 

inom fler forskningsfält, som antropologi, sociologi och psykologi med mera, då det inom 

dessa områden kan vara väsentligt att studera den sanna eller fiktiva berättelsen.13 Detta gäller 

också inom filmmediet, vilket TV-seriematerialet faller inunder. Filmmediet kan även 

undersökas utifrån att det är berättelser skapade för tittaren.  

 Den narrativa analysmodellen av TV-seriematerialet utgår från fem nivåer som används 

för att analysera serien.  

1.   Miljön, här beskrivs det rum i vilket händelseförloppen äger rum. Vad är det för miljö 

som berättelsen utspelas i?  

2.   Händelseförloppet, här beskrivs hur berättelsen utvecklas, eventuella problem som 

uppstår, vilka handlingar som sker och vad resultatet av berättelsen blir i slutändan. 

Vilka händelser i berättelsen för den framåt?  

3.   Strukturen, där ligger fokus på hur själva berättelsen är uppbyggd, det gäller tid, om 

det sker några hopp i berättelsen eller om det finns några glapp och vilken betydelse 

detta i sin tur har för berättelsen.  

4.   Perspektiv, hur vinklas berättelsen?  

5.   Karaktärer och här handlar det om att analysera karaktärerna i berättelsen. Vilka är 

huvudpersonerna, vilka egenskaper karaktärerna besitter och om karaktärerna 

förändras under berättelsens gång.  

Vid analysen av karaktärerna, kommer av naturliga skäl och för att kunna svara på 

frågeställningen, den grundliga analysen göras på Sam och Dean. Då det är deras 

karaktärsdrag som är viktiga för att analysera och applicera uppsatsens teori på.  

                                                
13 Johansson, 2005, s.22 
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 För att tydliggöra, när en scen analyseras utifrån den narrativa analysen syftar de första 

fyra nivåerna till att framhäva den femte. Genomgången av miljö, händelseförlopp, struktur 

och perspektiv hjälper till att kristallisera ut karaktärerna och dess karaktärsdrag. Under den 

femte analysnivån karaktärer tillämpas uppsatsens teori, hämtad från Axelson och Baugh som 

analysredskap. Sam och Deans karaktärsdrag kommer i denna del av analysen ställas mot 

Axelsons grundläggande förståelse av vad en messiasgestalt är och Baughs åtta kriterier.  

 De rubriker som används genom analysens gång som exempelvis ”Mikaels kärl” syftar 

till att förklara för läsaren vad den scen som analyseras kommer att ta upp eller handla om. 

Rubrikerna vill på så vis leda läsaren in i det ämnen som scenen kommer handla om och då 

även analysen.  

 Under undersökningens gång kommer hänvisningar till TV-serien göras i en not på 

följande vis: Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 1. Med detta menas att TV-seriens namn är 

Supernatural och att 2009 är året då säsongen utkom. Det är i sin tur ur den femte säsongen 

och det första avsnitt som scenen eller informationen är hämtad ifrån.  

  

Material 
Huvudmaterialet i uppsatsen är den amerikanska TV-serien Supernatural. Serien är omtyckt 

bland fansen och har både varit nominerad till och mottagit flera fina priser.14 Det är en 

science fiction-/fantasyserie skapad av Eric Kripke och har producerats för Warner Bros. Det 

första avsnittet sändes den 13 september 200515 på den amerikanska tv-kanalen The WB, men 

sänds numera på The CW. När denna uppsats skrivs sänds säsong tio av serien och i januari 

2015 fick serien förlängt kontrakt med The CW för ytterligare en säsong. Serien handlar om 

bröderna Dean spelad av Jensen Ackles och Sam Winchester spelad av Jared Padalecki. 

Bröderna är ”hunters”, vilket är en form av jägare som jagar övernaturliga väsen, såsom 

spöken, vampyrer, varulvar och demoner.  

 I de första säsongerna tar bröderna sig an enklare uppdrag som de läser om i tidningar 

eller på internet. Uppdragen kan exempelvis röra sig om mystiska dödsfall. Enligt bröderna 

rör sig dessa om något annat än naturliga dödsfall eller mord, utan ser istället ut att kunna 

bero på övernaturliga varelser. Ju längre säsongerna går desto fler olika typer av varelser 

stöter bröderna på. De ställs mot demoner och får reda på att det finns änglar i himlen och på 

jorden. Under säsongernas gång får tittaren även veta att det pågår ett krig mellan änglarna 

och demonerna. 
                                                
14 http://www.imdb.com/title/tt0460681/awards?ref_=tt_ql_4 (hämtat 151006) 
15 http://www.imdb.com/title/tt0460681/releaseinfo?ref_=tt_ql_10 (hämtat 151006) 
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 För att göra en tydligare avgränsning i urvalet av material kommer uppsatsen att belysa 

och skrivas utifrån den femte säsongen av denna serie. Denna säsong är en lämplig säsong att 

studera ur ett teologiskt perspektiv, då bröderna Sam och Dean inväntar och försöker stå emot 

en kommande apokalyps. I säsongen före har den fallne ärkeängeln Lucifer släppts lös från 

sin bur i helvetet och nu väntar enligt profetian ett krig mellan Lucifer och ärkeängeln Mikael, 

vilket Dean och Sam vill förhindra för att rädda mänskligheten. 

 TV-seriematerialet för säsong fem är 22 avsnitt á 40 minuter, vilket gör att antalet 

scener att analysera i denna uppsats utgör ett för stort omfång och skulle utgöra för många 

stora analyser för att rymmas inom ramen för hur många sidor en C-uppsats skall utgöra. 

Trots att alla avsnitt noggrant granskats kommer endast scener från de avsnitt som är av 

betydelse för händelseförloppet gällande apokalypsen att användas i analysen. Dessa är en 

scen i avsnitt 1, en scen i avsnitt 3, en scen i avsnitt 10 och tre avgörande scener i avsnitt 22. 

Utöver dessa specifika scener kommer även passager lyftas fram i analysen där brödernas roll 

som räddare kombineras med det apokalyptiska temat återfinns. Detta för att visa på det breda 

urvalen av karaktärsdrag. Dessa händelser kommer vara hämtade från avsnitten 2, 14-17 och 

19-21 och lyfta fram drag som är viktiga för den avslutande analysen. Det apokalyptiska 

temat är inom kristna traditioner nära kopplat till frälsning och messias och kan därför anses 

vara relevant för frågeställningen. Sofia Sjö teol.dr. menar att forskning visat på att 

messiasgestalter är vanligt förekommande i samband med det apokalyptiska temat.16 Själva 

apokalypsen, i Supernatural säsong fem, skall avslutas med ett slag mellan ärkeängeln Mikael 

och den fallen ängeln Lucifer, även kallad djävulen eller satan.  

 

Tidigare forskning 
Teologi och film är som ovan nämnt ett forskningsområde som intresserar allt fler. Den mesta 

forskning som görs inom ämnet återfinns framförallt hos amerikanska forskare och författare. 

Mycket av den forskningen som görs, speciellt inom det område som denna uppsats kommer 

att behandla, nämligen hur frälsar- eller kristusgestalter behandlas på film, genomförs inom 

det bibelvetenskapliga fältet. Detta då den forskningen tenderar att behandla Jesus på film, 

eller analysera frälsargestalter och ställa dem emot den bibliska personen Jesus från Nasaret. 

Forskningsområdet finns även inom det systematiskt-teologiska fältet, framförallt hos 

engelsktalande författare, men även i svensk forskning.  

                                                
16 Sjö, 2007, s.26 
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 Till att börja med finns i den bredare forskningen en speciellt intressant bok för ämnet 

trots att den utgår ur ett bibelvetenskapligt perspektiv. Att undersöka messiasgestalter på film 

är det ett stort område inom bibelvetenskapen, vilken ligger relativt nära den systematiskt 

teologiska forskningen. Boken heter Bible and Cinema – an Introduction, utkom 2013 och är 

skriven av Adele Reinhartz. Boken är uppdelad i två delar, den första delen heter Bible on film 

där beskriver Reinhartz bibliska berättelser som filmatiserats för att återberätta den bibliska 

historien, som exempelvis filmen The ten Commandments.17 Den andra delen heter Bible in 

film och där skriver Reinhartz om hur de bibliska berättelserna kan användas i filmer, genom 

att manusförfattaren lyfter in bibliska symboler eller har med karaktärer som påminner om 

bibliska gestalter.18 I den andra delen av boken tar Reinhartz upp just Kristusgestalter på film. 

Hon beskriver att det finns olika typer av filmer där det finns med kristusgestalter.  

 Lloyd Baugh som också nämns i uppsatsens teoridel är en forskare och författare som 

forskat i ämnet som uppsatsen berör. I boken Imagine the divine – Jesus and Christ-figures in 

film tar Baugh upp både filmer som handlar om Jesus och filmer där huvudkaraktären har 

kristuslika drag. Det är i det nämnda verket som Baugh tar upp de åtta karaktärsdragen som 

han menar kan återfinnas hos kristusgestalter på film. Dessa kristusgestalter återfinns då i 

filmer som inte är bibliska eller handlar om den bibliska personen Jesus Kristus utan i filmer 

där huvudrollsinnehavaren har karaktärsdrag som påminner om Kristus likt de kriterier som 

Baugh tar upp. Baugh skriver att boken är ett första bidrag till att utveckla studiet kring 

kristusgestalter i film. Han nämner att det finns flera riktningar för det fortsatta studiet av 

kristusgestalter i film, både det fortsatta studiet i filmer som handlar om Jesus Kristus från 

Nasaret, men kanske framförallt i filmer där huvudkaraktären snarare är en metafor för 

Kristus.19   

 Christopher Deacy är en teolog som producerat både böcker och artiklar inom ämnet 

teologi och film. I det mer specificerade ämnet kristologi och film har Deacy bland annat 

skrivit boken Screen Chistologies – Redemtion and the Medium of Film. I denna bok 

undersöker han framförallt hur huvudrollsinnehavaren i genren ”film noir” kan anses vara en 

kristusgestalt.20 I boken menar Deacy att det finns karaktärer som kan anspela på att vara 

Kristusrepresentanter i denna typ av film. Han avslutar även med att säga att den moderna 

                                                
17 Reinhartz, 2013, s.9 
18 Reinhartz, 2013, s.11 
19 Baugh, 1997, s.234 
20 Deacy, 2001, s.vii 
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filmen kan ha något viktigt att föra med sig när det gäller teologi, samt att det hjälper till att 

skapa ett rikt och gott bidrag som teologer och studenter bör omfamna.21 

 Deacy gav tillsammans med Gaye Williams Ortiz år 2007 ut boken Theology and Film 

– Challenging the Sacred/Secular Divine. I boken tar Deacy och Ortiz bland annat upp 

metodologiska överväganden vid studiet av teologi och film. De lyfter även fram kritik som är 

viktig att ta i beaktning. Den kritik de framförallt lyfter i både kapitlet om metodologiska 

övervägandet och i slutsatsen är att det finns en risk med att i studiet se varje blodig hjälte 

som en kristusgestalt. Studiet av teologi och film kritiseras också för att lyfta fram endast 

teologin.22 De menar också att det är viktigt att förstå att det finns ett samband mellan teologi, 

film och kultur. Varken film eller teologi går att skilja från kulturen, utan det finns alltid en 

påverkan från kulturen.23 De lyfter även McGraths kategorier att använda sig av i analysen av 

teologi i film. Den första är sådant som är skrivet för att tillfredsställa kristnas behov, ett 

exempel på det är Passion of the Christ. Den andra är sådant som är skapat eller influerat av 

kristna bilder eller berättelser. Ett exempel på den andra kategorin är The Da Vinci code. Den 

tredje och sista kategorin är sådant som tillsynes kan vara influerat av kristen tro eller 

värderingar, men där dessa är modifierade, eller dolda i filmen.24 Deacy och Ortiz kommer 

även fram till att film kan hjälpa människor i sökandet efter mening precis som tro och 

teologi.25 

 Pierre Wiktorin, doktor och religionsantropolog vid Lunds universitet, har skrivit i 

ämnet religion och populärkultur bland annat i boken med just titeln Religion och 

populärkultur – från Harry Potter till Left behind. Boken är en genomgång om varför religion, 

religiösa motiv eller berättelser är populärt inom populärkulturen.  Denna genomgång gör 

Wiktorin utifrån ett antropologiskt perspektiv.26 I boken skriver Wiktorin framförallt om hur 

kampen mot det onda färgas av ett religiöst språk eller inflytande. Här benämns oftast hjälten 

vara en kristusgestalt, men Wiktorin menar att det är bättre att tala om ”den utvalde”. Detta 

för att ”västvärlden” annars skulle likställas med att vara kristet och eftersom han menar att så 

inte är fallet är det bättre att prata om ”den utvalde” då detta kan kännas igen av flera 

religioner och återfinns i det religiösa språket i andra religioner än bara kristendomen.27 

Wiktorin väljer att inte fokusera så mycket på de religiösa symbolerna i sin bok, utan mer på 

                                                
21 Deacy, 2001, s.153 
22 Deacy, Ortiz, 2007, s.5, 201 
23 Deacy, Ortiz, 2007, s.4 
24 Deacy, Ortiz, 2007, s.10-12 
25 Deacy, Ortiz, 2007, s.203 
26 Wiktorin, 2011, s.8  
27 Wiktorin, 2011, s.11 
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de berättelser som återkommer och har en förmåga att gång på gång leva kvar i 

populärkulturen även om den kan skifta något i sin karaktär.28 Wiktorin avslutar också med 

vad som kan uppfattas som kritik mot att benämna hjältar, som offrar sina liv i populärkultur, 

som kristusgestalter. Han menar att kristendomen då lägger beslag på dessa hjältar. Samtidigt 

som att de som ser kristusgestalter i populärkulturen även stärker sin egen identitet som 

kristna.29 

 En annan teolog som forskat på ämnet film som meningsskapande är Tomas Axelson. 

