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Abstract 

The aim of this thesis is to examine how religious phenomena in the TV show Supernatu-

ral, with focus on banal religion, can be viewed as a part of the mediatization of religion 

in society. Furthermore, to find out if the representation of religion in the show is differ-

ent in its later seasons in comparison with its earlier seasons. Through a qualitative analy-

sis and with Hjarvards mediatization theory, as well as his concept of banal religion, Su-

pernatural and its religious content has been examined. The research questions used in 

this study order to reach the aim of the study are what differences in the representation of 

religion can be found in the later seasons, in comparison to the earlier seasons? is there 

an increase in loosening of the Catechism of the Catholic Church in the later seasons? 

and can the representation of religion in the later seasons of the series, according to 

Hjarvard, be regarded as banal religion?  In addition to a qualitative method, an abduc-

tive research approach has been used as well as certain parts of Andersson and Hedlings 

(1999) film analysis process. 

 

In the comparison of the series later and earlier seasons, this study finds that some differ-

ences exist. These differences are among other things shown by the representation and the 

personification of God, in the series. Further, the study shows that a slightly increased 

loosening of the Catechism of the Catholic Church can be seen in the later seasons. An 

example of this is the introduction of an entity that is God’s sister. In conclusion, this 

study demonstrates a number of examples of how Hjarvards mediatization theory can be 

applied to the representation of religion in the series. Moreover, the study can, in some 

ways, confirm that the representation of religion in the later seasons of the series, accord-

ing to Hjarvard, can be viewed as banal religion. 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

Det vetenskapliga studiet om teologi, religion och populärkultur är ett forsknings-

område som ständigt ökar (Lynch 2005, s VIII). Syftet med den större delen av 

denna forskning är att undersöka hur religionens roll i medier påverkar samhället i 

stort. Medier förmedlar ideligen religiösa och spirituella budskap till människor 

genom kanaler såsom film, radio och TV. Det finns idag ett omfattande utbud av 

TV-serier där religion och religiösa budskap har en betydande roll. Denna närvaro 

av religion kan ses som en del av den så kallade medialiseringen (eng. mediatizat-

ion) av religion i samhället, i korthet kan man säga att medialisering inbegriper 

den långvariga processen där medier påverkar kulturell och social förändring 

(Hjarvard 2008b, s 114). En av kanalen CWs mest populära TV-serier och den 

TV-serie som sänds på kanalen under längt tid är Supernatural (Abrams 2016). En 

fiction-/fantasyserie som handlar om två bröder.  

 

Till denna uppsats har just TV-serien Supernatural och dess religiösa innehåll 

valts ut som underlag, detta eftersom det är en serie som innehåller en rad olika 

religiösa representationer (Nybro Petersen 2010, 0.1). Mitt intresse för TV-serien 

uppstod då serien började sändas på TV i Sverige, ett intresse som uppstod främst 

på grund av seriens spännande handling men även på grund av seriens intressanta 

religiösa inslag. Med detta i åtanke vill denna uppsats undersöka hur religion 

framställs i denna TV-serie. 

1.1. Syfte och mål 

Denna uppsats har för avsikt att skapa förståelse för huruvida TV har blivit en 

plattform för förmedling av religion, samt även en plattform för religiös föränd-

ring. Syftet omfattar likaledes att ge insikt i religionens plats i det postmoderna 

samhället.  

 

Syftet med uppsatsen är att genom en kvalitativ analys undersöka hur religiösa 

fenomen i TV-seriens senare säsonger kan bedömas vara en del av medialisering-

en av religion i samhället. Gällande medialiseringsteorin kommer fokus att ligga 

på banal religion då uppsatsen eftersträvar att öka förståelsen för hur banal relig-

ion skapas och uttrycker sig genom att applicera dessa teorier på TV-serien 

Supernatural. Studiens primärkälla är således avsnitt från TV-serien Supernatural. 

Vidare vill denna uppsats även ta reda på om framställningen av religion i serien 

ser annorlunda ut i seriens senare säsonger i jämförelse med seriens tidigare sä-

songer. En jämförelse har därför gjorts där den tidigare forskningen används för 

att bedöma hur religion framställs i seriens tidigare säsonger. Följaktligen, funge-
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rar den tidigare forskningen som studiens sekundärkällor och ligger till grund för 

den jämförelse som har genomförts. 

1.2. Frågeställning 

Den huvudsakliga frågeställningen i studien och dess underfrågor lyder: 

 

1. Vilka skillnader i framställning av religion i de senare i jämförelse tidigare 

säsongerna finns det?  

a. Finns det en ökad grad av uppluckring av Katolska kyrkans katekes i 

de senare säsongerna? 

b. Kan framställningen av religion i seriens senare säsonger, enligt 

Hjarvards teorier, ses som banal religion? 

 

1.3. Avgränsning 

Det är på grund av seriens spännande handling med inslag av drama, fantasy, sci-

fi och skräck som TV-serien Supernatural valts som utgångspunkt för denna stu-

die. Serien har jag följt nästan från att den började sändas 2005 vilket gör att jag 

har en stark relation till serien och dess karaktärer. De religiösa elementen som 

förekommer i serien har både fascinerat och förundrat mig många gånger och har 

lett till att jag googlat vandringssägnen och information om hedendom för att lära 

mig mer.  

 

I undersökningen har endast ett visst antal avsnitt valts ut för analys, detta på 

grund av studiens omfång och det faktum att en analys av fler avsnitt skulle inne-

fatta för mycket text för att rymmas i studien. Avsnitten har valts ut eftersom de 

innehåller scener som har betydelse för en och samma handling. Begreppen ”se-

nare” respektive ”tidigare” säsongerna av serien används i uppsatsen. För att tyd-

liggöra detta, syftar de tidigare säsongerna på de säsonger som sändes innan 2010, 

alltså säsong 1-5. De senare säsongerna syftar på de säsonger som sänts efter 

2010, alltså säsong 6-11. 

 

En avgränsning gällande religion har gjorts eftersom att ta upp alla olika typer av 

religion som förekommer i serien skulle innefatta ett för stort arbete för att rym-

mas inom ramen för en C-uppsats. I analysen av religiösa fenomen i serien har 

därför katolsk tro valts ut. Detta eftersom det är katolska religiösa fenomen och 

symboler som Engstrom och Valenzano fokuserar på i sin artikel Demon Hunters 

and Hegemony: Portrayal of Religion on the CW’s Supernatural, se vidare under 

forskningsgenomgång, avsnitt 1.4. I denna studie syftar ”Katolska kyrkans kate-

kes” på sakuppgifter som förekommer i katolska kyrkans katekes ("Katolska Kyr-

kans Katekes - Catholica AB", i.d.) men även uppgifter från bibeln används. Ka-

tolska kyrkans katekes samt bibeln har alltså använts som verktyg för att avgöra 

huruvida religionen i serien kan anses tillhöra den katolska tron. Jag kommer 

alltså inte att ta upp religiösa fenomen som inte faller inom de kristna ramarna 

som till exempel hedniska religioner eller hinduism, som också förekommer i TV-

serien. 
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1.4. Forskningsgenomgång 

I följande avsnitt presenteras en del av den forskning som gjorts inom området 

religion och populärkultur samt ges en djupare bild av den forskning som kommer 

att användas uppsatsens analysprocess. Forskningen som gjorts om populärkultur, 

teologi och religion är mycket omfattande. Väldigt mycket forskning har redan 

publicerats och allt fler tidskrifter och böcker publiceras inom detta område 

(Lynch 2005 s VIII). Forskning om populärkultur i relation till teologi och relig-

ionsstudier började publiceras i början av 70-talet, det som väckte mångas intresse 

var då relationen mellan teologi och film. Om relationen mellan teologi och film 

utkom 1970 bland annat böckerna Celluloid and symbols av John C. Cooper och 

Carl Skrande och Theology through film av Neil P. Hurley. Sedan dess har film 

fortsatt att vara central i teologiska studier av populärkultur men även böcker och 

artiklar om religion i förhållande till TV-serier, sport, musik och massmedier har 

publicerats (se Forbes och Mahan, 2000 för användbar bibliografi inom denna 

litteratur; Lynch 2005, s 1). Forskning om religion och populärkultur har gjorts 

från en rad olika perspektiv såsom historiskt, sociologiskt eller antropologiskt 

perspektiv. I denna uppsats har det, precis hos många andra forskade valts att utgå 

från ett religionssociologiskt perspektiv. Sociologi kan beskrivas som studiet av 

människans sociala liv, och är en disciplin som har förståelsen av mänskliga hand-

lingar som sitt främsta intresse (Furseth och Repstad 2006, s 1). Religionssocio-

logi, som är en del av den allmänna sociologin, behandlar religion i sin sociala 

kontext. Inom religionssociologin studeras ofta religionens påverkan på samhället 

samt samhällets inverkan på det religiösa livet (Furseth och Repstad 2006, s 5).  

 

Vidare, finns viss tidigare forskning tillgängligt inom ämnet rörande TV-serien 

Supernatural och de religiösa fenomen som förekommer i serien. I sökandet efter 

tidigare forskning inom ämnet gjordes en databassökning i Uppsala universitets-

biblioteks databas. Sökningen gjordes på engelska eftersom detta angås öka chan-

serna att hitta relevant forskning. Sökorden som användes vid sökningen var tele-

vision, supernatural och religion. Två relevanta artiklar skrivna om ämnet hittades 

vid denna sökning.  
 

Den danska forskaren Line Nybro Petersen (2010) har skrivit artikeln Renego-

tiating Religious Imaginations through Transformations of “Banal Religion” in 

Supernatural, som publicerades i online tidskiften Transformative Works and Cul-

tures, 2010. Artikeln handlar om TV-serien Supernatural och de religiösa element 

som förekommer i serien. Nybro Petersen undersöker hur religionen i Supernatu-

ral är sammanfattad till medielogik och hur omvandlade religiösa representationer 

är ett exempel av en beständig medialiseringsprocess av religion. För att göra 

detta redovisar hon tydliga exempel från seriens fyra första säsonger. Nybro Pe-

tersen menar att serien använder sig av narrativa redskap för att öka rimligheten 

och förtrogenheten samtidigt som den erbjuder tittarna ett nytt perspektiv. På så 

sätt skapar man möjlighet för tittarna att omförhandla existerande religiösa före-

ställningar. Nybro Petersen tar även upp omvandlingen av framgångsrika banala 

religiösa representationer i serien och menar att Supernatural innehåller en stor 

variation av banala religiösa representationer, men även att dessa religiösa kon-

cept omvandlas i serien. Hon ger exempel på hur vampyrer existerar men att de 

kan lika bra kan dricka blod från kossor för att överleva. Nybro Petersen ger även 

exempel på hur intertextualitet i serien blir ett verktyg för att omvandla banala 
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religiösa representationer. Slutsatsen i Nybro Petersens artikel är att Supernatural 

både omarbetar religiösa koncept och omförhandlar religiösa föreställningar.  

