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Abstract 

In today’s day and age popular culture is a hot topic. Creators of popular culture 

or media can use their content to start discussions about important topics. These 

topics can range from politics and misogyny to the search for happiness and faith. 

One frequently covered topic is popular culture and religion. They are often inter-

twined, and religious themes and symbols are frequently used in all sorts of me-

dia. Religion can work as a frame which the media has to conform to. Another 

important subject is how people cope with stress and trauma. This subject is rarely 

discussed in relation to popular culture. However, it is closely related to religion 

through religious coping. Using a qualitative method with a deductive approach  

and a theory ruled analysis the aim of this paper is to examine the relation be-

tween popular culture and religion and how religious coping presents itself in 

HBOs The Leftovers. This is done through Stig Hjarvards (2012) mediatization 

theory and Kenneth Pargaments (1997) coping theory. The Leftovers is a tv-series 

which aired between 2015-2017. It shows us what life looks like after an event 

called The Sudden Departure where 2% of the world’s population disappeared. To 

examine this, I used the following research questions: (1) How is religion por-

trayed in relation to belief in the supernatural and religious phenomena through 

the theory of banal religion? (2) How is religious coping portrayed in relation to 

belief in the supernatural? (3) What function does religious coping-strategies 

have for the fictional characters of Jarden, Miracle.   I found that religion is heav-

ily used in The Leftovers through practice, belief, symbols and religious themes 

throughout the story. They use religion as a frame to create a more relatable narra-

tive for their story. It is mainly based in Christian theology but also includes oc-

cultism and atheism. Furthermore, most of the characters used religion as a coping 

mechanism to deal with issues as they occurred. Whenever faced with hardship 

they put their trust in something of a transcendental nature. I also found that The 

Leftovers coincided with Pargaments and Abu-Raiyas (2015) study which exam-

ined what type of a person is more inclined to use religious coping. People of 

lower social status, elderly people, highly faithful people or women tend to use it 

over young people, rich people or men. 

 
 
 

Keywords: popular culture, The leftovers, coping, religion, mediatization theory, coping 

theory 
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Kapitel 1 Inledning 

Populärkultur är något som diskuteras flitigt och det finns många åsikter och 

viljor. För att öppna upp och skapa samhällsviktiga diskussioner kan skapare av 

populärkultur använda media som ett verktyg.  

 

Religion i koppling till populärkultur är ett populärt ämne. Possamai (2009) menar 

att religion och populärkultur fungerar i samspel med varandra genom att skapa 

ett ramverk. Med religiösa inslag skapas en grund vilket är ramverket som 

populärkulturen behöver anpassas och förhålla sig till. Det kan till exempel vara 

kristna fenomen som i The Leftovers eller buddhistiska ideal som i The Matrix. I 

The Leftovers används framförallt kristendomen för att skapa en grund och för att 

ge serien en större mening. Konsumenterna får en chans att relatera till 

karaktärerna genom deras användande av religion och de religiösa inslag som 

genomsyrar serien. Det som intresserar mig är vilka typer av religiösa medel 

serieskaparna använder för att skapa en arena som The Leftovers kan arbeta inom.  

 

Viktigt idag är hur stressiga situationer hanteras och hur människan fungerar efter 

ett trauma. Världen är fylld av olika tillfällen där individer behöver komma över 

hinder. Att hantera stress kan vara en lång och svår process som ser olika ut 

beroende på vem du är och vilka erfarenheter du har. Ett sätt att beröra den frågan 

är populärkultur. Att våga öppna upp en arena som skapar diskussioner om hur 

livet hanteras efter ovanligt stressiga förhållanden.  

 

Pargaments (1997) copingteori visar hur det går att hantera stress på olika sätt. 

Den här studien kommer att analysera hur karaktärerna i The Leftovers använder 

religion som ett verktyg för coping. De har alla varit med om ett stort trauma och 

behöver bearbeta det. Den här serien är utmärkt för att öppna en diskussion om 

hur människan hanterar stress efter trauma. Margaret Miles (2005) säger att den 

moderna människan bearbetar sina existentiella frågor i biografen. Jag behandlar 

inte film eller biograf vistelser på det sättet men meningen är att i nutiden 

behandlar individer sina existentiella frågor via populärkultur. Jag har valt att 

använda The Leftovers eftersom den behandlar existentiella frågor kring livet, 

döden, efterlivet och tron på något övernaturligt.  

 

The Leftovers är en serie producerad av Home Box Office (HBO) som handlar om 

människorna på jorden som inte blev uppryckta i den stora händelsen The Sudden 

Departure. Under The Sudden Departure försvann 2% av världens befolkning helt 

oförklarligt och ingen vet varför. Serien handlar främst om familjen Garvey och 

antagonisten Kevin Garvey och hur han hanterar sin vardag efter händelsen.  
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1.1 Syfte  

 

Syftet med studien är undersöka hur religion och religiösa copingstrategier 

uttrycks i Home Box Offices (HBO) TV-adaption av The Leftovers. Jag ämnar att 

undersöka karaktärerna i den fiktiva staden Jarden. Samtliga karaktärer har 

genomgått ett stort trauma och serien handlar om deras sätt att hantera detta 

trauma. Jag gör min analys genom att först se hur religion uttrycks och sedan 

redogör jag för hur religiösa copingstrategier yttrar sig genom dessa uttryck. 

Målet är att utveckla förståelsen för religion i en populärkulturell kontext.  

1.2 Frågeställning 

Hur uttrycks religion i form av tron på en övernaturlighet eller religiösa fenomen i 

TV-adaptionen av The Leftovers i förhållande till teorin om banal religion? 

Hur uttrycks religion i form av tron på en övernaturlighet som coping i den fiktiva 

staden Jarden, Miracle? 

Vad fyller religiösa copingstrategier för funktion för de fiktiva karaktärerna i 

Jarden, Miracle? 

1.3 Avgränsning 

The Leftovers är en roman skriven av Tom Perotta. Bolaget HBO köpte 

rättigheterna att göra en tv-adaption av den boken. Den tv-adaptionen har tre 

säsonger och totalt 28 avsnitt. Det gör det till en omöjlighet att behandla tv-serien 

i sin helhet i omfånget av en C-uppsats. The Leftovers handlar om en händelse 

som liknar den bibliska uppryckelsen, religion förekommer i nästan varje avsnitt 

och ofta många gånger per avsnitt. Uppsatsen fokuserar på den fiktiva staden 

Jarden, Miracle vilken säsong två huvudsakligen utspelar sig i. Staden är en av de 

få platserna, om inte den enda, där ingen försvinner från jorden. Invånarna 

använder ofta religiösa inslag för att förstå varför de blev skonade. Människor 

från världens alla hörn vallfärdar för att få vara en del av den numera stängda 

staden. Hela serien handlar om coping och copingstrategier folk använder för att 

hantera stressen av att 2% av jordens befolkning en dag försvann. Uppsatsen 

begränsas till coping som är kopplat till religion och behandlar inte andra typer av 

copingstrategier. Jag har valt att studera tv-serien istället för boken eftersom den 

är av större intresse för mig och jag tror att den blir lättare att analysera utifrån ett 

religionsvetenskapligt perspektiv. Det finns element i tv-serien som inte finns i 

boken vilket ger en djupare analys. Den som konsumerar visuell media i den här 

formen får både en visuell och auditiv upplevelse. Det gör det lättare att uppfatta 

var karaktärerna befinner sig, hur de känner sig och exakt i vilken kontext de 

finner sig i. Två exempel är att karaktären Matt Jamison spelar en större roll i tv-

serien, han är en pastor och utökar mitt material avsevärt. Samt att när de mystiska 

jordbävningarna eller The Sudden Departure behandlas utan att någon explicit 

nämner dem spelas en speciell bakgrundsmusik för att fånga tittarens 

uppmärksamhet.  Episoderna som analyseras är 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 och 10. De 

episoderna utspelar sig i Jarden, delarna som utspelar sig utanför staden har sållats 

bort för att kondensera materialet.  
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1.4 Forskningsgenomgång 

I genomgången av tidigare forskning fokuserar jag på forskning som behandlar 

studier av tv-seriers påverkan, religiös coping och religion och populärkultur. För 

att hitta forskning har jag sökt på orden religion, coping, television, populärkultur, 

tv-series och media i olika konstellationer med varandra på databaser som DiVA, 

Wiley, JSTOR, EBSCOhost, ATLA och APA PsycNet. Sökningarna är gjorda 

2019-12-5 och 2019-12-10. Till exempel ger sökningen popular culture + coping 

19889 träffar på JSTOR och populärkultur + religion på DiVA ger 1616 träffar. 

Totalt med alla sökningar har jag fått hundratusentals träffar. Jag har läst genom 

abstracts och hela studier och valt ut några som är relevanta för min studie. 

Studier har inkluderats eller exkluderats beroende på innehåll, omfånget av min 

uppsats och tillgänglighet. På grund av omfånget används till exempel inte all 

forskning inom coping och religion, därför har jag valt en studie och en bok vilka 

är relaterade till min frågeställning. Kan jag av någon anledning inte läsa 

forskning på grund av restriktioner som att Uppsala Universitet inte har tillgång 

till den databasen har den exkluderats eftersom jag inte kan läsa den i sin helhet.  

 

1.4.1 TV-seriers påverkan  

DeVaux (2017) forskade på hur tv-serier kan användas för att hjälpa barn och 

unga tonåringar att hantera stress efter trauma. Han konstaterar att det finns serier 

anpassade för barn mellan 2-4 år vilken har en uttalad mening. De är inte bara 

underhållande utan fyller en pedagogisk funktion för att utveckla copingmetoder 

som kan hjälpa barn att hantera sina egna känslor (DeVaux 2017, s. 8). I sin studie 

undersöker han hur tv-serier också kan användas av människor i yngre tonåren för 

att lära sig hantera livet när de ställs inför traumatiska situationer eller 

samveteskonflikter. Även fast de inte har en uttalat pedagogisk mening kan 

situationer och hur karaktärerna i serien hanterar dessa hjälpa unga tonåringar att 

skapa egna metoder för att hantera situationer i sitt egna liv (DeVaux 2017, s. 6-

9). För att göra denna studie har han använt sig av en innehållsanalys av Avatar: 

The Last Airbender och Steven Universe. Dessa serier hanterar situationer som 

närståendes bortgång och krishantering vid traumatiska händelser. DeVaux (2017) 

menar att om en får se hur karaktärerna i serierna behandlar de olika situationerna 

kan det vara hjälpsamt för unga tonåringar på samma sätt som Sesame Street är 

för barn i yngre åldrar. 

 

Krongard och Tsay-Vogel (2019) studie analyserar hur strecktittande på tv-serier 

med våldsamma inslag påverkar människors uppfattning av samhället. De 

analyserar två studier utifrån teorin om en konsumerar en stor mängd av en viss 

typ av media så kan den sedan spegla vilket perspektiv en har på sin omgivning. 

Den ena studien behandlade vilka olika typer av personer utifrån etnicitet och kön 

som blir utsatta för eller begår brott i tv-serier. Samt hur många gånger per timme 

våldsamma situationer uppkom och om de var moraliskt rättfärdigade av 

karaktärerna som utförde dem. Studie nummer två undersökte hur människor som 

ofta sträckkollar tv-serier tenderar att ha en sämre syn på världen. Studien gjordes 

på 366 personer mellan 19-25 bosatta i nordöstra USA. De kom med sin studie 

fram till att folk som sträckkollar på tv-serier oftare ser på andra människor som 

mindre altruistiska.  
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1.4.2 Religiös coping 

Pargament (1997) studerar religiös coping, hans bok omfattar många olika studier 

med personer från hela världen. Den beskriver och studerar hur människor 

använder copingmekanismer för att komma över naturkatastrofer, terrordåd och 

personliga kriser som sjukdom eller dålig socioekonomisk situation. Hans studier 

är gjorda världen över. En studie innefattade 340 muslimer levandes över hela 

världen. Där kom han fram till att muslimer tenderar oftare att se deras Gud som 

en bestraffande Gud än vad kristna gör. Pargament genomförde en enkätstudie 

med över 2700 aktiva presbyterianer levande i USA för att ta reda på deras 

relation till religiös coping. Den undersöktes hierarkin mellan präster, 

församlingsäldste och medlemmar.  Resultatet visade att om individen står lägre i 

hierarkin har den en mer negativ inställning till Gud och vad Gud kunde göra för 

att underlätta stressen i livet. Hans studier i boken The psychology of religion and 

coping visar att uppemot 70% använder sig av religiös coping vid förlust av en 

närstående eller när en känner sig hotad. Under en studie med fokus på studenter 

på college visade det sig att de inte använde religion som en copingstrategi i 

samma utsträckning som andra. Pargament menar då att människor ur olika 

grupper använder coping i olika grad, ungdomar har mindre tendens till att 

använda religion som en coping-strategi medan äldre gör det oftare. 