Axelsons avhandling är skriven inom det religionssociologiska fältet och handlar om att se 

vad film och den typ av media har för betydelse för människors meningsskapande. Frågan 

som Axelson i sin avhandling söker svar på är ”Om, och i så fall, på vilket sätt och under 

vilka omständigheter kan film vara en resurs för individers tankar om existentiella frågor?”30 

Med hjälp av intervjuer och enkäter kommer Axelson fram till att film kan fungera som 

inspiration för människan och även prägla, forma och omvärdera hennes syn på livet.31  

 I Axelsons artikel Messias med rätt att döda – om militanta kristusgestalter i 

Hollywood, ur antologin Film och Religion – livstolkning på vita duken, är uppsatsens 

grundteori hämtad. I denna artikel försöker Axelson visa på hur våldsamma hjältar i filmer 

kommit att bli identifierade som messiasgestalter, genom att använda sig av den 

grundläggande förståelsen av vad en messiasgestalt är och därefter analysera varför dessa 

våldsamma hjältar kan anses vara messiasgestalter.  I denna tolkning lyfter Axelsson även in 

den amerikanska självförståelsen som teologiskt motiverad och den retorik som används av 

presidenter. Axelson slutsats bygger på att kombinationen av den gammaltestamentliga 

förbundstanken och dess messiastradition, ihop med den amerikanska självförståelsen, gör att 

det lätt produceras hjältefilmer där hjälten lätt kan ses som messiasgestalt för sitt folk. Även 

om det är den militanta och inte fredliga messias. Han menar också att detta är lättare tolka in 

denna messiasgestalt i USA med tanke på landets självförståelse. 32  

 Ola Sigurdson, som tillsammans med Tomas Axelson är redaktör till Film och Religion: 

livstolkning på vita duken, är en annan svensk teolog som skrivit om teologi och film. 

Sigurdsons bidrag till ämnet återfinns i boken.33 Ett bidrag handlar om relationen mellan film 

och teologi och hur de båda har en inverkan på och säger något om människors sätt att förstå 

världen. Sigurdson har tillsammans med tidigare nämnda Axelson även skrivit ett kapitel i 
                                                
28 Wiktorin, 2011, s.135 
29 Wiktorin, 2011, s.139-140 
30 Axelson, 2008, s.232 
31 Axelson, 2008, s.234 
32 Axelson, 2005, s.239-240 
33 Sigurdson, 2005, s.74 
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boken som handlar om Jesus på film i kapitlet Om Frälsaren, Filmstjärnan Och 

Samtidsmänniskan – Jesus på vita duken.  

 I detta kapitel försöker författarna närma sig Jesusfilmer från ett teologiskt håll. De 

menar att detta är möjligt att göra rent teologiskt – kristologiskt då kristologi är läran om vem 

Jesus är och vad han gör som även innefattar inkarnation och frälsning, denna kan då bli ett 

redskap att analysera Jesusfilmer med.34 De tar även upp Baughs uppdelning av filmer med 

Jesus som huvudroll, som handlar om Jesu liv och filmer där huvudrollsinnehavaren har drag 

som kan anspela på Jesus men inte uttalat är det.35 De nämner att det finns filmer som tillhör 

den andra genren, som är Hollywoodfilmer med en våldsam hjälte som har dessa drag och för 

tankarna till en messias gestalt, även om den fredliga bilden av Jesus från Nasaret inte 

återfinns.36  Därefter gör de en genomgång av vad det går att återfinna för kristologier i 

Jesusfilmer från olika delar av 1900-talet och början av 2000-talet. De kommer fram till att de 

olika Jesusfilmerna inte bara speglar en del av förståelsen av Jesus utan även en del av 

samtidens debatt då filmen produceras.37 

 Sofia Sjö har skrivit sin avhandling, Spelar kön någon roll när man räddar världen?- 

kvinnor, kvinnligheter och messiasmyter i SF-film, just inom ämnet om messiasgestalter i film. 

Sjö skriver i sin avhandling även ur ett feministiskt perspektiv, där hon ställer frågan om 

kvinnor kan anses vara messiasgestalter i film. Här har Sjö valt att avgränsa sin studie till 

Science Fiction-filmer, då hon menar att det inom dessa filmer även kan finnas apokalyptiska 

teman där det är vanligt att finna messiasgestalter.38 Sjö använder sig av narrativ och 

textanalytisk metod i sin avhandling, samt en feministisk teori.39 Sjö delar upp sin slutsats i 

åtta punkter, där hon bland annat tar upp att kön spelar en viss roll när man räddar världen, 

men att det finns kvinnliga messiasgestalter som utmanar den traditionella förståelsen.40 Det 

faktum att det går att se messiasgestalter i Science Fiction-filmer och TV-serier tycks för Sjö 

vara självklart, både inför och efter sin egen studie. 

 Dessa forskare och teologer har alla gjort betydande inlägg inom fältet teologi och film. 

En del av dem har även bidragit i analysen av Jesus och Kristusgestalter på film. Dessa inlägg 

är bra i debatten och teorier har upptäckts och skapats för att analysera dessa typer av 

kristusgestalter i olika typer av film. Dock är det ännu få forskare som börjat analysera TV-

                                                
34 Axelson, Sigurdson 2005, s.121 
35 Axelson, Sigurdson 2005, s.121 
36 Axelson, Sigurdson 2005, s.122 
37 Axelson, Sigurdson 2005, s.148 
38 Sjö, 2007, s.22, 26 
39 Sjö, 2007, s.33 
40 Sjö, 2007, s.242-243  
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serier. Supernatural är en stor TV-serie som spridits över stora delar av världen och som vid 

uppsatsens skrivande inte gjort någon liknande teologisk studie om, utan endast en antologi, 

Supernatural and Philosophy – metaphysics and monsters…idjits, skriven om filosofiska 

aspekter på Supernatural. Denna är inspirerad av seriens många fans och de frågor och tankar 

som fansen delat via nätet.41 Det är viktigt att nämna denna antologi, men denna tar mer 

utgångspunkt i TV-serien än i filosofin.  

 Uppsatsen tar därför avstamp bland teologer som väckt intresset för spänningsfältet 

mellan teologi och religion. Teologer som uppmärksammat att det går att se olika hjältar i 

film och annan populärkultur som representanter eller gestaltningar av den bibliska gestalten 

Jesus Kristus. Uppsatsen bygger vidare på detta och vill med sitt bidrag fördjupa förståelsen 

för detta genom att analysera TV-serien Supernatural. Det är en serie som använder sig av 

många religiösa referenser, men som inom det teologiska fältet är outforskad och här hoppas 

uppsatsen bidra. 

Bakgrund  

Säsong fem  
Nedan kommer delar av en övergripande narrativ analys av hela den femte säsongen att följa. 

Detta för att ge en helhetsbild av säsongen för att ge läsaren en ökad förståelse av 

händelseförloppet.  

 Miljön i serien överlag är svår att beskriva då Sam och Dean nästan ständigt befinner 

sig på resande fot runt om i USA. En miljö som är ständigt återkommande är den bil som Sam 

och Dean använder sig av för att förflytta sig. Det är en svart Chevrolet Impala från 1967 som 

bröderna kör runt i som även får en viktig betydelse i sista avsnittet av säsongen. När 

bröderna inte kör runt befinner de sig allt som ofta på olika motellrum längs vägen eller 

hemma hos Bobby Singer, ett hus anpassat för hunters och som är beläget vid en bilskrot, dit 

de ständigt återkommer. 

 I grova drag kretsar händelseförloppet i säsongen kring den kommande apokalypsen. 

Sam har i förra säsongen, vilket tittaren också får en återblick av i första avsnittet på säsongen, 

släppt Lucifer fri ur sin bur. Detta har skapat en apokalyptisk tid som kommer att avslutas 

med ett apokalyptiskt slag mellan ärkeängeln Mikael och den fallne ängeln Lucifer. Under 

säsongens gång får tittaren följa de båda bröderna på sina vanliga uppdrag där de dödar olika 

övernaturliga väsen. Som en röd tråd genom säsongen går denna apokalyps och de tecken 

                                                
41 Foresman, 2013 
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som visas i världen42.  De tydligaste tecken på apokalypsen är de fyra ryttarna, Krig43, 

Hunger 44 , Pesten 45  och Döden 46 . Även tecken som att de döda uppstår 47 , samt 

den ”babyloniska skökan”48. Dessa är tecken, händelser och även uppdrag som för säsongen 

och dess händelseförlopp framåt. Efter avsnitt 19 blir även jakten efter de fyra ryttarnas ringar 

en viktig röd tråd då Gabriel en av ärkeänglarna i ett videomeddelande till bröderna avslöjar 

att alla fyra ryttarnas ringar tillsammans bildar nyckeln till Lucifers bur i helvetet.49  

Karaktärer  

Sam Winchester 

Sam är den yngre av de två bröderna Winchester. Han väljer tidigt att inte gå i sin faders 

fotspår och tar avstånd från livet som hunter. Det är först efter att Sams flickvän mördas av en 

demon som han bestämmer sig för att ansluta sig till sin broder i jakten på det övernaturliga. I 

slutet av det fjärde säsongen befriar Sam Lucifer som suttit i en bur i helvetet. I och med att 

Lucifer frisläpps är även en kommande apokalyps påbörjad. Detta får den som ser serien även 

veta i inledningen till säsong fem.50  

Dean Winchester 

Dean är den äldre av de två bröderna som valt att gå i sin fars fotspår och bli en hunter. Han är 

en vakande storebror och därför alltid orolig för Sam. Även om de båda bröderna är vuxna är 

Dean uppfostrande i faderns frånvaro och visar även sin besvikelse över att Sam satte igång 

apokalypsen. Dean visar inte känslor särskilt ofta, dock genomsyras säsong fem av en viss 

besvikelse från Deans sida över att Sam släppt Lucifer fri. De känslor han i övrigt visar är 

oftast ilska eller lust. Han är handlingskraftig och gör det som behövs, ofta på grund av ilska, 

vilket gör att Dean kan uppfattas känslokall. 

Castiel 

Castiel är en ängel som gjort revolt mot Gud och de andra änglarna och hjälper bröderna i 

kampen att stoppa apokalypsen. De övriga änglarna, som befinner sig både i himlen och på 

jorden, anser att apokalypsen är förutbestämd och måste ske, liksom slaget mellan 

                                                
42 Kanske främst i USA 
43 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 2 
44 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 14 
45 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 20, 21 
46 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 21 
47 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 15 
48 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 17 
49 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 19 
50 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 1 
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ärkeängelns Mikael och den fallne ängeln Lucifer. Därför är Castiel ständigt på flyende fot då 

han hjälper bröderna i deras kamp att stoppa apokalypsen istället för att hindra dem. 

Chuck 

Chuck är en profet. Han är en människa som skrivit en bokserie av de syner han har av 

bröderna. Detta har under seriens gång hunnit bli en hel Sci-Fi bokserie där alla Brödernas 

uppdrag finns med. Det är en populär bokserie och har en egen läsarkrets, dock är det ingen 

(med få undantag) som vet om att serien är baserad på verkliga händelser förutom Sam, Dean 

och Chuck själv. Chuck har också förmågan att kunna höra vad änglarna kommunicerar till 

varandra på, det som de i serien kallar för, ”änglaradion”. Chuck får en speciell roll när han i 

sista avsnittet skriver i sin bokserie om bilen och även vet var den apokalyptiska slaget 

kommer att äga rum. 