  

Engstrom och Valenzano, forskare vid University of Nevada i Las Vegas, har 

skrivit artikeln Demon Hunters and Hegemony: Portrayal of Religion on the 

CW’s Supernatural, som publicerades i den akademiska tidskriften Journal of 

Media & Religion, 2010. Artikeln beskriver religiösa teman och porträtteringar i 

TV-serien Supernatural. Engstrom och Valenzano har genomfört en innehållsana-

lys av 60 avsnitt från de tre första säsongerna för att undersöka religiös hegemoni 

i serien. Artikeln fokuserar främst på porträtteringen av Romersk-katolsk tro som 

sedan jämförs med till exempel framställningen av protestantism och hedniska 

religioner. Artikeln bidrar med uttryckliga exempel på scener från seriens tre 

första säsonger för att stödja sina påståenden. Deras slutsats innefattar bland annat 

det faktum att Katolicism är den religiösa inriktning som bemöts mest positivt.  

 

Sammanfattningsvis, kan man säga att en hel del forskning har gjorts gällande 

religion och populärkultur. Forskning som gjorts utifrån flera olika perspektiv och 

har kommit fram till olika resultat. Mindre forskning finns det dock om TV-serien 

Supernatural och dess religiösa innehåll, vilket ligger till grund för denna uppsats. 

Ingen forskning har gjorts om de senare säsongerna av Supernatural gällande re-

ligion och det är just detta som denna studie kommer att bidra med inom detta 

område.  

1.5. Material 

De primärkällor har använts som grund för analysen är 8 avsnitt från TV-serien 

Supernatural. Serien är en fiction-/fantasyserie som skapats av Eric Kripke. Det 

första avsnittet av serien sändes på den amerikanska kanalen The WB den 13 sep-

tember 2005, men serien sänds numera på kanalen The CW. I skrivande stund 

sänds säsong elva och den 11 mars 2016 vart serien förnyad för en tolfte säsong 

av The CW (Porter 2016). Serien handlar om bröderna Dean och Sam som spelas 

av Jensen Ackles och Jared Padalecki. Bröderna är så kallade ”hunters” vilket 

innebär att de jagar övernaturliga väsen såsom demoner, spöken och vampyrer. 
Under seriens gång stöter bröderna på alltfler olika slags varelser, de bekantar sig 

bland annat även med änglar, däribland den fallne ängeln Lucifer. Bröderna får 

även träffa apokalypsens fyra ryttare, däribland Döden själv. De avsnitt från TV-

serien Supernatural som har studerats är avsnitt 23 från säsong 10 och avsnitt 6, 9, 

14, 15, 17, 18 och 20 från säsong 11. Dessa avsnitt har valts ut eftersom de inne-

håller scener som är viktiga för en specifik handling som i sig ansågs viktig för att 

kunna besvara studiens forskningsfrågor. Vid urvalet lades vikt vid de väsen och 

varelser som förekommer. Avsnitten har alla studerats noga men endast vissa sce-

ner från avsnitten används i analysen.  

 

Materialet som använts skiljer sig från den tidigare forskning som tas upp i avsnitt 

1.4. eftersom den här uppsatsen kommer att fokusera på de senare säsongerna av 

Supernatural. Nybro Petersen använder sig av säsonger som sändes innan 2010 då 

hennes artikel publicerades och Engstrom och Valenzano använder sig av avsnitt 

från seriens tre första säsonger. En av anledningarna till att fokus ligger på dessa 

avsnitt är för att kunna se om det har skett någon förändring i användningen av 
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religiösa element i serien sedan 2010. Den tidigare forskningen har använts som 

material för att se hur användningen och framställningen av religiösa fenomen kan 

ha förändrats under de senare säsongerna.  
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori 

Detta kapitel har som syfte att presentera de teorier som använts och som i ana-

lysprocessen tillämpats på det empiriska materialet. Här presenters Stig Hjarvards 

medialiseringsteori samt begreppet banal religion. Här presenteras även Steve 

Bruce (2011) substantiella religionsdefinition, vilket är den religionsdefinition 

som uppsatsen utgår ifrån. Avslutningsvis presenteras i arbetsmodellen hur dessa 

teoretiska begrepp har omsatts i praktiken. 

2.1.1. Medialiseringsteori 

I denna studie används flera verk av Stig Hjarvard, professor i film och media 

studier i Köpenhamn, där han redogör för sin medialiseringsteori. De verk som 

har använts i denna uppsats är, The mediatization of culture and society (2013), 

Mediatization and Religion: Nordic Perspectives (2012), The mediatisation of 

religion: Theorising religion, media and social change (2011), The Mediatization 

of Society: A Theory of the Media as Agents of Social and Cultural Change (2008) 

och The mediatization of religion: A theory of the media as agents of religious 

change (2008). Hjarvards teori om medialisering är en teori som han applicerar på 

i princip hela samhället. I sin bok The Mediatization of Culture and Society (2013) 

skriver Hjarvard bland annat om medialisering av politik, religion, barns leksaker 

och människors vanor. Medialiseringsbegreppet har används av ett flertal andra 

forskare men på olika sätt och Hjarvard har i sin forskning därför byggt vidare på 

andra forskares arbete, försökt att definiera termen och utveckla den till ett teore-

tiskt koncept (Hjarvard 2013, s 8). Forskaren Esa Väliverronen använder till ex-

empel i sin bok From Mediation to Mediatization: the new politics of communi-

cating science science and biotechnology (2001) begreppet medialisering väldigt 

löst och refererar mer generellt till den ökning av inflytande som medier har haft 

på det moderna samhället. Andra har använt begreppet för att utveckla en teori om 

hur medier relaterar till politik (Hjarvard 2013, s 16). Sammanfattningsvis kan 

man säga att Hjarvards medialiseringsteori innefattar den långvariga processen där 

medier påverkar kulturell och social förändring (Hjarvard 2008b, s 114). Denna 

process innefattar alltså även förändringar inom den religiösa sfären (Hjarvard 

2013, s 78). 

 

Huvuddragen i Hjarvard medialiseringsteori innefattar bland annat att medier, har 

utvecklats till att bli en fristående media institution (Hjarvard & Lövheim 2012, s 

34). Följaktligen, har andra institutioner blivit alltmer beroende av medier (Hjar-

vard 2008a, s 12). Medialiseringen innebär både en ökad och reviderad innebörd 

av medier i kultur och samhälle. Medialiseringen av kultur och samhälle medför 

en process där kultur och samhälle i ökad utsträckning blir beroende av media och 
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dess logik. Denna process karaktäriseras av en slags tvåfaldhet där medier integre-

ras i verksamheten av andra sociala institutioner och kulturella sfärer, samtidigt 

som den även, i sin egen rätt, erhåller statusen av sociala institutioner (Hjarvard 

2013, s 17). Följaktligen, sker social interaktion alltmer genom medier, både inom 

respektive institution, mellan institutioner och i samhället i stort. För att påvisa att 

medier har sitt eget tillvägagångssätt och attribut som influerar andra institutioner, 

kultur och samhället i stort allteftersom de blir beroende av de resurser som me-

dier både kontrollerar och erbjuder, används termen ”medielogik”. Termen inne-

bär inte att det finns ett universellt, endimensionellt eller en enda rationalitet 

bakom alla medier. Istället är det ett slags begrepp som sammanfattar de olika 

institutionella, estetiska och teknologiska tillvägagångsätt som medier erhåller 

(Hjarvard 2013, s 17). 

 

Hjarvard tar även upp medialisering i förhållande till en sekulariseringsteori ge-

nom att konstatera att den ökade närvaron av religion i medier kan ses som att de 

sekulära tendenserna ifrågasätts genom återuppståndelse av kristendom, islam och 

andra medialiserade former av religion. Däremot, menar Hjarvard att det även 

finns bevis för att medialiseringen kan ses som en del av sekulariseringen av sam-

hället. Detta genom att konstatera att sekularisering inte behöver innebära att re-

ligionen försvinner helt från samhället (Hjarvard 2013, s 79). 

2.1.2. Banal religion 

Hjarvard menar att med hjälp av högt utvecklad media teknologi har övernaturliga 

fenomen fått en enastående förekomst i moderna samhällen. Hjarvard ger exempel 

på populära filmer såsom Sagan om Ringen, The Twilight Saga och Harry Potter 

filmerna där fenomen såsom spöken, vampyrer, monster och demoner förekom-

mer (Hjarvard 2013, sid 78). Enligt Hjarvard är det viktigt att lägga vikt i det fak-

tum att medier inte bara rapporterar på religiösa frågor utan även förändrar idéer 

och de religiösa institutionernas auktoritet, medier påverkar även hur människor 

interagerar med varandra när det kommer till religiösa frågor (Hjarvard 2013, s 

80). Hjarvard beskriver tre skilda slags medialiserad religion, religiösa medier, 

religion i journalistiken och banal religion. Dessa olika typer av medialiserad re-

ligion är alltså konsekvenser av medialisering och något som uppstår inom medie-

logiken (Hjarvard & Lövheim 2012, s 21).   

 

Med banal religion menas att medier inte bara använder sig av etablerad religion 

utan även levererar dess egen typ av religion genom till exempel TV och film. 

Dessa representationer är avkontextualiserade och icke-avsiktliga religiösa före-

ställningar (Hjarvard & Lövheim 2012, s 34). Ofta förmedlar medier en slags ba-

nal religion med bitar av både institutionaliserad religion, folktro och religion som 

producerats av medier själva, i till exempel filmer och TV-serier. Ofta innehåller 

banal religion inslag från institutionaliserade religioner, såsom kors och bön lik-

som även inslag som associeras till folktro, som troll, vampyrer och svarta katter 

(Hjarvard 2011, s 128). Termen banal religion härstammar från Michael Billings 

(1995) forskning om nationalism och kultur där han myntade termen banal nat-

ionalism. Vanligtvis i studiet av nationalism ligger fokus på extrema ideologier 

såsom fascism eller populism och kulturella nationalistiska symboler såsom flag-

gor och kungligheter. Billing fokuserar däremot på den vardagliga och mindre 

synliga form av nationalism och gör skillnad på ”waved and unwaved flags of 
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nationalism”. Detta är en metafor för skillnaden mellan uppenbara nationalistiska 

symboler och handlingar och de outtalade tecknen av nationell samhörighet som 

är inbäddade i vardagen. Banal nationalism syftar då alltså på dessa vidspridda 

men omärkbara symboler och handlingar ofrivilligt kan förstärka den individuella 

känslan av tillhörighet i en specifik nationalstat och nationell kultur. På samma 

sätt syftar banal religion på symboler och handlingar i medier som outtalat och 

eventuellt ofrivilligt förstärker närvaron av religion i kultur och samhälle (Hjar-

vard 2012, s 35). 