 

Abu-Raiya med Pargament (2015) fortsätter och identifierar att dessa grupper inte 

bara handlar om ålder. Det finns olika förutsättningar som avgör om religiös 

coping används hellre än andra typer. Efter terrorattacken på The Twin Towers 

2001 så vände sig hela 90% av amerikanerna till religion. De använde en  

enkätstudie och fick tillräckligt många svar för att representera en nationell 

amerikansk standard. Den riktade sig mot personer som hanterade eller har 

hanterat någon typ av stor livskris. De identifierade sex stycken huvudfaktorer till 

varför en väljer religiös coping: låg socioekonomisk status, kvinnor tenderar att 

välja det i större utsträckning än män, äldre personer, djupt troende, de som 

upplevt ett liv fullt av trauman och eller genomgått flera kriser (Abu-Raiya och 

Pargament 2015, s. 25).  

1.4.3 Religion och populärkultur 

2005 skrev Bruce Forbes om hur representationen av religion i populärkultur har 

en inverkan på religiositet. Han menar religion genom populärkultur kan angripa 

viktiga diskussioner. Forbes presenterar fyra förhållanden mellan religion och 

populärkultur: religion i populärkultur, populärkultur i religion, populärkultur som 

religion och till sist religion och populärkultur i dialog med varandra (Forbes 

2005, s. 10). Den här studien behandlar religion i populärkultur. 

 

Possamai (2009) skriver att religion kan användas av populärkulturen och vice 

versa. Religionen sätter ramar för populärkulturen som den behöver arbeta efter. 

Populärkulturen kan sedan använda religion för att skapa egna typer av 

religiositet. Alltifrån stora rörelser som the Church of Satan som är inspirerat av 

H.P Lovecrafts verk och mindre jedi-religioner (Possamai 2009, s. 31-32).  

 

Wiktorin (2011) och Possamai (2009) närmar sig varandra i sina diskussioner om 

religion och populärkultur. Religion kan användas i populärkulturens tjänst och 
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populärkulturen kan användas i religionens tjänst. Populärkultur som används i 

religionens tjänst sprider ett religiöst budskap och försöker nå ut till massorna 

genom populärkulturen, exempel på det är Mel Gibsons Passion of the Christ. 

Religion som används i populärkulturens tjänst är således tvärtom, här används 

teman och fenomen från religionen för att göra populärkulturen lättare att relatera 

till. En kan se buddhistiska budskap och något som liknar en övergång till nirvana 

i Wachowski systrarnas The Matrix och i The Leftovers finns kopplingar till 

uppryckelsen.  

 

Söderman (2017) studie om religiösa inslag i Star Wars analyserar hur religion 

kan vara närvarande i populärkultur och hur den visar sig i element som är direkt 

fiktiva. För att göra det analyseras begreppet Kraften genom en hermeneutisk teori 

och hur tron på Kraften som något transcendent kan identifieras som religion. 

 

Gordon Lynch (2005) skriver om vikten av att analysera relationen mellan 

populärkultur och religion. Han är intresserad av skönlitteratur, denna studie är 

baserad på visuell media som är i sig baserad på skönlitteratur. Lynch visar att 

genom att studera relationen kan det bidra till social, personlig och kulturell 

utveckling genom att förstå verket i sin samtid (Lynch 2005, s. 21-24). 

 

Malm (2018) analyserar den religiösa symboliken och den religiöst motiverade 

könsmaktsordningen i Margaret Atwoods The Handmaid’s tale. Med 

innehållsanalys visar han att Atwood använder sig av religiösa inslag och 

symbolik i sin berättelse. Han identifierar flertalet framförallt kristna symboler. 

Genom dessa upprätthåller Atwood könsmaktsordningen i den fiktiva världen 

Gilead.  

 

Forskningen som presenteras i början av genomgången visar att tv-serier kan 

påverka människor utan att ha det syftet. Populärkultur kan användas för att öppna 

diskussioner kring viktiga ämnen och studierna av DeVaux (2017) och Krongard 

och Tsay-Vogel (2019) är exempel på det. Båda diskuterar händelser i tv-serier 

och hur det påverkar konsumenten. Det leder mig in på ämnet populärkultur och 

religion. Forskningen visar relationen mellan religion och populärkultur och hur 

den kan uttrycka sig på olika sätt. Bland annat visar Malm (2018) hur religion 

används för att upprätthålla en könsmaktsordning och Possamai (2015) förklarar 

hur religion och populärkultur kan använda sig av varandra för att skapa ramverk. 

De visar att religion kommer till uttryck inom populärkultur på olika sätt och att 

det är värt att analysera i kontext av varandra. Min första frågeställning är hur 

religion kommer till uttryck i The Leftovers. Frågeställning två och tre är hur 

dessa uttryck kan användas som copingstrategi och vilken funktion de fyller. 

Forskningen gjord av Pargament (1997) och Abu-Raiya och Pargament (2015) 

gällande religion och coping visar vilka typer av människor som tenderar att 

använda religion som en copingstrategi och vilken inställning olika människor har 

till Gud. Tyvärr hittades ingen forskning kring religion, populärkultur och coping 

alla i samspel med varandra, annars hade den också presenterats.  
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1.5 Material 

Nedan följer en presentation av materialet som analyseras. Jag förklarar först 

bakgrunden till vad som analyseras och går sedan igenom delarna av säsong två 

som denna studie behandlar. Min studie behandlar händelserna i säsong två men 

för att ge en helhetsbild av materialet presenteras även boken ytterst lite och 

säsong ett. 

 

The Leftovers en bok av Tom Perotta från 2011. Den handlar om The Sudden 

Departure för bort en del av världens befolkning, ingen vet vart och de är spårlöst 

försvunna. Den utspelar sig i den amerikanska staden Mapleton, Ohio och 

fokuserar på familjen Garvey.  

 

2014 släppte HBO en tv-adaption. Den kom totalt i tre säsonger där första 

säsongen behandlar händelserna i boken. Seriens första säsong handlar 

huvudsakligen om familjen Garvey men tar också in Nora Durst och Matt 

Jamison. Seriens karaktärer har ändrade yrken och serien är anpassad för att 

fungera till visuell media istället för skönlitteratur. The Sudden Departure sker 

och 2% av jordens befolkning försvinner. Vi följer familjen Garvey, Nora Durst 

och Matt Jamison och deras liv i Mapleton. Efter händelsen försöker majoriteten 

av invånarna i världen att gå tillbaka till hur allt var förut med undantag för The 

Guilty Remnant, en sekt vars uppgift är att påminna världen om vad som hände. 

De har olika falanger världen över. De klär sig i vitt, kedjeröker och har svurit en 

tystnadsed och kommunicerar via lappar. I den sekten har Laurie Garvey gått med 

i, gift med antagonisten Kevin Garvey. Nora Durst jobbar för Department of 

Sudden Departures (DSD), en statlig organisation som undersöker The Sudden 

Departure. Nora blev själv av med make och två barn. Matt Jamison är Noras bror 

och är pastor i en lokal församling, han tar hand om sin fru Mary Jamison som är i 

koma.  

 

Tillsammans flyttar de i säsong två till Jarden, Miracle. I Jarden försvann ingen 

och staden fick stämpeln som skonad. Då bodde det 9261 personer i staden och nu 

håller de siffran på exakt det numret. Det är den enda platsen på jorden där ingen 

försvann. Här får vi utöver karaktärerna från säsong ett följa familjen Murphy 

som bor grannar med Kevin och Nora. Kevin och Nora är numera ett par och 

flyttar till Jarden tillsammans. Familjen Murphy är John, Erika, Evie, Michael och 

Virgil Murphy, de är födda och uppväxta i Jarden. I början av säsongen försvinner 

tre personer i tonårsåldern, en av de är Evie Murphy. Det visar sig att de gick med 

i The Guilty Remnant. Livet i Jarden kändes falskt och som ett spel för galleriet. 

Till Jarden flyttar folk främst för att de tror att staden har någon helig kraft, Matt 

flyttar dit för att Mary ska vakna ur sin koma, Nora och Kevin flyttar dit för att fly 

från efterdyningarna av The Sudden Departure och tusentals med människor 

vallfärdar dit för att bo utanför i tältläger. Att köpa ett hus i staden kostar flera 

miljoner dollar och det är månaders väntetid bara för att komma in på besök. Det 

är något speciellt med Jarden. Konstiga saker händer titt som tätt, ofta kopplat till 

oförklarliga jordbävningar. Säsongen handlar i stort om hur huvudkaraktärerna 

hanterar The Sudden Departure, tonåringarnas försvinnande och livet i staden som 

Gud skonade. 
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Kapitel 2 Teori 

2.1 Centrala begrepp 

Här definieras religion, populärkultur och coping. Studien använder sig av 

Wiktorin (2011) för att definiera religion, Lindgren (2009) för att definiera 

populärkultur och  Lazarus (1984) för att definiera coping.  

 

Wiktorin (2011) presenterar en substantiell religionsdefinition och argumenterar 

för fördelarna i att ha en bred sådan. Den innefattar all tro och handlingar vilka 

riktar sig mot det suprahumana eller transcendenta. Det suprahumana kan också 

gestaltas av en levande varelse som till exempel en munk eller nunna som 

kanaliserar den suprahumana varelsen eller tillståndet, detta gäller även objekt 

som statyer (Wiktorin 2011, s. 14). 

 

Kritiken mot den substantiella religionsdefinition är att den kan tendera att bli för 

smal och inte innefatta tro som till exempel gudlös theravadabuddhism 

(Elfvendahl & Lindström 2013, s. 15). Detta är en simplifiering av Wiktorins 

(2011) modell av substantiell religionsdefinition. Han menar att det inte behöver 

finnas en traditionell Gud eller andligt väsen för att det ska klassas som religion. 

Det räcker att det finns en övernaturlighet eller suprahuman aspekt. Den behöver 

inte heller vara riktad mot en varelse utan kan också vara riktad mot en plats, ting 

eller ett tillstånd (Wiktorin 2011, s. 14). Jag tror att det är en fördel för mig att 

använda en substantiell religionsdefinition eftersom jag då kan inkludera 

fenomen, förhållanden och praktik som går utanför ramen av våra traditionella 

religioner.  Med den här definitionen ingår till exempel staden Jarden i den 

substantiella religionsdefinitionen. Värt att nämnas är att Wiktorins (2011) 

religionsdefinition kommer från en bok han skrev om religion och populärkultur i 

kontext av varandra. I den analyserar han olika populärkulturella fenomen som 

magin i Harry Potter och alven Galadriel från Tolkiens Sagan om ringen.  

 

Enligt Lindgren (2009) är populärkultur ”en kultur som är riktad till – och 

används och konsumeras av – den breda allmänheten i sitt vardagsliv” (Lindgren 

2009, s. 18). För att konkretisera används fyra grundprinciper för att förklara 

populärkultur: 

 

1. Kommersiell – Den har en ekonomisk övervägning och står till svars till någon 

typ av marknad och är producerad för att konsumeras. 

2. Lättillgänglig – Den bygger på förhållandevis enkla föreställningar av 

vardagsnära skeenden, vilket gör den tillgänglig och lättförståelig för en stor 

grupp människor. 

