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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande religionsvetenskapliga studie är att synliggöra hur betydande aspekter av 

livsåskådningskaraktär återspeglas i den populära tv-serien True Detective 1 – och med särskilt fokus på ateism 

undersöka och kartlägga en av tv-seriens karismatiska huvudkaraktärers perspektiv och positioneringar. I 

centrum står Rustin ”Rust” Cohle och dennes hållning, handlingar och tal.  

    Undersökningen utgår från tre frågeställningar: Vilka olika livssynspositioneringar och tematiker av 

existentiell livsåskådningskaraktär är utmärkande för karaktären Rust? Hur kan dessa närmare beskrivas och 

förstås på ett övergripande plan? Och i vilken utsträckning har Rust lösgjort sig från en äldre form av ateism, till 

förmån för en senmodern och mindre polariserande variant?  

    Runt karaktärskomplexet Rust – som en prototyp för en sorts förtrollande ateism – exponeras följande fyra 

kategorier: 1) Scientisten: En position präglad av en scientistisk och naturvetenskaplig, ateistisk hållning. 2) 

Zenbuddisten: En position präglad av asketism, kontemplation och en fascination av jaget som en illusion. 3) 

Terapeuten: En position karaktäriserad av den terapeutiska diskursen, vars psykologiserande förklaringar går ut 

på att legitimera individens lycka eller lidande – och därigenom tar över den äldre religiösa berättelsens funktion.  

4) Messiasgestalten: En position med markant messianska förtecken av både hög- och lågkristologisk natur och 

som i någon mening här inkorporerar övriga kategorier.  

    Serien avspeglar således genom den messiasliknande karaktären Rust både starka ateistiska och scientistiska 

strömningar i vår tid, präglade av både naturvetenskap men också ett – till vissa delar – österländskt synsätt 

bortom den judisk-kristna traditionens epistem, hand i hand med ett semi-sekulärt och terapeutiskt trevande efter 

reflexivitet, mening och en större sakral och kanske rentav metafysisk öppning. Det är möjligen något av ett 

paradigmskifte – för att tala med Thomas Kuhn – som karaktären Rust föregriper och förkroppsligar. En både-

och-människa som både vill ha det sakrala och profana som en möjlighet – inte som ett akademiskt motsatspar!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

Title 

Enchanting atheism?: A study of atheism pictured in popular culture. True Detective as an example. 

 

The purpose of this study of religious science is to visualize how significant aspects of a characteristic 

philosophy and views of life are reflected in the popular TV series True Detective 1 – and with particular focus 

on atheism, explore and map the perspective and positioning of one of the charismatic main characters of the TV 

series. In the center stands Rustin “Rust” Cohle and his attitude, actions and speech. 

    The study is based on three questions: What different views of life and themes of existential views are 

characteristic of the character Rust? How can these be more fully described and understood on an overall level? 

And to what extent has Rust broken himself away from an older form of atheism in favor of a late modern and 

less polarizing kind? 

    Around the complex of character that is Rust - as a prototype for a kind of enchanting atheism - the following 

four categories are exposed: 1) The Scientist: A position characterized by a scientific and atheistic stance. 2) The 

Zen Buddhist: A position characterized by asceticism, contemplation and a fascination of the self as an illusion. 

3) The Therapist: A position characterized by the therapeutic discourse whose therapeutic narrative is based on 

legitimizing the happiness or suffering of the individual - thus adopting the function of the old religious 

narrative. 4) The Messiah character: A position with striking Messianic overtones of Christology of both high 

and low nature and which in some sense incorporates the other categories. 

    Through the Messiah-like character Rust the series thus reflects both strong atheistic and scientific currents of 

our time, characterized by not only science but also – to some extent – by an Eastern view of life that goes 

beyond the episteme of the Jewish-Christian tradition, hand in hand with a semi-secular and therapeutic grasping 

for reflexivity, meaning and a greater sacred and perhaps even metaphysical opening. It is possibly somewhat of 

a paradigm shift – to some extent plead Thomas Kuhn – that the character Rust anticipates and embodies. A 

both-kind-person who wants to have the sacred as well as the profane as an opportunity - not as an academic 

opposing pair! 
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1. Inledning  

Den rörliga bilden i filmens tjänst har sedan mediets barndom ofta fungerat som en gestaltande kraft 

av livsåskådningsfrågor, speglat våra inre psykologiska processer och synliggjort hur vi människor 

bebor, bebygger, befolkar, besitter, behärskar, bekrigar, bevarar, beklagar och bevittnar världen.1 

Samtidigt som den ofta – fast även aningen bedrägligt – överlämnar tolkningsprocessen till tittaren.2 

För å ena sidan kan en slutscen diskuteras, innebörder ifrågasättas.3 Å andra sidan bygger stora delar 

av filmskapandet på förmågan att egentligen veta väldigt exakt vart du vill ha tittarna (mentalt och 

känslomässigt) i varje givet ögonblick – och se till att de hamnar där. Helst utan att de allt för 

lättvindigt demaskerar den snitslade banan. Således ett sorts säreget trollkarlsgöra. Men utan den 

kunskapen, fingerfärdigheten och intuitionen skulle berättelser generellt sett bli rätt obegripliga och 

därmed inte särskilt intressanta.4 Följaktligen tangerar vi här i någon mening den större och 

genomgripande, vetenskapsmässiga dualitet denna studie inte i huvudsak utforskar men likväl ändå 

kan sägas vara en del av: Spänningsfältet mellan subjektsupplevelsen och tredjepersons-perspektivet. 

Där skillnaden mellan hur något känns inuti mig kontrasteras mot en annan bild av hur något existerar 

bortom min upplevelse av det.  

    Med delar av detta i åtanke har jag inom ramen för denna masteruppsats i religionsvetenskap för 

avsikt att begrunda – i vid mening – ateism som en förtrollande livsåskådning i tv-serien True 

Detective 1 (2014).5 Detta komparerar inte bara med den gren inom masterprogrammet som 

huvudsakligen utgjort min inriktning utan går även väl hand i hand med andra högskolestudier på 

senare tid och som resulterat i 3 olika examinas inom film, media och kommunikationsvetenskap, samt 

dessutom 2 års filmskola. Min fascination kring ämnet i stort hämtar också förstås sin näring ur att jag 

sedan 1980-talet jobbat med terapi- och meditationsprocesser och kommit att förundras över hur detta 

fält expanderat och hur den existentiella dimensionen fått en allt större och mer framskjuten roll i stora 

film- och tv-produktioner.      

 

 

 

 

                                                 
1 Lindgren (2005); Widding Söderbergh (2008) sid 175-181; Gripsrud (2011), sid 19-20. 
2 Jfr Axelson & Sigurdson (2005) sid 11-12; Widding Söderbergh (2008), sid 175-181.  
3 Filmer som Thelma & Lousie (1991) och Basic Instinct (1992) har närmast ikoniska slut där både mening och implikationer 

lämnar oss omtumlade och fundersamma. Lars von Triers Melancholia (2011) är ett annat exempel på en historia som 

inbjuder till diskussion.    
4 Under två års utbildning på Nordens dokumentärfilmsskola 2010-2012  levandegjordes – för egen del - denna insikt. Film är 

i grunden en intrikat studie i minutiös kontroll, manipulation och resultatet av ett klippbord som inte är styrt av en slump. 

Med insikter om selektionstryck, beteendesystem och reaktionsmönster. Jfr Nørretranders (1993), sid 403-407; Bordwell & 

Thompson (2013), sid 89-93. 
5 Pizzolatto, N (författare), Fukunaga, C J (regissör) (2014). True Detective  (Tv-serie). USA: HBO. 
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2. Ämnesval 

2.1 Ateism i populärkultur 

Michel Onfray menar att vi missförstått världens tillstånd och tillskrivit den en sekulär och ateistisk 

dominans det i grunden saknas täckning för.6 Sekulariteten tenderar nämligen att dölja religiöst 

impregnerade strukturer. Somliga menar rentav att sekulariseringen (kristendomens andra ansikte?) i 

sig kan betraktas som en expansion av en kristen kulturs tankefigurer och kategoriseringssystem.7 Med 

detta i åtanke blir det samtidigt möjligt att besinna att illusionen om det judisk-kristna epistemets 

tillbakagång och gudarnas vacklande makt konstituerat ett historiskt nytt intellektuellt paradigm där 

religion – kostymerad som sekularitetens syndabock – erhåller status som identitetspolitiskt förtryckt 

offer och numera röner delar av det akademiserade fältets gunst och översållas av texter om film och 

religion. Oavsett hur man nu ser på Onfrays tankefigurer, och vilka växlar man finner rimliga att dra, 

födde de i alla fall initialt idén till den här uppsatsen.            