2.1.3. Religionsdefinition 

I studien har en huvudsakligen substantiell religionsdefinition att användas, denna 

definition bygger på Steve Bruce (2011) substantiell religionsdefinition. I sin 

artikel Defining religion: a practical response (2011) sammanfattar Bruce sin 

definition genom att säga att “religion, then, consists of beliefs, actions and insti-

tutions which assume the existence of supernatural entities with powers of action, 

or impersonal powers or processes possessed of moral purpose” (Bruce 2011, s. 

112). Bruce menar alltså att religion består av trosföreställningar, handlingar och 

institutioner som förutsätter existensen av övernaturliga väsen som besitter krafter 

av olika slag. Anledningen till att denna religionsdefinition har valts ut är ef-

tersom Bruce tar det övernaturliga i beaktande vilket spelar en central roll i denna 

uppsats. 

2.2. Arbetsmodell 

En analys av åtta avsnitt från Supernaturals senare säsonger kommer att göras för 

att undersöka huruvida Hjarvards teori och begrepp gällande banal religion stäm-

mer in på serien senare säsonger. Hjarvards begrepp banal religion kommer alltså 

att appliceras på materialet för att undersöka huruvida religionen i Supernatural 

kan ses som banal religion. Med begreppet banal religion menas hur serien levere-

rar en egen typ av religion och hur inslag från institutionaliserade religioner an-

vänds. Den tidigare forskningen tillsammans med upptäckter i materialet kommer 

att ligga till grund för en jämförelse mellan seriens tidigare och senare säsonger. 

Detta även för att se vilka skillnader det finns gällande framställningen av religion 

mellan de tidigare och senare säsongerna.  

2.2.2 Analysfrågor  

I analysen utgick denna uppsats ifrån ett antal analysfrågor som utformades uti-
från den teori som presenterades i kapitel 2.1. De analysfrågor som låg till grund 

för analysen var: 

 

1. Vilka religiösa fenomen förekommer i seriens senare säsonger? 

a. Hur framställs dessa fenomen i serien? 

b. Hur framställs dessa fenomen i katolska kyrkans katekes eller bi-

beln? 

2. Hur skiljer sig denna framställning från den i de tidigare säsongerna? 

3. Kan man säga att framställningen är ett uttryck för banal religion? 
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För att tydliggöra, kommer fråga 1 och 2, samt dess underfrågor att användas för 

ge svar på forskningsfråga 1 samt underfråga 1a som lyder ”Vilka skillnader i 

framställning av religion i de senare i jämförelse tidigare säsongerna finns det?” 

samt ”Finns det en ökad grad av uppluckring av Katolska kyrkans katekes i de 

senare säsongerna?”. Vidare, kommer analysfråga 3 kommer att användas för att 

besvara forskningsfråga 1b som lyder ”Kan framställningen av religion i seriens 

senare säsonger, enligt Hjarvards teorier, ses som banal religion?”. 
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Kapitel 3 Metod 

I följande kapitel introduceras valet av metod som använts, vilken forskningsan-

sats som valts samt en beskrivning av hur dessa metoder har tillämpats. I kapitlet 

följer även en kort diskussion kring validitet, den forskningsetiska aspekten samt 

min egen relation till forkningsämnet. 

3.1. Kvalitativ metod 

I denna uppsats har en kvalitativ metod använts där en kvalitativ textanalys av 

TV-serien Supernatural har genomförts. Termen kvalitativa metoder har växt fram 

som en motpol till kvantitativa metoder. Ahrne och Svensson beskriver kvalitativa 

metoder som ett övergripande begrepp för ”[…] alla typer av metoder som bygger 

på intervjuer, observationer eller analys av texter som inte direkt utformas för att 

analyseras kvantitativt med hjälp av statistiska metoder och verktyg.” (Ahrne & 

Svensson 2011, s 11).  

3.2. Abduktiv forskningsansats 

Alvesson & Sköldberg (1994) definierar forskningsansatser som förklarings- och 

förståelseansatser till en rapport och delar upp dessa i induktiv, deduktiv och ab-

duktiv ansats (Alvesson & Sköldberg 1994, s 41). Den abduktiva ansatsen besk-

rivs som en kombination av det induktiva och det deduktiva, dock inte endast som 

blandning av dessa då den abduktiva ansatsen tillför nya och egna moment. Den 

induktiva forskningsansatsen utgår endast från empiriska fakta, eller erfarenhets-

mässiga fakta, och den deduktiva utgår endast från teori. Den abduktiva ansatsen 

däremot, utgår precis som induktionen från empiriska fakta men bortser inte från 

det teoretiska så som induktionen gör. Alltså, ligger både empiriska fakta och teori 

till grund när en abduktiv forskningsansats används (Alvesson & Sköldberg 1994, 

s 42). 

3.3. Filmanalys 

Enligt Andersson och Hedling (1999) kan filmanalyser se väldigt olika ut, dock 

finns det vissa moment och överväganden som inte går att undvika vid utförandet 

av en filmanalys (Andersson & Hedling 1999, s 7). Dessa punkter har i denna 

uppsats följts i analysprocessen samt varit till hjälp i urvalet av avsnitt och de in-

nefattar inledningsvis en reflektion kring målen med analysen och vilket samman-

hang den skall ingå i. Därefter menar Andersson och Hedling att noggrann obser-

vation och undersökning av sitt objekt är centralt (Andersson & Hedling 1999, s 

7). Följaktligen är det tredje steget att systematisera de iakttagelser som gjorts, 

alltså att renodla de upptäckter som är relevanta för forskningsfrågan. I dessa steg 
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ingick det att välja ut de avsnitt som skulle granskas, vilket gjordes med studiens 

syfte och forskningsfrågan i åtanke. Vidare, innebar det även att ta fasta på in-

formation i avsnitten som var relevant för forskningsfrågan, därför lades vikt vid 

att analysera de väsen och varelser som förekom. I steg tre tog denna uppsats 

hjälp av hermeneutik som forskningsmetod. Hermeneutik som metod innebär en 

läsning som skiftar mellan delarna och i en text och texten som helhet (Stausberg 

& Engler 2011, s 276). Hermeneutiskt tillvägagångsätt har även gemensamma 

egenskaper med en abduktiv ansats vilket gör att dessa två med fördel används 

tillsammans (Alvesson & Sköldberg 1994, s42). För denna uppsats innebar ett 

hermeneutiskt tillvägagångsätt att av snittet först sågs i sin helhet för att få en 

överblick av handlingen. Efter det studerades de utvalda scenerna i detalj för att 

förstå dessa särskilda sceners betydelse. Därefter sågs avsnittet ännu en gång i sin 

helhet. Det sista steget är att genomföra själva analysen, i detta fall innebar detta 

att skriva ner observationer från TV-serien och att tolka svaren på analysfrågorna 

utifrån den teoretiska ansatsen (Andersson & Hedling 1999, s 8). 

 

Vid forskning inom samhällsvetenskapen är det viktiga inte att förstå texten som 

sådan utan att förstå hur texten påverkar samhället. Följaktligen är kontexuali-

sering viktigt, alltså att analysera texten i sin kontext (Ahrne och Svensson 2011, s 

149). Således är kontextualisering central även i min uppsats.  

3.4. Validitet och forskningsetisk aspekt 

De risker som finns vid användning av kvalitativa metoder innefattar att det är 

metoder som kräver att forskaren tolkar sitt material. Kirsti Malterud (2011) påvi-

sar vikten i att metoden är relevant för den frågeställning studien har och att fråge-

ställningen besvaras. Malterud menar att kritisk reflektion av arbetet är viktigt 

under arbetets gång, något som tagits hänsyn till under denna studies skrivprocess 

(Malterud 2011, s 117-119). Malterud menar även att forskarens relation till äm-

net påverkar olika aspekter i forskningen, såsom vilket material som väljs ut eller 

vilka delar av materialet som läggs mest vikt vid (Malterud 2011, s 28). I denna 

studie har därför objektivitet gällande materialet varit viktigt, se vidare under 

Egen relation till ämnet, avsnitt 3.6. 

 

Ytterligare en fråga gällande validitet är huruvida man kan generalisera eller inte 

utifrån denna studie. Eftersom endast ett fåtal avsnitt har studerats kan ingen 

större generalisering göras av hela serien. I samverkan med tidigare forskning av 

religiösa element i TV-serien Supernatural kan dock en bredare bild skapas och 

därmed kan användningen av tidigare forskning bidra till både en utveckling och 

förbättring av teorins giltighet. Följaktligen kan man efter jämförelsen av studiens 

egna fynd och den tidigare forskningen få en mer generell bild av hela serien. 

 

Ett av de validitetskriterier som har legat i fokus för denna studie är den kommu-

nikativa validiteten. Malterud tar upp vikten av kommunikativ validitet vilket in-

nebär att förmedlingen av forskningsprocessen och dess resultat påverkar giltig-

heten i forskningen. Om forskaren inte kan kommunicera sina resultat så blir den 

kommunikativa validiteten begränsad (Malterud 2011, s 222). Detta validitetskri-

terium har alltså tagits i beaktning och stor vikt har lagts vid att studien ska kunna 

nå fram till läsaren och att den presenteras i ett välskrivet format. 
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När det kommer till den forskningsetiska aspekten så menar Ahrne och Svensson 

att oavsett forskningsområde kommer man oundvikligen i kontakt med männi-

skor, antingen direkt eller indirekt (Ahrne & Svensson 2015, s 28). Genom att 

analysera en TV-serie som har producerats av andra människor samt genom an-

vändning av tidigare forskning i analysen kommer jag i indirekt i kontakt med 

människor. Eftersom kontakten är just indirekt och inte direkt behöver inte infor-

merat samtycke sökas vilket till exempel behövs göra vid genomförandet av en 

intervju eller liknande (Ahrne & Svensson, 28-29). TV-serien samt den tidigare 

forskningen är offentligt material och därför anser jag att den forskningsetiska 

aspekten inte behöver läggas vikt vid.  

 

3.6 Egen relation till ämnet 

Anledningen till att Supernatural och dess religiösa innehålla har valts ut som 

ämne för denna studie är i stora drag på grund av dess uppenbara religiösa inne-

håll. Det är även en serie som jag personligen har följt under en väldigt lång tid 

och mitt intresse för seriens religiösa innehåll har växt med tiden. Dessutom är 

Supernatural en onekligen populär TV-serie och är nu den serie som sänts under 

längst tid på kanalen The CW. Detta bidrar ytterligare till mitt intresse då männi-

skor under lång tid har tittat på och påverkats av seriens innehåll. 