3. Den ska inte vara intelligent krävande – en behöver inte ha en förförståelse 

innan den konsumeras. 
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4. Folklig – den ger personer vad de vill ha och återspeglar deras behov och 

önskningar (Lindgren 2009, s. 46). 

 

Richard Lazarus (1984) menar att coping är människans förmåga att hantera stress 

och trauma. Det är viljan att fortsätta utan att ge upp. Han skriver att det finns 

olika sätt att möta sin stress, genom att acceptera, tolerera eller undvika 

problemen. Coping handlar om att personen hjälper sig själv att hantera yttre eller 

inre påfrestningar som överstiger personens kognitiva resurser. Har en inga 

copingstrategier leder det ofta till psykiska ohälsa eller stressrelaterade problem 

(Lazarus & Folkman 1984, s. 142). Den här studien använder sig av Pargaments 

(1997) copingteori vilken baseras på Lazarus definition av coping.  

 

2.2.1 Presentation av teori 

Denna uppsats använder Stig Hjarvards medialiseringsteori för att förklara medias 

roll i hur religion och populärkultur samverkar med varandra, samt Kenneth 

Pargaments copingteori för att analysera hur karaktärerna använder religion för att 

hanterar stress.  

 

2.2.2 Medialiseringsteori 

Medialisering är ett begrepp med koppling till flera vetenskapliga fält. Den visar 

hur medier har ett konstant ökande inflytande och betydelse för samhället. 

Begreppet visar hur medier påverkar det kulturella fältet, forskning, utbildning 

och religion. Den har visat sig vara viktig för att förstå hur media kan forma 

samhället (Hjarvard 2012, s. 24). Värt att nämnas är att de olika fälten inte 

påverkas på samma sätt, medialiseringsteorin bygger på att de påverkas men inte 

nödvändigtvis likadant. Media har fått en ny plats i samhället, tidigare var media 

ett verktyg som användes utav olika verksamheter och sociala institutioner. Sedan 

dess har media blivit sin egna självständiga institution som verkar i sin egen 

vinning. Utvecklingen av public service har varit en bidragande faktor till en 

självständig medieinstitution som inte styrs av opinionsbildning. Media kan med 

det fungera som ett kommunikationsverktyg mellan privatpersoner och 

institutioner samt att privatpersoner verkande inom institutioner kan nå ut till sin 

målgrupp utan institutionens medverkan (Hjarvard 2012, s. 25).   

 

Medialisering av religion är inte ett uniformt begrepp på hur media formar 

religion. Den visar att media agerar inom olika fält av religion som redan verkar 

och formar religionen. Dessa kan vara till exempel individualisering och 

sekularisering (Hjarvard 2012, s. 26). Media delas upp inom tre olika kategorier 

för att förklara dess funktioner beroende på utformning eller vad de ämnar 

förmedla. De tre funktionerna är media som kanal, media som språk och media 

som miljö. Media som kanal berör kopplingen mellan privatpersoner och 

instiutioner eller politiker. Media blir mellanhanden och den som för fram 

informationen mellan parterna. Det medför att budskapet kan förändras till medias 

förfogande. Media har blivit en av huvudkällorna till information gällande 

religiösa problem. Inom journalistiken presenteras ofta religion i en sekulär 
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kontext med ett kritiskt förhållningssätt. I andra typer av medier används religiös 

ikonografi, religiösa fenomen och andra religiösa teman som narrativ, reklam eller 

underhållning. Media som språk förklarar hur media inte bara cirkulerar och 

förmedlar budskapet mellan de olika parterna utan också genom löpsedlar kan 

forma hur budskapet tas in. Som institution vill inte media predika till de som 

konsumerar, den letar efter uppmärksamhet och kan anpassa sig efter det 

kulturella landskapet. Media som språk tillåter religion att uttrycka sig på sätt som 

inte tidigare varit möjligt via bland annat populärkultur och annan kommersiell 

media. Sist är media som miljö, där fungerar media som en vägvisare med en 

social funktion att förmedla moraliska eller etiska pekpinnar. Den enar människor 

som förut inte hade någon kontakt genom till exempel supportergrupper och 

fandoms. Media har tagit över en roll som kyrkan tidigare hade i länder där 

kristendomen var dominant (Hjarvard 2012, s. 26-27). De här funktionerna 

påverkar religion till exempel hur texter framställs, praktiken, sociala relationer 

och den individuella trosuppfattningen. Media sätter villkor på hur religion får och 

kan se ut i ett modernt samhälle (Hjarvard 2012, s. 27).  

  

Tre ytterligare funktioner behandlar media och religion i samspel. De fokuserar på 

specifika typer av media och hur den agerar med religion, religiösa medier, 

religion och journalistik och banal religion. Religiösa medier är kontrollerade och 

agerar i uppgift av religiösa aktörer. Dessa hittas i de flesta typer av media, sociala 

medier, massmedia och även den personliga median till exempel din mobiltelefon. 

Här finns begreppet teleevangelism som handlar om hur media används för att 

predika till sina följare (Hjarvard 2012, s. 28-29). Religion och journalistik, hur 

religion rapporteras och porträtteras inom medier, framförallt nyheter eller medier 

som anses vara samhällsnyttiga. Här tas religion in i sfären av journalism och 

villkoren hos journalism. Den är faktabaserad och den som publicerar står till 

svars för det som skrivs (Hjarvard 2012, s. 31). Den tredje och sista kategorin är 

banal religion, fokuset i denna uppsats. Den undersöker hur religion används i 

populärkultur som spel, litteratur, musik, film och tv serier. Religionen får en 

funktion i en media som ska vara underhållande. Dessa medier tenderar att 

fokusera på aktörer, symboler eller religiösa problem. De använder dessa religiösa 

aspekter som underhållning eller problematisering. Dessa aspekter behöver i sig 

inte ha någon koppling till en verklig religion, det är funktionerna ur en religion 

som visar sig i en populärkulturell kontext. Skaparna av medien tar ett lösryckt 

religiöst fenomen eller en symbol ur sitt eget sammanhang och placerar den i en 

fiktiv värld, gärna tillsammans med andra orelaterade religiösa funktioner. Det 

skapar ett inflytande och ger konsumenten en aning om att det finns någon typ av 

religiös eller övernaturlig kontext att förhålla sig till i den fiktiva världen. 

Materialet taget ur sitt vanliga sammanhang och sedan satt i en fiktiv kontext är 

vad som är grunden till banal religion (Hjarvard 2012, s. 34-35). Banal religion 

kan visa sig på olika sätt, bland annat kan det vara genom magi i Harry Potter, 

medium som kan tala med döda, ideal att nå till upplysning och psykiska krafter. 

Dessa är exempel som är en del av en större berättelse men det är inte det som är 

fokuset i berättelsen utan fungerar som små påminnelser om någon typ av tro på 

det övernaturliga.  

 

Meningen med den här studien är att se hur religion används i ett 

underhållningssyfte. Religiösa segment, tagna ur sin kontext och sedan placerade i 

populärkultur. Intresset ligger i att göra en analys av relationen mellan religion 
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och populärkultur och hur tron på en transcendent varelse eller något typ av 

övernaturligt fenomen visar sig med koppling till Wiktorins (2011) definition av 

substantiell religion. 

2.2.3 Religion och coping 

Studien förhåller sig till Pargament (1997) copingteori. Coping handlar om hur 

individen hanterar stress eller trauma. Pargament tar Lazarus & Folkmans (1984) 

grundteori och använder den i religionspsykologisk kontext med fokus på hur 

individer använder religion som coping. Lazarus och Folkman menar att en 

behöver göra konstanta kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att 

kunna övervinna, gå förbi eller till och med förhindra inre och yttre krav som är 

för påfrestande för individen (Lazarus & Folkman 1984, s. 19). Individen har 

olika strategier för att möta påfrestningen. Pargament (1997) har med det i 

bagaget studerat hur individer använder religion som tillgång i svåra situationer. 

Han menar att religion är något som finns med i livets stora skeenden och om vi 

ska förstå individer och hur de fungerar i prekära situationer är det ett att måste ha 

i åtanke. Coping är enligt Pargament en pågående process ”…a search for signifi-

cance in ways related to the sacred” (Pargament 1997, s. 32). Religiositeten finns 

alltid hos den troende individen och kan inte stängas av och på efter egen vilja. 

Alla går genom svårigheter i livet, det kan vara dödsfall, ekonomisk kris, krig, 

sjukdom eller andra kriser och trauman. Religion blir här en resurs de kan 

använda för att hantera stressen av en sådan händelse. Pargament menar också att 

copingprocessen inte är sig lik i olika fall utan påverkas av situationen. Det finns 

ingen copingstrategi som fungerar i alla tillfällen utan det är något som är 

konstant i förändring beroende på omständigheterna (Pargament 1997, s. 90). 

Pargament använder åtta förhållningssätt till coping:  

 

1. Individen letar efter signifikans 

Signifikans eller mening handlar om känslor som associeras till värden som är 

viktiga. Signifikansen är även objekt orienterad och attraheras åt något eller någon 

vi bryr oss om. En  vänder sig till dessa objekt på grund av kultur och erfarenhet. 

Objekten kan vara psykologiska, materiella eller spirituella objekt (Pargament 

1997, s. 91-95).  

 

2. Individen värderar händelser efter dess signifikans 

Alla händelser har inte lika stor betydelse för individen och värderas inte lika 

högt. Många händelser i livet har inte sitt ursprung från tomma intet, de ingår i 

vardagen. Individen planerar sin vardag och i den finns det moment som är värda 

mer eller mindre. Sedan sätter den upp ramar för dessa händelser och därefter 

bestäms det hur viktiga de är. Vissa utmaningar och en viss typ av stress är 

oundviklig, nödvändig och välkommen av individen. Om fördelarna blir större 

eller lika stora som nackdelarna kan det vara värt att utsätta sig för den stressen 

(Pargament 1997, s. 95-99).  

 

3. Individen brukar ett orienteringssystem i copingprocessen 

För att hantera världen har alla ett orienteringssystem som hjälper en att hitta sin 

väg. Systemet innehåller värden, vanor, personlighet, trosuppfattningar och 
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relationer. Det fungerar som en resurs till en referensram som kan hjälpa med 

copingprocessen. (Pargament 1997, s. 99-104). 

 

4. Individen översätter sitt orienteringssystem till copingstrategier 

Individen använder sitt orienteringssystem av tidigare erfarenheter och bördor för 

att utforma sin egen copingstrategi för att överkomma en stressor. Även om 

orienteringssystemet finns där som en resurs så används det inte alltid och 

individen väljer något helt annat än vad som förväntas. Systemet är viktigt men 

inte avgörande för hur individen agerar (Pargament 1997, s. 105-106).  

 

5. Individen letar signifikans i coping och väljer strategi utefter om den bevarar 

eller förändrar situationen 

Det finns mekanismer som arbetar för att bevara signifikansen och för att förändra 

den. Individen vill använda mekanismer som bevarar eftersom förändring blir en 

till stressfaktor. Men ibland hjälper det inte och varken ens medel eller mål 

fungerar och då behövs det en förändring. Pargaments modell är i fyra steg, 

bibehållande, rekonstruktion, omvärdering och nyskapande. Bibehållande är en 

oförändrad process av både medel och mål, rekonstruktion är en förändring av 

medel men målet bibehålls, omvärdering så behålls medlen men målet förändras 

och nyskapande så förändras hela processen och både medel och mål till 

signifikansen förändras (Pargament 1997,  s. 106) 

 

6. Individen väljer den copingstrategi som är mest tilltalande 

En process för att välja den copingstrategi som ger högst vinst och minst förlust 

av signifikans (Pargament 1997, s. 114-116).  

 

7. Coping är bunden till den kulturella kontexten 

Den kulturella kontexten en individ befinner sig i formar valet av copingstrategi. 

Ingen situation är universell och allt behöver behandlas i sin egen kontext. Valet 

av copingstrategi är bunden till vilken kultur du är en del av. Kulturen påverkas av 

både plats, tid och andra förhållanden. Bara de senaste decennierna har kulturen 

utvecklats i en hög fart, med det har resurser och strategier för coping förändrats. 