    I en tid då det således ligger nära till hands att skriva om film och religion finns det något lockande 

och tankeväckande över ett initiativ som inte helt följer den ådran utan ger sig av ut i en studie av vad 

som tillsynes initialt verkar vara en ateistisk tematik. Men som vid närmare efterforskningar av 

empirin visar sig ha intrikata band inte bara med scientism och naturvetenskapliga perspektiv, utan 

även bär spår av en form av andlighet – och därtill ger relief åt något som erinrar om den terapeutiska 

diskursen och en sorts mindfulness-orientering,8 stundom förpackat och förmedlat via en fiktiv, 

komplicerad och närmast anomalistisk hjältefigur med drag av vad som utmärker ett populärkulturellt 

messianskt karaktärskomplex.9       

 

Vad som mot bakgrund av detta särskilt fascinerar med den uppmärksammade tv-serien True 

Detective 1 som handlar om två poliser och en mordutredning, vilket är ingredienser i ett redundant 

recept vi väl kan både utan och innan vid det här laget, är dess uppriktigt mörka, utmanande och 

närmast entropiska tilltal – rent bokstavligt – när det kommer till inte minst livsåskådningsfrågor.10 

Förutom seriens publika framgångar utmärkte den sig nämligen intellektuellt, på ett existentiellt och 

filosofiskt vis.11 För sällan har väl en så uttalat filosofisk pessimism och frän vetenskapsinfluerad 

                                                 
6 Onfray (2006), sid 63-70, 77-80, 255; (2007), sid 81-82. Se även liknande resonemang mot svensk botten hos David 

Thurfjell. Jfr Thurfjell (2017), sid 36-37, 108-113. 
7 Balagangadhara (2005); Craig (2005). 
8 Med begreppet den terapeutiska diskursen avses här den kulturella tankematris som succesivt vuxit fram i västvärlden de 

sista 100 åren och sedan 1960-talet och framåt konstituerar vårt sätt att tänka om oss själva och andra i termer av exempelvis 

personlig utveckling, vuxet växande och individuell frigörelse. Jfr Illouz (2008), sid 1-21. Se även kapitel 7.6.   
9 John Fiske diskuterar kraften i den anomalistiske hjälten som exempelvis överbryggar motsägelserna mellan natur och 

kultur och Tomas Axelson lyfter olika aspekter av messias-metaforens omvandling över tid. Jfr Fiske (2003), sid 158-159, 

172; Axelson (2005), sid 215-241. Se vidare förklaring av anomalistisk kategori i avsnitt 7.6. 
10 Entropi används inom mediestudier ibland som motsats till redundans. Intellektuellt utmanande verk är entropiska medan 

konventionella och lättsmälta produkter ses som redundanta. Fiske (2003), sid 22-29.  
11 Jfr Attia (2015); Dienstag (2015); Hatab (2015); Shapshay (2015). 
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kritik av religion och mänskligt varande verbaliserats så tydligt i en bred underhållningsprodukt – utan 

att den som fiktivt står för munvädret bestraffas extra hårt och måste dö.12  

    Det är sällsynt att se en huvudkaraktär (som i det här fallet Rustin ”Rust” Cohle, gestaltad av 

Matthew McConaughey) utmana och trötta tittaren med så pass många och långa haranger – nästan 

som hämtade ur denna text. I varje fall tröttnar den andra huvudkaraktären (Martin ”Marty” Hart, i 

Woody Harrelsons skepnad) ganska så rejält på sin kollegas identitetsupplösande funderingar och 

bryska utsagor om biologisk programmering och det mänskliga medvetandet som ett tragiskt felsteg. 

  

Med tanke på dessa omständigheter är det samtidigt inte orimligt att det är just dessa filosofiska 

finurligheter och livsåskådliggörande betraktelser som utgör en högst betydande del av seriens 

framgång, exklusivitet och spridda kultstatus. Den speglar helt enkelt något presumtivt som satts i 

rörelse i samhällskroppen.13 Perspektiven har – som sagt – en flagrant doft av naturvetenskap, 

psykologisk reflexivitet och en buddhistiskt bestruken evolutionspsykologi. Samtidigt som serien – 

dessutom visuellt – rakt igenom levererar en sociologiskt djupt förankrad samhällskritik av sociala 

orättvisor, men även åskådliggör vår tids anomiska tillstånd och anomikerns dilemma: att slitas mellan 

apati och mani, mellan rastlöshet och kollaps, mellan att allting måste vara möjligt och att allt är 

omöjligt.14 En kritik som dessutom tangerar och inkluderar en äldre sekulär humanistisk och 

samhällsvetenskaplig ateism, med udden skarpt riktad mot religionen. Således en humanistisk position 

som förr var utbredd, men som tappat mark i det postmoderna akademiska landskapet – och i muterad 

form idag funnit sin antagonist snarare i den epistemologiskt glupande vetenskapliga ateismen än i 

religion och religiösa doktriner.15         

    Det som vidare ger ämnet aktualitet och relevans har förstås att göra med dess koppling till inte 

minst det klander högljudda företrädare för ateismen ådragit sig av den månghövdade skara kritiker 

som med tankfull skepsis tvekar inför eller helt avfärdar ateismens potential för den existentiellt 

utlämnade och meningssökande människan. Ett spörsmål inte minst Peder Thalén i återkommande 

texter gripit sig an på ett prövande och inspirerande vis och som både sporrat mina egna 

efterforskningar i ämnet men också bidragit till valet av uppsatsämne.16      

                                                 
12 Den sofistikerade yrkesmördaren i Michel Manns Collateral (2004), i Tom Cruise gestalt, har en del beska och otrevliga 

sanningar att säga om civilisationens anomiska tillstånd, men eftersom han dör en våldsam död på slutet får i någon mening 

ifrågasättandet (och omoralen) sitt straff. Detsamma gäller på sitt vis Överste Kurtz i Francis Ford Coppolas Apocalypse Now 

(1979), hotfullt och demoniskt gestaltad av Marlon Brando. Även där går karaktären över gränsen, både vad beträffar 

vansinnet och i kritiken av de ”fyrstjärniga clowner” (generaler) som stulit cirkusen (kriget) och det amerikanska samhället.   
13 Jfr Forbes (2005), sid 5. 
14 Begreppet anomi står för ett tillstånd av förvirring, vilsenhet och alienation. Det kan ses som både ett samhällstillstånd och 

ett individtillstånd, där samhällets mentala eller psykologiska tillstånd överförs på individen. Jfr Johannisson (2009), sid 244-

248; Han (2013) sid 16-21, 28-35. 
15 Det här är en problematisk historia som inte uppsatsen kan ge sig in på att reda ut, men vill man bilda sig en uppfattning 

om dess dimension och vilka åsiktsläger som belägrar fältet finns flera rekommendabla böcker, artiklar och program att 

tillgå: Jfr Onfray (2006, 2007); Kjørup (2009), Martinson (2010); Sturmark (2015); Ledrew (2016); Thurfjell (2016); 

Filosofiska rummet (2017). 
16 Thalén (2007, 2013, 2016, 2017). 
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Samtalet om True Detective 1 har dock delvis dominerats av en filosofisk diskussion kring pessimism, 

inspirerad av äldre tiders stora tänkare som Arthur Schopenhauer och Friedrich Nietzsche.17 Den 

sistnämnde omnämns även med namn i serien, och det finns uppenbara kopplingar till hans tankar.18 

Samtidigt har det måhända stängt dörren för vidare analyser som vill närma sig andra meningsfullheter 

kring serien och krypa in under texten och rannsaka innehållet från en annan teoretisk bakgrund och 

kontext – som i det här fallet. Utgångspunkten i den här studien förnekar dock på intet sätt dylika 

läsningar, och avfärdar heller inte andra potentiella tolkningsmöjligheter, som kanske kan falla 

begärligt inom exempelvis det identitetspolitiska spektrumet. Den populärkulturella deckargenren har 

en stor potential i sin förmåga att blottlägga vad som bekymrar samhället och utmärker dess 

konstituerande strukturer.19   

 

2.2 Utgångspunkt 

Liksom fysikens vetenskapliggörande tankefigurer och teorier i någon mening kom att bidra till vissa 

spridda och lästa verk under inte minst 1980-talet,20 som gjorde det möjligt för innehavare av den 

sekulära positionen att öppna sig för en sorts religiositet utan religion, eller nyfiket utforska former av 

andlig praktik för ateister,21 är det idag intressant att ge akt på att det finns en motsvarande tendens i 

samtiden. Efter millenniumskiftet är det emellertid snarare biologi, evolutionspsykologi, 

hjärnforskning och kognitionsvetare som lyfter på locket och gäckar våra sinnen med 

häpnadsväckande upptäckter.22 Det är biologer, neurologer och filosofiskt sinnade naturvetare som 

öppnar portarna mot nya perspektiv, utan att för den skull i smyg bjuda in Richard Dawkins avfärdade 

Gud igen. Snarare handlar det om en positionering och ett fokus som definitivt kan inkludera 

heliggörande erfarenheter, överempiriska upplevelser och sekulära tillstånd av sakral vördnad, men 

kanske framför allt: Tillhandahålla metoder för att beakta sinnet och bevittna upplevelsen av den 

möjligen bedrägliga medvetandeström som skapar en illusion av ett separat och fritt väljande jag.23 

Här utmanar således delar av naturvetenskapen vissa äldre delar av sitt eget föråldrade paradigm,24 

men också den sedan lång tid bekymmersamma ängslighet och oförmåga att se människan som en 

större fysiologisk helhet som varit så signifikativ för både religionen sedan antikens dagar – och 

numera också för den senmoderna humanistiska och samhällsvetenskapliga hållningen, delvis 

                                                 
17 Jfr Janning (2014); Attia (2015); Dienstag (2015); Hatab (2015); Shapshay (2015). 
18 Detta diskuteras längre fram i studien under avsnitten 9.1.2 Illusionen av ett jag (E1: 13:38) och 9.5.1 Tiden är en platt 

cirkel (E5: 14:00). 
19 Jfr Fiske (2003), sid 167-168. 
20 Fritjof Capras Fysikens Tao (1975) och Gary Zukavs De dansande Wu Li-mästarna (1982) utgör minnesvärda exempel.  
21 Jfr Hammer (1998, 2004). 
22 Även marxister och socialister öppnar sig idag för biologi. Att hjärnan måste förstås, inte bara produktionslogiker. Göran 