 

På grund av den förförståelse för serien som jag hade när denna studie påbörjades 

är objektivitet något som har tagits i beaktning. Detta eftersom jag inte ville att 

min förförståelse skulle påverka mitt resultat eller min analys negativt. Därför var 

det viktigt att inte låta personliga känslor och åsikter gällande seriens innehåll 

påverka skrivprocessen. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 

I resultatkapitlet presenteras fynden från studiet av de utvalda avsnitten. I detta 

kapitel besvaras analysfråga 1 samt dess underfrågor, a och b. Eftersom fokus 

ligger vid de väsen och varelser som förekommer i serien presenteras relevanta 

citat och passager från avsnitten under rubrikerna The Darkness, Gud, Hands of 

God, Änglar, Lucifer, Döden och Liemän. De nämnda rubrikerna har fastställts 

genom granskning av de religiösa fenomen som uppträdde i avsnitten, här var 

analysmetoden till hjälp för att välja relevanta passager och citat för studiens syfte 

och mål. I avsnitt 4.1.1 presenteras de fenomen som förekommer i seriens senare 

säsonger samt hur dessa framställs, detta avsnitt har för avsikt att besvara analys-

fråga 1 samt analysfråga 1a. I avsnitt 4.1.2 presenteras det hur de tidigare nämnda 

fenomenen beskrivs i Katolska kyrkans katekes, samt i bibeln. Detta avsnitt ämnar 

för att besvara analysfråga 1b. Avslutningsvis, förekommer i detta kapitel även en 

del tolkning av det material som presenteras. 

4.1.1 Vilka religiösa fenomen förekommer och hur framställs dessa? 

4.1.1.1 The Darkness 

I sista avsnittet av säsong 10 introduceras fenomenet The Darkness, en primitiv 

entitet som ligger i fokus nästintill hela säsong 11. The Darkness, eller Amara 

som hon i sin mänskliga form kallas, sägs fördatera både Gud och Döden och det 

avslöjas även att hon är Guds syster. 

 

Inledningsvis, framställs The Darkness väldigt tydligt som en kraftfull och ond-

skefull entitet, och brödernas uppdrag under säsongens gång är att förgöra denna 

entitet. Hennes starka krafter illustreras exempelvis genom att Gud tillsammans 

med sina ärkeänglar inte var starka nog att förgöra henne. Ytterligare, beskrivs 

hon av Döden som en stark, amoralisk och fruktansvärt destruktiv kraft, till och 

med hennes namn ger associationen att hon är illvillig. Vidare, porträtteras hon 

som en tydlig fiende och skurk som bröderna måste förgöra.   

 

Tidvis visas dock en mjukare och mänskligare sida av The Darkness, en sida som 

kan skapa förståelse och sympati för hennes handlingar. Detta visas bland annat 

genom att visa att hon är kapabel till tillgivenhet gentemot Dean. I en konversat-

ion med Dean försöker hon förklara sina handlingar och kritiserar Guds gärningar.  

 
He was so threatened by me, fearful that I would make a more perfect creation than he, so 

he exiled me. Virtually erased me. Passed on stories that I was a threat (Amara, avsnitt 9 

säsong 11, 29:37)  
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Bilden som Gud i sin tur målar upp av The Darkness är dock motsägelsefull, då 

Han menar att det är hon som i själva verket är ond. Gud förklarar att han inte 

hade något annat val än att sätta The Darkness i exil på grund av hennes destruk-

tivitet, genom att säga; 

 
I was stupid, naive. I thought that if I could show my sister that there was something more 

than just us, something better than us, then maybe she’d maybe she’d change. Maybe she’d 

stop being her. But every time I’d build a new world, she’d destroy it (Gud, avsnitt 20 

säsong 11, 21:33) 

 

4.1.1.2 Gud  

I säsong 11 har serien en kritisk och ifrågasättande inställning och framställning 

av Gud. Då han exempelvis vid ett flertal tillfällen framställs som att inte bry sig 

om människorna på jorden, som han själv har skapat. Guds syster, The Darkness 

säger bland annat att anledningen till att Gud satte henne i exil var eftersom han 

var rädd att hennes skapelser skulle vara överlägsna hans egna. En annan karaktär 

som vid ett flertal tillfällen uttrycker sig Guds hyckleri är den fallne ängeln Meta-

tron. Metatron berättar bland annat följande för ängeln Castiel; 

 
The truth will make the Bible thumpers head explode. They want their God to be finger 

snapping, all powerful creator. They want magic... Mary Poppins. What he did, creation.. 

that took work, took sacrifice. In order to create the world, God had to give up the only 

thing he had ever known. He had to betray, and sacrifice his only kin. The Darkness, his 

sister (Metatron, avsnitt 6 säsong 11, 36:16) 

 

I föregående citat påpekar Metatron det faktum att, för att skapa världen krävdes 

det att Gud uppoffrade The Darkness, som i själva verket är hans syster. Gud var 

alltså tvungen att offra sin egen syster för att kunna skapa världen och mänsklig-

heten. Metatrons slutsats i denna scen är att Gud inte är den många tror, han är 

inte en allsmäktig skapare som kunde skapa världen och allt uti den genom att 

endast knäppa med fingrarna. För att skapa världen var han tvungen att offra sin 

egen syster. Det kan tilläggas att även den fallne ängeln Lucifer utrycker sig ned-

låtande gentemot sin skapare, Gud. Lucifer förminskar Guds allsmäktighet genom 

att säga att The Darkness är jämlik med Gud när det kommer till ren kraft. 

 

I avsnitt 20 av säsong 11 får man en mycket tydligare bild av Gud när karaktären 

Chuck Shurley avslöjar sin sanna identitet för Metatron. Han avslöjar att han i 

själva verket är Gud själv, i Chuck Shurleys kropp. Följaktligen, ifrågasätter Me-

tatron Gud om varför han har varit frånvarande och som Metatron uttrycker det 

”gömt sig.” Gud protesterar dock och påstår att han inte har gömt sig, utan säger; 

“I’ve been super busy. Traveled. Started a blog, mostly just pictures of cats. 

They’re so cute. Oh, I signed up for Snapchat.” (Gud, avsnitt 20 säsong 11, 

05:53). 

 

Gud, som utrycker att han föredrar att bli kallad Chuck, framställs i avsnittet som 

extremt mänsklig. Han framträder i en mänsklig kropp och berättar att han håller 

på att skriva sin egen biografi: Det tillkännages även att Gud har levt bland män-

niskorna, men i en mänsklig kropp i form av Chuck. Vidare, får man i avsnittet 

bilden av att Gud har en vilja att faktiskt vara människa istället för någon slags 

gudomlig entitet. Även Metatron ifrågasätter denna vilja att framstå som mänsklig 

genom att säga; ”You are neither grounded nor a person” (Metatron, avsnitt 20 
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säsong 11, 14:51). Därutöver, påpekas ständigt det faktum att han har gjort ett 

dåligt jobb som Gud, även han själv påpekar detta genom att säga; “I’ve been cal--

led many things. Absentee father, wrathful monster. But coward? I’m not hiding. I 

am just done watching my experiments’ failures.” (Gud, avsnitt 20 säsong 11, 

29:54). Förutom detta, innefattar framställningen även att en bild av Gud som 

både självisk och likgiltig när det kommer till sina skapelser, förmedlas. Genom 

att han besvarar frågan varför han skapade mänskligheten med ”I was lonely” 

(Gud, avsnitt 20 säsong 11, 21:08) påvisas Guds själiska attribut.  

 

4.1.1.3 Hands of God  

I avsnitt 14, 15 och 18 från säsong 11 förekommer de så kallade ”Hands of God”, 

ett samlingsnamn för föremål som Gud sägs ha rört vid och som därför innehåller 

en bråkdel av hans krafter. Följaktligen, kan dessa föremål på grund av dess kraf-

ter användas som vapen och bröderna har därför som plan att använda dessa före-

mål för att förgöra The Darkness. Det första föremålet är en bit av Förbundsarken 

som beskrivs som en ”hand of God”, eftersom den skapades av Gud själv. Det 

andra föremålet som förekommer är den stav som Moses bror Aron bär i Gamla 

Testamentet, en stav som skapades av Gud på den sjätte dagen under skapelsen. 

Slutligen förekommer en sista ”hand of God”, nämligen en shofar, en typ av blås-

instrument som skapades av den judiska profeten Josua och som sedan rördes av 

Gud under okända förhållanden. Ovanstående föremål beskrivs som mycket kraft-

fulla även om det visar sig att det bara går att använda dess krafter vid ett tillfälle, 

sedan är kraften förbrukad. Sålunda, när vapnet då har används så är det i princip 

värdelöst.  

4.1.1.4 Änglar  

Änglar är en återkommande entitet i Supernatural sedan säsong 4. En av seriens 

mest återkommande änglar är Castiel, som samarbetar med bröderna för bekämpa 

ondska i världen. Castiel porträtteras i form av en mörkhårig man i 40-tårs ålder 

som oftast ses beklädd i en trenchcoat. Visare, visas i säsong 11 en bild av änglar 

som varelser som ideligen utövar våld för att få som de behagar. Detta belyses i 

avsnitt 5 av säsong 11 då ängeln Metatron blir misshandlad av ängeln Castiel för 

att han ska ge ut information om The Darkness. I detta exempel ådagaläggs äng-

elns förmåga att bruka våld för sin egen vinning. Ytterligare, får man i början av 

säsong 11 även se hur ängeln Castiel i sin tur hålls tillfånga och blir misshandlad 

av änglarna Efram och Jonah då de vill få ut information från Castiel.  

 

I motsats till denna skildring, framställs änglar även som tämligen sårbara varel-

ser. Ängeln Metatron förlorar till exempel sina krafter vilket resulterar i att han 

blir människa. Följaktligen kan han skadas och mista livet precis som vilken per-

son som helst. Likaledes är ängeln Castiel mänsklig under en period i de senare 

säsongerna. Vid åtskilliga tillfällen påvisas de svagheter som änglarna besitter, I 

avsnitt 23 av säsong 10 kan man se hur Castiel blir offer för en Häxas trollformel 

och tappar kontrollen över sina egna handlingar. Här framställs alltså magi och 

trollkonst som mer kraftfull än en ängel. I avsnitt 9 av säsong 11 får man ännu en 

gång bevis på änglarnas svagheter då änglarna i himlen går ihop för att försöka ta 

död på The Darkness med en enda stor gemensam kraft. The Darkness överlever 

dock vilket innebär att flera änglars krafter inte är tillräckliga för att kunna vinna 

över The Darkness. Sam uttrycker sig om detta faktum genom att säga; ”Appa-
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rently archangel plus God power doesn't trump God's sister” (Sam, avsnitt 18 sä-

song 11, 37:54). 