Änglar 

I säsong fem finns det änglar, de tre änglarna som är med allra mest i synlig gestalt är Castiel 

(nämnd ovan), Zachariah och Lucifer. Lucifer är en fallen ängel, men har ändå nästintill 

samma krafter som änglarna som är i himlen. Ärkeängeln Mikael finns med genom säsongen, 

men syns endast personifierad i sista avsnittet. För att änglarna ska kunna vandra på jorden 

behöver de ta plats i människor vilket de endast kan göra genom att bli inbjudna eller om 

människa svarar ja när en ängel frågar.  

Impala 67 

Bilen är förstås inte en karaktär, men en viktig del i hela serien, framförallt säsong fem. 

Impala 67 är som tidigare nämnt bilen som bröderna åker runt i får en avgörande betydelse i 

sista avsnittet och speciellt i scenen om det apokalyptiska slaget.  

Analys 

Mikaels kärl 
I säsongen första avsnitt har Sam precis frisläppt Lucifer och startat apokalypsen. Sam och 

Dean blir räddade och placerade på ett flygplan helt utan förklaring. Castiel hävdar att det är 

Gud som räddat de båda bröderna från döden. När nu apokalypsen är igång måste de båda 

bröderna hitta ett sätt att stoppa Lucifer och har fått reda på att den enda som kan göra det är 
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ärkeängeln Mikaels svärd. De åker för att hämta svärdet i något som visar sig vara ett 

förrådslager. Scenen för denna del av analysen är just från detta förrådslager. 51 

 Miljön är som tidigare nämnts detta förrådslager, det är mörkt och på golvet går det att 

finna en djävulsfälla som fångar demoner. På golvet ligger även två demoner döda, och ljuset 

faller på Sam och Dean som står i en del av rummet och på ängelns Zachariah som bakom sig 

har ytterligare en ängel. Dean står framför Sam och det är tydligt att det är Dean som i denna 

scen är i fokus, även om kamerans fokus flyttas mellan Sam, Dean och Zachariah. Detta 

antagande görs utifrån att det är Dean som står längst fram och att det är Dean samtalet 

kommer att handla om.52 

 Händelseförloppet går snabbt när Sam och Dean går beväpnade in i förrådslagret och på 

golvet finner de döda demoner. Bakom dem dyker änglarna upp med Zachariah i spetsen. Han 

börjar med att beskylla Sam och Dean för att ha fört demoner till svärdet och säger att de har 

tur att demonerna inte tagit svärdet med en gång när det varit precis framför ögonen på dem. 

Sam frågar vad han menar. Zachariah förklarar att profetian är sann. Mikaels svärd har varit 

borta, men nu har Sam och Dean levererat det till dem. Dean säger att de inte har något svärd. 

Zachariah suckar och gör narr av Dean samtidigt som han förklarar att det är Dean som är 

ärkeängelns vapen, Mikaels svärd. 53 

 När Zachariah talat om för Dean att det är han som är Mikaels svärd är egentligen 

scenen slut, men den efterföljande scenen tar vid på samma plats i samma miljö. Zachariah 

frågar då argt Dean om han verkligen trodde att han kunde döda Lucifer på egen hand. 

Zachariah fortsätter med att säga nej till Dean och tala om att han bara är en människa och 

inte heller någon speciellt stark sådan. Dean ifrågasätter argt vad Zachariah menar med att 

han är svärdet, och Zachariah svarar lugnt och något hånfullt att Dean är hans vapen, eller 

snarare behållare. Återigen svarar Dean med en fråga, denna gång om han är ett kärl. 

Zachariah svarar att Dean är KÄRLET 54 , Mikaels kärl. Dean ser frågande på Zachariah, och 

frågar sedan ”Varför just jag?” och Zacharias direkta svar ”För att du är utvald. Det är en stor 

ära, Dean.” Dean skojar bort det och talar om för Zachariah att han står över. Zachariah i sin 

tur är trött på Deans sätt att skämta bort allting och börjar utöva utpressning. Först skadar han 

Sam i benet. Dean blir arg, Zachariah svarar med att tala om för Dean att om han inte slutar 

                                                
51 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 1 
52 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 1 
53 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 1 
54 Uppsatsen väljer här att använda versaler på kärlet för att betona att Dean är just Mikaels specifika utvalda kärl. 
I serien utrycker sig Zachariah med engelskan ”You´r THE vessel!” (detta är 27 minuter och 9 sekunder in i 
första avsnittet) för att betona samma sak. I förlängningen är det för att betona att han är det utvalda kärlet, vilket 
förstås i fortsättningen av analysen. 
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tjafsa kommer han att göra mer än att bara bryta Sams ben. Sedan fortsätter Zachariah att tala 

om för Dean att kriget har börjat och att änglarna står utan sin krigsledare Mikael. Mikael 

behöver ta i sitt kärl för att kunna leda änglarna i kriget. Slutligen frågar han om Dean har 

förstått. Dean undviker frågan genom att fråga hur många människor som ska behöva dö på 

vägen. Zachariah svarar: ”alla om ingen stoppar Lucifer.” Dean förstår nu att det finns en 

anledning till att Zachariah berättar allt detta och inte bara låter Mikael ta över hans kropp. 

Han behöver Deans godkännande precis som alla änglar behöver när de ska ta plats i ett kärl. 

Zachariah talar om att Dean har rätt med orden ”ja, tyvärr”. Dean hävdar då att det måste 

finnas ett annat sätt. Zachariah säger bestämt att så inte är fallet, det måste bli ett krig och 

Mikael måste vinna, det står nämligen skrivet. Dean säger ändå nej. Det är nu tydligt att 

Zachariah är arg och fortsätter utpressningen genom att ge Dean magcancer och att ta bort 

Sams lungor. Dean säger ändå nej. 55 

 Ett ljussken lyser upp rummet och det blir alldeles vitt. Ängeln Castiel träder fram och 

dödar de båda änglarna som var med Zachariah. Zachariah frågar ”Hur kan du…” och Castiel 

fyller i med, ”…vara i livet?” Castiel fortsätter sedan med att bekräfta att det var en bra fråga. 

Castiel säger att det även är en intressant fråga hur Sam och Dean hamnade på ett flygplan när 

de räddades ifrån explosionen då Sam släppte lös Lucifer. Castiel fortsätter med att hävda att 

de båda vet svaret eftersom det inte var några änglar, som gjorde det. Svaret skrämmer 

Zachariah. Därefter läker Zachariah både Sam och Dean innan han försvinner därifrån. Sedan 

ristar Castiel in en Enoch-sigill på revbenen på Sam och Dean genom att lägga sin hand mot 

deras bröst. Sigillet fungerar som ett skydd så att inte änglar kan leta upp dem.56 

 Scenens struktur är kronologisk det sker inga tidshopp eller glapp. När Castiel dyker 

upp vet tittaren sen tidigare i avsnittet att Castiel är död. I slutet av scenen frågar även Sam 

om Castiel verkligen var död och får då ett ja till svar. Hur Castiel börjat leva igen får tittaren 

inte veta, det går dock att förstå att Castiel har mer information som tittaren inte får ta del av. 

Perspektivet är genomgående tittarens, det är ett överblicksperspektiv, men det är ändå Sam 

och Dean tittaren ska följa och sympatisera med. Det är de som är huvudrollsinnehavarna och 

de är deras resa genom scenen tittaren får följa.  

 Huvudkaraktärer i serien är Sam och Dean, men i denna scen är det framförallt Dean 

och Zachariah som är huvudpersoner, då det är samtalet mellan dem som står i fokus. Sam 

talar bara ett par gånger i scenen, vilket gör att Sam inte visar några tydliga karaktärsdrag att 

analysera. Vid första anblick går här inte heller avsaknaden av karaktärsdrag att analysera, 

                                                
55 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 1 
56 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 1 
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men vid närmare eftertanke uppfyller Sam här ett eller möjligtvis två av Baughs kriterier. Det 

är nämligen på det viset att Sam genom scenens gång lider flera gånger. Han låter sig plågas 

av Zachariah. Det är svårt att veta varför han gör detta men det är tydligt att det inte är för 

hans egen skull, inte heller Sam vill nämligen att Dean ska vara Mikaels kärl. Därför går det 

här att tolka att Sam lider för Deans skull, vilket ur ett större perspektiv skulle vara även för 

mänskligheten. 57 

 Dean är här den av bröderna som är i fokus och det är framför allt samtalet mellan Dean 

och Zachariah. I samtalet mellan Dean och Zachariah får Dean reda på att det är han som är 

Mikaels vapen, hans svärd som i sin tur betyder att Dean är utvald att vara ärkeängelns svärd. 

Dean är utvald att offra sig och vara ett redskap för att rädda mänskligheten från Lucifers 

framfart, vilket skulle kunna betyda jordens undergång. För att använda uppsatsens teori, 

Axelsons modell av vad en messiasgestalt är, går det här att tolka att Dean är Guds utvalda 

som ska rädda Guds folk som här är mänskligheten. Enligt Zachariah skulle inte alla gå att 

rädda, men om Dean antar sitt uppdrag så förgörs inte alla. Det går alltså här att hävda att 

Dean utifrån Axelsons modell är en messiasgestalt. Det är viktigt att här påminnas om att Gud 

inte nämns i denna scen, det går här alltså inte att veta vem som valt ut Dean. Det skulle 

kunna vara Gud, men det kan även vara ärkeängeln Mikael själv. 58 

 I samtalet mellan Dean och Zachariah hävdar Zachariah att Dean måste anta sitt 

uppdrag att vara ärkeängelns kärl. Det står skrivet att Mikael måste slåss mot djävulen som 

Zachariah benämner som ormen. Den skrift som Zachariah hänvisar till är 

Uppenbarelseboken 12:7-10 där det står skrivet: ”Och det blev en strid i himlen: Mikael och 

hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han 

övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, 

ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han 

störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i 

himlen säga: ’Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans 

smorde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud 

både dag och natt. […]”59 Utifrån hänvisningen till skriften går det att tolka som att det är 

något som måste ske. Därför kan det antas att Dean är utvald av Gud, men det skulle som sagt 

vara ett antagande eftersom Gud aldrig nämns i scenen. 60 

                                                
57 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 1; Baugh, 1997, s.107-109 
58 Axelson, 2005, s.218f 
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 Dean visar inte ofta känslor precis som det står nämnt i bakgrunden. På samma vis är 

det när han kommer in i lagerlokalen denna scen. Deans karaktär är hård; han har ett uppdrag, 

det är att gå in i lagerlokalen och hämta Ärkeängeln Mikaels svärd, för att han och Sam sedan 

ska kunna döda Lucifer. Attityden förändras något hos Dean när Zachariah dyker upp, han 

blir märkbart irriterad av att störas i sin uppgift. När sedan Dean får klart för sig att det är han 

som är svärdet genom att vara det utvalda kärlet, blir han först förvånad men sedan arg. Han 

sätter sig emot Zachariah som är den starkaste parten i samtalet då han är en ängel med de 

krafter som följer med att vara ängel. Ändå står Dean emot, han ser sig ha en uppgift att döda 

Lucifer men inte genom att lyda och utnyttjas av Mikael. Dean vill döda Lucifer, men låta så 

få människor komma till skada som möjligt. Han fortsätter vägra även om Zachariah plågar 

honom, men också eller kanske framförallt Sam.61 

 Deans karaktärsdrag i denna scen kan sägas stämma in på fyra av Baughs kriterier. För 

det första handlar Dean utifrån vad han anser är rättvist och vill inte att oskyldiga människor 

ska komma till skada.62 Det är en av anledningarna till att han inte tackar ja till att låta Mikael 

kontrollera hans kropp. För det andra sätter sig Dean emot auktoriteten som i detta fall är 

ängeln Zachariah som är sänd från himmelen. Av vem Zachariah är sänd får tittaren inte veta, 

men Zachariah har genom sina krafter ett maktövertag vilket gör honom till en auktoritet. 