Greider gör ett försök i Den solidariska genen (2015). Michel Onfray tar det till något ambitiösare nivåer än så i Handbok för 

ateister (2006) och Kraften att leva (2007). Statsvetaren Lennart Lundquist argumenterar i Flocken i massamhället (2011) för 

att humanvetenskapernas teoribyggen snarast bör stämmas av mer mot naturvetenskap och evolutionsforskning – om den ska 

kunna hävda sin relevans.     
23 Blackmore (2000, 2004, 2006, 2011, 2104); Metzinger (2004, 2010, 2015); Harris (2016). 
24 Baars (2006), sid 18; Crick (2006), sid 76; Dennett (2006b), sid 82; O’Regan (2006), sid 171; Wegner (2006), sid 251. 
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karaktäriserad av sin vanmakt inför icke-dualistiska verkligheter och perspektiv bortom ande, sociala 

konstruktioner eller fantasmer om människan som ett icke-biologiskt, oskrivet blad.25     

 

Biologin har kastat ut Gud ur sin skapelseberättelse. Inom fysiken, som i sin moderna form är 

betydligt yngre och ännu brottas med blinda fläckar, narrativa motsägelser och diverse osäkerheter, är 

situationen något annorlunda. Pärleporten är inte insparkad på samma vis och Guds alla änglar inte för 

evigt helt avförda. Därför är det heller inte så konstigt att fysikens husgudar (såsom Albert Einstein) 

stundom tycks ertappas med utsagor som indirekt kan tas som inteckningar för en mystisk skapande 

kraft, i det att de fascineras och ser – en meningsfullhet i – universums förunderliga strukturer.26 Även 

matematiker, förtrollade av sitt skrås fascination inför matematikens immateriella verklighet, 

oförvitliga språk och användbarhet, kan ofta beslås med liknande yttranden och uppfattningar.27  

    Det är även noterbart att biologi i vidare bemärkelse inte stått särskilt högt i kurs på senare tid inom 

delar av det politiska tänkandet. Nittonhundratalets totalitära ideologier gick – var och en – på olika 

vis vilse i spåren av Charles Darwin och hans teorier om det naturliga urvalet och människans 

uppkomst, eventuella kallelse och predestination. Den rädsla för allt som doftar sociobiologi och 

evolutionärpsykologi har således varit djupt historiskt förankrad i framför allt andra världskriget och 

nazismens mörka villfarelser. Men även kommunismens försök att bortse från biologiska betingelser 

och i uppfostrande syfte odla en pedagogiskt betvingad potatis i tjälstucken jord drar en både sorgen 

och ett löjets skimmer över människans förvirring inför både naturen, evolutionen och det egna 

ursprunget, i den frigörande och kaotiska kunskapsröra som uppstod i ruinerna av det 

tolkningsföreträde kristendomen behärskat världen med fram till 1800-talet – men som därefter rasade 

samman, fast det likväl kom att förbli en del av modernitetens grundförutsättning.28  

    Detsamma kan – som antytt – sägas gälla de humanistiska och samhällsvetenskapliga domänerna, 

som i vissa avseenden muterade ur Kants renoveringsprojekt av det kristna förnuftet och som 

sedermera kom att utveckla en sorts beröringsskräck med det som andas biologi, artens betingelser och 

evolutionära förutsättningar.29 Således en sorts motvilja för det som berövar människan hennes frihet 

att vara vem hon vill – och bli vad som helst.30 

 

Vår tids kanske största ideologiska projekt är sålunda – jaget. Frambesvärjt och välsignat av en 

sociokulturell och psykologisk omvandlingsprocess, där människan som lydnadsobjekt i slutet av 

                                                 
25 Jfr Capra (1982), sid 21; Onfray (2006), sid 109, (2007), 115-120; Kjørup (2009), sid 51-53; Lundquist (2007, 2011), sid 

216-228; Blackmore (2014). 
26 Jfr Dawkins (2009), sid 33-40; Filosofiska rummet (2007, 2008b). 
27 Filosofiska rummet (2007, 2008).  
28 Både liberaler och vänster har – stundom med de bästa av avsikter – föredragit tanken på människan som ett vitt blad. Att 

vi är vår egen skapelse och inte underordnade naturen (och dess besvärande biologiska betingelser). I kantiansk mening har 

vi tänkt oss att vi är  både de som ordnar naturen – och ger den order. Jfr Onfray (2006, 2007).  
29 Lundquist (2007, 2011). 
30 Detta synsätt dominerar idag socialvetenskaperna och lärs ut i grundböcker som vänder sig till studerande i 

socialpsykologi, sociologi, socialt arbete och lärarutbildningen. Exempel på denna diskurs finner man t ex i Vardagslivets 

socialpsykologi av Johansson & Lalander (2010), sid 108-109. 
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moderniteten i viss mening lämnat disciplinsamhällets yttre strukturer bakom sig. För att uppstå som 

ett självdisciplinerat prestationssubjekt i prestationssamhällets våld.31 En hyperdifferentierad individ, 

vars individualitet gör halt vid ett inkluderande av en sorts individuell yrkesspecialisering, till gagn för 

nyttan och marknaden, men som för övrigt fostras till foglig anpasslighet, kalibrerad i enlighet med 

samtidens normer och värdegrunder. En sorts ytans individualitet som socialt skärs till genom den 

ideologiska statsapparatens storslagna och moderna försorg – skolan, vår tids kyrka.32 En svällande 

institution vars krävande domän idag mäter upp och tar i anspråk ett magnifikt tidsomfång i varje 

människas liv som saknar all tidigare historisk motsvarighet.33     

    I ljuset av detta komplexa scenario föll det sig frestande att utforska djupare bottnar av serien True 

Detective 1 och lägga luppen över dess dialoger/monologer tillsammans med – först och främst – tre 

forskare (Susan Blackmore, Thomas Metzinger och Sam Harris) som alla har en uttalat 

naturvetenskaplig (scientistisk, ateistisk) hållning, samtidigt som de sedan flera decennier utövar 

meditation och i den meningen har en lång positiv relation till en form av andlig praktik med mycket 

gamla rötter.  

    Premisserna för den här studien bygger sålunda delvis på naturvetenskapliga perspektiv och 

inkluderar biologi, neurologi och medvetandeforskning. Det kan möjligen tyckas besynnerligt för en 

uppsats i religionsvetenskap, men min frågeställning indikerar initialt att den existentiella dimensionen 

av True Detective 1 är en intressant hybrid av en sorts österländsk zen-buddhistisk approach och 

andlig praxis som flyter ihop med den terapeutiska diskursen, hand i hand med en strikt 

naturvetenskaplig och scientistiskt orienterad hållning. 

    Avsikten med studien är att mot bakgrund av detta, och de teoretiska förutsättningar som diskuteras 

i kapitel 5 och 6, gå i dialog med serien och genom en abduktiv strategi blottlägga och utforska 

existentiella dimensioner, tematiker och intrikata bottnar av seriens hållning, handlingar och tal. Först 

och främst genom det säreget utmejslade karaktärskomplexet Rust, som under den sekulära fasaden 

förkroppsligar en mångfasetterad, kontroversiell men kanske ändå tidssignifikant och ytterst intressant 

livsåskådningsposition. Ett möjlighetsrum där den ateistiska ateismen, för att tala med Onfray,34 

bortom sina egna historiska låsningar, bejakar andliga extraordinära och existentiella upplevelser och 

praktiker utan att religiösa traditioner, doktriner eller ett låst dogmatiskt tänkande erövrar 

tolkningsföreträdet.35  

                                                 
31 Jfr Foucault (1987); Onfray (2006, 2007); Han (2013); Rosa (2013, 2015a, 2015b). 
32 Christie (1975); Althusser (1976); Husén (1980); Illich (1995).  
33 Jfr Bauman (2002, 2002, 2008); Onfray (2006, 2007); Han (2013); Rosa (2013, 2015a). 
34 Onfray menar att problemet med ateismen är att den i grunden är kristendomen - utan Gud. Hans åstundan är att skönja 

konturerna av en ateistisk ateism, inte en ateism vars moral, politik och filosofi i stora stycken är byggd på samma grund som 

kristendomen. Onfray (2006), sid 77-80. 
35 Jfr Blackmore (2000), sid 202-203, 241-246; Metzinger (2010), sid 30-34, 101-102, 235-236; Harris (2016), sid 14-18, 

203-206; de Botton (2012), sid 19, 161-162; Thalén (2017). 
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3. Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande religionsvetenskapliga studie är att synliggöra hur betydande aspekter av 

livsåskådningskaraktär återspeglas i den populära tv-serien True Detective 1 och med särskilt fokus på 

ateism kartlägga, kategorisera och problematisera en av tv-seriens karismatiska huvudkaraktärers 

ateistiska positioneringar. I undersökningen analyseras, redovisas och diskuteras de dialoger och 

monologer som karaktäriseras av denna existentiella tematik och näraliggande 

livsåskådningsperspektiv. Studien fokuserar i huvudsak på karaktären Rust och dennes hållning, 

handlingar och tal.     

    Frågeställningarna som ska besvaras genom undersökningen är: 

 

1) Vilka olika livssynspositioneringar och tematiker av existentiell livsåskådningskaraktär är utmärkande 

för karaktären Rust? 

2) Hur kan dessa närmare beskrivas och förstås på ett övergripande plan?  

3) I vilken utsträckning har Rust lösgjort sig från en äldre form av ateism, till förmån för en senmodern 

och mindre polariserande variant?  