 

Vidare, framställs änglar i serien även som skäligen underordnade, detta på grund 

av deras lojalitet till Gud. Änglarnas underkastelse uttrycker sig i ett flertal av-

snitt, ett exempel är när den fallne ärkeängeln Lucifer beger sig till himlen och 

försöker övertala änglarna att lämna Guds sida och istället hjälpa honom. Änglar-

na uttrycker sig dock förskräckta och icke villiga att överge Gud trots Lucifers 

lovord.  

4.1.1.5 Lucifer 

Lucifer är en av Guds änglar som utvisades från himlen eftersom att han vägrade 

att följa Guds order. Lucifer har en återkommande roll i serien från och med sä-

song 4 och framställs i serien relativt enhetligt med hur han framställs i bibeln, 

som en upprorsmakare. När metatron pratar om Lucifer med Gud säger han bland 

annat; “When you asked him to bow to mankind, he rebelled. And in doing so, 

kind of wrecked Christmas” (Metatron, avsnitt 20 säsong 11, 15:48). I detta citat 

framställs Lucifer som en rebell som inte ville lyda Guds order att böja sig för 

mänskligheten.  

4.1.1.6 Döden 

Personifikationen av Döden, en av apokalypsens fyra ryttare introduceras i seriens 

säsong 5. Döden porträtteras genom seriens gång som en äldre, mager man be-

klädd i en svart kostym. Serien gör skillnad på Döden själv och de liemän som 

arbetar för Döden och som är i själva verket är änglar, se mer om liemän i avsnitt 

4.1.2.7. Döden har en central roll i avsnitt 23 från säsong 10 då Dean använder en 

trollformel för att tillkalla Döden. Dean kallar på honom för att be Döden att döda 

honom eftersom att Dean har det så kallade Kainsmärket på sin kropp. Märket gör 

att han har ett omåttligt behov av att döda och därmed är en fara för de i hans om-

givning. Döden förklarar dock att märket gör Dean odödlig och att inte ens Döden 

själv kan döda honom.  

 

Döden skildras i denna scen som tämligen maktlös eftersom han inte har för-

mågan att döda Dean. Detta konstaterar att det finns krafter som är synnerligen 

starkare och mäktigare än Döden. I slutet av samma avsnitt tar Kainsmärkets kraf-

ter återigen över Dean och det slutar med att han använder Dödens egen lie och 

dödar honom. Döden upplöses och blir endast en hög med aska på golvet. Således 

kunde alltså inte Döden själv döda Dean på grund av Kainsmärket men däremot 

kunde Dean döda Döden med hans egen lie som vapen.  

 

4.1.2.7 Liemän 

I Supernatural förekommer som sagt liemän, änglar som jobbar åt Döden för att 

upprätthålla den naturliga ordningen. I säsong 11 förekommer liemannen Billie 

som personifieras i form av en kvinna. Hon introduceras genom att Sam hör nå-

gon sjunga ´O Death’, han följer rösten och hittar då Billie som sjunger samtidigt 

som hon skördar själarna av döda människor. Liemannen framställs som en svår-

modig varelse men som ändå hjälper huvudkaraktärerna genom att bidra med 

nödvändig information. Billie framställs dock även som hämndlysten och ivrig att 

få död på bröderna en gång för alla efter alla gånger som de har lurat döden eller 

till och med återvänt från de döda. Genom att säga; “Game's over, Dean. No more 
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second chances. No more extra lives. Time to say bye bye to Luigi, Mario” (Bil-

lie, avsnitt 17 säsong 11, 29:41) visar Billie sin iver att äntligen låta Dean dö, en 

gång för alla. 

4.1.2 Katolska kyrkans katekes och bibeln 

4.1.2.1 The Darkness 

The Darkness, i form av en entitet, nämns varken I bibeln eller I katolska kyrkans 

katekes. Däremot nämns i dessa texter, ett ”mörker” vilket beskrivs som en mot-

sats till Gud, som i sin tur är ljuset. Mörkret beskrivs som en slags ondska, bland 

annat i Johannesevangeliet (Joh 3:19-20). 

4.1.2.2 Gud 

Gud förekommer självfallet flitigt i både bibeln och katolska kyrkans katekes ef-

tersom dessa texter centrerar runt tron på Gud. Som tidigare nämnts, uppenbarar 

sig Gud för ängeln Metatron i mänsklig form i serien, Katolska kyrkans katekes 

tar även upp ämnet om hur Gud uppenbarar sig; 

 
Gud har uppenbarat sig för sitt folk stegvis och med olika namn, men det är uppenbarelsen 

av hans gudomliga namn för Mose i den brinnande buskens Gudsuppenbarelse, vid tröskeln 

av uttåget ur Egypten och förbundet vid Sinai, som visade sig vara den grundläggande up-

penbarelsen både för det Gamla och Nya förbundet (KKK 204)  

 

I detta citat refererar man alltså till hur Gud uppenbarar sig för Mose genom en 

brinnande buske. Å andra sidan är kanske det främsta exemplet på Guds uppenba-

relse att han uppenbarar sig genom sin son Jesus Kristus. 

 

4.1.2.3 Hands of God 

I bibeln tas föremålen som kallas Hands of God upp ett par gånger. Med ett un-

dantag för Arons stav, beskrivs däremot föremålen inte som vapen även om de 

beskrivs som föremål som besitter krafter. I Andra Mosebok spelar Arons stav en 

stor roll då den bland annat används av Mose för att dela på havet, dessutom kan 

staven användas som ett vapen genom att den förvandlas till en orm. Ytterligare, 

nämns både Arons stav och förbundsarken i Hebreerbrevet; 

 
Där stod ett gyllene rökelsealtare och förbundsarken, som var helt överdragen med guld. I 

den fanns ett guldkärl med mannat, Arons stav, den som hade skjutit gröna skott, och för-

bundstavlorna. Ovanpå arken stod härlighetens keruber, som skuggade försoningsstället. 

Men jag kan inte här dröja vid varje enskild sak (Heb 9:4-5). 

 

Även Shofaren nämns vid ett flertal gånger i bibeln, bland annat i Andra 

Mosebok då Mose får ta emot Guds budord på berget Sinai (2 Mos 

19:19). 

4.1.2.4 Änglar 

Änglar är varelser som ideligen nämns, både i bibeln och i katolska kyrkans kate-

kes. I katolska kyrkans katekes finns ett avsnitt som behandlar änglar och vad de 

har för betydelse i den katolska tron. Här beskrivs även vad änglarnas uppgifter 

är; 
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Änglarna är till hela sin varelse Guds tjänare och budbärare. Därför att de ”ständigt ser min 

himmelske Faders ansikte” (Matt 18:10), är de sådana som ”uträttar hans befallning, så 

snart de hör ljudet av hans befallning” (Ps 103:20). Som rent andliga varelser har änglarna 

förnuft och fri vilja. De är personliga och odödliga. De överträffar i fulländning alla synliga 

varelser i skapelsen. Glansen av deras härlighet vittnar om detta. (KKK 329-330) 

 

Enligt ovanstående citat beskriver alltså Katolska kyrkans katekes änglar som 

Guds tjänare och budbärare som uträttar hanns befallningar. Avslutningsvis besk-

rivs även änglarna som varelser som äger sin egen vilja och att de är odödliga.  

 

4.1.2.5 Lucifer 

Katolska kyrkans katekes beskriver Satan tämligen djupgående i följande passage; 

 
Bakom det val som fick våra stamföräldrar att inte lyda Gud finns det en förförisk röst som 

gör uppror mot Gud och som av avund störtar ned dem i döden. Den heliga Skrift och kyr-

kans tradition ser i denna varelse en fallen ängel, som kallas för Satan eller djävulen (KKK 

391). 

 

Här beskrivs andra ord Lucifer som en fallen ängel som besitter en förfö-

risk röst och som gör uppror mot Gud. 

 

4.1.2.6 Döden 

Döden nämns som en av apokalypsens fyra ryttare i bibeln, där det står; 

 
Jag såg, och se: en gulblek häst, och han som satt på den hette Döden, och han hade dödsri-

ket i följe. De fick makt över en fjärdedel av jorden, till att döda med svärd och med svält 

och med pest och genom vilda djur på jorden (Upp 6:8) 

 

I detta utdrag beskrivs Döden som att ha hela dödsriket som sällskap och 

att kunna förorsaka svält och pest för att döda människor. I katolska kyr-

kans katekes nämns dock inte Döden eller apokalypsens fyra ryttare. 

 

4.1.2.7 Liemän 

Liemän beskrivs i bibeln som ”skördare”, i Uppenbarelseboken under 

avsnittet ” Skördetiden på jorden” beskrivs liemän på följande sätt; 

 
Och jag såg, och se: ett vitt moln, och på molnet satt en som var lik en människoson och 

hade en krans av guld på huvudet och i handen en vass skära. Och en annan ängel kom ut 

från templet och ropade med hög röst till honom som satt på molnet: ”Ta din skära och 

skörda, ty skördetiden är inne; jordens gröda är mogen.” Och han som satt på molnet sänkte 

sin skära ner över jorden, och jorden skördades (Upp 14:14-16). 

 

I föregående utdrag beskrivs alltså änglar som skördare och även som 

människoliknande varelser. 
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4.2. Analys 

Resultatkapitlet presenterade de religiösa fenomen som förekommer i de utvalda 

avsnitten. Dessa fynd tolkas och analyseras i detta analyskapitel under rubriken 

4.2.1 med hjälp av tidigare forskning i form av en jämförelse. Därefter följer även 

tolkningar av resultaten utifrån Hjarvards medialiseringsteori samt hans begrepp 

banal religion. Analys kapitlet ämnar för att besvara analysfråga 2 samt analys-

fråga 3. 

4.2.1 Jämförelse 

I detta avsnitt presenteras en jämförelse av de resultat som hittats i de senare sä-

songerna av serien, samt av det som skrivs om seriens tidigare säsonger i den tidi-

gare forskningen. I jämförelsen har Nybro Petersens artikel Renegotiating Re-

ligious Imaginations through Transformations of “Banal Religion” in Supernatu-

ral och Engstrom och Valenzanos atikel Demon Hunters and Hegemony: 

Portrayal of Religion on the CW’s Supernatural använts. Jämförelsen är uppdelad 

i tre avsnitt; Gud, Änglar och Liemän eftersom det är dessa tre fenomen som före-

kommer i den tidigare forskningen. De övriga fenomen som presenterades i av-

snitt 4.1.1 kommer behandlas ytterligare i avsnitt 4.2.3. 