Dean sätter sig tydligt emot auktoriteten genom att vägra ge sig trots att Zachariah då plågar 

honom.63 Vilket leder in till det tredje kriteriet, Dean låter sig plågas och lider. Trots det att 

Zachariah plågar honom och även Sam ger inte Dean med sig.64 Till sist går det även hävda 

att Dean inte låter sig plågas bara för sin egen skull, utan för att han tror att det är mest rättvist 

att låta människorna på jorden slippa utstå den kommande apokalypsen. Kan Dean döda 

Lucifer själv kan människoliv räddas. 65 

Lucifers kärl 
I inledningen och avslutningen av säsongens tredje avsnitt är det två scener med Sam då det är 

svårt att veta om det är dröm eller verklighet som skildras. De båda scenerna utspelar sig i 

samma miljö och det är Sam som är ensam efter att han och Dean bestämt sig för att jaga på 

varsitt håll. I de båda scenerna är det Sam som mitt i natten vaknar upp i sin säng. 66 
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 I den första scenen precis i början av avsnittet ligger Sam ensam i sängen på sitt rum på 

ett motell. Miljön är detta motellrum som är mörkt eftersom det är natt, ett svagt ljus skiner 

ner på sängen där Sam ligger, den andra halvan av sängen är tom. 67 

 Scenens händelseförlopp börjar med att tittaren får se Sam liggandes på ena sidan av 

sängen, sedan fokuseras bilden på Sam och hans ansikte. Han har svårt att sova och i något 

som verkar vara ett vaket tillstånd vänder han sig om till den sidan i sängen som var tom 

tidigare och blir skrämd. Där ligger nu hans döda flickvän Jessica. Jessica talar med lugn röst 

till den märkbart uppskrämda Sam. Hon säger hej och att hon saknar honom. Sam, fortfarande 

i chock, säger ”Jessica” följt av ”jag drömmer” Jessica svarar med att det kanske inte är en 

dröm och frågar sedan vad det spelar för roll, hon är ju där. Sam talar om att han saknar henne 

och hon fortsätter med att tala om att hon vet det och att hon saknar honom också. 68 

 Jessica fortsätter med att fråga Sam vad han gör, och Sam undrar i sin tur vad hon 

menar. Jessica fortsätter med att hävda att Sam rymmer och frågar om det inte redan har 

prövat detta tidigare. Sam säger att det är annorlunda denna gång. Han fortsätter med att 

förklara att förra gången han försökte rymma gjorde han det för att han ville vara normal, 

denna gång vet Sam att han aldrig kommer bli det. Jessica svarar med att hävda att Sam alltid 

vetat att det funnits något mörkt inom honom, även om det var djupt inom honom har han 

alltid vetat om det. Hon fortsätter med att hävda att det var det som fick henne dödad. Sam 

säger, ett desperat ”Nej”. Jessica fortsätter med att hon var död redan då de sa hej. Återigen 

säger Sam ”Nej”. Jessica fortsätter med att ifrågasätta om Sam inte förstår, han kan inte 

rymma från sig själv, varför flyr han nu. Sam fortsätter med att fråga varför Jessica är där och 

hon svarar om han kan tro på att hon försöker skydda honom. Sam undrar från vad, Jessica 

svarar ”Från dig!”. Hon fortsätter med att tala om för Sam att förr eller senare kommer alltid 

det förflutna hinna ikapp, hon frågar honom om han vet vad som händer då. Jessica fyller 

sedan i med svaret folk dör. De människor, som lever närmast Sam, dör. Sam som fortfarande 

är upprörd och märkbart irriterad fortsätter med att försäkra Jessica att hon inte behöver oroa 

sig, han kommer inte göra om det misstaget igen. Jessica svarar lugnt att det aldrig kommer 

ändras med Sam och fortsätter med att poängtera aldrig. Det går att se i det svaga ljuset att 

Sam gråter och tårar faller ner för hans kind. I nästa sekund är den sida av sängen som Jessica 

nyss låg på tom. Återigen är Sam skrämd och han ser sig om i rummet.69 

                                                
67 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 3 
68 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 3 
69 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 3 



Josefine G Franzén  

 21 

 Den andra scenen är lagd i slutet av avsnittet och Sam ligger återigen på ena halvan av 

sängen. Denna gång sover han och vaknar av en kvinnlig röst som viskar hans namn. När han 

vaknar och tittar mot den halvan av sängen som tidigare var tom ligger Jessica där och ser ut 

att sova. Sam vänder sig om och kysser henne. Jessica vaknar upp vänder sig mot Sam och 

frågar om detta nu är hans liv. Det Jessica syftar på är att tittaren under avsnittets gång har fått 

följa Sams nya liv där han jobbar i en bar under falskt namn och ljuger om sin bakgrund. 

Jessica fortsätter med att ifrågasätta om Sam tror att det kommer att funka att stoppa huvudet i 

sanden för alltid. Sam talar om för Jessica att han älskar henne. Sedan vänder han sig om och 

vänder sig med ryggen mot Jessica samtidigt som han säger att han verkligen saknar henne, 

men att hon har fel, att människor kan förändras och att det finns anledning att hoppas. Jessica 

stryker Sam genom håret samtidigt som hon säger ”nej, Sam”. Därefter zoomas bilden in på 

Jessicas ansikte och hon fortsätter med att säga ”det gör det inte”.70 

  Jessicas omvandlas till Lucifer. Sam ligger fortfarande med ryggen mot den person 

som nu är Lucifer och frågar hur Jessica kan vara så säker. Lucifer svarar med handen på 

Sams axel ”eftersom du befriade mig”. Sam vänder sig om och ser Lucifer, då reser sig Sam 

skrämt upp och backar från sängen. Lucifer fortsätter lugnt att tala om för Sam att det 

stämmer. Sedan säger Lucifer till Sam ”du vet vem jag är”. Sam svarar ”Lucifer”, därefter 

fortsätter Lucifer med att tala om för Sam att han är svår att hitta, svårare än de flesta 

människor. Därefter säger han att han antar att Sam inte kommer tala om för honom vart han 

är. Sam undviker frågan genom att ställa en motfråga om vad Lucifer vill honom. Lucifer 

svarar att tack vare Sam vandrar han nu på jorden och att han vill ge Sam en gåva. Lucifer 

utrycker att han vill ge Sam allt. Sam svarar att han inte vill ha något från Lucifer. Lucifer 

fortsätter med att tala om att han är ledsen, men Nick, som är den kropp Lucifer för tillfället 

använder som kärl, bara är en improvisation, en plan B. Sam undrar vad Lucifer menar. 

Lucifer som fram till nu suttit på sängkanten, reser sig upp och talar om för Sam att det är han 

som är Lucifers kärl. Sam säger upprört till Lucifer, att det aldrig kommer att hända. Lucifer 

talar om att han är ledsen men att det kommer att hända, han kommer hitta Sam och när han 

gör det kommer Sam att släppa in honom, det är Lucifer säker på. Sam som fortfarande är 

upprörd frågar om Lucifer behöver hans tillåtelse. Lucifer svarar att självklart är det så, han är 

ju en ängel. Sam ler först, sedan säger han allvarsamt att han hellre dödar sig själv än att 

släppa in Lucifer. Lucifer svarar då med att han i så fall återupplivar Sam. Lucifer fortsätter 

med att beklaga sig och tala om för att hans hjärta brister för Sam. Han beklagar sig över all 
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den vikt som Sam bär på sina axlar, vad han gjort och vad han fortfarande måste göra. Lucifer 

menar att det är mer än någon kan klara av, men det finns bara en väg. Han fortsätter med att 

tala om för Sam att han aldrig kommer ljuga för Sam eller lura honom, men tillslut kommer 

Sam att säga ja till Lucifer. Sam talar om för Lucifer att han har fel. Lucifer svarar med att 

han inte har det, att han tror att han känner Sam bättre än vad Sam själv gör. Sam fortsätter 

med att fråga varför han är Lucifers kärl. Lucifer säger att det måste vara Sam, det har alltid 

varit tvunget att vara han. Sam tittat upprört ner i golvet, när han sedan lyfter blicken igen är 

Lucifer borta och Sam står ensam i sitt motellrum.71 

 Strukturen i de båda scenerna är upplagd på samma vis. Utifrån hur scenerna är 

uppbyggda är det svårt att förstå om Sam drömmer eller är vaken. Sam vaknar upp i båda 

scenerna vilket ger skenet av att Sam är vaken. I den första scenen vet inte tittaren att Jessica 

egentligen är Lucifer i förklädnad, det skulle här kunna vara frågan om att Jessica är ett spöke 

som besöker Sam eller att Jessica besöker Sam i en dröm som tillsynes verkar vara 

verkligheten eller vaket tillstånd. I den andra scenen när Lucifer avslöjar sig, blir det inte 

lättare för tittaren att förstå om Sam drömmer eller inte. Detta eftersom Castiel i första 

avsnittet gav Sam och Dean Enoch-segillet, vilket betyder att Lucifer inte ska kunna finna 

Sam, men änglar kan fortfarande besöka människor genom drömmar och det gäller även 

Lucifer. Detta gör att det är svårt att veta om Sam verkligen är vaken eller om det är en dröm. 
72 

 Vidare är strukturen i den andra scenen en fortsättning på den första, det är svårt att 

förstå den andra utan den första. I den andra scenen, finns även ett glapp i förståelsen vad som 

hänt under dagen från det att Sam låg och pratade med Jessica i sängen till Sam vaknar upp 

igen. Tittaren förstår heller inte i första scenen att Jessica egentligen är Lucifer i förklädnad. 

Lucifer frestar här Sam för att Sam ska släppa honom närmare genom att använda sig av att 

Jessica, Sams flickvän som dog en tragisk död. Sam saknar henne och tar på sig en del av 

skulden för hennes död. Perspektivet i scenen är här ett ovanifrånperspektiv, men tittaren får 

följa scenen och händelseförloppet på samma vis som Sam. Tittaren vet inte vad som kommer 

att hända i förväg utan, får reda på allt i nästintill samma takt som Sam själv. Det ger en 

känsla av spänning och skapar en förståelse för Sams reaktioner.73  

 I analysen av Sams karaktär i denna scen och i händelseförloppet, går det inte att se 

Sam som en messiasgestalt i Axelssons mening. Visserligen går det att förstå det som att Sam 
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är utvald att vara i Lucifers kärl, men denne kan ej utifrån händelseförloppet i scenen anses 

vara utvald av Gud. Lucifer utrycker att Sam måste vara hans kärl och att det kommer att bli 

på det sättet, vilket tyder på att Sam är utvald, men Sam är inte utvald av Gud eller för att 

rädda Guds folk.  Vilket gör att Sam inte faller in i Axelsons grundförståelse.74 

 Även om Sam här, som tidigare nämnts, inte faller in under Axelssons förståelse av vad 

en messiasgestalt är, finns det ändå en viss betydelse i att uppmärksamma några av Sams 

karaktärsdrag i dessa scener. För Sams karaktärsdrag för här berättelsen framåt. Sam har 

lämnat Dean och dragit sig undan och lever ett liv där han utger sig för att vara någon han inte 

är. Att dra sig till en enslig plats är något som enligt Baugh är ett av de åtta karaktärsdragen.75 

Sam drar sig kanske inte här till en enslig plats då han fortfarande lever bland människor. Det 

går dock att tolka Sams flykt från sitt uppdrag att jaga med Dean som, som att han drar sig 

undan till en enslig plats som inte är något av det Sam tar för sant och normalt.  

 Under tiden Sam är på denna ensliga plats frestas han. Att motstå frestelse är inte ett av 

Baughs karaktärsdrag, men som det står nämnt tidigare i uppsatsen är det ett karaktärsdrag 

som uppfattas som viktigt och som Baugh inte tar med. Frestelsen är speciellt påtaglig när 

tittaren får reda på att Jessica är Lucifer. Sams känslor karakteriseras av en sorg, det är svårt 

att veta om denna sorg är för att han saknar Dean eller om det är för att han har en känsla av 

att det finns något mörkt inom honom. I samtalet med Jessica (Lucifer) säger Sam först att 

han vet att han aldrig kommer bli normal och att det finns något mörkt inom honom vilket 

Jessica bekräftar. Fortsättningsvis i den andra scenen är Sam ändå något hoppfull, Sam menar 

att det är möjligt att förändras och att han inte är ond. Jessica fortsätter pröva honom genom 

att säga att det inte är sant, han kommer inte förändras. Den slutliga frestelsen kommer för 

Sam när Lucifer tillslut visar sig och talar om att han vet att Sam är ond eftersom Sam 

befriade Lucifer och för att Sam är Lucifers sanna kärl. Sam motstår frestelsen, han säger nej 

till Lucifer trots påtryckningar och frestelser som hävdar att Sam är ond.  Det kan anses att 

Sam faller in under två kriterier för att vara en kristusgestalt utifrån analysen av denna scen. 

Sam drar sig undan och motstår även Lucifers frestelser.  