 

I centrum för uppsatsen finner vi följaktligen de frågeställningar som söker svar kring Rust – och på 

samma gång begrundar möjligheten att karaktären är en populärkulturell inkarnation av vad som 

skulle kunna vara en senmodern gestaltning av en andligt sinnad ateism. En ateism som paradoxalt i 

någon mån bidrar till en återförtrollning och därför här kallas för förtrollande. Således 

livsåskådningsmässigt sett en ny sällsam prototyp för ateism som lösgör sig från de föråldrade 

gränsdragningar – ofta av traditionell och akademisk karaktär – som länge utgjort en kulturell 

låsning.36 En ateism som fortsatt vänder orimliga religiösa dogmer ryggen, men som öppen för andliga 

upplevelser och extraordinära medvetandetillstånd varken låter sig skärras av kontemplation, 

transcendens eller den vetenskapliga framfart som i vår tid lätt lämnar både troende och gudsförnekare 

på efterkälke.37 38 

 

 

 

 

 

                                                 
36  Jfr Thalén (2007, 2013, 2016, 2017). 
37 Harris (2016), sid 14-16, 22. 
38 Vetenskapens rön rörande medvetandet, jaget och viljan väcker oro i både ateister och djupt troende. En ängslan även en 

ateist som Christer Sturmark har att härbärgera. Se ex Sturmark (2015), sid 349. De vetenskapliga landvinningar som nu 

förskjuter kunskapshorisonten, utmanar i grunden hela samhällets föråldrade förförstålse av tillvaron. Jfr Wegner (2002), sid 

26-28; Metzinger (2010), sid 212-115, 219-240.    
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4. Disposition 

Efter de tre inledande kapitlen följer här en kort redogörelse för studiens upplägg. 

     

Avdelning 5 innehåller en forskningsöversikt, samt inbegriper några betydande teoretiska perspektiv 

med relevans för forskningsobjektet. 

 

Avdelning 6 beskriver det teoretiska ramverk med vars hjälp studien avser att undersöka huruvida 

exemplet True Detective 1 och en av dess huvudkaraktärer gestaltar en ny form av förtrollad ateism. 

 

Avdelning 7 diskuterar metod, metodval och tillvägagångsätt, avgränsningar och urval. Här avhandlas 

också begrepp och definitioner som återkommer i uppsatsen. 

 

Avdelning 8 sammanfattar historien kort och redogör för karaktärer och skådespelare.   

 

Avdelning 9 redovisar analysen som består av 37 olika dialoger/monologer ur seriens 8 olika 

episoder. Dessa omges av resonemang där tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna flätas 

samman med den analyserade texten.  

 

 Avdelning 10 består av studiens slutdiskussion.    

 

 Avdelning 11 redovisar källförteckningen. 

  

Avdelning 12 innefattar en bilaga som inkluderar ett antal betecknande bilder med stark symbolisk 

anknytning till uppsatsens huvudtematik och de kategorier som diskuteras.  
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5. Forskningsöversikt 

5.1 Ateism, film och populärkultur  

Via SwePub är det möjligt att överblicka vad som skrivits inom ett forskningsområde och söka blanda 

alla de artiklar, konferensbidrag och avhandlingar som publicerats vid svenska lärosäten och 

myndigheter. En sökning med nyckelorden religion och film gav 812 träffar, varav 60 avhandlingar 

dök upp i resultatlistan (2018-01-28).39 En motsvarande sökning vid samma tillfälle på ateism och film 

– som berör den här studien – resulterade i 0 träffar. Religion och populärkultur fick 75 träffar – 

ateism och populärkultur 1 träff. Däremot finns en hel del skrivet om (ny)ateism på senare tid, som 

regel i reaktion på den turbulens som inte minst under 2000-talet uppstod i spåren av särskilt Dawkins 

ovanligt franka frispråkighet kring ett länge slumrande ämne som – i varje fall i ett sekulariserat land 

som Sverige – varit tämligen oprioriterat och saknat status på dagordningen, i relation till inte minst 

det identitetspolitiska fältet och dess högprioriterade områden.40 41 

    Att ateism och film (ateism/populärkultur) hand i hand som kombination, fallit något mellan 

stolarna är ur ett svenskt samhällsperspektiv inte särskilt konstigt. Den akademiska ansatsen inom 

humaniora och samhällsvetenskaperna har under lång tid varit utpräglat makt- och 

etablissemangskritiskt, även om så kanske inte riktigt längre är fallet och många ännu inte upptäckt 

denna förskjutning.42 Likväl: Ur den synvinkeln har det under rådande forskningsepistem varit 

begärligare att angripa till exempel stereotypiseringen av muslimer, lyfta fram inom– eller 

utomsvenska religiösa minoriteter eller utforska andra eventuellt tystade och marginaliserade 

livsåskådningsgrupper. Ateismen har till följd därav – ur tidigare rådande diskurs – ansetts för 

högmäld och etablerad för att egentligen riktigt röna något behjärtansvärt intresse – annat än som 

föremål för klander och kritik. Varför måna om en redan röst- och resursstark, priviligierad grupp? 

    Detta är fullt begripligt, men också i lika hög grad problematiskt, eftersom faktum är att ur ett 

vidare perspektiv är religion en betydligt större maktspelare än ateism. En stor majoritet av jordens 

befolkning är i någon mening troende och bor i länder med demokratiska underskott som i regel 

gränsar till fritt flytande diktaturer (demokraturer) och där vetenskap och scientism inte alls står 

särskilt högt i kurs.43 De flesta länder på jorden präglas i själva verket av religion och religiösa 

                                                 
39 Sökning 2017-10-30 gav 797 träffar på religion och film. 
40 Jfr Häger (2007), sid 273-290; Martinson (2010), sid 14-16; Thurfjell (2017), sid 99-105. 
41 Inom sociologin och religionsvetenskapen finns åtskilliga problematiserande resonemang kring begreppen sekulär och 

sekulariserat. I den här uppsatsen används det på ett relativt traditionellt och förenklat vis och avser att beskriva en process 

där religiösa föreställningar, dygdemönster och hot om Guds straff eller belöning – kanske i livet efter detta - inte har en 

framskjutande särställning i samhällskroppen eller styr lagstiftande instanser eller andra institutioners administrativa arbete.         
42 Sedan millenniumskiftet har det blivit allt synligare att denna diskurs succesivt förskjutits. I den medialiserade 

diskussionen om exempelvis verklighetens folk kontra makteliten skönjs numera ofta lojaliteten rikta sig uppåt i 

ballongsamhället – och föraktet nedåt. En effekt av det mediekratiska tillståndet och en vänster som sammansmält med 

liberalismen. Jfr Asp (1986); Lasch (1995); Alvesson (2011, 2014); Rosa (2015b), sid 25-26; Garsten, Rothstein & Svallfors, 

S (2015); SOU 2016:30, sid 267; Nordin (2018). 
43 Begreppet religion är inte helt enkelt, liksom betydelsen av tro. Studien använder sig dock av dessa begrepp för att kunna 

reflektera över sitt eget ämnesval. Inom den kognitionsvetenskapliga religionsforskningen tänker man sig – förenklat - att det 

som definierar religion är tro på övernaturliga varelser, väsen eller krafter. Det finns problem med dylika simplifieringar, men 

problemen med det utgör en annan studie och en annan diskussion. Jfr Knutsson Bråkenhielm (2016), sid 27-28. 
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föreställningar som gör det problematiskt att uttrycka en sekulär ståndpunkt. Ateism är belagt med 

dödstraff i vissa länder eller förenat med hotfulla straffsatser. Sverige, och de nordiska länderna, utgör 

i grunden en egen liten sekulariserad minoritet.44 Således finns all anledning att uppmärksamma ateism 

och utforska hur den möjligen ges relief i filmer och tv-serier, inte enkom mellan raderna, utan när den 

verkligen skrivs ut och gör sig själv mindre diffus och mer provokativt närvarande.                 

 

Här nedanför följer en översikt av de kunskap- och forskningsfält som dels inspirerat till studien, dess 

ämnesval och lagt grunden för ett särskilt intresse och kunskapsbildande kring (ny)ateismen, 

(ny)andlighet och det senmoderna samhällets postsekulära tillstånd, men också bidragit till att 

begrunda just vad som kan uppfattas som den reformerade ateismens förtrollande kraft och möjlighet 

som en eventuell dynamisk livsåskådning. I sammanställningen ingår också referenser till både 

artiklar, essäer och böcker av akademisk dignitet som på olika vis diskuterar ämnet utifrån olika 

utgångspunkter.  