(Pargament 1997,  s. 117-118).  

 

8. Coping utvärderas både som process och resultat 

Coping fungerar inte utan både process och resultat. För att nå ett resultat måste 

en också ha en fungerande process (Pargament 1997, s. 119).  

 

Signifikans är inte något statiskt Pargament (1997) använder en fyrfältsmodell där 

medel och mål bevaras eller förändras. Individen vill behålla signifikansen så 

statisk som möjligt men det är inte alltid möjligt. Med sin modell presenterar 

Pargament fyra kombinationer: 
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Figur 1. Pargaments (1997) fyrfältsmodell om bevarande eller förändrande 

mekanismer. 

 

          Bevarande av mål               Förändring av mål 

 

 Bevarande 

av medel 

 

 Förändring 

av medel 

 

 

Pargament (1997) presenterar tre olika copingstilar som är en kombination av 

individens resurser och trosuppfattning. Stilarna är självledande, uppskjutande och 

kollaborativ. En självledande stil är när individen har en stark tro på sin egen 

förmåga och den väger tyngre än ens religiösa uppfattningen. Dessa personer 

tenderar att ha god självkänsla och har en generell typ av kontroll i sina liv. 

Uppskjutande individer lägger större del av ansvaret på Gud eller annan 

trosuppfattning. Här väljer personen att istället förtrösta i att någon annan kommer 

att hjälpa dem och de har en större förtröstan i sin religiositet än den med 

självledande stil. Människor som väljer denna stil har oftare sämre självkänsla och 

visar intolerans mot människor som bryter mot ens uppfattningar av normer. 

Personer med en kollaborativ stil försöker i samband med sin trosuppfattning och 

gudsbild hantera stress och komma fram till något som kan hjälpa i situationen. 

Denna stil är likt den självledande kopplad till känslor av kontroll och god 

självkänsla.  

 

I denna studie använder jag Hjarvards teori om banal religion tillsammans med 

Pargaments teori om coping. Teorierna kompletterar varandra på ett sätt som 

fungerar bra för denna studie. Banal religion är en teori som hanterar religion 

inom populärkultur vilket gör den högst aktuell i denna studie. Med banal religion 

kan de religiösa uttrycken identifieras. Jag har modifierat teorin genom att också 

inkludera övergripande religiösa teman såsom kopplingen jag gör mellan Jarden 

och Edens trädgårdar. Teorin är nödvändig för att kunna identifiera religiösa 

uttryck utanför sin vanliga kontext och inte bara fokusera på traditionella uttryck 

av religion. Pargaments copingteori förklarar hur religion och coping hör ihop 

med varandra vilket är relaterat till min frågeställning. Med uttrycken från banal 

religion analyseras de genom copingteorin för att ta reda på hur karaktärerna 

använder sig av religion som copingstrategi. Copingteorin har inte modifierats.  

 

2.2.4 Arbetsmodell 

Den teoretiska delen av uppsatsen bygger på Hjarvards medialiseringsteori och 

Pargaments copingteori. Serien är genomsyrad av religiösa uttryck och det finns 

ingen specifik del som relaterar till en viss teori utan de är starkt 

sammankopplade. Premissen av serien är hur karaktärerna hanterar stressen av 

The Sudden Departure vilket i sig är ett lösryckt religiöst fenomen. Nästan alla 

religiösa inslag i serien har någon koppling till hur karaktärerna hanterar ett 

Bibehållande Omvärdering 

Rekonstruktion Nyskapande 
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trauma. För att kunna använda copingteorin till att analysera religiösa 

copingstrategier i The Leftovers behöver jag först identifiera hur religionen 

kommer till uttryck. Därför identifieras uttrycken med medialiseringsteorin och 

får en kontext och sedan analyseras dem med copingteorin. Syftet med studien är 

att undersöka religionen i serien och hur religion används som copingmetod. Det 

här gör jag genom att ta centrala begrepp ur teorierna och använda de som verktyg 

för min analys. Ur medialiseringsteorin använder jag banal religion och lösryckta 

religiösa fenomen eller symboler. För att identifiera dem används en substantiell 

religionsdefinition. Den presenteras i resultat och analys som en kategori men 

innefattar underkategorierna religiös praktik, religiösa fenomen och symboler. 

Religiös coping identifieras utifrån fyra centrala begrepp inom Pargaments teori, 

signifikans, orienteringssystem, stressorer och generell coping. Under resultat och 

analys presenteras arbetet under dessa fyra underkategorier. Det är fyra begrepp 

relaterade till individens formande av en copingstrategi.  
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Kapitel 3 Metod 

I detta kapitel presenteras val av metod och analysform. Det empiriska materialet 

kategoriseras och kodas efter teoriernas centrala begrepp. TV-serien analyseras 

med kvalitativ teoristyrd analys.  

 

3.1 Kvalitativ metod 

För att undersöka mitt material använder jag mig av kvalitativ metod. Malterud 

(2014) förklarar kvalitativa metoder i boken Kvalitativa metoder i medicinsk 

forskning som teorier vilka bygger på teorier om mänsklig erfarenhet och tolkning 

(Malterud 2014, s. 31). Det finns olika strategier när det kommer till att samla in, 

organisera och tolka textmaterial. Men målet är densamma oavsett strategi, 

Malterud menar att målet är ”...utforska meningsinnehållet i sociala och kulturella 

fenomen så som det upplevs av de involverade själva i deras naturliga 

sammanhang...” (Malterud 2014, s. 31). Med det kan kunskapen kring mänskliga 

erfarenheter, upplevelser, tankar, förväntningar, motiv och attityder utvecklas 

(Malterud 2014, s. 32). Denscombe (2000) skriver att kvalitativ forskning 

huvudsakligen görs när det finns ett beteendemönster som intresserar forskaren. 

Han menar att det finns fördelar med kvalitativa metoder eftersom den är 

förankrad i verkligheten eller i mitt fall en simulation av verkligheten. Ahrne och 

Svensson (2011) beskriver kvalitativ metod som en motsats till kvantitativ metod. 

Den växte fram som kritik och ett alternativ till kvantitativa metoder, den är 

menad att analysera information som är svårare att analysera med kvantitativa 

medel som statistik. Kvalitativa metoderna bygger på analyser av intervjuer, 

observationer, text eller visuell media (Ahrne & Svensson 2011, s. 11-12). 

Forskare kan närma sig och undersöka den sociala samvaron och samhällslivet på 

ett bättre sätt med en kvalitativ metod. Det blir lättare att ge normer och 

värderingar ett relevant sammanhang (Ahrne & Svensson 2011, s. 14). För att 

förklara processen av en kvalitativ studie använder Jan Trost sig en 

trestegsmodell. I den första fasen görs datainsamlingen, i fas två bearbetas 

och/eller analyseras den insamlade datan och i steg tre tolkas bearbetningen (Trost 

2012, s. 20). Negativa aspekter till kvalitativ forskning är att den anses vara för 

subjektiv. Forskarens osystematiska uppfattningar om vad som är relevant färgar 

forskningen (Bryman 2011, s. 269). Ytterligare kritik är att forskningen är svår att 

replikera. Kvantitativa studier innehåller klar data medan kvalitativ forskning är 

tolkningsbaserad. Det gör att forskning på samma material kan få olika resultat 

beroende på forskarens egna tolkning av materialet (Bryman 2011, s. 270). 

Forskningen görs ofta på ett mindre antal människor eller ett mindre material som 

en bok, intervjuer i ett bostadsområde eller i mitt fall en tv-serie. Det är svårt att 

säga att resultatet sen kan appliceras på samma sätt i en annan kontext. En 

forskning om fotbollssupportrar i Liverpool är möjligen inte representativ för 

fotbollssupportrar i Genoa (Bryman 2011, s. 270).  
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3.2 Forskarposition 

Det finns alltid en relation mellan forskaren och materialet, den kan vara mer eller 

mindre stark eller att det inte finns någon befintlig relation, det kallas 

forskarposition. Malterud (2014) menar att forskarens relation till materialet är 

viktigt att vara medveten om för att kunna vara så objektiv som möjligt. 

Forskarpositionen beror på förförståelsen hos forskaren innan den börjar sin 

forskning. Denna förförståelse grundas i forskarens erfarenheter, normer, 

teoretiska bakgrund, yrkesmässiga perspektiv och personliga relation till ämnet. 

Malterud gör liknelsen till en ryggsäck en bär med sig in i varje forskningsprojekt 

och denna ryggsäck fylls hela tiden på. Den här ryggsäcken påverkar sen hur 

forskaren närmar sig sin forskning i relation till teori, metoder och slutsats 

(Malterud, 2014, 48). Min forskarposition i relation till The Leftovers är att jag har 

hört om serien tidigare och fått den rekommenderad till mig på grund av mitt 

intresse för religion och valet att studera till ämneslärare i religion. Tidigare har 

jag sett serier producerade av HBO som Game of Thrones och Oz, det gjorde mig 

intresserad och ökade min motivation till att välja just det här ämnet och det här 

materialet. Jag har även en närstående släkting som har forskat inom coping fast 

ur en medicinsk kontext. Vi har innan bollat idéer och pratat om ämnet, det gjorde 

mig intresserad att ha den inriktningen. 

3.3 Urval 

The Leftovers är en bok på 355 sidor och tv-adaptionen sträcker sig upp emot 30 

timmar över tre säsonger. Det är omöjligt att i en studie av den här skalan 

analysera allt detta material. Urvalet ur själva källmaterialet är händelser 

centrerade kring platsen Jarden, Miracle som stora delar av tv-adaptionens andra 

säsong äger rum i. Därifrån används Hjarvards medialiseringsteori och 

Pargaments copingteori för att utvinna datan som analyseras. Inom 

medialiseringsteorin har jag valt att använda det som innefattar religiös praktik, 

religiösa fenomen och symbolspråk. För att underlätta kommer detta identifieras 

genom en substantiell religionsdefinition som definierad av Wiktorin (2011). 

Religiös praktik kan vara när någon riktar en handling mot något övernaturligt. 

Religiösa fenomen är när det finns en tydlig koppling till övernaturlighet eller 

något representerar en känd religiös händelse. Symbolspråket kan hittas i TV, i 

tidningar, byggnader, böcker och flyers. Fyra centrala begrepp inom Pargaments 

teori används, signifikans, orienteringssystemet, stressorer och generell coping. 

Signifikansen är när karaktärerna hanterar saker som är viktigt för dem och sedan 

utvärderas det beroende på om de behåller eller rekonstruerar medlen och målen 

inom signifikansen. För analys av orienteringssystemet används segment där 

karaktärerna behandlar existentiella frågor, värderingar, tidigare erfarenheter och 

kulturell kontext. Stress eller stressorer analyseras när karaktärer konfronteras av 

saker de tycker är påfrestande och skapat de fysisk eller psykiskt illamående. 

Coping analyseras när karaktärerna hanterar dessa stressorer eller andra 

stressmoment. I den kvalitativa forskningsprocessen är tolkningen en central del. 

Forskaren undersöker sitt material och ser mönster i materialet. Processen bakom 
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forskningen är vilka mönster forskaren kan identifiera och känna igen (Malterud 

2014, s. 47).  

3.4 Teoristyrd analys 

I korthet betyder teoristyrd analys att kategorierna inte skapas utav forskaren själv 

utan måste byggas på de teorierna som uppsatsen är utformad efter. Med hjälp av 

de teorier som används skapar forskaren kategorier efter centrala begreppen eller 

processerna i en teori. Teoristyrd analys förklaras som skapandet av en mall 

utifrån valda teorier. Materialet gås igenom och forskaren identifierar 

meningsbärande enheter och subkategorier. Meningsbärande enheter är när en 

karaktär använder religion som en copingstrategi eller ett religiöst fenomen 

identifieras. De placeras sedan in i de subkategori beroende på situationen. 