Dean skjuter Lucifer 
I slutet av avsnitt tio står Sam och Dean öga mot öga med Lucifer i hopp om att de nu skall 

kunna döda honom med colten76 som de fått genom en demon vid namn Crowley. Miljön 

scenen utspelar sig är en åker där Lucifer utför en ritual för att uppväcka Döden, en av de fyra 
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ryttarna som skall vandra på jorden vid tiden för apokalypsen.  Miljön i denna sen är mörk då 

den utspelas strax före midnatt, det enda ljuset kommer från en eld som brinner. När Sam och 

Dean kommer fram till platsen står där fullt av demoner som Lucifer i sin ritual kommer att 

offra. Lucifer själv står och gräver med ryggen mot bröderna. 77 

 Händelseförloppet börjar med Sam går ut på fältet med ett gevär i handen, var Dean är 

för tillfället vet inte tittaren, Sam ropar till sig Lucifers uppmärksamhet.  Lucifer avbryter det 

han gör och vänder sig om mot Sam som går närmare. Sam laddar geväret och frågar om 

Lucifer ville träffa honom. Lucifer svarar med att förklara att Sam inte behöver geväret, och 

fortsätter med att säga att han aldrig skulle skada Sam. Då dyker Dean upp bredvid Lucifer, 

med colten riktad mot Lucifers tinning och säger ”Jaha? Men jag skulle skada dig!” Lucifer 

sneglar mot Dean som bestämt laddar colten och avlossar sedan ett skott som träffar Lucifer i 

pannan. Lucifer faller mot marken och när kameran faller mot Sam går här att se att han andas 

ut. Efter att ha legat en kort stund tillsynes livlös på marken, hämtar Lucifer andan skriker till 

och reser sig igen. Sam och Dean ser rädda ut, Lucifer frågar vart ifrån de lyckats få tag i 

colten. Lucifer ser mycket arg ut och slår Dean med så stor kraft att han flyger in i ett träd en 

bit bort. Lucifer vänder sig mot Sam som ser förskräckt ut och säger ”var var vi?”.78 

 Lucifer börjar med att förklara för Sam att det finns fem varelser colten inte kan döda 

och att han själv är en av dem. Sam ser väldigt rädd ut samtidigt som Lucifer ber Sam vänta 

medan han gräver klart för sin ritual. När Lucifer vänder ryggen mot Sam, springer Sam fram 

till Dean som ligger på marken. Lucifer avbryter sitt grävande för att säga att han antar att 

Sam inte kommer att säga ja just där på en gång, för att för en gång skull få ett slut på 

grälandet. Sam reser sig mot Lucifer och säger argt att det aldrig kommer hända, Lucifer 

vänder sig om och fortsätter gräva samtidigt som han säger att han visst tror att Sam kommer 

att säga ja. Lucifer tror att Sam kommer att säga ja ganska snart och att det kommer att hända 

i Detroit. Sam är nu väldigt arg och talar om för Lucifer att han ska lyssna på Sam noga, Sam 

fortsätter med att säga att han kommer att döda Lucifer själv. Lucifer säger att det är bra att 

Sam är arg för han kommer behöva all den vreden som Sam bär på när han väl tagit över 

Sams kropp.79 

 Därefter följer ett avsnitt där Lucifer förklarar sin rit och att han dödat massor av 

människor i den staden de befinner sig i eftersom det behövdes i riten. Lucifer förklarar att 

han måste göra detta och menar på att Sam om någon borde förstå honom. Sam undrar vad det 
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ska betyda, Lucifer förklarar att han också var en son och en bror, och hur han precis som 

Sam älskade sin äldre bror och såg upp till honom. Lucifer berättar att han en dag bad sin bror 

Mikael att stå på hans sida, men Mikael förrådde honom, kallade honom ett missfoster och 

monster och slog till slut ner honom, bara för att han var annorlunda och kunde tänka själv. 

Lucifer frågar Sam om något av det han berättat känns bekant. Sam svarar inte utan står kvar 

och ser arg ut. Lucifer ber om ursäkt, men han måste avsluta sin ritual innan midnatt är förbi. 

Sam böjer sig ner mot Dean som börjar vakna till, samtidigt slutför Lucifer sin ritual där han 

offrar alla demoner som befann sig på fältet. Sam och Dean ser upprört på samtidigt som 

Lucifer kallt och hänsynslöst säger att det bara är demoner. Jorden börjar skaka, Lucifer står 

återigen med ryggen mot Sam och Dean som ser väldigt rädda ut, Castiel dyker upp och för 

de båda bröderna därifrån.80  

 Strukturen i scenen är som i tidigare scener: den följer den tid som tittaren upplever, i 

slutet av scenen innan Castiel kommer och för bröderna från platsen finns dock ett glapp. Här 

får tittaren nämligen en stund se hur Castiel lyckas fly från en annan plats för att kunna 

komma till undsättning för de båda bröderna. Perspektivet är återigen tittarens, det upplevs 

som ett ovanifrånperspektiv. I många av replikskiftena som sker, framförallt när Lucifer talar 

till Sam, är kameran dock vinklad på ett vis som ger känslan av att tittaren ser Lucifer ur 

Sams ögon. 81 

 Som i många av de scener där Lucifer är med är även Sam den karaktär som i fokus. 

Det är hans karaktärsdrag, eller kanske i denna sen avsaknad av karaktärsdrag som är i 

främsta rummet. I denna scen startar han som modig och sätter sig upp mot makten som i 

detta fall är Lucifer, även om tittaren vet att Lucifers makt avtar något eftersom hans tillfälliga 

kärl snart inte längre håller. Att sätta sig upp mot makten som är ett av de nio kriterier som 

återfinns hos messiasgestalter, något som både Sam och Dean gör i denna scen, båda två är 

kaxiga.82 Sam är den som kanske sätter sig upp allra mest, då han till och med hotar med att 

döda Lucifer. I scenens slut verkar Sam dock ändå mest arg, rädd och fundersam. Sam har här 

en framträdande roll i scenen, men även Dean handlar i scenen därför börjar analysen med 

honom. 

 Deans karaktärsdrag framträder tidigt i scenen innan han blir slagen av Lucifer och blir 

liggande. Han tar på sig uppdraget att vara den som faktiskt skjuter Lucifer. De som följt 

säsongen vet att Dean är utvald att vara det vapen som dödar Lucifer, vilket fortfarande går att 
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förstå som att Dean är utvald för att rädda folket. På så vis faller Dean under Axelsons 

förståelse av vad en messiasgestalt är.83 Dean är också här den som utsätter sig själv för fara 

och offrar sig själv genom att vara den som kliver upp bredvid för att skjuta Lucifer.84 Att 

offra sig själv är ett av Baughs kriterier som då stämmer in på hur Dean handlar i denna scen.  

 Utforskas Sams karaktärsdrag närmare, går det att finna att han  som tidigare nämnt är i 

konflikt med Lucifer som ändå får ses som någon form av auktoritet. Sam motstår återigen 

frestelsen av att säga ja till Lucifer vilket faller in under uppsatsens egna nionde kriterium. 

Här frestas Sam återigen att bli Lucifers kärl och Lucifer försöker genom att känna med Sam 

och få Sam att känna att han inte passar in i sin familj övertala honom, men återigen står Sam 

emot. Även Sam offrar här sig i någon mån. Han är ett lätt byte när han står öga mot öga med 

Lucifer, men han gör ändå det i tron om att de ska kunna döda honom och på så vis stoppa 

apokalypsen. Här offrar sig Sam för andra människors skull, vilket också är ett av de nio 

kriterierna.85 Lucifer hävdar dock att han aldrig skulle skada Sam, men att utsätta sig för att 

vara så nära någon som tydligt vill använda Sam som sitt kärl kan ändå ses som någon form 

av uppoffring. Tittaren vet även, från ett samtal mellan Dean och Sam tidigare i samma 

avsnitt, att det är en uppoffring och en utsatt situation.86 

 Sam kan dock inte förutsättas vara utsedd av Gud för sitt uppdrag, då detta ännu inte har 

nämnts och det finns inte heller någon situation där det går att tolka att uppdraget skulle vara 

himmelskt i någon form. Vilket gör att inte heller här går det att anta att Sam som karaktär 

skulle falla in under Axelsons grundförståelse.  

 

Djävulen tar makten 
I säsongens sista avsnitt händer det mycket som är avgörande för analysen av Dean men 

framförallt för analysen av Sam och om dessa kan ses som messiasgestalter. Den första av 

dessa scener kommer jag att analysera här. Inför denna scen har Sam och Dean kommit 

överens om en plan för hur de ska få tillbaka Lucifer till sin bur i helvetet och på så vis stoppa 

den kommande apokalypsen. De ska använda sig av nyckeln som de fått tag på genom att föra 

samman de ringar som de fick genom att stoppa de fyra ryttarna, som enligt 

Uppenbarelseboken kapitel 6 skall synas på jorden innan apokalypsen.87 Brödernas plan är att 

Sam ska säga ja till att vara Lucifers kärl, och med Lucifer i sin kropp ska Sam försöka ta 

                                                
83 Axelson, 2005, s.218f 
84 Baugh, 1997, s.207-208 
85 Baugh, 1997, s.207-208 
86 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 10 
87 http://www.bibeln.se/las/2k/upp#q=Upp+6 (hämtat 151006) 
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över makten och kasta sig själv och på det viset även Lucifer ner i helvetet. Detta skulle leda 

till att Sam stoppar apokalypsen och därigenom räddar världen. 

 Det är vid början av utförandet av denna plan som scenen har sin början. I denna scen så 

befinner sig de båda bröderna i Detroit.88 Den första delen av scenen är kort och börjar ute på 

gatan nedanför det hus som Lucifer befinner sig. Miljön speglas av att de står vid Impalan 

(bilen) i en gränd strax nedanför den lägenheten där Lucifer är. Med ute vid bilen finns 

Castiel och Bobby89 som båda är där för att stötta bröderna och men även för att delvis ta 

farväl i detta kritiska läge.90 Händelseförloppet ute på gatan vid bilen går ut på att Sam och 

Dean förbereder sig för det som skall komma, Sam dricker demonblod för att klara av att 

utföra planen och Dean finns med som ett stöd. Demonblodet behöver Sam för att hans kropp 

ska klara av att vara ett kärl för Lucifer, men också för att blodet ger Sam styrka för att kunna 

styra sin egen kropp även när Lucifer tar över den. Efter att Sam druckit allt demonblod tar 

han farväl av först Bobby och sedan av Castiel. 91 

 När Sam druckit upp blodet och tagit farväl, gör de båda bröderna sig redo för att möta 

Lucifer. De ställer sig nedanför lägenheten som Lucifer befinner sig i och Sam ropar att han 

är redo och att Lucifer ska komma ut och ta honom för att han är redo att säga ja. Därefter blir 

det förda upp från gatan och in i den lägenhet där Lucifer befinner sig i sällskap av två 

demoner. Miljön i denna del av scenen är mörk och de befinner sig i en tom lägenhet. När de 

kommer in i lägenheten står Lucifer med ryggen mot dem och tittar ut genom fönstret. De två 

demonerna som lett dem upp i lägenheten befinner sig bakom bröderna. 92 

 Händelseförloppet går till på följande vis. När Sam och Dean kommer in i lägenheten 

ber Lucifer först om ursäkt för att det är så kallt, det är nämligen ett missförstånd att det skulle 

vara varmt där han befinner sig. Därefter ifrågasätter han vad bröderna gör där. Varför de 

frivilligt går in där ’’är inte det att begå självmord’’, undrar han. Sam förklarar att de inte är 

där för att slåss, Lucifer svarar med ett ”Inte? Vad gör ni här då?” . Sam förklarar att han är 

där för att säga ”Ja” (till att vara Lucifers kärl). Lucifer svarar med ett ”Ursäkta?”. Sam svarar  

                                                
88 För den som följt hela säsongen vet de att i Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 4, mötte Dean Lucifer, när 
han blev förflyttat in i framtiden av ängeln Zachariah. Vid detta möte med Lucifer använde han Sam som kärl. 
Lucifer talade vid detta möte om för Dean att det var i Detroit som Sam sa ”ja” till att vara Lucifers kärl och att 
det var förutbestämt att det skulle vara på det viset. När bröderna alltså ska skrida sin plan till verket och Sam 
ska säga ja till Lucifer befinner de sig alltså i den staden. tittaren vet även att Lucifer sa samma sak till Sam i den 
analyserade scenen i avsnitt 10 
89 Bobby är en vän till brödernas far som genom serien är som en farbror för bröderna. 
90 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 22 
91 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 22 
92 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 22 
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inte utan blir tyst och sluter ögonen och ser ut att fokusera, samtidigt som de två demonerna 

faller döda ner på marken.93 

 Lucifer ser vad Sam gör och frågar lugnt, men lite kaxigt, om Sam är fullproppad med 

varma drycker och syftar här på demonblodet som Sam drack innan. Sam ignorerar frågan 

och säger irriterat och bestämt att Lucifer hörde honom och repeterar sitt ”JA!”. Lucifer kollar 

på honom och säger sen ”Du menar allvar”? Plötsligt verkar det som om Sam blir aningen 

nervös han kollar på Dean som tyst ser tillbaka på honom och Sam börjar sedan förklara, 

något nervöst, men med en bestämd blick. Sam säger att de har förstått att domedagen 

(apokalypsen) är ett skenande tåg och att de bara vill stiga av. Lucifer frågar vad det betyder, 

och Sam fortsätter med att säga ”århundradets avtal”. Sam fortsätter med att förklara att det 

skulle betyda att han låter sig vara Lucifers kärl, men att Lucifer efter apokalypsen låter Sam 

och Dean överleva och sedan väcker deras föräldrar till liv igen. Lucifer suckar och ber Sam 

sluta låta som om han är med i en TV-serie. Sam ser förvirrad ut, men är fortfarande bestämd, 

Lucifer fortsätter med att förklara att han vet att Sam har ringarna. Plötsligt ser Sam inte lika 

övertygad ut och när kameran sveper över Dean ser han oroad eller påkommen ut. Sam 

försöker låta övertygande när han säger ”jag vet inte vad du pratar om” Lucifer fortsätter att 

fråga ”ryttarnas ringar?”. Han tittar på Sam, som fortfarande ser osäker ut, och säger ”de 

magiska nycklarna till min bur? Ringer den en klocka”. Sam ser arg ut nu, men svarar inte. 