 

5.2 Ateism, sekularisering och religionens återkomst 

I bland annat Dawkins, och senare Onfrays spår, har det skrivits en del i Sverige om ateism, 

sekularisering och religionens återkomst.45 En del av dessa texter kritiserar (ny)ateismen för dess 

kränkande och radikala språk, ifrågasätter dess drivkrafter, incitament och vad man uppfattar som 

grova, enkelspåriga och fyrkantiga rationaliseringar av gudstro eller religiösa föreställningar.46 Inte 

minst har religionsfilosofen Mikael Stenmark i återkommande sammanhang varit en röst i denna kör 

och i någon mening hävdat en kontrasterande människosyn – kompatibel med Guds existens och ett 

religiöst liv.47 Även teologen Mattias Martinson har en längre tid regelbundet uppmärksammat ämnet 

och kastat ljus över religionens (nyandlighetens) återkomst, men framför allt fokuserat på hur den 

parallellt gjort rentré tillsammans med en pånyttfödd, högljudd och något mer profilsökande ateism.48 

Rent av populistisk till sin natur, för att tala med Martinson.49 Tidigare nämnde religionsfilosofen 

Thalén har också analyserat olika sidor av det här spörsmålet och begrundat frågor som rör andlighet 

och ateismens möjligen förlegade roll i ett postsekulärt och senmodernt samhälle.50 Detsamma kan 

sägas om religionshistorikern David Thurfjell som utifrån delar av sin forskning tangerar betydande 

aspekter som komplicerar bilden av samhället och människors religiositet – och ställer oss inför 

                                                 
44 Jfr Rothstein (2015). 
45 Se exempelvis Stenmark (2001, 2016); Sigurdsson (2003, 2009); Sturmark (2007, 2015); Svenungsson, (2007); Thalén 

(2007, 2013, 2017); Liedman (2008); Martinson (2010, 2013, 2016); Stenström (2012); Stenström (2013); Thurfjell (2015, 

2016); Stenmark (2001, 2016). 
46 Se t ex Martinson (2010, 2017); Bornemark (2016); Filosofiska rummet (2016). 
47 Stenmark (2001), sid 133-142; (2016), sid 45-66.  
48 Martinson (2010), sid 9-33; Teologiska rummet (2010).  
49 Martinson prövar ogenerat att sammanföra ateister som Alain de Botten med Sverigedemokrater. Ett retoriskt guilt by 

association-grepp som kanske kan betraktas som signifikant för diskussionens starka ideologiska och identitetsskapande 

funktion för debattörerna. Se t ex Martinson (2017), sid 54-59, 108-119. 
50 Thalén (2007, 2013, 2017). 
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frågan: Hur sekulärt är egentligen det sekulära samhället?51 En frågeställning även teologen Ola 

Sigurdson gett sig i kast med.52 Kanske erövrade aldrig ateismen Sverige – på det sätt som ofta allmänt 

tas för givet.53 

    I linje med dessa tankeströmningar finns också anledning att anknyta till religionsvetaren Ann af 

Burén som uppmärksammar en sorts – möjligen tidstypisk54 – simultanförmåga hos människor att 

liksom hysa samtidiga uppfattningar om religion och meningsskapande på ett sätt som inte är koherent 

eller analogt med ett svartvitt antingen-eller-tänkande.55 Utifrån uppfattningen att människor kan ha 

flera olika tolkningsmönster till förfogande med vars hjälp de kan förstå världen, tänker sig Burén att 

just detta förklarar hur ”en samtidighet av ett flertal ibland motstridiga tolkningar av händelser och 

upplevelser kan artikuleras utan problem.”56 Sålunda ett intrikat både-och-tänkande som går på tvären 

med inte minst den traditionella ateismens polariserande diskurs – och som finner fog för sig också i 

pedagogen Signild Risenfors undersökning av gymnasieungdomars livstolkande. Även där fanns 

paradoxala utsagor eller – för att tala med Burén – uttryck för en onekligen uppseendeväckande 

samtidighet: ”Någon säger ’Jag är kristen men tror inte på Gud’ medan en annan kan säga ’Jag är 

ateist men tror på Gud ibland’.”57  

    Således finner vi här – bortom den stundom känslomässiga upprördheten över att känna sig 

överkörd och skymfad av okänsliga scientister med glupande sanningsanspråk och tolkningsbegär58 – 

intrikata och genomlysande anmärkningar och resonemang kring ateismens möjligen oförmåga att på 

allvar framstå som riktigt existentiellt lockande, även om den hos stora delar av den semi-sekulära59 

delen av befolkningen uppfattas som rimlig, relevant och mest skälig (till vardags), om än månne trög, 

trist och impotent när kommer till behovet av extraordinära, stimulerande och livsberikande 

upplevelser av möjlighetsrum eller dimensioner bortom ekorrhjulets tristess.60  

    De som på olika sätt bidragit till den här debatten, vilka några av dem kommer att omnämnas mer 

framöver i bland annat kapitel 6, har bidragit på ett värdefullt vis till den här studien och utan deras 

ansatser, invändningar, avkodningar och ansträngningar skulle den inte ha sett dagens ljus.     

 

 

                                                 
51 Thurfjell (2017), sid 17-37.  
52 Sigurdson (2009).  
53 Se även Lundborg (2002). 
54 Denna simultanförmåga - eller samtidighet - är kanske inte fullt lika oproblematisk, historielös eller åtråvärd som Burén 

implicerar. Kanske är snarare Burén – utan att hon vet om det – i färd med att beskriva flexibilitetens förbannelse och den 

alienerade senmoderna människans tragedi: Att fångad i en situativ tillvaro upptäcka att det är alltmer moraliskt och etiskt 

likgiltigt vad man är, tror sig vara – eller vill bli. Således både-och-samhällets baksida – i spåren av auktoritetssamhällets 

förvandling. Jfr Rosa (2013), sid 92-101. 
55 Burén (2015), sid 211-214, 217-221. 
56 Burén (2015), sid 220. 
57 Risenfors (2011), sid 229. 
58 Exempel på sådan kritik som häftigt attackerar naturvetenskaplig absolutism finner man bland annat återkommande hos 

Jonna Bornemark. Se t ex Filosofiska rummet (2008a, 2016). Stephen LeDrews tankefigurer om vetenskap och auktoritet 

inom den nya ateismen utgör också ett belysande exempel. Se Ledrew (2016). 
59 Med semi-sekulär avses i det här fallet personer som rör sig relativt fritt mellan både sekulära ståndpunkter och perspektiv 

av religiositet och andlig karaktär. Burén (2015). 
60 Thurfjell diskuterar insiktsfullt denna paradox. Thurfjell (2017), sid 122-128. 
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5.3 Individ och samhälle och meningsskapande populärkultur 

Under människans historia – fram till ganska nyligen – har i princip levd erfarenhet konstituerat 

individens förståelsehorisont och en plats- och tidsbunden interaktion ansikte mot ansikte dominerat 

jag-bildningsprocessen. Idag intar dock ansikte mot ansikte-verkligheten en allt blygsammare roll och 

medier och medierad erfarenhet har erhållit ett allt större och djupare inflytande på processen.61 

Religionssociologer, filosofer, psykologer, pedagoger, teologer, filmvetare och medieforskare lyfter 

ofta fram – inte enkom oproblematiserat62 – film, tv-program och tv-serier som en ny betydande och ur 

ett historiskt perspektiv allt viktigare del av den moderna människans sekundära socialisation och 

identitetsbildning.63 Som starkt fängslande och meningsbärande uttryck, inrymmande ett otal antal 

symboliska, simulerade och hyperreella världar och värdesystem, utgör dessa audiovisuella skapelser 

en allt viktigare del av en större meningsskapande process – bortom verklig plats och fysiska kroppar 

– och ingår idag i ett kulturellt kretslopp genomsyrat av mening som – för att tala med sociologen 

Simon Lindgren och kulturteoretikern Stuart Hall – ”ger oss en känsla av vilka vi är och var vi hör 

hemma, dvs. känslan av identitet.”64    

    Religionssociologen Adam Possamai fixerar – i relation till detta – det faktum att människor födda 

från 1970-talet och framåt inte minst televiserats på ett alldeles särskilt sätt och att det även hos dessa 

generationer – som ibland går under namnen X (födda ca 1965-1980), Y (födda ca 1981-2000) och Z 

(födda efter 2000) – vuxit fram ett sätt att – livet igenom – växa och leva med film, tv, musik och 

populärkultur via medier på ett sätt som inte riktigt varit varken kutym, särskilt vitt utbrett eller ens 

möjligt hos tidigare generationer.65 Jean Baudrillard menar rent av att gränsen mellan det simulerade 

och det verkliga upphävts under denna tidsperiod och idag på ett signifikant vis utmärker vår tids 

samhällstillstånd. Verkligheten har ersatts av tecken, symboler och simulerade koder – och förvandlas 

därmed till en fjärran satellit utan kontakt med individen, som själv upplever den virituella och 

digitaliserade världen och dess audiovisualiserade värden inte sällan mer verklig än den fysiska reella 

världen och dess tids- och rumsliga entiteter och aspekter.66 

    Oavsett om man tillskriver detta fenomen – och konsumtionen av populärkultur – välfärdsstatens 

framväxt, höjda utbildningsnivåer, förlängda ungdomsperioder, förstärkt köpkraft, 

marknadskapitalism, värdefragmentering eller tekniska innovationer – kvarstår faktum. Det som en 

gång sågs som tidsfördriv eller troskyldiga sagor har i sekulariseringsprocessens spår utvecklats 

expansivt och tillhandahåller idag referensramar och tolkningsstrukturer som utgör avgörande 

ingredienser i människans numera konstanta och livslånga identitets- och livsorienteringsprocess.67 

                                                 
61 Jfr Boorstin (1968); Thompson (2001), sid 261-262. 
62 Konsekvenserna av denna utveckling, och vad det egentligen innebär för samhället i stort, diskuteras intressant av Jean M 

Twenge i boken iGen (2017). 
63 Jfr Ziehe (1992), sid 161-162; Axelson & Sigurdson (2005), sid 17-18; Lindgren (2005), sid 25-30; Koivunen (2008), sid 

187-202; Söderbergh Widding (2008), sid 175; Gripsrud (2011), sid 18-25. 
64 Jfr; Lindgren (2005), sid 28-29. Se även Baudrillard (1993), sid 70-74; (Hall (1997), sid 2-4. 
65 Possamai (2009), sid 1-4. Jfr Axelsson (2008), sid 24-25. 
66 Baudrillard (1988), sid 124, 167, 170; (1993), sid 70-74. 
67 Jfr Axelsson (2014), sid 174-188. 
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Populärkulturen och medieutvecklings inflytande på våra liv, och jagbygget som projekt i en medierad 

värld, kan i sammanhanget således knappast underskattas.68 De bidrar till – för att tala med 

medievetaren Jostein Gripsrud – ”att definiera verkligheten omkring oss”, och ”därmed också till att 

definiera vilka vi är.”69  

    Här bör dock slutligen tre saker förtydligas, för att undvika att några av de vanligaste 

missförstånden som lätt uppstår runt studier av populärkultur inte grumlar läsarens behållning av vad 

faktiskt undersökningen går ut på. Den här studien (1) avser inte på något sätt att undersöka eller ta 

ställning till huruvida populärkulturens allt större socialiserande roll är något bra eller dåligt. Fokus 

ligger heller inte på att i exempelvis (2) neo-marxistisk anda ifrågasätta den globala imperialistiska 

medieindustrin (t ex HBO) och dess produkter. Det är heller inte studiens syfte att (3) i normkritisk 

anda problematisera stereotyper eller centrera hur kön, hudfärg eller sexuella preferenser exponeras. 