Kategorin signifikans innehåller subkategorierna bibehållande, rekonstruktion, 

omvärderande och nyskapande beroende på vilken process karaktären går genom 

när det gäller bibehållandet eller förändringen av medel och mål. Sen 

sammanfattas materialet och kondenseras ner till en relevant nivå där onödiga 

inslag som inte berör ämnet sorteras bort.  

 

Den här uppsatsen har deduktiv ansats. Malterud (2014) förklarar det deduktiva 

tillvägagångssättet som att forskaren använder kunskap ”Vi använder kunskap 

från en allmän nivå till att säga något om det enskilda fallet” (Malterud, 2014 s. 

209). En deduktiv ansats betyder att uppsatsen får en top-down modell där en 

utgår från existerande teorier och arbetar sig nedåt i sitt arbete utifrån teorierna för 

att hitta svar (Malterud, 2014 s. 2010). Det innebär att forskaren använder sig utav 

begrepp, modeller, processer och kategorier som går att identifiera inom ramarna 

av valda teorier. 

3.5 Trovärdighet 

Istället för att prata om reliabilitet använder Malterud (2014) begreppet 

trovärdighet eller engelskans credibility. Hon menar att det inte är min uppgift 

som forskare att visa hur sant materialet är. Målet är att visa att jag har övervägt 

hur giltiga mina fynd är och med det försöka visa vad det kan säga om något. 

Materialet i den här studien är tv-adaptionen av The Leftovers, alltså kan inte 

forskaren påverka hur materialet är utformat. Materialet är statiskt och kan inte 

förändras av utomstående påverkan. Däremot kan innehållstolkningen påverka 

resultatet av undersökningen, jag kan kolla igenom materialet flera gånger och 

efter varje gång hitta nya saker som påverkar min tolkning av innehållet.  

3.6 Validitet 

Validiteten i en uppsats är om den mäter det den avser att mäta. Malterud (2014) 

förklarar validitet inom kvalitativ forskning i boken Kvalitativa metoder inom 

medicinsk forskning. Det finns intern, extern, kommunikativ och pragmatisk 

validitet. En kan inte beröra alla dessa utan behöver välja vilken eller vilka som 

kommer att vara fokuset i sin forskning. Intern validitet betyder att en undersöker 

sitt material på ett sätt som ger en tillräckligt täckande bild, nyckelordet här är 
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relevans och vikten av att använda relevanta begrepp (Malterud 2014, s. 27). 

Extern validitet är hur överförbar ens forskning är. Om den kan användas i andra 

kontexter utanför sin egen har forskningen hög extern validitet, nyckelordet för 

extern validitet är kontext. Den externa validiteten är god om studien är överförbar 

(Malterud 2014, s. 27). Kommunikativ validitet är när en förmedlar sin 

forskningsprocess och sitt resultat. Att vara transparent i sin studie och visa för 

läsaren vad som försiggår bakom studien. Malterud (2014) menar att kunskap har 

begränsad giltighet och forskaren behöver förmedla sin process för att öka 

giltigheten, om inte alla förstår din undersökning och vad du har gjort för att få 

fram ditt resultat anses du ha misslyckats (Malterud 2014, s. 222). I denna studie 

kommer intern validitet vara i störst fokus, allt som tas upp ska vara relevant för 

denna undersökning. Det som tas upp ska ha koppling till någon av mina teorier 

och inte vandra utanför dess ramar. Jag har flertalet gånger tittat över mina teorier 

och material för att göra avvägningen om det är relevant för denna studie. Detta 

för att inte ta upp onödig information som kan leda till förvirring hos läsaren av 

studien. För att ge en heltäckande bild har jag valt att inte lämna något onämnt 

och allt som berör mina teorier finns med i mina resultat och analyser. Jag hoppas 

även att studien kan vara givande för andra studier inom ämnet religionsvetenskap 

och populärkultur.  

 

3.7 Analysmetod 

Innan min analys av materialet har jag tittat på hela tv-serien och fört anteckningar 

relaterat till mina valda teorier. Det gav ett helhetsperspektiv av materialet och 

hjälpte vid kondenseringen av information. Studien använder teoristyrd analys och 

texten sorteras efter förutbestämda kategorier. Från banal religion identifierar jag 

tre teman: religiös praktik, religiösa fenomen och religiösa symboler. För att 

identifiera teman används en substantiell religionsdefinition. Inom Pargaments 

copingteori identifierar jag fyra centrala teman: stressorer, signifikans, 

orienteringssystemet och generell coping. Materialet kollas på en gång till men 

kondenseras till delar som berör religion eller coping i största allmänhet. Sen 

kondenseras materialet ner ytterligare en gång och innehåll som inte är kopplat till 

berörda teorier sållas bort. I denna fas vill Malterud (2014) att varje rad av text 

ska gås igenom systematiskt för att hitta meningsbärande enheter, jag tolkar om 

detta till varje scen eftersom materialet är visuell media. Enheterna ska innehålla 

kunskap om det som undersöks. Kunskapen som letas efter ska kunna placeras in i 

någon av de förutbestämda kategorierna och en kodning uppstår. Att koda är att 

systematisera de meningsbärande enheterna. Jag skriver ner och märker de 

meningsbärande enheterna med en särskild markering beroende på vilken kategori 

de tillhör. Med hjälp av teorierna kodas de meningsbärande enheterna in i rätt 

kategori. Meningsbärande enheter är enheter vilka bär mening i relation till mina 

teorier. Kevin Garveys ockulta dödsritual är en meningsbärande enhet som går in 

under kategorin ”religiös praktik” som i sig är under temat ”religion”. Nedan 

presenteras två tabeller med exempel på kodningsschemat för både banal religion 

och religiösa copingstrategier. Jag kodade genom att titta på materialet flertalet 

gånger och utifrån mina teorier bilda kategorier och subkategorier. De 

meningsbärande enheterna samlades under huvudkoder och sen subkoder för att 

förstå mer exakt vad den meningsbärande enheten relaterade till. 
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Tabell 1. Kodningsschema för banal religion 

Tema Kategori Subkategori Huvudkod Subkod 

Religion Religiös 

praktik 

Ockultism Trosföreställning Dödsritual 

  Kristendom Bön eller sång 9261 

 Fenomen  The Sudden 

Departure 

Biblisk 

händelse 

  Övernaturlighet Jordbävningar Jarden 

 Symboler Kristendom Edens trädgårdar Jarden 

   Repent Tältläger 

 

 

Tabell 2. Kodningsschema för religiösa copingstrategier 

Tema Kategori Subkategori Huvudkod Subkod 

Coping Signifikans Rekonstruktion Trosföreställning Flytt till 

Jarden 

  Bibehållande Autencitet Jarden 

 Orienteringssystemet Ramfaktorer Tidigare 

erfarenheter 

Inställning 

till tro 

   Normer  

 Stressorer Övernaturlighet The Sudden 

Departure 

Maktlöshet 

   Mirakel  

 Generell coping Tro Stresshantering Skonad 

  Ockultism  Dödsritual 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1 Resultat och analys 

Här presenteras resultat och analys av min undersökning. Först visas hur religion 

medverkar i The Leftovers i relation till banal religion och en substantiell 

religionsdefinition. Sedan presenteras materialet utifrån religiös coping under 

kategorierna signifikans, orienteringssystemet, stressorer och generell coping.  

 

4.1.1 Religiös praktik, fenomen och symboler 

The Leftovers är fylld med lösryckta religiösa symboler som tagna från religiösa 

traditioner och sen placerade i en annan kontext. Serien behandlar The Sudden 

Departure, händelsen där 140 miljoner personer försvann utan någon förklaring. 

För att relatera till den används symboler eller fenomen som får tittaren att tänka 

på den händelsen.  

 

Min första analysfråga handlar om religiösa symboler och fenomen som yttrar sig 

i världen. Det som identifieras är framförallt kristen symbolik. Via händelser som 

The Sudden Departure, staden som helar en kvinna, återuppstående från de döda 

och behovet att sona för sina synder. Bibliska referenser till uppryckelsen, Jesus 

som helar de sjuka, Jesus återuppståndelse, Noahs ark, Job och Edens trädgårdar.  

 

The Sudden Departure genomsyrar hela The Leftovers. Serien handlar om hur de 

olika karaktärerna hanterar efterdyningarna av The Sudden Departure. En 

övernaturlig händelse som både i serien och i tittarens tanke är menad att referera 

till den bibliska uppryckelsen. Det är inte specifikt uppryckelsen som menas 

eftersom människor ur världens alla hörn och med olika religiösa tillhörigheter 

och bakgrunder blir uppryckta. Ordet uppryckelsen eller den engelska 

översättningen the Rapture nämns inte i bibeln uttryckligen men är ett 

samlingsord för delar ur Matteusevangeliet, Första Tessalonikerbrevet, Första 

Korintierbrevet och Uppenbarelseboken.  

 

Och han skall sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, och 

de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens 

ena gräns till den andra. (Matt, 24:31). 

 

Då är två män ute på åkern; den ene tas med och den andre lämnas 

kvar. Två kvinnor är vid kvarnen och mal; den ena tas med och den 

andra lämnas kvar. (Matt, 24:40-41). 
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Nora Durst förknippar The Sudden Departure med Noahs ark och berättelsen om 

att Noah tog med två av varje djur. Den tog inte med något extra utan bara precis 

vad den behövde.  

 

Jarden, Miracle staden där ingen försvann i The Sudden Departure, en stad 

förevigad som en helig plats där folk vallfärdar likt pilgrimer till Mekka. Av Erika 

Murphys icke namngivna mamma kallad The Jarden of Eden. 9261 personer 

bodde i staden och så många ska det bo i staden. Om någon flyttar ut tas någon 

annan in. Utanför staden finns tältläger fullt av människor som vill ta del av 

miraklet och saligheten som platsen har att erbjuda. Människorna som bor i staden 

sjunger sånger och ber böner där staden benämns som en helig plats på jorden. 

Citatet är en sång som sjungs av kören i gymnasiet i staden och under det de 

avslutande raderna efter predikan i stadens församling. När staden tillsammans 

ger sig ut i skogen för att leta efter de försvunna flickorna står delar av 

församlingen i skogen och säger bönen innan de ger sig av. Som för att försäkra 

sig om att i Jarden kan ingen försvinna av onaturliga händelser, de är skonade. 

 

Broken hearts and shattered lives like wreckage on the ground. The 

memories of those poor souls who were lost but never found. They 

shook their fists and cursed the skies demanding explanations. No 

answers came no soothing words just silence and frustration. But in 

Jarden town, the sun shone bright a miracle. The light poured of 

love poured down, it’s a miracle. Our hearts are pure, we knew for 

sure a miracle. That God had spared our town (The Leftovers, 

S2E1). 

 

We are the 9261. 

We are spared. 

All: We are spared. 

And for that we are grateful. 

All: Amen 

(The Leftovers, S2E1, E4). 

 

Säsongen börjar med att en kvinna för längesen är med om ett jordskalv och under 

detta påskyndas hennes graviditet och hon föder ett barn. Ingen förklaring ges till 

detta utan bilden panoreras sedan över till nutiden och en pojke cyklar förbi en 

inglasad spricka i marken. Det sägs inte explicit att de två händelserna är 

relaterade men en förstår att den här sprickan är inte där av naturlig anledning. 

Jordbävningarna fortsätter kontinuerligt under säsongens gång och varje gång ett 

skalv kommer  har något oförklarligt skett. Första gången det sker i nutida kontext 

när antagonisten Kevin och hans sambo Nora flyttar in i Jarden så försvinner 

grannflickan och två av hennes vänner spårlöst bort.  

 

På torget står en man högt uppe på en hög pelare, där har han stått sedan dagen av 

The Sudden Departure. Genom att göra samma saker som de gjorde under The 

Sudden Departure hoppas de kunna hålla staden skonad. En kvinna som tog 

bröllopsfoto den dagen klär sig nu i sin klänning varje dag och poserar på samma 

sätt och en man som skar halsen av en get inne på ett café gör det nu varje dag. 