 

4.2.1.1 Gud  

Framställningen av och huvudkaraktärernas inställning till Gud förändrats övertid 

i serien. Nybro Petersen skriver att i Supernatural bekräftar man att en Gud existe-

rar men samtidigt ifrågasätts ständigt den kristna Gudens omnipotens (Nybro Pe-

tersen 2010, 4.1). I seriens tidigare säsonger nämns Gud vid åtskilliga tillfällen, ett 

exempel är när ängeln Castiel i säsong 4 förklarar att han drog upp Dean ur helve-

tet på Guds begäran (Nybro Petersen 2010, 2.2). Ytterligare, nämns Gud i säsong 

2 av serien, då spöket av en död pastor tror sig ha blivit en ängel som gör Guds 

jobb genom att övertala människor att döda de som enligt honom har begått syn-

der (Engstrom & Valenzano 2010, s 77). Redan från början av serien finns en kri-

tisk inställning till Gud och hans allmakt ifrågasätts vid flera tillfällen. I säsong 4 

kämpar bland annat Dean med änglarnas krav på att han ska tro på något han inte 

kan se (Nybro Petersen 2010, 2.2). Trots detta får man dock även se den motsatta 

bilden av Sam som inte har något problem med att bibehålla sin tro på Gud (Ny-

bro Petersen 2010, 3.4). 

 

Efter studier av de senare säsongerna kan man se att en förändring i bilden av Gud 

har skett. Gud har blivit ett mycket tydligare och mindre abstrakt fenomen. I 

Engstrom och Valenzanos artikel skriver de att till skillnad från hedniska gudar 

får man aldrig se den kristna Guden i Supernatural (Engstrom & Valenzano 2010, 

s 79) Detta förändras dock då man i säsong 11 av serien introducerar Gud i 

mänsklig form och tittarna får kännedom om vem Gud är. Dock är den ifrågasät-

tande och kritiska inställningen till Gud och hans omnipotens kvarstående och 

genomsyrar hela säsong 11. Ett exempel på detta är då Amara försöker att få kon-

takt med Gud, men utan framgång. Hon försöker att be till honom, hon beordrar 
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honom att uppenbara sig själv och hon tar även till våld då hon dödar religiösa 

predikanter för att få sin brors uppmärksamhet. Inget av detta hjälper dock då Gud 

verkar vara förvunnen. Innan Gud gör sitt inträde ifrågasätts det ofta varför han är 

frånvarande, även när ängeln Metatron får träffa Gud är det bland annat denna 

fråga han vill få en förklaring på.  

 

4.2.1.2 Änglar 

Framställningen av änglar i seriens tidigare säsonger ger intrycket av änglar som 

ytterst kraftfulla varelser. I avsnitt 1 av säsong 4 introduceras ängeln Castiel ge-

nom att han drar upp Dean från helvetet (Nybro Petersen 2010, 2.2). Ängeln är 

alltså så pass kraftfull att den kan ge en människa livet tillbaka. Genom seriens 

gång framställs änglar som varelser som inte är rädda för att ta till våld. Ett exem-

pel är i säsong 4 då ängeln Castiel bränner ut ögonen på ett medium när hon för-

söker kalla på honom (Nybro Petersen 2010, 2.2). I de senare säsongerna porträtt-

eras änglar på relativt liknande sätt. Även här porträtteras änglarna som våldsbe-

nägna. I avsnitt 5 av säsong 11 blir ängeln Metatron misshandlad av ängeln 

Castiel och I början av säsong 11 får man även se hur ängeln Castiel i sin tur hålls 

tillfånga och blir misshandlad av änglarna Efram och Jonah. 

 

Däremot, något som det inte läggs lika mycket vikt vid i seriens senare säsonger 

är änglarnas kraftfullhet. Istället visas änglarnas sårbarheter oftare i de senare sä-

songerna. Detta illustreras genom att ängeln Metatron blir mänsklig och kan där-

för skadas och mista livet precis som vem som helst och Castiel blir offer för en 

Häxas trollformel och tappar kontrollen över sina egna handlingar. I ovanstående 

exempel framstår änglarna som tämligen sårbara varelser och den kraftfullhet som 

påvisas i seriens tidigare säsonger är borta.  

 

4.2.1.3 Liemän 

Liemän är väsen som förekommer genom hela seriens gång, första gången en lie-

man påträffas i serien är i avsnitt 12 av säsong 1. I detta avsnitt upptäcker Sam 

och Dean att en religiös kvinna använder svart magi för att binda en lieman så att 

liemannen kan döda de människor kvinnan anser leva ett omoraliskt liv (Engstrom 

& Valenzano 2010, s 80). I säsong 2 förekommer återigen en lieman, denna gång i 

form av en vacker ung kvinna (Nybro Petersen 2010, 2.2). Bilden av liemän under 

serien är relativt varierad då det konstateras att liemän kan se ut på olika sätt. 

Dock förekommer, i säsong 11, liemannen Billie som också visas i form av en 

vacker kvinna. Representation av liemän som vackra kvinnor är alltså något som 

är vanligt från seriens början till slut.  

4.2.2 Banal religion i Supernatural 

Enligt Hjarvards medialiseringsteori har övernaturliga fenomen uppnått en oöver-

träffad närvaro i moderna samhällen. Den metafysiska världen är inte längre något 

vi endast kan föreställa oss, utan medier har gjort det övernaturliga nästintill na-

turligt (Hjarvard 2011, s 9). TV-serien supernatural är ett exempel på hur medier-

nas representationer av det övernaturliga har uppnått rikedom i detaljer vilket tar 

dessa övernaturliga element närmare verkligheten och religionen som påträffas i 

Supernatural är en medialiserad form av religion som har sammanfattats till en 

slags medielogik.  
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Vilket hörs på TV-seriens namn så är övernaturliga fenomen vanligt förekom-

mande i Supernatural, fokus för denna uppsats är dock det religiösa innehållet i 

serien. När det gäller religiösa föreställningar och hur de framställs i media talar 

Hjarvard om banal religion, som han beskriver som en typ av medialiserad relig-

ion (Hjarvard & Lövheim 2012, s 34). De religiösa fenomen som förekommer i 

Supernatural ingår även i den så kallade medielogiken. I denna studie kan man 

även tala om TV-seriers specifika medielogik där till exempel skaparna av en se-

rie konstant är under press för att få sin serie förnyad. Således måste de hitta sätt 

att få tittarna att stanna kvar, vilket kan göras genom att till exempel introducera 

olika spänningsmoment, men även genom konstruktionen av karaktärer. Nybro 

Petersen menar att även de religiösa representationerna i Supernatural kan ses som 

en strategi för att nå detta mål (Nybro Petersen 2010, 2.1). 

 

Änglar är ett religiöst fenomen som förekommer frekvent i Supernatural. Nybro 

Petersen påpekar att änglar ofta är ett familjärt religiöst koncept för folk i väst-

världen. Samt att många har en bild av hur en ängel ser ut, att de har vita vingar 

och omringas av ljus och kanske till och med har en gloria. Enligt Nybro Petersen 

är det banala religiösa representationer som ligger till grund för dessa föreställ-

ningar (Nybro Petersen 2012, 2.2). Enligt Hjarvards begrepp, banal religion, 

skapas och upprätthålls både individuell tro och gemensamma religiösa föreställ-

ningar genom olika erfarenheter och representationer, dessa kan ha ingen eller en 

begränsad koppling till institutionaliserad religion. I sin tur, förmedlas dessa erfa-

renheter och representationer till människor genom bland annat medier (Nybro 

Petersen 2010, 2.2). 

 

Supernatural går dock utanför ramarna för den syn på änglar som många erhåller. 

I serien avbildas ängeln Castiel med svarta vingar och en personlighet som få 

skulle förvänta sig i en ängel. Nybro Petersen påpekar att änglar i Supernatural 

framställs mer likt beskrivningen av änglar som finns i bibeln, alltså änglar som 

Guds krigare (Nybro Petersen 2012, 2.2). Hon ger ett exempel från serien där 

Dean i säsong 4 ifrågasätter Castiel genom att säga; “I thought angels were sup-

posed to be guardians, fluffy wings, halos, you know…Michael Landon, not 

dicks” (Nybro Petersen 2012, 2.2). Här påpekar Dean det faktum att änglar inte är 

så som han hade föreställt sig, han gör även en referens till Michael Landon som 

pekar på att hans föreställning av en ängel är lik den ängel som skådespelaren 

Michael Landon spelar i TV-serien Highway to Heaven. Denna föreställning som 

Dean innehar kan enligt Hjarvards teori likaledes ses som en banal föreställning 

av ett religiöst fenomen. Hjarvard menar att medier har förmedlat en bild av äng-

lar vilket har resulterat I en gemensam bild som många har av fenomenet. När 

tittare känner igen representationen av till exempel änglar så ökar rimligheten i 

dessa representationer. Nybro Petersen skriver i sin artikel att Castiels karaktär är 

ett bra exempel på hur Supernatural omvandlar religiösa koncept. Hon menar att 

serien ofta kränker de föreställningar vi har av religiösa koncept genom att presen-

tera oss för vampyrer som dricker blod från kor och genom att porträttera en lie-

man som en ung vacker kvinna (Nybro Petersen 2012, 2.2). 

 

Handlingen i Supernatural utgår ofta från institutionaliserad religion och institut-

ionaliserade religiösa föreställningar. Dock går serien även ideligen utanför dessa 

ramar. Introduktionen av entiteten The Darkness är ett exempel på detta. Hjarvard 
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menar att banal religion inte bara uttrycker sig genom underförstådda referenser 

till religion, utan att banal religion även ifrågasätter existerande religiösa institut-

ioner genom att upplösa särskilda religiösa uttryck från deras ursprungliga kontext 

och omarbeta dem på nya sätt (Hjarvard 2011, s 129). Supernatural gör detta ge-

nom att ta skapelseberättelsen, omarbeta den och ytterligare tillföra detaljer till 

denna religiösa berättelse. The Darkness introduceras som en entitet som har en 

tydlig relation till den kristna Guden men som själv inte förekommer i Bibeln. 

Följande citat från Första Mosebok påvisar det faktum att Gud enligt dessa texter 

var den enda entitet som existerade vid skapelsen; ”I begynnelsen skapade Gud 

himmel och jord” (1 Mos 1:1).   