Populärkultur kan vara intressant att analysera utan dessa numera tre traditionellt befästa perspektiv.  

 

5.3.1 Livsåskådning, terapi och terapeutiska diskurser – i film och tv-serier 

I ljuset av det ovan beaktade, och med kulturteoretikern Thomas Ziehes tankefigurer om den sociala 

varseblivningens fiktionalisering i åtanke,70 är det kanske inte så underligt att diverse olika 

religionsvetenskapliga eller filosofiska perspektiv sällan lyser med sin frånvaro när 

livsåskådningsfrågor och rörlig bild i en visuellt orienterad tid avancerar på dagordning. Något också 

teologen Ola Sigurdsson och religionssociologen Tomas Axelson upplyser läsaren om i deras 

gemensamma antologi om just film och religion.71 Huvudaktörerna på fältet idag, menar filmvetaren 

Astrid Söderbergh Widding, kommer allt oftare från just de sistnämnda lägren, och den film som 

fokuseras behöver numera varken vara besynnerligt bisarr, egendomligt auteur-formaterad eller 

teknik- och formmässigt smal eller sällsam. Bio-toppen, tv-serier, lägerelds-tv och på ytan triviala 

klassiker går uppenbarligen utmärkt att utvinna intressanta och väsentliga reflektioner med stuns ur.72 

Säger de ingenting i sig självt, förlorade i sin suffléartade banalitet, så säger de i varje fall någonting 

om den samtid som skapat dessa berättelser – och analyserna av dem. Exempelvis kan man som 

filmforskaren Anu Koivunen vara observant på ”de stora förändringar som västerländsk syn på känslor 

genomgått.”73 Från något icke önskvärt som stör en ordning endast John Wayne kan återställa – till en 

senkapitalistisk mediekultur där känslosamhet och känslomässighet – i spåren av en drastiskt stigande 

                                                 
68 Thompson (2012), sid 257-271. 
69 Gripsrud (2011), sid 19. 
70 Ziehe ser tre aspekter av den sociala varseblivningens fiktionalisering. 1) Allegorisering; att fiktionen ger bilder av 

verkligheten som sedan verkligheten försöker leva upp till. T ex att verkliga läkare försöker vara som läkare i populära tv-

serier – inte att fiktiva läkare försöker vara som verkliga läkare. 2) Emblematisering; fiktionens kraft att ladda produkter, 

beteenden, symboler med ett åtråvärt skimmer. 3) Ljud- och bildbärande medier; den audiovisuella dominansen slår ut text 

och litteratur. Ziehe (1992), sid 161-162. 
71 Axelson & Sigurdson (2005), sid 10. 
72 Söderbergh Widding (2008), sid 175-186; Roos & Vesterlund (2008), sid 8. 
73 Koivunen (2008), sid 193. 
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relationsproduktion – ökat i värde och emotionellt kapital framställs som en betydande resurs och 

avgörande framgångsindikator.74  

    Vi har här att göra med en stark kulturell strömning och en artikulerad känslosamhet 

(subjektivering) som – parallellt med auktoritetsupproret – vuxit fram sedan slutet av första 

världskriget och som från 1960-talet och framåt aktivt konstituerat samhällsutvecklingen och idag 

närmast kan betraktas som strukturell.75 En kulturellt konstituerande process som Ziehe tidigt gav 

relief och som inte minst sociologen Eva Illouz i återkommande böcker långt senare lyft fram och 

fortsatt diskutera.76 Illouz ser exempelvis kraften i vad hon kallar den terapeutiska diskursen, och inte 

minst kvinnors framgångsrika benägenhet att tillägna sig den och aktivera kulturella tankefigurer om 

det kompetenta jaget – samtidigt som den religiösa berättelsens kulturella mall spökar i kulissen. Den 

utlovar – och möjligen levererar också – en viss absolution, samt diverse livsverktyg för dagen, men 

det finns på samma gång en pregnant ironi över det hela. I takt med att vi identifierar (oss med) och 

reflexivt artikulerar vårt lidande, och kräver att andra uppmärksammar våra känslor, producerar vi 

också allt fler diagnoser, mentala tillståndsbedömningar och identitetspolitiska sjukdomsbilder att 

klamra oss fast vid, må dåligt av – eller få slängda i ansiktet.77 Ett nutida växande sårbarhetspanorama 

även idé- och lärdomshistorikern Karin Johannisson, filosofen Fredrik Svenaeus och psykiatrikern och 

livsåskådningsforskaren Nils Uddenberg begrundat var och en på sitt vis – utifrån sin forskning och 

sina livs- och yrkeserfarenheter.78 Ziehe, som tidigt observerade denna tendens redan i slutet på 1980-

talet, påpekade lakoniskt på sin tid: ”Jargongen att man uppmärksammar varandras känslor förmår 

endast nödtorftigt skyla över allas egentligen depressiva självrelatering.”79    

    Ziehe såg också – i subjektiveringen och det ökade subjektstryckets spår – tecken på en 

(ny)ontologisering. En längtan hos individen efter en pre-modern visshet, bortom det frigjorda men 

svajiga självet och dess känslosvängningar.80 Sålunda ett uttryck för ett behov hos det 

understrukturerade jaget av en större strukturaliserande ordning av varat, konstituerad av nya stora och 

övergripande meningssystem.81  

    Den tredje tendensen Ziehe tog fasta på var estetiseringen. Här eftersträvas inte närhet eller 

autenticitet, visshet eller mening, natur eller naturlighet – utan stegrad (livs)intensitet. En sorts 

reaktion på tristess och leda, och en längtan efter särskildhet, det unika och extraordinära. ”Ju mer 

                                                 
74 För den som finner ämnet intressant kan en läsning av Sten Anderssons Känslornas filosofi (1994) vara en fascinerande 

läsning. Andersson ägnar sig åt en socialfilosofisk genomgång av vår kulturs syn på känslor. Det är både här och där långt 

före sin tid – och stundom helt passé idag. Likväl ger den en bakgrundsförståelse som många kanske saknar när man numera 

försöker förstå det eviga talet om känslor och den diskursiva kraft som ligger i begrepp som min känsla. Andersson (1994). 

Se även Illouz (2013), sid 105-107.   
75 Ziehe (1992), sid 134-165; Illouz (2008), sid 12-16. 
76 Illouz (2003, 2008, 2016). 
77 Ziehe (1992), sid 155-157; Illouz (2008), sid 245-247, (2016), sid 40-73; Johannisson (2009). 
78 Johannisson (2009), sid 249-255, 266; Svenaeus (2013), sid 60, 72-75; Uddenberg (2010), sid 96-97, 184-187, 206, 246. 
79 Ziehe (1992), sid 156. 
80 Ziehe (1992), sid 158. 
81 I ljuset av detta kan framväxten av diskursiva – och stundom ism-tagande - teorier om allt från strukturell rasism, 

feminism, patriarkatets överordning, klimatkollaps, multikulturalism, globalisering, nationalism, värdegrundsprat, andlighet, 

mat, hälsa och träning ses som resultat av en senmodern ontologiseringsprocess. Hur dessa ordningar och nynormativa 

strukturer sedan ska bedömas och värderas, det är en annan historia. Jfr Ziehe (1992), sid 157-158.     
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konstlad jag gör världen och ju mer konstlat jag varseblir den, desto mer är den en av mig skapad värld 

och i så måtto ’min’ värld.”82       

 

En viss kännedom om detta, och en viss förståelse av den terapeutiska diskursen – för att tala med 

Illouz – (som i dag införlivar terapier, mindfulness-tekniker, yoga, meditation och i princip alla former 

av självoptimering som subjektet kan underkastas – för att bli sitt bästa jag), och hur den konstituerar 

det senmoderna kapitalistiska prestationssamhällets strukturella känslomässighet, är närmast en 

grundförutsättning för att förstå inte bara populärkultur och medieproduktioner idag.83 Allting filtreras 

genom den sociala sfärens nya känslosamhet, och den terapeutiska diskursen gör sig således inte bara 

här och där synlig i tv-serien True Detective 1 – den är helt enkelt en förutsättning för hela historien. 