Han var menad att bli arresterad men blev frisläppt så han kunde fortsätta göra det 
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varje dag eftersom att allt som hände den dagen var heligt och skulle förbli så. De 

tror att något skyddar de genom att repetera den dagen om och om igen. 

 

Mirakel händer i Miracle, pastor Matt Jamison flyttar till staden efter han har hört 

att ingen har försvunnit därifrån. Han flyttar till staden med sin fru som sitter i 

rullstol och befinner sig i koma. När Matt tar med sig Mary till Jarden vaknar hon 

under deras första natt där. Hon reser sig ur stolen som om ingenting har hänt. 

Matt och Mary har samlag med varandra och hon blir gravid. Nästa morgon är 

hon återigen i koma. Ingen tror Matt när han säger vad som har hänt och han blir 

utvisad ur staden, de tror att han våldtagit sin fru. I tullen på väg in i staden precis 

innan han blir utvisad sitter en man och ber. Han kollar Matt i ögonen och säger 

att pojken kommer dö, om hon inte får komma tillbaka in så kommer pojken att 

dö. Mannen kan omöjligt ha vetat om deras situation, något som inte finns där 

pratar med honom. Matt lyckas övertyga familjen Garvey att ta hand om Mary. 

Senare vaknar Mary upp igen efter en jordbävning och den här gången stannar 

hon vaken. Matt är övertygad om att det är för att hon varit inom stadens gränser 

och tvingar henne att stanna där. Det här anspelar på flera religiösa fenomen, 

stadens förmåga att hela Mary liknas till Jesus helande av den lama mannen i 

Kafarnaum (Matt, 9:6). Staden har likt Jesus möjlighet att utföra mirakel.  

 

En fågel begraven i en låda ute i skogen är fortfarande i liv. Ovanför står en 

förvånad Erika Murphy som begravt fågeln och väntar att den ska vara död. Men 

fågeln har överlevt sitt test och är fortfarande i liv, något är speciellt med marken 

den är begravd i. Det här händer samma kväll som flickorna försvinner från staden 

under en jordbävning och Erika är säker på att det finns ett samband. Hon 

fortsätter under kommande veckor att begrava en fågel på samma ställe men 

ingenting händer. Det här kommer från något Erikas mamma sa till henne som 

liten. Gud valde ut Jarden, han pekade på en bit land och sa att här ligger the 

Jarden of Eden. Erika trodde inte på henne men hon hade ett sätt att bevisa det på. 

Begrav en fågel i tre dagar under jorden, gå tillbaka och du ska se att den 

fortfarande lever. Staden har en liknelse till Edens trädgårdar och det förklarar 

några av de mirakel som sker. Tillsammans med The Guilty Remnants intagande 

av staden blir det fallet av Edens trädgårdar. 

 

Virgril Murphy, ett medium som bor ute i en husvagn kan genom att bara kolla på 

människor se vad som är fel med dem. När han träffar Nora för första gången efter 

jordskalvet uttrycker han sin sorg över vad som har hänt henne. På samma sätt så 

känner han Kevins varelse Patti, han vet när hon är närvarande och hur han ska bli 

av med henne. Genom en ritual där en dör, besegrar varelsen i efterlivet och sen 

vaknar upp igen, då är den borta för alltid. Kevin efterliknar det hela till processen 

av en exorcism men Virgil skrattar bara åt honom och säger att folk litar för 

mycket på vad de ser på tv. Efter ritualen vaknar Kevin från de döda efter att ha 

besegrat Patti i efterlivet. Tittaren får en aning om att det finns ett efterliv, en 

himmel och ett helvete. Livet slutar inte bara för att en dör.  

 

Utanför stadens gränser finns tältläger med människor som väntar på att få 

komma in i staden. Ovanpå en husvagn står en man fastspänd med huvud och 

armar i en attrapp av trä, folk kastar skräp och rutten frukt och ovanför står det 

engelska order repent. Likt Jesus gick med korset i Golgata och dog för sina 

synder behöver även människan straffas för sina. Matt vill genast fria honom från 
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husvagnen men får då veta att för att göra det måste han ta platsen själv och väljer 

att inte göra det.  

 

I seriens första avsnitt försvinner tre tonåringar bort staden. De lämnar staden 

självmant för att gå med i sekten The Guilty Remnant. Sekten invaderar staden 

med det simplaste av anfall, de går alla in samtidigt. Det finns inte en chans att 

staden kan hålla tillbaka alla samtidigt. Jarden faller under trycket av människor 

som vandrar över stadens gränser. I Jarden fanns det ingen som försvann, ingen 

aktiv falang av The Guilty Remnant och inget som kunde påminna dem om The 

Sudden Departure. Det här är en metafor för fallet av Edens trädgårdar. The 

Guilty Remnant fungerar som ormen i bibeln som lockar Eva att äta av 

kunskapens äpple. Kunskapens äpple är påminnelsen om The Sudden Departure 

och att ingen är skonad, inte ens en stad där ingen försvann. Eva är de tre 

tonåringarna som lämnade sin familj för att gå med i sekten och bet i äpplet. Hela 

säsongen börjar i en fridfull stad liknad till Edens trädgårdar via smeknamnet The 

Jarden of Eden och kulminerar i trädgårdarnas fall. 

4.1.2 Religion och coping 

Pargament (1997) menar att religiös coping är att hitta signifikans i det sakrala. 

Detta har tolkats och blivit uppdelat i fyra kategorier. 

4.1.3 Signifikans 

Signifikans är associerat till viktiga värden. Den beskriver känslor, saker och ting 

som är viktiga för individen. Pargament (1997) säger att en söker signifikans 

genom en förändrande eller en bevarande form. Resultatet och analysen 

presenteras efter fyrfältsmodellen.  

 

Bibehållande: 

 

Matt går genom en bibehållande process när han ifrågasätter varför det inte finns 

en större bro in i staden. Han tänker att det skulle vara lättare om de utökade 

möjligheterna för passager in och ut ur staden. Ganska snabbt ändrar han sig och 

kommer fram till att om det hade varit lättare att ta sig in och ut hade staden 

förlorat sin autenticitet. Den är beroende på att det bara är 9261 fasta invånare i 

staden och det är den del av dess magi. Signifikansen bibehålls och medel och 

målen densamma som tidigare. Medlen är fortfarande att bo i staden med 9261 

personer och det får inte finnas fler människor där än så och målet är att hans fru 

ska vakna upp ur sin koma igen.  

 

Omvärdering: 

 

Ingenstans i serien går någon genom processen omvärdering i koppling till 

religiös coping.  

 

Rekonstruktion:  
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Matts val att flytta till Jarden är en rekonstruktion. När han hörde att Jarden var ett 

plats för mirakel begav han sig dit direkt och medlen för hans mål är förändrade. 

Tidigare medel för att Mary skulle vakna ur sin koma var att be till Gud och ha en 

stark tro på att om en håller fast i sin tro kommer allt att lösa sig. Matt liknar sig 

själv med den bibliska personen Job. Job genomled trauman genom hela sitt liv 

men förlorade aldrig tron på Gud och till slut fick Job ett liv rikare än vad det var 

innan saker börjar fallera (Job, 1:1-42:17).  Målet var att Mary skulle vakna och 

livet återgå till det vanliga. Hans nya medel blir således att flytta till staden som 

Gud skonade och inte fullt ut lita på att enbart tro och hängivenhet kunde bota 

Mary.  

 

Well, i’m a man of faith. But when I heard about this place, when I 

heard what happened here, I’d be lying if I told you I understood it. 

But I understand it now.- Reverend Matt Jamison (The Leftovers, 

S2E1). 

 

Kevin, Nora, Jill och Lily flyttar också till Jarden, för att komma fram till det 

beslutet går de genom en rekonstruktion. Medel och mål var att fortsätta leva sina 

vanliga liv till största möjliga mån och nå målet att bli en vanlig familj igen. När 

de inser att det inte fungerar och hela deras värld slås i spillror nästan vardagligen 

väljer de att flytta till Jarden. Familjen ändrar sina medel, vilket var att stanna 

kvar och leva som vanligt till att packa ihop sina saker och flytta till Jarden. Där 

vill de leva som en vanlig familj igen och inte plågas av det som en gång varit. 

Där förändras medlen men målen bibehålls. Men detta är självklart inte 

oproblematiskt och kort efter de flyttade in började saker hända vilket gjorde den 

idylliska staden till en plats fylld av oro och svårigheter.   

 

Is this place real? … One of the only reasons we chose this place 

was because you said it’s special. You told us we would feel safe 

here. Now I’m waking up to fucking earthquakes and missing teen-

agers – Nora Durst (The Leftovers, S2E4). 

 

Matt går genom processen rekonstruktion efter han blivit utvisad från staden. För 

att få låna pengar staden är han tvungen att misshandla en annan man. Det går mot 

allt vad Matt står för, han är en pastor och har levt ett liv där våld är oacceptabelt. 

För att komma in i staden har han hela tiden gått den rätta vägen med tron att det 

är hans plats att vara. När han sedan blir utvisad förändras hans medel och han 

misshandlar en man så han kan låna pengar till att bli insmugglad. Målen 

bibehålls, de är fortfarande att få vara i staden som kan väcka hans fru från koma.  

 

Kevin går även han genom en rekonstruktion när han väljer att begå självmord 

och genomföra en dödsritual för att besegra Patti Levin i efterlivet. Målet är att 

hon ska försvinna eller åtminstone neutraliseras. Tidigare medel har varit att 

handklova fast sig i sängen på nätterna, total ignorera henne och försöka 

medicinera bort henne men ingenting fungerar. Hans nya medel  är att genomföra 

en dödsritual där han bekämpar sin motståndare i efterlivet. Han behöver ta sitt 

eget liv för att kunna kämpa mot sin demon i efterlivet och sen bli återfödd som 

segrare. Målet förblir densamma och han lyckas besegra Patti och behöver inte 

längre leva med henne i sitt huvud. 
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Nyskapande: 

 

De tre unga tonåringar som lämnar sina hem för att gå med i sekten The Guilty 

Remnant går genom processen nyskapande. Alla är födda i Jarden och befinner 

sig där under the Sudden Departure. Att gå med i en sekten The Guilty Remnant 

är en helomvändning där både medel och mål förändras. Medlen de tidigare hade 

var att leva sitt liv som vanligt och målen var att återgå till det vanliga. Medlen är 

nu att vara med i sekten The Guilty Remnant vilka har som utskrivet mål att få 

världen att känna igen, ingen ska få glömma The Sudden Departure och världen 

kommer aldrig att vara sig lik.  

4.1.4 Orienteringssystemet 

Orienteringssystemet är enligt Pargament (1997) resurserna en har för att hantera 

stressen och den är baserad på tidigare erfarenheter, värderingar, normer och ens 

kulturella kontext.  

 

Nora och Kevin använder sina orienteringssystem för att hantera stressen av vad 

som hänt. Eftersom orienteringssystemen inte är en copingmetod i sig utan en 

vägvisare för hur en person väljer copingmetod kan de ibland vara svårt att 

identifiera. Både Nora och Kevin väljer att flytta till Jarden och för att komma 

fram till det beslutet har de använt sina orienteringssystem. Både Kevin och Noras 

familjer slås sönder efter The Sudden Departure vilket ger en erfarenhet som 

påverkar deras beslut. De är uppvuxna i ett samhälle där alla vet allt om alla så 

inget kan gömmas från någon. Kevins pappa som är mentalt sjuk valde hela tiden 

att springa från sina problem istället för att möta dem. En liknelse görs mellan det 

och Kevins val att flytta från Mapleton. Flera olika ramfaktorer påverkar familjens 

beslut att lämna Mapleton, en avvikelse från orienteringssystemet är dock att de 

väljer att flytta till Jarden på grund av att staden är säker och skonad. Ingen av de 

har tidigare visat någon tendens på att vara religiöst intresserade och är snarare 

icke troende. Deras tillit till en högre makt är icke befintlig, vilket gör valet att 

flytta till något på grund av dess övernaturlighet till en avvikelse från bådas 

orienteringssystem.  