Lucifer fortsätter med att tala om för Sam att han aldrig har ljugit för honom och säger att 

Sam kan ändå visa honom samma respekt.94 

 Nu ser både Sam och Dean rädda ut, när Lucifer fortsätter och talar om att är okej, han 

är inte arg. Lucifer fortsätter med att förklara att han gillar idéen i deras plan om att Lucifer 

och Sam ska ha en brottningsmatch inuti Sams huvud. Han fortsätter med att säga att om Sam 

vinner hoppar han ner i hålet och om Lucifer vinner konstaterar han nöjt att han just vinner. 

Det går att se att Dean ser orolig ut och Sam ser mycket rädd ut men också arg på samma 

gång. Lucifer fortsätter med att fråga vad Sam tycker och säger att han tror sig vara starkare 

än Sam. Lucifer tittar på Sam som ser rädd och arg ut, Dean tittar oroligt på Sam och Sam 

tittar på Lucifer och säger bestämt, att det inte spelar någon roll att Lucifer känner till deras 

plan, de har inget annat val. Dean ser oroligt på Sam och säger ”Nej” till honom. Sam och 

Dean ser på Lucifer och Sam säger ”Ja”.95 

                                                
93 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 22 
94 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 22 
95 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 22 
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 Hela lägenheten lyser upp för en kort stund, det ser även Bobby och Castiel från gatan, 

därefter är Lucifer borta och Sam ligger på golvet och Dean tittar oroligt på honom. Dean tar 

upp ryttarnas ringar, nyckeln till buren i helvetet, ur fickan slänger dem så de fastnar mot 

väggen och börjar läsa den formeln som krävs för att porten till helvetet ska öppnas. Porten 

öppnas och det börjar nästan storma i lägenheten. Sam vaknar till och Dean rusar fram till 

honom, Sam talar om att kan känna honom (menar då Lucifer) inom sig. Dean säger att Sam 

måste gå på en gång. Sam springer mot porten, men stannar mitt framför den och plötsligt 

förändras någon i Sams blick, den går från att vara rädd och orolig till att vara bestämd. Sam 

vänder sig mot Dean, som står bakom honom, men nu som Lucifer och inte Sam och förklarar 

att han bara retades med Dean. Lucifer fortsätter att förklara att Sam är borta för längesedan. 

Dean ser ledsen och besviken ut, därefter vänder Lucifer sig mot porten igen och läser en ny 

formel för att den ska slutas. Han går fram emot väggen där nu endast de fyra ringarna 

(nyckeln) sitter kvar, Lucifer plockar ner dem från väggen, vänder sig emot Dean och säger 

att det var som han sa att detta (syftar här på när Sam säger ja) skulle alltid hända i Detroit. 

Därefter försvinner Lucifer (som nu är i Sam kropp) och Dean är ensam kvar i lägenheten och 

tittar uppgivet omkring sig med tårar i ögonen.96 

 Strukturen i scenen är kronologisk och följer nästintill den tid som tittaren har. Det sker 

ett litet hopp i händelseförloppet från det att Sam och Dean står på gatan och Sam skriker att 

de är där, till att de är i lägenheten. Vägen upp får tittaren inte följa, men det går att anta att 

tiden där emellan inte är lång. I början av scenen när de befinner sig i lägenheten med Lucifer 

finns även en liten scen intryckt med profeten Chuck som skriver om sin syn, men efter denna 

scen är bröderna kvar på samma plats som om inget i scenen med Lucifer har hänt. 

Perspektivet är även i denna scen tittarens. Dock ges stundtals även känslan att tittaren får se 

delar ur Deans perspektiv eftersom tittaren vet att han befinner sig i rummet men sällan är 

med i bild, då bilden oftast skiftas mellan Sam och Lucifer. Dean syns bara ett fåtal gånger 

fram till det att Sam blivit Lucifers kärl, då perspektivet skiftar och belyser det som händer 

mellan Lucifer (som nu är i Sams kropp) och Dean. 97 

 Deans karaktärsdrag i denna scen är inte tydliga, det handlar snarare om en avsaknad 

av karaktärsdrag hos Dean. Sett till bara scenen, verkar det som att Dean bara är där som ett 

stöd till Sam eftersom det i scenen främst handlar om Sam och om hans tänkta offer. 

Visserligen har Dean ett uppdrag i scenen och det är att öppna porten till helvetet, för att Sams 

offer ska lyckas, men Dean är snarare där för att uppfylla Sams uppdrag och har inget eget. 

                                                
96 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 22 
97 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 22 
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Dean har som tittaren vet redan kännedom om att han är den som från början är utvald till att 

vara ett vapen att döda Lucifer. Ses scenen ur det perspektivet är det ändå inget litet uppdrag 

Dean bär på sina axlar, även om det här bara handlar om att öppna porten. 

 I denna scen får det ändå ses som att det är Sam som har den främsta rollen. Här sker till 

största delen replikväxling mellan Sam och Lucifer. Det är denna replikväxling som tydliggör 

Sams karaktärsdrag. Sam är bestämd, han och Dean har kommit fram till en plan som skall 

genomföras även om Dean inte är helt bekväm med det. Sam ska offra sig själv i två 

bemärkelser. För det första ska Sam säga ja och låta Lucifer ta hans kropp som sitt kärl och 

för det andra ska Sam då, i hopp om att han kan behålla makten om sin kropp, kasta sig själv 

och på så vis även Lucifer ner i helvetet. Att Sam offrar sig på detta vis är för att stoppa 

apokalypsen och förhindra att oskyldiga människor dör. Att Sam handlar på det viset skulle 

gå hand i hand med två eller kanske till och med tre av de kriterier som Baugh tar upp. Att 

han offrar sig själv för andra människors skull uppfyller två av Baughs kriterier. Det går även 

att anta att detta är för att Sam vill handla rättvist, vilket då skulle uppfylla ett tredje.98 

 Denna gång lyckas inte Sam ta makten, planen misslyckas och Lucifer tar makten.  

Sams försök att ta tillbaka makten 

Direkt efter den scenen där Lucifer tar makten över Sam och får använda honom som sitt kärl 

kommer en scen där tittaren kan se hur Sam försöker kämpa emot Lucifer i sitt eget huvud. I 

analysen friställs inte dessa två som två separata scener att analysera utan denna scen följer 

som en underrubrik av den förra, då den fördjupar analysen av Sams karaktärsdrag. Den 

belyser även den inre kamp som är av betydelse och som analysen går miste om, om endast 

den föregående scenen analyseras. 

 Miljön där scenen utspelar sig i ett rum där ljuset är centrerat, längs väggarna är det 

mörkt, men mitt i rummet hänger en ljuskrona från taket och området runt om är upplyst. I en 

halvcirkel står fyra av Lucifer utvalda demoner. Händelseförloppet börjar med att Lucifer, 

som nu är i Sams kropp kommer, in i rummet. Lucifer vrider på handen och säger att han kan 

känna hur Sam rotar runt inuti honom. Lucifer ser sig själv i sen spegel som finns i rummet 

och säger att han kan ta av munkavel på Sam. Lucifer kliver närmare spegeln och i 

spegelbilden ser tittaren Sam medan Lucifer är den som står och pratar mot spegeln. Lucifer 

förklarar, för Sam, att det inte är han som är den onda. Sam, som i spegeln ser både väldigt 

arg och rädd ut, säger att han ska slita Lucifer i bitar inifrån och ut, han frågar sedan om 

Lucifer förstår det. Lucifer svarar med att bekräfta all Sams ilska. Lucifer fortsätter med att 

                                                
98 Baugh, 1997, s.206-207 
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fråga vad det är som Sam egentligen är arg på, honom eller på ansiktet i spegeln. Sam säger 

upprört att han är säker på att allt är ett stort skämt för honom. Lucifer säger att det inte alls är 

det utan att han har väntat på Sam väldigt länge. Sam ser arg ut, Lucifer fortsätter med att 

säga att Sam måste erkänna att han kan känna spänningen. Lucifer menar att detta är för att de 

båda är två halvor som bildar en enhet, att de helt enkelt är gjorda för varandra. Sam svarar 

med att tala om att det känns väldigt långtifrån bra. Lucifer fortsätter med att tala om för Sam, 

att Sam inte kan ljuga för honom eftersom Lucifer befinner sig i honom. Lucifer kan nämligen 

se och känna allt som Sam känt, hur han alltid känt sig annorlunda, hur han inte känt sig om 

en del av sin familj. Lucifer säger att de som bäst var Sams fosterfamilj eftersom det är 

Lucifer som är Sams riktiga familj. Sam säger att det inte alls är sant, men Lucifer hävdar att 

det visst är på det viset och att han vet att Sam vet det också. Lucifer tar upp alla de gånger 

Sam rymt från sin familj och att det inte var för att komma ifrån dem utan för att komma 

närmare Lucifer.99 

 Lucifer fortsätter med att försöka övertyga Sam om att detta inte behöver vara något 

dåligt. Han lät ju faktiskt Dean leva, eftersom han vill att Dean ska leva. Lucifer säger också 

att han kan låta Sam föräldrar komma till liv igen, eftersom han vill att Sam ska vara lycklig. 

Sam är väldigt arg och säger till Lucifer att han inte vill ha något från honom. Lucifer frågar 

om det verkligen är sant, om Sam inte ens skulle vilja ha lite hämnd. Sam undrar vad Lucifer 

menar med det. Lucifer frågar då om Sam inte känner igen de demoner som står i rummet, 

alla är personer från Sams uppväxt, som hållit Sam under uppsikt. Lucifer vet hur Sam känner 

för alla dem, Lucifer känner Sams ilska och undrar om de inte ska lätta på trycket tillsammans. 

Sedan tar scenen slut.100 

 Strukturen i denna scen följer återigen den tid som tittaren har. Dock har ett hopp skett 

från den förra scenen och hit där tittaren inte får reda på hur de kom hit och om de kommer 

direkt från den förra scenen eller om något hänt mellan dessa som tittaren inte fått ta del av. 

Även perspektivet är det samma som i de tidigare scenerna. Det är överlag ett 

ovanifrånperspektiv tittaren har, men i stora delar av replikskiftet när Lucifer talar med Sam 

inom sig genom spegelbilden flyttas kameran på ett sådant sätt att tittaren kan få känslan att 

man får se Sam genom Lucifers ögon och vise versa.101 

 Karaktärerna i denna scen är Sam och Lucifer i samma kropp. I denna scen går det se 

hur Sam försöker motstå frestelsen att vara Lucifers vapen. Genom spegelbilden kan tittaren 
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få en glimt av Sams frustration och ilska, men även hur han lider av att inte ha makten över 

sin egen kropp av att inte kunna slutföra planen. Återigen stämmer Sam in på flera kriterier, 

både Baughs kriterium om att lida,102 men också det tillagda kriteriet att motstå frestelsen. Där 

en stor frestelse är att kunna motstå att bilda lag med Lucifer, men kanske en ännu större 

tillsammans med Lucifer ta död på de demoner som Lucifer radat upp för Sam. 