 

I serien påvisas dock att The Darkness var en del av begynnelsen och att hon till-

kom före Gud. Även om The Darkness, som entitet, inte existerar i bibeln så före-

kommer omnämnanden av ”mörkret”, ett exempel på detta är följande utdrag ur 

Första Mosebok; ”Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en guds-

vind svepte fram över vattnet” (1 Mos 1:2). Med Hjarvards teori som bakgrund 

kan slutsatsen dras att man från bibeln har tagit begreppet ”mörkret”, subsumerat 

detta till medielogiken och skapat en entitet utifrån detta. I serien personifieras 

sedan denna entitet genom att skapa en människoliknande varelse som represente-

rar detta mörker. Vidare, kan detta ses som ännu en medielogisk strategi till att 

fånga tittarnas intresse och säkerställa seriens popularitet. Vidare, ifrågasätter 

Dean i serien varför The Darkness inte nämns i skapelseberättelsen genom att 

säga; “What, so Genesis is a lie? Shocker” (Dean, avsnitt 23 säsong 10, 21:41). 

Således sker en uppluckring av den tro som förekommer i Bibeln sker här, där 

delar av skapelsen tas ur sin ursprungliga kontext och omarbetas. 

 

I serien personifieras Gud genom att visa honom i mänsklig skepnad i form av en 

man i 40-års ålder. Detta sätt att porträttera Gud har experimenterats med tidigare, 

ett exempel är i filmen Bruce den allsmäktige där Gud porträtteras som en gam-

mal man spelad av Morgan Freeman. Ännu ett exempel är i TV-serien Joan of 

Arcadia där Gud tar form i olika människor, allt från en liten flicka till en gammal 

man. Personifiering av en entitet som vanligtvis inte porträtteras som en människa 

görs ideligen i Supernatural. Många entiteter förklaras ta över en människa för att 

kunna vistas i den mänskliga världen, detta gäller änglar, liksom liemän. Liemän 

visas i flera olika former genom seriens gång. Nybro Petersen ger ett exempel där 

en lieman framställs som en vacker ung kvinna (Nybro Petersen 2010, 2.2). Även 

i säsong 11 påträffas en lieman, även här i form av en vacker kvinna. Enligt Nat-

ionalencyklopedins uppslagsverk är en lieman en; ”personifikation av döden i 

form av en benrangelsman med en lie i handen, vanligen bl.a. i framställningar av 

dödsdansmotivet” (NE, 2016). Dock är denna bild av en lieman tämligen avlägsen 

från den bild av liemän som skildras i Supernatural. Hjarvard påpekar att en av 

styrkorna med banal religion är att den har förmågan att skapa representationer 

som fångar uppmärksamhet, framkallar känslor och understödjer minnet (Hjar-

vard 2011, s 130). Representationen av Gud och liemän kan göra just detta, den 

till synes egendomliga skildringen fängslar tittarens uppmärksamhet och resulterar 

samtidigt i bildandet av känslor.  

 

Ännu ett exempel på hur banal religion tar sig uttryck i Supernatural är genom 

”Hands of God”. Hjarvard ger exempel på hur banal religion använder sig av fö-

remål från institutionaliserade religioner såsom exempelvis kors (Hjarvard 2013, s 
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91). I Supernatural förekommer både föremål och symboler som påträffas i bibeln 

och i kristen tradition, exempel på detta är föremålen som kallas ”Hands of God”. 

Hands of God är alltså olika föremål, däribland en bit av Förbundsarken, Arons 

stav och Joshuas shofar som alla förekommer i bibeln. Däremot, ges dessa före-

mål en annorlunda bakgrundshistoria och ett annat syfte i serien. ”Hands of God” 

är såldes en tydlig exemplifiering av banal religion i Supernatural.  

 

Hjarvard menar att banal religion konstruerar religion som en kulturell handels-

vara för ändamål såsom underhållning och självutveckling (Hjarvard & Lövheim 

2012, s 28). I Supernatural kan en tydlig konstruktion, men även omredigering av 

religion ses. Likaså är Supernatural även en TV-serie som har för avsikt att vara 

underhållande. En motsägande faktor gällande begreppet banal religion är dock att 

Hjarvard uttrycker att termen ”banal” religion indikerar att religiösa element en-

kelt kan passera obemärkt och att de inte behöver tolkas som representationer eller 

uttalanden om religiösa frågor (Hjarvard & Lövheim 2012, s 36). I Supernatural 

görs dock de religiösa elementen synliga och är inte svåra att märka av. Däremot, 

indikerar Hjarvard med sin formulering att det inte behöver vara på detta sätt. 

4.3. Slutsatser 

Detta kapitel har för avsikt att presentera svaren på de forskningsfrågor som legat 

till grund för studien. Kapitlet är därför uppdelat i underrubriker i form av forsk-

ningsfrågorna. 

4.3.1 Vilka skillnader i framställning av religion i de senare i jämförelse 

med de tidigare säsongerna finns det? 

Skillnader i framställningen av religion i de senare i jämförelse med de tidigare 

kan efter studier upptäckas relativt enkelt. Ett exempel är framställningen av Gud 

då han går från att endast erkännas som världens skapare till att bli ett mycket 

tydligare och mindre abstrakt fenomen. I de tidigare säsongerna får man till skill-

nad från hedniska gudar aldrig se den kristna Guden. Dock förändras detta i de 

senare säsongerna, där man får se Gud i mänsklig form. Han blir, på grund av 

denna porträttering, en betydligt mer mänsklig varelse. Något som är konsekvent 

genom serien är dock den kritiska inställningen till Gud och ifrågasättandet av 

hans allmakt.  

 
Framställningen av änglar i seriens tidigare säsonger ger intrycket av änglar som 

synnerligen kraftfulla, detta exemplifieras genom att ängeln Castiel drar upp Dean 

från helvetet. Ängeln porträtteras här som så pass kraftfull att han kan ge en män-

niska livet tillbaka. Denna framställning är inte lika tydlig i seriens senare sä-

songer då änglarnas sårbarheter påvisas oftare. Castiel blir exempelvis offer för en 

Häxas trollformel och tappar kontrollen över sina egna handlingar. Vidare är 

framställningen av änglar som krigare dock något som är följdriktigt genom seri-

ens gång. Änglarnas tendens att ta till våld är något som förekommer i både tidiga 

och senare säsonger. I de tidigare säsongerna får man till exempel se hur Castiel 

bränner ut ögonen på ett medium och i de senare säsongerna får man vid ett flertal 

gånger se hur änglar tar till våld för att få ut information från varandra. 
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Liemän förekommer genom hela seriens gång och porträtteras på ett relativt li-

kande sätt. Exempelvis får man i säsong 2 se en lieman i form av en vacker ung 

kvinna, även i säsong 11 förekommer en liemannen i form av en vacker kvinna. 

Således är denna representation av liemän enhetlig från seriens början till slut. 

4.3.2 Finns det en ökad grad av uppluckring av Katolska kyrkans katekes i 

de senare säsongerna? 

Sammanfattningsvis kan det påstås att det finns en ökad grad av uppluckring av 

Katolska kyrkans katekes i de nyaste säsongerna av Supernatural. I de tidigare 

säsongerna av serien finns tydliga referenser till religiösa fenomen som förekom-

mer i bibeln, såsom Gud och änglar. I de senare säsongerna har dessa fenomen 

utvecklats och utvidgats till att gå utanför ramarna för katolska kyrkans katekes 

skrifter. Ett exempel på detta är The Darkness som i serien introduceras som Guds 

syster. Enligt skapelseberättelsen i bibeln har Gud ingen syster utan i skapelsebe-

rättelsen framställs Gud som den enda entitet som existerar innan skapandet av 

jorden och mänskligheten. I serien föreslås av en av huvudkaraktärerna att Mose-

boken är en lögn eftersom den utelämnar information om The Darkness.   

 

I supernatural visas Gud i mänsklig form och han uppenbarar sig i sin sanna form 

för ängeln Metatron. Gud berättar att han har levt bland människorna, men i 

mänsklig form, alltså inte i sin sanna form. Hands of God framställs i serien som 

kraftfulla föremål som Gud själv har rört vid och som därför kan användas som 

vapen. Dessa föremål nämns alla i bibeln men framställs där på ett annorlunda 

sätt. I bibeln framställs föremålen som separata objekt som brukas vid olika till-

fällen. I serien framgår det att alla dessa föremål skapades under Moses perioden, 

det framgår även att Förbundsarken och Arons stav skapades innan syndafloden. I 

Bibeln däremot så uppstod dessa två föremål efter syndafloden.  

 

Änglar har varit en del av serien sedan säsong fyra och skildras på relativt lik-

nande sätt genom seriens gång. Framställningen skiljer sig dock en del från hur 

änglar beskrivs i bibeln och katolska kyrkans katekes. Änglarna beskrivs i ka-

tolska kyrkans katekes som Guds tjänare och budbärare. Att änglarna är underkas-

tade Gud och hans befallningar är dock något som stämmer överens med porträt-

teringen i serien där änglar ofta framställs som mycket lojala till Gud. Precis som i 

serien framställs änglarna som att ha förnuft och fri vilja. Något som katolska 

kyrkans katekes, i motsats till serien, konstaterar är änglarnas odödlighet och de-

ras oförmåga att kunna skadas. 

4.3.3 Kan framställningen av religion i seriens senare säsonger, enligt 

Hjarvards teorier, ses som banal religion? 

I Nybro Petersens artikel är en av hennes slutsatser att Supernatural, i de tidigare 

säsongerna, inkluderar en variation av banal religiösa föreställningar som finns i 

samhället. I de senare säsongerna av serien har detta inte förändrats, utan fram-

ställningen av religion kan enligt Hjarvards teorier ses som banal religion. Änglar 

framställs på ett konsekvent sätt genom seriens gång och precis som Nybro Peter-

sen konstaterar är det en banal representation av änglar som visas i Supernatural. 

Ett exempel på hur banal religion inte bara uttrycker sig genom underförstådda 

referenser till religion utan även ifrågasätter existerande religiösa institutioner är 
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introduktionen av entiteten The Darkness. Detta görs genom att upplösa särskilda 

religiösa uttryck från deras ursprungliga kontext och omarbeta dem på nya sätt. 

Här omarbetas den välkända skapelseberättelsen och ytterligare detaljer tillförs till 

denna religiösa berättelse. The Darkness är således en entitet som har en relation 

till den kristna Guden men som själv inte förekommer i Bibeln. 