 

John får sina händer lästa av ett medium och förstår att något dåligt  kommer 

hända. Då brister han ut i en kavalkad av svordomar och förnekelse. Ateism 

räknas också till religiös coping eller snarare avsaknaden av den. Genom hans 

orienteringssystem vilket innefattar icke tro får det honom att reagera starkt på det 

som sägs. Hans orienteringssystem är baserat på tidigare erfarenheter och att 

mirakel inte kan hända i Miracle. Som barn blev han utsatt för sexuella övergrepp 

och hans förbrytare, hans egen far, bor fortfarande kvar i staden. Det är omöjligt 

att något bra som ett mirakel skulle kunna hända i staden där han blivit så sårad. 

John är själv inte troende så tron att något övernaturligt skulle kunna hända är för 

honom absurd. När Matt försöker förklara att hans fru Mary vaknade upp under 

deras första natt i Miracle vägrar John tro honom. Ingen människa blir helad i 

Jarden, Miracle. Det är en stad precis som alla andra. En vaknar inte ur sin koma 

bara för en natt, blir gravid och sen flyter tillbaka in i den. Han refererar till sin 

egen fru Erika och hennes hörselnedsättning, hon är fortfarande döv och blev inte 

helad i staden. Varför skulle Matts fru vara mer värd än Johns fru?  
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Johns son Michael tycker att de borde förlåta Johns far Virgil för det han har gjort 

hans argument är att alla som ber om förlåtelse borde få det. Virgil och Michael 

träffas ofta på kvällarna och ber tillsammans. Det som avgör att Michael tycker 

han ska bli förlåten är hans orienteringssystem, Michael är aktiv i kyrkan och 

genom de värderingar och normer han har fått därifrån tycker han att en kan sona 

sina brott oavsett vad det är. Michaels mor Erika säger att en man som honom inte 

kan förlåtas, det spelar ingen roll vem du ber till eller säger förlåt till. Men 

Michael är fast besluten, alla är värda att förlåtas för sina synder.  

 

Under signifikans står det om Matts val att misshandla en annan man. Hans val att 

misshandla den mannen och tvekan inför det visar en process som går genom 

orienteringssystemet. Han är en pastor, hans värderingar är att han aldrig skulle 

kunna skada en annan människa. Han börjar med att slå löst men det gills inte och 

han får inte sina pengar. Han börjar inse i vilken typ av kontext han befinner sig 

och gör en förändring där han förbiser sina tidigare erfarenheter som pastor. För 

att få komma in i staden, vilket är det absolut viktigaste, behöver han misshandla 

den här mannen. Det gör han och får pengarna i handen.  

 

4.1.5 Stressorer 

Stressorer är vad som sätter igång coping mekanismerna, det är när en blir utsatt 

för en psykiskt eller fysiskt obehaglig situation. 

 

I tidigare del nämns det att John får veta att han snart kommer vara med om något 

hemskt. Han blir märkbart psykiskt pressad av situationen och behöver komma på 

ett sätt att arbeta sig ur den. Efter att själv blivit utsatt för pedofili och andra 

hemskheter i sitt liv har han en cynisk vy på mirakel och att någon typ av 

övernaturlig händelse skulle ha skett där mediumet såg hans framtid är otänkbart. 

Det finns inget speciellt med den här staden och det är han säker på ”There’s no 

miracles in Miracle” – John Murphy (The Leftovers, S2E4). 

 

The Sudden Departure är en stressor för alla i serien. I staden Jarden är det inte ett 

lika stort problem eftersom här försvann ingen. Tidigare har jag nämnt 

jordskalven som dyker upp titt som tätt och att vid det första försvinner tre 

stycken tonåringar från staden. Nora som inte bodde i Jarden vid the Sudden 

Departure bor granne med en av dem och får höra familjen ropa ute på gatan efter 

sitt försvunna barn. Hon hittar inte Kevin i huset och får panik, river ner flyttlådor 

och går amok i det nya hemmet. Ringer 112 och skriker ”Did it happen again? ... 

are the people gone, are they fucking gone?” (The Leftovers S2E4).  

 

Patti Levin, en stressor för antagonisten Kevin. Patti är en person som begick 

självmord framför Kevin. Hon förföljer nu Kevin i hans undermedvetna och får 

honom att göra saker. Han pratar med sig själv, går i sömnen, försöker begå 

självmord, får plötsliga utbrott av ilska och isolerar sig själv från sin familj. Patti 

får Kevin att bli galen. Kevin tror det är en del av schizofrenin som går i familjen. 

Så är inte fallet, Patti finns på honom som en varelse han inte kan släppa av sig. 
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En varelse som ingen annan kan se men vid flertalet tillfällen skadar honom 

fysiskt via örfilar eller drag i bilratten.  

 

Kevin. I’m sorry I had to do that to you, but we just cannot go on 

with you treating me like I don’t exist. I do exist. I need you to talk to 

me. I just need you to talk to me! – Patti Levin (The Leftovers, S2, 

E2). 

 

Han blir mer och mer galen och utför saker mot sig själv för att bli av med henne. 

När han berättar för sin sambo Nora henne och inte riktigt vet vad han ska ta sig 

till så lämnar Nora honom. Han skriker på henne att han älskar sin familj och det 

finns inget han inte skulle göra för att den ska bli hel igen och vara precis som 

vanligt. Tillbaka får han bara frågan varför han då kände att det var okej att begå 

självmord. Patti påverkar Kevin både fysiskt och psykiskt men ingen kan se henne 

förutom Kevin.  

 

För Matt Jamison är den största stressoren inte The Sudden Departure. Han är 

upprörd och oförstående till varför hans fru Mary bara vaknade den där gången. 

Han tror att det är ett mirakel att hon ens kunde vakna och platsen de befinner sig 

på är något utöver det vanliga och där måste de stanna. Men varför skulle hon 

bara vara vaken i en kväll och en natt för att sen somna in igen. Ovetandet gör 

honom nästan galen men han försöker att lita på att Gud kommer att hjälpa 

honom. Han gör allting på samma sätt som det var den dagen hon vaknade, 

samma mat, likadana kläder, samma låt på radion och han går till samma platser.  

4.1.6 Generell coping 

Den generella copingen är när en hanterar stressorer utifrån olika strategier med 

religiös förankring. För att välja strategi säger Pargament (1997) att 

orienteringssystemet används och en överväger av om signifikansen kan bevaras 

eller behöver förändras.  

 

Människor vallfärdar över hela världen för att komma till Jarden, en coping 

mekanism för att hantera The Sudden Departure. De vill bevara hur det en gång 

var och beger sig därför till den enda kända platsen på jorden där ingen försvann. 

Väl på plats tackar de Gud och Jesus för att de äntligen är framme och köper 

souvenirer som provrör med åvatten och t-shirts som säger att de varit på plats i 

den räddade staden.  Detta är en strategi för att hantera ett stort trauma som hela 

världen har genomlidit. Alla har genomgått en förändring för att kunna fortsätta 

leva sina liv på ett sätt de är tillfreds med. 

 

De som bor i Miracle väljer ofta kyrkan som ett sätt att hantera The Sudden 

Departure. En får inte veta hur religiöst inriktad staden var innan händelsen men 

livet är nu centrerat kring kyrkan. När tonåringarna försvann blev det en delning, 

vissa valde att lägga sin tro och stresshantering ännu djupare i kyrkan genom att 

oftare befinna sig på mässor och delta starkare i församlingen medans andra valde 

alternativa metoder. Dessa alternativa metoder innefattar medium med 

dödsritualer eller en cynisk tro på religion. De väljer att hantera sin stress genom 

att aktivt välja bort religion. Alla dessa överväganden och strategier görs utifrån 



 30 

orienteringssystemet och signifikansen. När traumat av försvinnandet kom blev 

livet ifrågasatt och då letade människor efter ny signifikans eller förstärkte den de 

redan hade.  

 

Pastor Matt Jamison använder staden som copingmetod. Han tror att platsen i sig 

är speciell och bär på någon typ av makt där människor inte blir sjuka i samma 

utsträckning och de kan bli helade från sina krämpor. Matt lägger all förtjänst till 

Marys uppvaknande till staden och dess krafter. Den här staden är en plats för 

mirakel och om han kan få henne att vara där kommer allting till slut att bli bra. 

”But the one thing I’ve never wondered is, is it real? It’s real.” – Reverend Matt 

Jamison (The Leftovers, S2E4). När han blir utvisad från staden efter falska 

anklagelser om att våldtagit sin fru går han till tältlägret utanför. Där ser han 

mannen fastspänd i träattrappen och ber om att fria honom. Det enda sättet att fria 

någon är att ta dennes plats. När han blir frågad varför är svaret simpelt, det är 

hans tur nu, han behöver sona och med det bli återförenad med staden och sin fru. 

För att komma till den platsen används orienteringssystemet och signifikans för 

att hantera stressoren av utvisning och att separeras från sin fru. 

 

Erika hanterar stressen av sin dotters försvinnande genom att göra något som 

hennes farmor lärde henne. Hon gräver ner en fågel i en låda i tre dagar och sen 

går hon tillbaka till lådan och fågeln är fortfarande i liv. Det ska bevisa att staden 

hon bor i är speciell. Innan hon begraver fågeln har hon bestämt sig för att lämna 

sin man och önskar då att hennes barn kommer vara okej. Hon vet att Michael 

kommer klara sig men dottern Evie kommer ha det tuffare. Tre dagar senare går 

hon tillbaka och fågeln lever. Samma dag försvinner Evie spårlöst. Efter det 

fortsätter hon begrava fåglar men varje gång hon kommer tillbaka är fågeln död. 

Hon försöker hantera sin stress genom det här, hon tror att om hon en dag hittar en 

levande fågel i den där lådan kanske det betyder att hennes dotter kommer 

tillbaka. För på den dagen hon försvann så var också fågeln levande i lådan.  

 

Kevin hanterar sin stressor Patti Levin med att genomgå en dödsritual där han 

begår självmord för att hitta sin motståndare och döda henne för att bli fri. Han 

begår självmord genom att dricka ett glas gift och beger sig in i efterlivet för att 

hitta henne. Han vet att han måste göra något för att få bort henne ur sitt liv 

eftersom allt hon gör är att sprida smärta och hemskheter och väljer då att ta livet 

av sig i hopp om att sedan kunna återfödas utan att tyngas ner av Pattis närvaro.  

4.2 Slutsatser 

Min fråga om hur religion visar sig utifrån banal religion och lösryckta religiösa 

fenomen visar att det framförallt är kristna element som används. Detta är 

förståeligt eftersom serien behandlar ett fenomen tagen ur den kristna traditionen. 

Utöver de kristna kopplingarna finns även ockulta ritualer, medium som läser 

både via tankar eller genom handflator och invånarnas egna ritualer. De kristna 

elementen är både praktiska via bön, sång och späkelse och övernaturliga som 

återuppståndelse, demoner, Edens trädgårdar och uppryckelsen.. Säsong två är 

baserad på uppryckelsen men tar även in aspekten av Edens trädgårdar och 

kulminerar i sista avsnittet genom fallet av Edens trädgårdar.  
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Fråga nummer två är hur religiös coping uttrycks. Flera religiösa fenomen arbetar 

inom Pargament (1997) copingteori. Ett fenomen kan också befinna sig inom 

olika kategori för olika personer. En stressor för en kan vara ett copingbeteende 

för en annan. Tonåringarnas försvinnande var för de en copingmetod kopplat till 

signifikans, samtidigt utgjorde det en stressor för deras föräldrar och invånarna i 

staden. Genom att använda dessa kategorier kan en se hur olika personer valde att 

hantera situationer efter att de uppstod. Vid flertalet tillfällen användes processen 

av rekonstruktion för att behålla signifikansen. Bland annat när familjen Garvey 

flyttade till Jarden från Mapleton och när Matt misshandlade mannen i tältlägret.  