  

Det apokalyptiska slaget 
Scenen med det apokalyptiska slaget är relativt lång och innehåller flera delar. Här 

presenteras det urval av delar som tydligast framhäver det apokalyptiska temat och det som 

framhäver karaktärsdragen hos Sam och Dean. De delar som inte bidrar till detta kommer 

nämnas kort i ett par meningar för att skapa en förståelse hur scenen förs framåt. 

 Miljön där scenen med det apostoliska slaget äger rum på en kyrkogård som skall vara 

bestämd på förhand av änglarna. Här möts Lucifer och ärkeängeln Mikael för att göra upp i 

det apokalyptiska slaget. Scenen inleds med ett samtal mellan Lucifer, som använder Sam 

som sitt kärl, och Mikael, som har Sam och Deans halvbror Adam103 som kärl eftersom Dean 

aldrig sa ja till att vara Mikael kärl. Samtalet mellan Lucifer och Mikael är viktigt för 

förståelsen om vad det är som har hänt och kommer att hända.  

 Händelseförloppet börjar med att Lucifer frågar om Mikael kan förstå att dagen äntligen 

är där. Mikael svarar i sin tur med ett nej och följer upp med att fråga Lucifer om han är redo. 

Lucifer förklarar då att han är så redo han kan bli. Lucifer följer upp med att förklara att en 

del av honom ändå önskar att de slapp göra det som stod framför dem och Mikael håller med. 

Lucifer ifrågasätter då varför de gör detta och Mikael svarar att han inte har något val efter 

vad Lucifer gjorde. Lucifer hävdar att det inte är hans fel, och Mikael undrar då vad det är 

Lucifer menar. Lucifer förklarar att det är deras far, som är Gud, som skapat allting, vilket 

betyder att han även skapat Lucifer till den han är. Lucifer säger att Gud ville ha djävulen. 

Lucifer undrar därför varför de måste slåss. Mikael undrar vad Lucifer egentligen menar med 

detta. Lucifer fortsätter då förklara att de kommer att döda varandra och undrar sedan till 

vilken nytta, för ett av deras fars test. Lucifer menar att de inte vet svaret, men är bröder och 

borde låta bli att vara deras fars schackpjäser. Mikael ursäktar sig och menar att han tyvärr 

                                                
102 Baugh, 1997, s.207-208 
103 Adam är Sam och Deans halvbror som de i början av serien inte vet att de har. De lär känna honom i säsong 
fyra och han tas som Mikaels kärl istället för Dean eftersom de delvis delar samma blodlinje.  
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inte kan för att han är en bra son och har order att följa. Lucifer talar om att han inte alls måste 

göra det. 104 

 Mikael säger att han inte tänker göra uppror nu, han är nämligen inte som Lucifer. 

Lucifer försöker ursäkta sig, men Mikael fortsätter med att säga att Lucifer inte har förändrats 

alls utan att han fortsätter skylla allting på alla andra. Mikael berättar att de förut var 

tillsammans och att de var lyckliga, men att Lucifer svek dem alla och gjorde så att deras far 

försvann. Lucifer försöker hävda att ingen kan tvinga deras far att göra någonting och att det i 

själva verket är deras far som gör detta mot dem. Mikael svarar bara att Lucifer är ett monster 

och att Mikael måste döda Lucifer. Då säger Lucifer att om det är så det måste bli, vill han 

gärna se Mikael försöka. 105 

 Nu kommer Dean till platsen i sin Impala 67, han har nämligen fått reda på vart den 

apokalyptiska striden kommer att äga rum genom profeten Chuck. Chuck har i sin tur fått reda 

på det via änglaradion. Dean säger riktat mot Lucifer att de behöver prata, Lucifer och Mikael 

ser på varandra. Sedan säger Lucifer att Dean är dum som kommer dit, till och med för att 

vara han. Dean propsar på att han inte talar med Lucifer utan med Sam. Mikael blir nu 

irriterad och säger till Dean att han inte längre är kärlet och har därför ingen rätt att vara där. 

Dean vänder sig nu mot Mikael och talar om att om Adam är där inne någonstans, är Dean 

hemskt ledsen. Mikael svarar att Adam tyvärr inte är hemma just nu. Dean ursäktar sig och 

ber om att få fem minuter med Sam, men nu är Mikael väldigt arg och talar om för Dean att 

han inte längre är en del av historien. 106 

 Då dyker Castiel och Bobby upp, Castiel kastar en flaska brinnande helig olja på Mikael 

som brinner upp och försvinner för en kort stund. Castiel säger att Mikael snart kommer att 

komma tillbaka, men att Dean får fem minuter att försöka få kontakt med Sam. Lucifer blir 

arg och menar att ingen ska få röra hans bror utom han själv och dödar Castiel. Dean försöker 

nu få kontakt med Sam, Lucifer blir irriterad går mot Dean och säger att han har försökt vara 

snäll för Sams skull men att Dean är en sådan plåga. Därefter kastar Lucifer Dean mot bilen. 

Då försöker Bobby skjuta Lucifer, men det resulterar i att Lucifer dödar Bobby. Dean skriker 

nej, Lucifer struntar i och det går mot Dean. Han drar honom mot sig och slår sedan Dean 

som börjar blöda.107 

 Dean vänder sin återigen mot Lucifer och försöker få kontakt med Sam, frågar om Sam 

finns därinne. Lucifer svarar kallt att nog är Sam därinne och han kommer känna när Lucifer 
                                                
104 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 22 
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krossar vartenda ben i Deans kropp. Lucifer fortsätter att misshandla Dean, men Dean tar tag i 

Lucifer, i Sams kropp, och säger att det är okej, han är där och att Dean inte kommer lämna 

honom. Lucifer fortsätter misshandla Dean som fortsätter att säga att han inte kommer att 

lämna Sam. Plötsligt bli Lucifer bländad av bilen och Sam ser då, genom fönstret, den lilla 

plastsoldaten som han tryckt ner i bilens askkopp som liten. En episod av minnen från hela 

Sams liv, som är kopplade till bilen, spelas upp och Sam återtar makten över sin kropp. Han 

släpper Dean, backar tillbaka och talar om för honom att det är okej nu, Sam har kontrollen 

och allt kommer ordna sig. Sam ser rädd ut, men ett litet leende finns ändå där. Sam tar upp 

de fyra ryttarnas ringar som han har i fickan. Han kastar dem mot marken och läser den 

formel som behövs för att öppna porten till helvetet. Portalen öppnas, Sam tittar på Dean och 

nickar menande. Då dyker Mikael upp igen och ropar på Sam, Mikael förklarar att det inte är 

på detta sätt det ska sluta och ber Sam backa. Sam säger att Mikael kommer behöva tvinga 

honom. Mikael fortsätter att förklara att han måste slåss mot sin bror. Sam svarar inte utan 

tittar istället mot Dean, sluter ögonen och faller bakåt, med utsträckta armar, ner i det hål som 

är porten till helvetet. Mikael kastar sig efter för att hindra honom, men han dras istället med. 

Sam, med Lucifer i sin kropp, faller tillsammans med Mikael ner i helvetet. Porten sluts, och 

Dean ser mot ryttarnas ringar som ligger kvar på marken och han börjar gråta. 108 

 Scenens struktur är även här som i de tidigare scenerna då tiden följer den tiden tittaren 

har. I denna scen finns dock en känsla av att det går att dela upp scenen i fler mindre delar då 

den är lång. Den första delen är den då samtalet mellan Lucifer och Mikael äger rum. Fram 

till att Dean kör in på kyrkogården med bilen och förstör det apokalyptiska slaget som ska ta 

sin början. Den andra delen tar då vid och kan tyckas pågå fram till att Bobby och Castiel 

kommer. Där tar den tredje delen vid och pågår fram till att Lucifer dödar Bobby. Då tar den 

fjärde och kanske längsta delen vid som är då Dean försöker får kontakt med Sam. I denna del 

infogas den lite annorlunda delen när tittaren får se alla Sams minnen precis innan Sam återfår 

makten över sin kropp. Den sista delen i scenen är den då Sam återigen har makten över sin 

kropp, som sedan avslutas med att Sam kastar sig ner i helvetet. Perspektivet genom denna 

scen är som i föregående scener då tittaren som har ett ovanifrånperspektiv. Det blir extra 

tydligt när Lucifer misshandlar Dean. Då både Sam (Lucifer) och Dean syns i bild 

samtidigt.109 

 Anledningen till att samtalet mellan Lucifer och Mikael var viktigt att ha med här, är för 

att det inte är förens i denna scen som det bekräftas att slaget i någon mån är Guds vilja. Det 

                                                
108 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 22 
109 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 22 
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betyder i sin tur att även Sam kan sägas vara utvald av Gud för sitt uppdrag att vara Lucifers 

kärl. Även om det i alla de scener som analyserats tidigare är Sam har en framträdande roll 

nämnts att Sam är utvald har det inte varit självklart att det är Guds vilja. Det betyder i sin tur 

att det går att förstå även Sam som en messiasgestalt enligt Axelsons mening.110 Det kanske 

fortfarande inte verkar självklart då det kan verka som om Sams uppdrag är av ondo. Det 

finns dock en underton av att han är utvald av Gud för att paradiset skall komma till jorden, 

även om det kan vara genom Sams död. Detta gör att denna scen kanske är den som i 

efterhand är av störst betydelse för slutsatsen.  

 I scenen har både Sam och Deans karaktärer stor betydelse för att Sam tillslut lyckas 

stoppa apokalypsen. Dean kommer till platsen trots att både Castiel och Bobby i föregående 

scen sagt att det är försent och att inget mer går att göra. Dean kommer också till platsen trots 

att han vet att det är en stor fara för hans eget liv. Han kommer dit i hopp om att rädda Sam, 

men går inte det vill han åtminstone stoppa apokalypsen och inte lämna Sam ensam. Det tyder 

på att Dean inte handlar för sin egen skull, utan återigen för andra och för att det inte verkar 

rättvist att varken låta Sam dö själv eller att stora delar av mänskligheten skall gå under på 

grund av apokalypsen. Att inte handla för sin egen skull och att handla rättvist stämmer som 

tidigare nämnt in på två av Baughs kriterier.111 

 Den stora hjälten i scenen och på så vis också i säsongen som helhet är ändå Sam. Han 

uppfyller i denna scen flera av kriterierna. Till en början verkar Sam inte ha någon makt alls 

över sin kropp, men genom att se Deans bil Impalan minns Sam delar ur sitt liv. På så vis 

lyckas Sam ta tillbaka makten över sin kropp från Lucifer. När Sam återfått makten över sin 

kropp väljer han att fullfölja den plan han och Dean tidigare kommit överens om. Sam offrar 

sig själv och sitt liv, genom att kasta sig och Lucifer ner i helvetet, för att stoppa apokalypsen. 

Detta blir det slutgiltiga offret och denna händelse är det som inte bara stoppar apokalypsen 

utan även räddar mänskligheten. Denna uppoffring Sam gör, uppfyller Baughs kriterier att en 

messiasgestalt ofta offrar sitt liv och gör oftast detta för någon annans vinnings skull.112  

Uppstånden… 

I den allra sista scenen av säsongen får tittaren se Sam stå på gatan utanför det hus som nu 

Dean bor i. Där bor nu Dean efter att ha lovat sin bror att ge upp livet som hunter och leva ett 

normalt liv. Utifrån denna scen kan tittaren alltså anta att Sam har återuppstått eftersom han 

                                                
110 Axelson, 2005, s.218f 
111 Baugh, 1997, s.206-207 
112 Baugh, 1997, s.207-208 
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tidigare slängde sig ner i helvetet för att rädda världen från apokalypsen. Här går det alltså att 

se hur Sam även uppfyller Baughs åttonde kriterium.  

 Något som här blir intressant är om det går att tolka att Dean också uppstår på nytt. 

Eftersom Baugh menar att när en analyserar kristusgestalter i film behöver inte uppståndelsen 

vara rent faktisk. Uppståndelsen kan även vara symbolisk, ett sorts liv dör och ett annat tar vid. 

Det är då möjligt att tolka det faktum att Dean byter liv och slutar att vara hunter och börjar 

leva ett vanligt familjeliv som att Dean dör och uppstår. Om denna tolkning görs uppfyller 

även Dean Baughs åttonde kriterium. Dock vill det här varnas för att detta kan vara att dra 

tolkningen för långt och att vilja läsa in för mycket. 113  I den vidare utvecklingen av scenen 

blir det också tydligt hur Dean offrar sig eller lider för sin bror eller mänsklighetens skull. Det 

är också ett av Baughs kriterier.114 

Diskussion 
Det är värt att nämna att det är svårt, att på uppsatsens omfång av sidor lyfta fram alla de 

scener som skulle kunna anses vara viktiga för en längre analys. Det går genom analysen att 

se hur Sam och Dean under seriens gång uppfyller flera av Baughs kriterier om vad som bör 

återfinnas i en messiasgestalt. Samtidigt som det finns fler scener som skulle kunna styrka 

tesen att det går att se Sam och Dean som messiasgestalter. I den diskussion som följer 

kommer sådana passager vävas in med korta förklaringar för att sedan mynna ut i uppsatsens 

slutsats. 