 

Ett annat exempel på banala religiösa representationer i serien är personifieringen 

av Gud, då han i serien visas i mänsklig form. Personifiering av entiteter sker ofta 

i serien, i de senare säsongerna porträtteras exempelvis en lieman i form av en 

vacker kvinna. Denna porträttering kan ses som avlägsen från hur liemän ofta be-

skrivs i religiösa skrifter. Dock existerar det formuleringar i Hjarvards teori som 

kan anses stämma överens mindre bra med framställningen av religion i Superna-

tural. Ett exempel på detta är hur Hjarvard utrycker hur banal religion kan inne-

bära att religiösa element enkelt kan passera obemärkt och att de inte behöver tol-

kas som representationer eller uttalanden om religiösa frågor. I Supernatural är 

dock de religiösa elementen väl synliga och är inte svåra att märka av. 
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Kapitel 5 Diskussion 

Diskussionskapitlet har för avsikt att diskutera de resultat som förts fram i Kapitel 

4 och ger även utrymme för reflexivitet då egna synpunkter förs fram och diskute-

ras. Kapitlet har delats in i fyra delar, den inledande delen är en teoretisk reflekt-

ion som har för avsikt att diskutera den teori som använts i uppsatsen. I den andra 

delen, metodisk reflektion, reflekteras kring den metod som använts i uppsatsen.  I 

den tredje delen förs en empirisk reflektion där uppsatsens resultat diskuteras i 

jämförelse med den tidigare forskningen. Slutligen förs en avslutande reflektion 

och diskussion kring uppsatsens bidrag och nya frågor som uppsatsen har genere-

rat. 

5.1 Teoretisk reflektion 

I denna uppsats har Hjarvards teori om medialisering av religion och det centrala 

begreppet banal religion utgjort den teoretiska stommen. Mer ingående, har Hjar-

vards begrepp banal religion främst fokuserats på då denna typ av medialisering 

tar populärkulturen och dess roll i medialiseringen av religion i åtanke. Medialise-

ringsteorin i stort har varit givande eftersom den bidrar till den sociologiska 

aspekten av denna uppsats och har bidragit med att ge insikt i religionens plats i 

det moderna samhället. På grund av medialiseringsteorins stora omfattning har 

begreppet banal religion varit mycket givande i att fungera som en avgränsning. 

Denna del i medialiseringsteorin har även haft en betydande roll i analysprocessen 

då den har använts som utgångspunkt för att öka förståelsen för hur banal religion 

skapas och uttrycker sig i Supernatural. 

 

Den problematik som har identifierats gällande teorin om banal religion innefattar 

en svårhet i att se vart gränserna gällande banal religion går. Att kunna tyda 

huruvida något kan tolkas som banal religion är inte alltid så okomplicerat. Te-

orins relativt suddiga ramar, är en bidragande faktor till denna svårhet. Hjarvards 

forskning och hans teser används därför hela tiden för att stötta de påståenden 

gällande banal religion som görs i denna studie. 

 

Hjarvards medialiseringsteori tar självklart en sekulariseringsteori i beaktande 

genom att bland annat konstatera att den ökade närvaron av religion i medier kan 

framstå som en motsägelse till att sekularisering ses som ett kännetecken av ett 

modernt samhälle (Hjarvard 2013, s 79). Om man har för avsikt att utveckla en 

studie som denna kan en kombination av medialiseringsteorin och sekulariserings-

teorin vara gynnsam. På detta sätt skulle man få mer förståelse för huruvida banal 

religion i TV-serier såsom Supernatural talar för eller emot sekulariseringen av 

samhället. 
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5.2 Metodisk reflektion 

I denna uppsats har en kvalitativ metod använts där en kvalitativ textanalys av 

TV-serien Supernatural har genomförts. För att få ett bredare resultat hade den 

kvalitativa metoden kunnat kompletteras med en kvantitativ metod. Hade en 

kvantitativ undersökning gjorts hade undersökningens omfattning kunnat vara 

större men samtidigt hade undersökningen troligtvis saknat det djup som den nu 

besitter. Eftersom detta är en sociologisk uppsats med ett syfte att få förståelse för 

huruvida TV har blivit en plattform för förmedling av religion och även en platt-

form för religiös förändring passar en kvalitativ metod bättre eftersom den i större 

uträckning kan bidra till att få en bild av vad en viss forskning har för konsekven-

ser för samhället. En av riskerna med att använda en kvalitativ metod är att resul-

tatet kan påverkas av forskarens egna tolkning. Därför riskerar kvalitativ forsk-

ning att bli mer subjektiv än vad en vad kvantitativ forskning blir. Detta kan på-

verka uppsatsens validitet på det sätt att forskarens relation till ämnet influerar 

vilket material som väljs ut eller vad som läggs vikt vid i analysen.  

 

En annan aspekt gällande validitet som är viktigt att ta upp är huruvida generali-

sering kan se utifrån denna studie. Hade en kvantitativ studie genomförts hade 

möjligheten att kunna generalisera utifrån studien sannolikt varit större. Detta 

eftersom en kvalitativ studie ofta är mindre omfattande och istället går in mer på 

djupet. I detta fall har endast ett fåtal avsnitt studerats från serien och därför kan 

en generalisering om hela serien inte göras utifrån denna studie. Därför används 

tidigare forskning för att få en bredare bild av serien och därför kan generali-

sering ske i större grad. Även den kommunikativa validiteten har tagits i beakt-

ning i denna studie. Vikt har lagts vid att på förmedla forskningsprocessen och 

dess resultat till läsaren på ett tillgängligt sätt. Detta har inneburit ett kontinuerligt 

kontrollerande av att studien presenteras på ett välskrivet och läsbart vis. 

 

Uppsatsen har en abduktiv forskningsansats vilket beskrivs som en kombination 

av det induktiva och det deduktiva men som även tillför nya och egna moment. 

Uppsatsen utgår alltså från empiriska fakta men bortser inte från det teoretiska 

vilket induktionen. Därför bidrar den abduktiva forskningsansatsen till en bredare 

ansats vilket inte utesluter varken empiriska fakta eller teori vilket båda spelar en 

stor roll i denna uppsats. Uppsatsens metod innefattar även att centrala punkter i 

en filmanalys har använts i analysprocessen. Dessa punkter har bidragit till att få 

struktur i analysprocessen. Ett hermeneutiskt tillvägagångsätt har även används i 

denna process vilket även med fördel används tillsammans med en abduktiv an-

sats. Detta tillvägagångsätt bidrar till att djupare kunna studera materialet vilket i 

sin tur leder till en mer djupgående analys. 

5.3 Empirisk reflektion 

I forskningsgenomgången presenterades två artiklar som anses relevanta att ta upp 

i detta kapitel. Den första artikeln är Renegotiating Religious Imaginations 

through Transformations of “Banal Religion” in Supernatural av Line Nybro 

Petersen och den andra artikeln är Demon Hunters and Hegemony: Portrayal of 

Religion on the CW’s Supernatural. Båda dessa studier som tas upp i forsknings-

genomgången har använts som utgångspunkt i den jämförelse av tidigare och se-
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nare säsonger som har gjorts i denna studie. Nybro Petersens artikel har dock även 

använts för att påvisa hur banal religion framställs i Supernatural. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att resultaten från denna studie stämmer över-

ens med Nybro Petersens forskning om banal religion i Supernatural. Nybro Pe-

tersen menar att Banal religion är vanligt förekommande i serien och att de reli-

giösa aspekterna sammanfattas till en slags medielogik. Resultaten från denna 

studie påvisar ungefär samma resultat efter analys av seriens senare säsonger. 

Dock påvisades i slutsatserna, en del skillnader eftersom studierna fokuserar på 

skilda delar av serien. Nybro Petersen tar upp exempel från de fyra första säsong-

erna och Engstrom och Valenzano tar upp exempel från de tre första säsongerna. 

Jämförelsen påvisade således både skillnader och likheter som finns i seriens tidi-

gare och senare säsonger.  

5.4 Avslutande reflektioner 

Studien har väckt flera nya och intressanta frågor, exempelvis rörande hur be-

greppet banal religion skulle kunna appliceras på andra TV-serier. En liknande 

studie men av en annan TV-serie skulle alltså kunna genomföras då det finns åt-

skilliga TV-serier som i olika grad använder sig av religiösa element. En större 

studie av flera serier skulle i sin tur kunna påvisa huruvida banal religion är något 

som med tiden blir mer eller mindre förekommande i TV-serier. En studie som 

innefattar intervjuer skulle även kunna bidra till att få ökad förståelse för hur banal 

religion i populärkulturen påverkar människors syn på religion.  

 

I forskningsgenomgången framgår det faktum att ingen forskning om Supernatu-

ral och religion har gjorts gällande seriens senare säsonger. Denna studie har där-

för bidragit till att utöka forskningen om Supernatural och dess religiösa innehåll 

genom att utföra en studie med fokus på seriens senare säsonger. Även en jämfö-

relse med seriens tidigare säsonger har gjorts för att påvisa eventuella förändringar 

i framställningen av religion och uppluckring av Katolska kyrkans katekes. Jag 

har alltså genom min studie inte bara konstaterat att Nybro Petersens slutsats om 

att religionen i Supernatural kan ses som banal religion men även att de banala 

aspekterna av framställningen av religion i serien har fortsatt. 
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Sammanfattning 

Religiösa element spelar en stor roll i mängder av filmer och TV-serier. Denna 

studie har som syfte att undersöka hur religiösa fenomen i TV-seriens senare sä-

songer kan, med fokus på banal religion, bedömas vara en del av medialiseringen 

av religion i samhället. Samt att ta reda på om framställningen av religion i serien 

ser annorlunda ut i seriens senare säsonger i jämförelse med serien tidigare sä-

songer.  

 

Genom en kvalitativ analys och med Hjarvards medialiseringsteori samt hans be-

grepp banal religion, har TV-serien Supernatural och dess religiösa innehåll stude-

rats. Frågeställningarna som har använts för att uppnå studiens syfte vilka skillna-

der i framställning av religion i de senare i jämförelse tidigare säsongerna finns 

det? finns det en ökad grad av uppluckring av Katolska kyrkans katekes i de se-

nare säsongerna? och är kan framställningen av religion i seriens senare sä-

songer, enligt Hjarvards teorier, ses som banal religion? Utöver en kvalitativ 

metod har en abduktiv forskningsansats använts och i tillvägagångsättet har vissa 

moment och överväganden från Andersson och Hedling (1999) filmanalysprocess 

nyttjats. 

 

Studien påvisar att somliga skillnader finns i jämförelsen av seriens tidigare och 

senare säsonger. Ett belägg för detta resultat är bland annat framställningen och 

den förkroppsligade bilden av Gud i serien. Vidare kan studien konstatera att en 

viss ökad grad av uppluckring av Katolska kyrkans katekes kan ses i de senare 

säsongerna. Exempelvis introduceras en entitet som framgår vara Guds syster i 

serien. 

 

Avslutningsvis visar studien många exempel på hur Hjarvards begrepp banal re-

ligion kan tillämpas på seriens framställning av religion. Guds syster, eller The 

Darkness, är i detta sammanhang ett tydligt exempel på en banal religiös represen-

tation som förekommer i serien. Även användandet av bibliska föremål i serien, 

samt porträtteringen och personifieringen av Gud är exempel på banal religion. 

Sammanfattningsvis kan studien följaktligen fastställa att framställningen av relig-

ion i seriens senare säsonger, enligt Hjarvards teorier, ses som banal religion.  
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