Karaktärerna använde religion som coping på olika sätt. Staden i sin helhet sjöng 

sånger och bad böner. De olika individuella karaktärerna använde religion på en 

personlig nivå. Användandet av religion som copingmetod var inte  självklart utan 

en behövde se mellan raderna. Böner och sång är ganska självklart men Erikas 

fågelritual är mer diffus. Med en substantiell religionsdefinition blir det en religiös 

handling eftersom den pekar på tron på något transcendent eller övernaturligt. 

Orienteringssystemet användes som resurs eller aktivt avfärdades för att komma 

fram till bästa sätt att hantera en situation. Religiösa stressorer vilka ledde till 

användandet av religion som coping identifieras i Kevins demon Patti, The 

Sudden Departure och Jarden som en referens till Edens trädgårdar. 

 

Tredje och sista frågan var vilken funktion religion fyller ur ett copingperspektiv. 

Målet för nästan alla var att livet skulle gå tillbaka till hur det var innan The 

Sudden Departure. För att komma till den punkten använde de olika religiösa 

fenomen eller funktioner. Matt ville att hans fru skulle bli frisk igen och använde 

staden för att komma dit, Kevin ville bli fri från sin demon och gick till ett 

medium och Erika begraver en fågel för att den ska återuppstå. De tre flickorna 

som försvann använde religion som coping för det motsatta, de ville istället att 

världen skulle bli påmind om vad som hände och att ingenting någonsin kan gå 

tillbaka till hur det var förut. Funktionen av religionen blev här att ge livet en ny 

mening och inte att det skulle gå tillbaka till det som var.  
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1 Teoretisk reflektion 

Genom Hjarvards (2012) teori om banal religion identifieras och utvärderas 

religiösa symboler och fenomen i The Leftovers. För att göra det använder jag mig 

av en substantiell religionsdefinition. På det här sättet kunde jag lättare förstå 

religionens mening i serien och analysera hur religion används för att hantera eller 

påbringa stress. Teorin fick mig att förstå hela grundidén av säsongen, The 

Sudden Departure som uppryckelsen och tonåringarnas försvinnande som fallet av 

Edens trädgårdar. Det är tydligt hur skaparna av serien väljer att ta in religiösa 

inslag och göra om dem för att skapa en grund för serien att bygga sin story på. 

De använder dessa fenomen och symboler som religionskritik och ger dem ett 

sammanhang utanför sin originella kontext.  

 

Pargaments (1997) gjorde att coping fick en mer substantiell och funktionell 

definition där jag identifierar hur den fungerar och vilken typ av processer som 

används. De fyra olika kategorierna signifikans, orienteringssystem, stressorer 

och generell coping gjorde arbetet att förstå coping lättare. Pargaments teori har 

en viss fokus på religiös coping vilket var användbart i den här studien. De flesta 

som anammade copingmetoder gjorde det med någon typ av religiös funktion. Jag 

var innan det här inte bekant med Pargaments teori och att använda den som 

grund för mitt arbete gjorde det möjligt att få fram ett resultat. Något som hade 

varit användbart är om det fanns tydliga definitioner på hur religion kan se ut ur 

ett copingperspektiv. Teorin bygger på att religion är vanligt att vända sig till i 

situationer av trauma eller stress, men den definierar inte hur den tenderar att yttra 

sig.  

 

5.2 Metodisk reflektion 

Denna studie är gjord med kvalitativ metod och en teoristyrd analys. Att jobba 

utifrån färdiga kategorier utvunna ur teorierna fungerade bra för att kunna 

identifiera och analysera texten, det var av fördel att inte konstruera sina egna 

kategorier. Det hade gjort resultatet svårtolkat och mer abstrakt än vad det 

behövde vara. Mitt material var i form av sju avsnitt under säsong två av The 

Leftovers. För att underlätta min egen process hade jag i efterhand nog använt mig 

av ett texthanteringsprogram där jag kunde transkribera delar av programmet och 

lättare kunna identifiera och kategorisera meningsbärande enheter. Med den 

teoristyrda analysen tillsammans med en substantiell religionsdefinition kunde jag 

hitta den bakomliggande meningen i serien. Det här gjorde mina teorier lättare att 

arbeta med och lämnar mindre utrymme för egen tolkning.  
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Nackdelen med kvalitativa studier på visuellt producerat material är att det trots 

allt lämnar utrymme till egen tolkning. Tidigare erfarenheter påverkar alltid 

forskarens tolkningsförmåga. Forskaren gör en tolkning och presenterar med sin 

analys men någon annan som kollat exakt samma serie kan se den på ett 

annorlunda sätt beroende på erfarenheter och synsätt. Eftersom det är jag som 

forskare som tagit del av materialet och sen kondenserat materialet är det möjligt 

att jag valt att utelämnat något som inte är relevant för min studie  eller missat 

något som för serieskaparna är av yttersta vikt för att förstå serien.  

 

Validitetskriterier är viktiga i kvalitativa studier eftersom resultatet kan anses vara 

flyktigt. Denna studie valde att fokusera på intern validitet. Jag anser att studien 

har god validitet utifrån ett internt perspektiv eftersom att den ger ett heltäckande 

bild av materialet och behandlar all religion och religiös coping som förekommer 

i Jarden, Miracle. Jag behandlar och tar upp allt material som rör mina valda 

teorier. Ingenting av relevans är lämnat utanför studien och jag har inte heller 

tagit upp icke relaterat material. Det är gjort genom att under hela studiens gång 

fråga mig själv om materialet jag just nu analyserar tillför något till min studie 

innanför ramarna av mina valda teorier och frågeställningar. För att utöka den 

interna validiteten hade jag kunnat studera serien i sin helhet och utforska 

enskilda karaktärers utveckling istället. Men det materialet är för stort för denna 

uppsats med total speltid på över 30 timmar.  

 

5.3 Empirisk reflektion 

I mina sökningar efter tidigare forskning hittar jag inga som studier kring coping 

inom populärkultur.  

 

DeVaux (2017) studerade hur serier kan hjälpa barn och ungdomar att förstå och 

hantera stress. Sensmoralen behöver inte vara uttalat pedagogisk för att den ska 

kunna bära ett budskap. I ett avsnitt han studerade av Avatar: The Last Airbender 

går en närstående bort och tittarna får se hur antagonisten hanterar situationen. 

Coping förekommer alltså i serien och tittarna får följa med i processen. Genom 

The Leftovers får vi följa med när karaktärerna hanterar sina stressorer. Den har 

inte en uttalad sensmoral att hjälpa någon att hantera stress genom religion, men 

den kan ha det syftet ändå.  

 

Krongard och Tsay-Vogel (2019) gjorde sin studie på hur våld i tv påverkar 

människor mellan åldrarna 19-25 och kom fram till att de som konsumerar 

mycket våld i tv tenderar att ha en sämre syn på världen. Det skulle vara av 

intresse att göra en liknande studie på serier likt The Leftovers för att se hur 

människor tar in och förvaltar budskap som handlar om stresshantering vid 

trauman.  

 

Pargament (1997) och Pargament med Abu Raiya (2015) studerade vilka typer av 

människor det var som använder religion som coping. Djupt troende, låg 

socioekonomisk status, kvinnor och folk som utstått stora trauman väljer ofta 

religion som copingmetod medans tonåringar, män och hög socioekonomisk 
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status letar sig efter annat. Det här speglas i The Leftovers där pastor Matt 

Jamison, Erika Murphy, Michael Murphy och Kevin Garvey alla söker sig till 

religiösa medel för att hantera sina stressorer. John Murphy och de tre 

försvinnande flickorna väljer istället icke religiösa medel. Människorna i tältläger 

utanför Jarden har en låg socioekonomisk status och passar också in i kategorin 

som ofta väljer religion som coping. Studien gjord 2015 höll sig strikt till en 

amerikansk kontext, där visar de att amerikaner till stor grad väljer religion som 

coping. The Leftovers utspelar sig i en amerikansk kontext och är skapad av 

amerikaner. Den här studien har haft bra överförbarhet på serien och visar på att 

verkligheten speglas bra i populärkulturen.  

 

Forbes (2005) menar att populärkulturen är en kanal där skaparna av tv-serien kan 

nå ut med ett budskap. Det öppnar upp för diskussioner kring viktiga ämnen. I det 

här fallet når skaparna ut med en bild av hur religiositet kan yttra sig hos olika 

personer efter en stor traumatisk händelse. Det öppnar upp en diskussion om 

religion är något positivt eller negativt när en hanterar stress. Vilka sätt är det 

rimligt att använda religion och vad får en göra i religionens namn?  

 

Possamai (2009) säger att religion kan skapa ramverk för populärkultur och vice 

versa. Den skapar regler och förhållanden som behöver förhållas till för att göra 

materialet relaterbart. The Leftovers är tydligt påverkad av den kristna tron med 

inslag av mindre ockulta delar.  

 

5.4 Bidrag 

Min studie kan bidra till ytterligare studier om hur religion och populärkultur kan 

samverka med varandra. I forskningsgenomgången hittades inga studier som 

undersökte coping i tv-serier eller annan populärkultur. Den här studien kan vara 

till hjälp i framtiden om någon ska undersöka hur stresshantering ser ut inom 

populärkultur och om det är överförbart på verkligheten. Studien bidrar också till 

fortsatta studier på populärkultur i allmänhet.  

 

5.5 Avslutande reflektioner 

För att utveckla studien och få mer svar på hur coping kan se ut på individnivå 

hade det varit intressant att följa karaktärerna en och en genom hela seriens gång. 

Då kan en se en början och ett slut i utvecklingen på individnivå och få en starkare 

bild av signifikansen och orienteringssystemet hos varje enskild person.  

 

Den här uppsatsen har väckt frågor om ytterligare studier om populärkultur, inte 

bara med koppling till religion men också i allmänhet till samhällsnyttiga frågor. 

Som Possamai (2009) skriver skapar religionen ramverk för populärkulturen, vad 

finns det i övrigt för institutioner som skapar ramverk och formar innehållet i den 

populärkultur som konsumeras? Det finns få studier som visar hur 

populärkulturen och verkligheten samspelar och är reflektioner av varandra. Det 

skulle vara intressant att fortsätta och utveckla det fältet.  
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Sammanfattning 

Den här studien på The Leftovers är gjord efter en kvalitativ teoristyrd analys som 

undersöker hur religion yttrar sig i en populärkulturell kontext och hur religiös 

coping kan se ut i visuell media. Det jag ville undersöka var hur religiösa 

symboler kunde förekomma och vad de betydde. Samt hur religionen används för 

att överkomma diverse trauman. För att identifiera religionen och analysera den 

har jag använt Hjarvards (2012) medialiseringsteori med fokus på banal religion 

tillsammans med en substantiell religionsdefinition. Sedan har jag analyserat hur 

religionen används som coping med Pargaments (1997) copingteori. Som sagt är 

detta en kvalitativ studie med teoristyrd analys, arbetet har haft en deduktiv 

ansats. För att hitta kategorier som jag kunde placera meningsbärande enheter i 

utvann jag relevanta begrepp ur teorierna. Det jag fann var att serien var fylld av 

lösryckta religiösa uttryck som utgjorde ett ramverk för serien. Det skapade regler 

och förhållningssätt som serien behövde anpassa sig efter för att få storyn att gå 

ihop. Hela säsongen var i sin helhet en stor religiös symbol liknade till fallet av 

Edens trädgårdar och Evas tugga ur kunskapens äpple. Sedan har jag undersökt 

hur religionen används för att hantera stress och trauma genom fyra centrala 

begrepp i copingteorin: signifikans, orienteringssystem, stressorer och generell 

coping. Enligt Pargaments (1997) fyrfältsmodell är coping bevarande och/eller 

förändrande. Jag kom fram till att religion används som coping i stor utsträckning 

på både ett traditionellt sätt och genom icke konventionella metoder som ockulta 

ritualer. För vissa innebar det bevarande av medel och mål och för andra en 

förändring. I största allmänhet fungerade den religiösa copingen som en metod för 

att få livet till att återgå till vad det var innan den The Sudden Departure. Detta 

med undantag från tre tonåringar som rymde och gick med i sekten The Guilty 

Remnant.  
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