 Det går även att tolka det som, speciellt med scenen under rubriken ”Det apokalyptiska 

slaget”, att både Sam och Dean faller in under Axelson grundförståelse om vad en 

messiasgestalt är. De kan båda i någon mån sägas vara utvalda av Gud för sina respektive 

uppdrag.115 Det är även intressant att här lyfta en scen i slutet av det sista avsnittet precis 

innan den scen där tittaren får se att Sam är uppstånden och att Dean har börjat ett nytt liv. I 

denna scen sitter Dean och Castiel, som återigen är vid liv, i Impalan. Dean har tagit farväl av 

Bobby och är på väg att börja sitt nya liv. I detta samtal kommer det fram att Castiel tror och 

säger sig ha belägg för att tro att det var Gud som återupplivade Castiel. Han menar då också 

att Gud har en tanke med det som har hänt. Det i sin tur skulle kunna stärka tesen om att 

bröderna faktiskt var givna sina uppdrag från Gud eller att Gud på något vis stöttade bröderna 

i det som hänt.116 

                                                
113 Baugh, 1997, s.210; Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 22 
114 Baugh, 1997, s.207-208 
115 Axelson, 2005, s.218f 
116 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 22 
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  Som tidigare nämnt är de fyra ryttarna något som för berättelsen framåt och jakten på 

dessa ryttares ringar. Ryttarna är något som genom serien tydligt är kopplat till den 

kommande apokalypsen, men det är även tydligt att dessa är hämtade från uppenbarelseboken. 

I säsongens andra avsnitt blir denna koppling till uppenbarelseboken extra tydlig. När de i 

detta avsnitt kommer på att det är en just ryttare som de har att göra är det Dean och en präst 

som läser orden ur uppenbarelseboken. De ord som de läser är ”En annan häst, en eldröd, kom 

fram, och han som satt på den fick rätt att ta freden från jorden så att människor skulle slakta 

varandra, och ett långt svärd gavs åt honom.”117 som är från Uppenbarelseboken kapitel 6:4. 

De förstår då att det är Krig som de har att göra med. I detta avsnitt får tittaren även se hur en 

röd bil av märket Mustang får symbolisera den röda hästen.118 Även ryttarna Hunger och 

Döden går här att hänvisa till Uppenbarelseboken 6:5-8. Pesten som är den ryttare som härjar 

i avsnitt 20 och 21 i serien går inte att hänvisa till en av uppenbarelsebokens ryttare.  

 Det är ofta Dean som leder jakten på dessa fyra ryttare. I dessa episoder av säsongen får 

han vara hjälten och ledaren. Detta blir extra tydligt i avsnitt 21, där Dean blir bjuden på mat 

av Döden. Döden förklarar för Dean att han är trött på att gå Lucifers ärenden och lånar därför 

ut sin ring till Dean. Här blir Dean den hjälten som utan våld lyckas få tag på den sista ringen. 
119 

 Att de fyra ryttarna får vara ett tydligt tecken på den kommande apokalypsen stärker 

även den tes som Sjö har, då hon menar att apokalyptiska teman är nära sammankopplade 

med messiasgestalter på film.120 Det blir i relation till de fyra ryttarna tydligt att framförallt 

Dean, men även Sam, genom säsongen utsätter sig för fara, offrar sig och lider för att kunna 

rädda människorna från den kommande apokalypsen. Detta är två av Baughs kriterier som 

genom hela säsongen är något de båda bröderna visar. De fruktar aldrig för sina ena liv utan 

vill stoppa den kommande apokalypsen för andra människors skull. Det är tydliga drag som 

de båda bröderna delar.  

 Något som avslutningsvis är väldigt intressant är att det på flera ställen i säsongen 

påpekas att Sam känner sig ensam och annorlunda. Lucifer utnyttjar detta i två av de scener 

som analyserats, när han vill fresta Sam och får honom att förstå att han och Lucifer hör ihop. 

Det går att läsa i Sams kroppsspråk att detta är en beskrivning som Sam till viss del känner 

igen sig i, men att det även finns en sorg i den känslan. Dock uttalar sig aldrig Sam om det, 

vilket gör det svårt att veta hur det ligger till. Det intressanta här är att denna känsla av 
                                                
117 http://www.bibeln.se/las/2k/upp#q=Upp+6 (hämtat 151016) 
118 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 2 
119 Supernatural, 2009, säsong 5, avsnitt 21 
120 Sjö, 2007, s.26 
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utanförskap är något som Sjö tar upp i sin avhandling. Hon menar på att detta ofta återfinns 

hos messiasgestalter. I hennes avhandling är den känslan ofta kopplat till kön, men det är ändå 

intressant att detta är något som återfinns även hos Sam.121 

 Att sammanföra ovanstående passager med de karaktärsdrag som uppsatsen kommer 

fram till genom analysen visar tydligt att Sam och Dean uppfyller många av de kriterier som 

går att finna i uppsatsens teori. De finns även viktiga aspekter i händelseförloppet genom 

seriens gång, som stämmer överens med tidigare forskning, här tydligast genom Sofia Sjö. 

Det är som nämnts mycket svårt att i ett begränsat omfång analysera alla de scener som finns 

att hämta viktig information från. Förhoppningen är att denna diskussion ska ha hjälpt att lyfta 

fler viktiga scener för att skapa ytterligare förståelse för den kommande slutsatsen.  

Slutsats 
För att återgå till uppsatsens frågeställning som presenterats i uppsatsens inledning, är det en 

rimlig tolkning att se Sam och/eller Dean som messiasgestalter? Utifrån analyserna av Sam 

och Dean i denna uppsats kommer uppsatsen fram till att det är möjligt att se både Sam och 

Dean som messiasgestalter i någon mån. De faller båda in under i Axelsons förståelse av att 

vara utvalda av en högre makt som här är Gud, vilket framförallt framkommer i den sista 

scenen med det apokalyptiska slaget. Där framkommer det att slaget är något som måste ske 

även från Guds sida. Det går här att problematisera om Sam och Dean är utvalda för att rädda 

mänskligheten eller för att låta paradiset komma till jorden genom att det apokalyptiska slaget 

får fullföljas.  

 De båda bröderna uppfyller också flera av Baughs kriterier var och en för sig. Av de 

båda bröderna är det Sam som kan sägas uppfylla flest, men inte alla. Baughs två kriterier att 

en messiasgestalt ofta har en mytomspunnen tillkomst eller lätt skapar sig anhängare, vilket 

tyder på att ett de i någon mån skulle vara karismatiska, uppfyller ingen av bröderna. De 

övriga sex av Baughs kriterier kan på olika ställen genom säsongens gång sägas stämma in på 

Sam. Sam är benägen att handla i rättvisans tecken, sätter sig upp mot auktoriteter och i en av 

scenerna får tittaren se hur Sam drar sig tillbaka. Sam offrar också sig själv för andra, för 

mänskligheten. Slutligen uppstår även Sam efter att ha offrat sig för att stoppa apokalypsen.122 

Sam motstår även gång på gång frestelsen, vilket är uppsatsens egna kriterium som lagts till 

de övriga, men gör slutligen det han måste för att undvika apokalypsen.  

                                                
121 Sjö, 2007, s.242 
122 Baugh, 1997, s.206-210 



Josefine G Franzén  

 39 

 Dean kan som nämnt inte sägas uppfylla lika många kriterier som Sam. Dean är också 

benägen att handla i rättvisans tecken och sätter sig också upp mot auktoriteter. Under seriens 

gång får tittaren dock aldrig se att Dean drar sig tillbaka. Dean kan på flera ställen sägas offra 

sig för andras skull. Han motstår gång på gång genom serien frestelse, framförallt då han flera 

gånger motstår att vara Mikaels kärl för att Dean tror att den är mer rättvist att stoppa 

apokalypsen. Det finns även en öppning för att tolka det som att Dean uppstår.123   

 Att det är en möjlig tolkning visar uppsatsen som sagt på, men att det är en rimlig 

tolkning vilket det är formulerat i uppsatsens frågeställning behöver inte vara samma sak som 

att det är en möjlig tolkning. Slutsatsen är ändå att det är en rimlig tolkning att se framförallt 

Sam, men även Dean som messiasgestalter. De har uppgiften att rädda världen och gör också 

det. På vägen uppfyller de flera av de kriterier som används som teori i uppsatsen, därför är 

det rimligt att tolka båda bröderna som messiasgestalter. Sam kan däremot uppfattas som en 

tydligare messiasgestalt än Dean, detta utifrån att Sam uppståndelse är tydligare än Deans. 

Frågan är också om Sam offrar sig med utsträckta armar som ett kors, är en symbol för att 

anspela på Jesus. Den frågan får dock stå obesvarad. 

 Även då uppsatsen kommer fram till att det är en rimlig tolkning, är det viktigt att ta 

hänsyn till kritiken som finns mot denna typ av studier. Som tidigare nämnts finns kritik i stil 

med att varje blodig hjälte att tolkas som en messiasrepresentant.124 Det är även viktigt att ta i 

beaktning att det inte fram kommer hos Baugh om det finns något krav på om alla dessa 

kriterier behöver uppfyllas eller bara en del. Därför är det viktigt att ha detta i åtanke, att även 

om slutsatsen är att det är en rimlig tolkning är det långt ifrån en självklar tolkning. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis är denna uppsats alltså skriven inom ämnet systematiska teologin med 

livsåskådningsforskning. Uppsatsen berör i en vidare mening hur teologi kan återfinnas i film 

och i en smalare mening om det i en stor TV-serie från USA är rimligt att tolka 

huvudrollsinnehavarna som messiasgestalter.  Syftet med att skriva denna uppsats är att skapa 

en ökad förståelse för hur religion i allmänhet och kristendom i synnerhet kan utryckas eller 

återspeglas i olika media och i denna uppsats i en TV-serie. Materialet i uppsatsen är 

avgränsat till säsong fem av tv-serien Supernatural. Frågeställningen som uppsatsen söker 

svar på är: är det en rimlig tolkning att se Sam och/eller Dean som messiasgestalter? 

                                                
123 Baugh, 1997, s.206-210 
124 Deacy, Otriz 2007, s.5 
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 I uppsatsen har analysens gjorts med hjälp av en narrativ metod som används för att 

plocka fram de scener som är av vikt för att visa på händelser och karaktärsdrag för att kunna 

analysera de två huvudkaraktärerna, bröderna Sam och Dean. Teorin i uppsatsen bygger på de 

två forskarna Tomas Axelsons och Lloyd Baughs arbeten. Från Axelson hämtas grundteorin 

att en messiasgestalt är en person utvald av Gud för att rädda Guds utvalda folk. Från Baugh 

hämtas åtta kriterier som är inspirerade av den bibliska personen Jesus Kristus. Till dessa, åtta 

kriterier hämtade från Baugh, läggs också ett extra kriterium till som anses vara viktigt för 

uppsatsen. Detta kriterium handlar om den tänka messiasgestaltens förmåga att motstå 

frestelser.  

 Efter att ha analyserat scener och de båda huvudkaraktärernas karaktärsdrag kommer 

uppsatsen fram till att det är möjligt och rimligt att se både Sam och Dean som 

messiasgestalter. Uppsatsen finner det dock rimligare att se Sam som en messiasgestalt än 

Dean. Detta för att Sam är den som i slutändan offrar sig själv, kastar sig själv ner i helvetet 

med Lucifer i sin kropp och stoppar därigenom apokalypsen, för att rädda mänskligheten. 

Efter detta får tittaren, i slutscenen på säsongen, se att Sam lever. Sam har uppstått och är 

återigen vid liv.  

 Det finns redan mycket forskning i området och ändå finns det många områden inom 

spektrumet religion och och film som ännu inte blivit undersökta. Det finns fortfarande 

mycket att utforska även inom området messiasgestalter och film. Kanske behövs det också 

tas fram fler teorier om vilka kriterier som skall få vara avgörande när det kommer till vad 

som kan tolkas som en messiasgestalt? Det kanske kan vara något för den fortsatta 

forskningen inom området. 

 Det finns även mer studier att bedriva på denna TV-serie och en intressant studie som 

det uppkommit idéer till under uppsatsens tillkommelse är att analysera den Gudsbild som 

framkommer speciellt i uppsatsens utvalda säsong eftersom änglarna talar om en frånvarande 

Gud.  
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