Den fogliga kropp som Michael Foucault i sina analyser av disciplinsamhället och dess exploaterande 

maktinstanser kom att blottlägga har således under de sista decennierna tappat något av sin aktualitet.84 

Disciplineringens paradigm har nämligen – som kulturteoretikern Byung-Chul Han framhållit – bytt 

skepnad och ersatts av prestationssamhällets dygder, där känslosamhet, optimerad emotionalitet och 

positivt tänkande ersatt gamla tiders bojor med en subjektsposition som underkastad den terapeutiska 

diskursen framstår som det egna jagets tyranniska terapeut.85        

    För att förstå aspekter av den förtrollande ateismen i sin reformerade form, och dess olika 

möjlighetsrum, är dessa resonemang av vikt och även om analysen inte utgår från dessa 

kunskapspositioner i första hand, så finns de inbakade i själva den grund studien står på. Den 

terapeutiska diskursen har många likheter med religionens språk och funktion, genom att skapa 

sammanhang, kontinuitet, bygga stora berättelser och utlova frälsning eller emotionell tillfredställelse. 

Samtidigt som den – mer akademiserad som den är – relaterar lättare med ateism och 

naturvetenskapliga perspektiv.86  

 

5.3.2 Hjältemyter och messiasgestalter i populärkulturen 

Ziehes tankefigur om den sociala varseblivningens fiktionalisering inbegriper begreppet 

allegorisering. Populärkulturen flödar över av diverse olika allegoriska gestalter.87 Stereotyper vars 

estetiska och berättartekniska betydelsevärde ligger i det välbekanta och lättförstådda, men samtidigt 

lagom utmanande. Terapeutiskt ligger delvis njutning i att som tittare med listig blick vara kapabel att 

demaskera den gode protagonistens antagonist – att upptäcka skurken. Eller uppdaga vilket hjärta som 

får sjunga – och vilket som får gråta: Vem som får fira, och vem som måste dö. Vi tjusas även av 

omväxling och uppskattar därför fröjdefullt varianter på samma tematik, oavsett epok och genrer.  

                                                 
82 Ziehe (1992), sid 158-159. Solarium, och även senare tatueringsvågen, för att inte tala om den estetiska kirurgin, är 

vardagliga men intrikat exempel på estetisering. Kroppen duger inte i sin naturliga form och färg. Till och med vårt kön 

tråkar ut oss. Liksom husmanskost och mat & potatis.   
83 Jfr Illouz (2003, 2007, 2008); Cederström & Spicer (2015). 
84 Jfr Foucault (1987), sid 137-150; Han (2013), sid 16-21. 
85 Jfr Illouz (2008), sid 245-247; Han (2013), sid 16-21. 
86 Jfr Illouz (2007), sid 55. 
87 Ziehe (1992), sid 161-162.  
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    En sådan trygg orienteringspunkt och kulturell metafor i den judiskt-kristet präglade västerländska 

kulturen är – som Axelson skriver – ”den gode hjälten/frälsaren.”88 En mytologisk messiasgestalt med 

suggestiv potential och hemlighetsfulla resurser – som när det kommer till inte minst västern-genren – 

sadlat av och på i oräkneliga amerikanska filmer och tv-serier i nära nog hundra år.89 För att inte tala 

om moderna superhjältar på film som Spiderman (2002, 2004 och 2007) eller den både modigt 

stridande och till sist självuppgivande Neo som offrar sig själv i Matrix-triologins sista del (Matrix-

revolutions, 2003). 

    Samtidigt – påpekar Axelson – skiljer sig uppenbart det narrativa mönstret här i jämförelse med 

evangelierna.90 Den frälsargestalt med mer eller mindre övernaturliga förmågor i hölstret som rider 

rakt in i problemet från ingenstans i exempelvis klassiska Shane (med Alan Ladd i huvudrollen, 1952) 

eller dess parafras Pale Rider (med Clint Eastwood i huvudrollen, 1985), pekar på bibelläsning a la 

Hollywood. Tittaren får tillgodogöra sig hämndkänslor främmande Jesus och åse våldets triumf: Hur 

hjälten tar revansch, söker rättvisa och gottgörelse.91 Men trots brutala slutstrider och nederlag för de 

onda, finner vi liksom Jesu blod utgjutet i Shane. Hur svårt sargad Ladds revolverman är när han rider 

bort i slutet, är faktiskt högst oklart. Detsamma gäller stuntföraren i Drive (med Ryan Gosling i 

huvudrollen, 2011), en annan snygg och otvungen parafras på Shane, men förlagd i modern tid. På 

slutet ser vi Goslings karaktär illa sårad och liksom i symbolisk mening följa Ladd i spåren bort mot 

ett ovisst mytiskt tillhåll. Kanske är det i någon mening – med mytologen Joseph Campbell och 

kristusmyten i åtanke – deras osjälviska offer och himlafärd vi åser.92                 

    Arketypiska Kristus-gestaltningar av varierande dignitet, präglade av olika betydelsenyanser, är 

möjlig att projicera på ganska skiftande typer av karaktärskomplex, även om generalitetsnivån minskar 

med avståndet till det arketypiska grundmönstret. Tankefigurer som tangerar liknande resonemang 

som dessa – och Axelsons – har också dryftats av Lloyd Baugh, Robert Jewett och Åke Tilander.93 I 

fallet Rust blir den diskussionen extra intressant eftersom studien bland annat undersöker huruvida 

karaktären i vissa avseenden bär på ett arketypiskt mönster – om än individuellt utformat – med vissa 

iögonfallande messianska drag, vilket med tanke på studiens fokus på ateism, och den fiktiva 

karaktärens syn på religion (i huvudsak kristendom), utgör en synnerligen intrikat grund för en semi-

sekulär frälsargestalt. 

                                                 
88 Axelsson (2005), sid 217; Jewett (2011), sid 237-249.  Med fler penseldrag runt hjälten och hjältinnans många ansikten har 

även Campbell belyst vad som utmärker mytiska berättelser. Campbell (2011). 
89 Västern-genrens seglivade popularitet - trots att tidens tand slipat ner dess omfång åtskilligt – utgörs av flera olika 

komponenter.  En av dem inkluderar just en osjälvisk hjälte som via en himmelsk försyn dyker upp och räddar oskyldiga 

människor – för att sedan liksom försvinna mystiskt. Jfr Jewett (2005), sid 237-249. 
90 Axelson (2005), sid 228. 
91 Möjligen ändå i enlighet med de abrahamitiska religionernas tankestrukturer och förkärlek till tankefigurer som domens 

dag. Jewett (2005), sid 244. 
92 Jfr Campbell (2011), sid 232. Eastwood gör dock inte samma offer som Ladd och Gosling, Själv rider han efter domens 

dag i Pale Rider vidare bort mot bergen utan blodkladdiga kläder. Detta kan möjligen förstås genom att Eastwood själv inte 

bara gestaltar en mytologisk, messiansk västern-gestalt. Han är närmast själv – som skådespelare och person - att betrakta 

som en myt (redan 1985): Större än sina roller, mer känd än sina filmer. Ungefär som Jesus idag: Mer känd för 

slutuppgörelsen och sig själv än enskilda under.   
93 Jfr Baugh (1997); Jewett (2005); Axelsson (2008), sid 221-227; Tilander (2008), sid 96, Campbell (2011). 
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    Axelson diskuterar varianter av messias-metaforen och lyfter fram just den sistnämndes tankefigurer 

kring å ena sidan en överjordisk frälsargestalt av högkristologisk karaktär, associerad med en 

auktoritativ, stark, rättvis och mäktig befriargestalt. Sålunda en sorts Davids-prototyp. Å andra sidan 

finner vi också en lågkristologisk bild av Jesus som en enkel, utblottad men kärleksfull man som i 

vanmakt delar vardagen och livets vedermödor med oss andra – med fokus på Gudsriket snarare inom 

oss än förkroppsligat som en förhöjd och helig strävan efter en nation och en kungakrona välsignad av 

den himmelske fadern.94  

    En intressant aspekt av denna kategorisering är att den kan ge relief åt olika individuellt utformade 

arketypiska gestalter med kristologiska mönster av det slag som här diskuteras. Alltså inte Jesus som 

biblisk gestalt – utan karaktärer som konnoterar den tematik och de strukturer som här åskådliggjorts. 

Att nyss nämnda Shane, Pale Rider och Drive inkluderar båda mönstren är uppenbart. 

Huvudkaraktärerna äger en sorts närmast överjordisk och våldsam (dåd)kraft, men delar också 

vardagens simpla bestyr generöst med oss andra.95 Vilket – vad beträffar det sistnämnda – något 

stereotypiskt och pastischartat konkretiseras effektivt i scener där hjältarna som vanliga världsliga män 

bistår de sårbara och hjälpsökande karaktärerna på ett högst jordiskt vis – den erotiska praktiken 

inkluderad.96       

 

5.3 Texter om True Detective  

Här nedan följer ett par korta referat kring några seriösa artiklar och essäer som diskuterar True 

Detective ur andra perspektiv än den här studien. Syftet med det är att presentera en bild av seriens 

mångfacetterade djup.       

    Som påpekats initialt i både kapitel 2 och 3 har True Detective 1 utmärkts av en traditionellt präglad 

filosofisk diskussion.97 Reflektioner som kretsat kring pessimism och som utgått från äldre tiders 

tänkare som Schopenhauer och Nietzsche, varav den sistnämnde – som tidigare poängterats – vid ett 

tillfälle också nämns i serien vid namn av Rust. Finn Janning touchar dock i en stringent text ett och 

annat betydande tankspår som den här studien mer uppenbart ställer i centrum, men eftersom hans 

utgångspunkt, syfte och teoretiska överbyggnad är så pass annorlunda, hamnar han in i en annan – och 

möjligen äldre – konventionell syn på den tematik han ger sig i kast med.98  

    Populärkulturens tvivelaktiga kurtis med den allmänna moralpaniken kring exempelvis religiösa 

sekter, sex och skumma makthavare med koppling till religion, är en annan (kritisk) vinkling som är 

möjlig att anlägga mot serien och dess narrativ, för att tala med Joseph P. Laycock.99 Här utgör 

sålunda serien ett exempel på den alltför sällan närmare förklarade medielogiken (som sällan 

                                                 
94 Jfr Axelson (2005), sid 222-225. 
95 Ladds karaktär svingar yxan, Eastwoods släggan och Gosling hammaren, men först efter att han visat sig kunna bära både 

matkassar och laga bilar till kvinnans stora förtjusning.  
96 I någon mening gör också lusten hjälten jordisk till sin natur. Frälsaren äger således förmågan att - om inte förlösa – så i 

varje fall väcka kroppens lustar till liv. 
97 Se exempelvis Janning (2014); Attia (2015); Dienstag (2015); Hatab (2015); Shapshay (2015). 
98 Jfr Janning (2014). 
99 Laycock (2015). 
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journalister eller populärkulturmakare är så pigga på att förtydliga): Hur allmänhetens farhågor blir 

kommersiell tv-underhållning, som i sin tur spär på allmänhetens oro, vilket öppnar för ytterligare 

kommersiella möjligheter inom media- och underhållningsbranschen.       

    Rodney Taveira lyfter en angränsande läsning, men utan att ondgöra sig över vad serien gestaltar. 

Snarare menar han att seriens storhet just ligger i att den åskådliggör på flera plan en sårad kultur, i ett 

trasigt och genomkorrumperat samhälle som fördärvar dem som kommer i kontakt med det. De båda 

poliserna lyckas exempelvis inte lösa fallet – förrän de lämnat polisen.100  

    En annan intressant läsning, till sin ödesdigra ton snarlik den ovan, men med fokus på att vi alla i 

någon mening är förgiftade, presenterar Casey Ryan Kelly.101 Den artikeln är den som kanske mest 

imponerar vad beträffar perspektiv, stringens och konsekvens, samt att här finns en intention – 

liknande den här uppsatsens – att gå i dialog med analysmaterialet och varsamt beröra aspekter av 

både textuell och kontextuell nivå, men framför allt diskutera delar av det analyserade verket i ett 

större sammanhang. Kelly sätter fingret på hur serien porträtterar förgiftade landskap, demolerade av 

en omättlig industrialiseringshunger, liksom att drogade, ciggarettrökande, alkoholpåverkade och 

kemiskt förgiftade personer återkommande syns och verkar i bild. Även institutioner, som polisen, 

kyrkan, statsförvaltningen och rättsväsendet tycks alla – i symbolisk mening – vara förgiftade. 

    Det finns inte särskilt mycket skrivet i Sverige som lyfter sig över det som här redovisats, men en 

akademisk uppsats i filmvetenskap av Rasmus Carlsson (2015) bör nämnas i sammanhanget.102 Det är 

den enda akademiska text jag funnit som berör materialet.103 Det är en semiotisk analys av implicita 

innebörder i serien och analyserar 12 utvalda scener med hjälp av semiotiska begrepp och 

färgsymbolik. Det är en högst filmvetenskapligt orienterad historia som intressant och detaljrikt kan 

sägas fokusera på bland annat relationen form, färg och narrativ, och hur olika symboler kan förstås, 

men som i det här sammanhanget inte tillför den här studien något av betydelse. Carlsson använder 

dock ett flertal bilder i sin analys. Det inspirerade mig att också exemplifiera några av mina 

resonemang med bilder betecknande för viktiga analytiska upptäckter och konstateranden.       

 

5.4 Sammanfattning 

Syftet med denna genomgång har varit att kasta ljus över vilka kunskapsfält och perspektiv uppsatsen 

inkluderar, samt redogöra för de forskningsperspektiv och tankefigurer som integreras i analysen. 

Avsikten med nästa kapitel är att presentera de teoretiska perspektiv som uppsatsen tillämpar och som 

i hög grad ger studien dess särart och signum. 

 

 

                                                 
100 Taveira (2017). 
101 Kelly (2017). 
102 Carlsson, R (2015). En semiotisk analys av implicita innebörder i HBO:s tv-serie 

True Detective. 
103 Senaste sökning gjord 2018-01-10. 
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6. Teoretiska utgångspunkter  

Alla sorters texter – i vid betydelse – ges på ett eller annat sätt mening (eller icke–mening) i mötet 

med den förförståelse som utgör vår tolkningsrams grundvalar.104 Intentionen här är att i huvudsak 

synliggöra de personer som representerar de premisser, perspektiv och antaganden som legat till grund 

för studien och vars tankefigurer och teoretiska redogörelser jag valt att återkommande införliva eller 

återknyta till i de olika avsnittsundersökningar som utgör studiens analysdel.  

    De tre centrala forskarnamnen för studien i det här sammanhanget – vilka också nämnts tidigare – är 

Susan Blackmore, Sam Harris och Thomas Metzinger. Skälet till att jag valt att ge mig i kast med att 

analysera serien indirekt tillsammans med dem, samt förvisso även med några andra forskare i gott 

sällskap, har flera olika orsaker. Dels har de olika bakgrunder, även om de möts från olika håll inom 

det forskningsfält som handlar om frågor som rör medvetandets natur, jaget och den fria viljan. 

Blackmore kommer ur psykologin, Harris är neurovetenskapare och Metzinger filosof med 

neurofilosofi och kognitionsvetenskap som huvudområde. De har alla tre skrivit böcker som behandlar 

olika aspekter av det här. De är scientistiskt orienterade och uttalat ateistiska, parallellt med att de 

sedan lång tid tillbaka är förankrade i en meditativ erfarenhet och praktiserat meditation i flera 

decennier.105 I sina böcker är det också något de återkommer till och är mycket positivt inställda till.106 

 

6.1 Susan Blackmore 

Blackmore har skrivit flera vetenskapliga böcker och inte minst pedagogiskt försökt belysa 

kunskapsläget (även historiskt) när det kommer till frågor som rör medvetandet. Hennes 

Consciousness: An introduction (2004) och Conversations on consciousness (2006) är rekommendabla 

verk som ger en överskådlig bild av olika ställningstaganden och positioner i dessa frågor. Hon 

klarlägger även ämnets kopplingar till zenbuddhism, mindfulness och meditation.107 Emellertid är 

Blackmore kanske ändå mest känd för att vara den som tagit memteorin längre än någon annan och 

med stor entusiasm föresatt sig att åskådliggöra en tillvaro fylld av hjärnor (medvetanden) – och 

memer som ivrigt drivs av att ta dem i besittning.108 Memer är förenklat uttryckt, enligt Blackmore, 

”vanor, kunskap, beteenden eller berättelser som kopieras från person till person genom imitation.” 

Memer tävlar – liksom gener – om möjligheten att kopieras. De är informationer ”som rör sig från 

hjärna till hjärna eller från hjärna till en dator, en bok eller ett konstverk”. De memer som sedan bäst 

lyckas ockupera sina bärare/värddjur sprids över världen och formar våra tankar och kulturer längs 

vägen.109 Att religioner är memer, eller snarare memplex (en mångfald av memer som nätverkar), är i 

                                                 
104 Gripsrud (2011), sid 179. 
105 Blackmore (2006), sid 8, 73; sid Harris (2016), sid 18, 21-22 
106 Blackmore (2000); 242-243; Metzinger (2010), sid 235-237; Harris (2016), sid 203-206. 
107 Blackmore (2004), sid 385-414. 
108 Dawkins (2009), sid 214.    
109 Blackmore (2014), sid 182-184. 
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linje med memteorin. Detsamma gäller förstås ideologier och andra kollektiva kognitiva 

konstruktioner. Vetenskapen är således också – liksom religion – ett memplex.110                

    Det här är således en teori, delvis inspirerad av Charles Darwins teori om det naturliga urvalet, men 

som har för avsikt att kasta ljus över evolutionens kulturella dimension och på ett nytt sätt 

begripliggöra de delar av människans natur och kultur vi har svårt att förstå eller förklara.111 Begreppet 

lanserades av biologen Dawkins på 1970-talet,112 men har också lyfts fram senare under 1990-talet av 

medvetandefilosofen Daniel Dennett,113 vilken är en av Blackmores inspirationskällor när hon 

författade The meme machine (1999). Blackmore har dock en annan – mer zenbuddhistiskt orienterad 

– syn på memernas förödande effekt och dysfunktionalitet än Dennett.114  

    Av förklarliga skäl finns ett stort motstånd mot memer, inte minst inom humaniora och 

samhällsvetenskap. Ämnen som av tradition betraktar alla förklaringsmodeller med 

evolutionsteoretiska anslag med djup missaktning, trots att både Foucault och Giorgio Agambens 

tankefigurer om diskurser och dispositiv i någon mening konvergerar väl med memteorin.115 Samtidigt 

är memer verkligen inte på något vis ett oproblematiskt begrepp, men likväl intressant. För den som på 

svenska ändå vill läsa något kort om memer116 kan Patrik Lindenfors kapitel i David Thurfjells 

antologi Varför finns religion? (2016) vara ett första steg. Även Johan Frostegårds artikel Något på 

hjärnan (2017) kan tjäna som en enkel men seriös introduktion.117        

 

6.2 Sam Harris 

Harris har tillsammans med Dawkins, Dennett och Christopher Hitchens blivit (ö)känd inom vissa 

kretsar som en av (ny)ateismens fyra ryttare. En titel med humoristisk knorr som förstås travesterar 

den bibliske Johannes uppenbarelse av världens undergång och ankomsten av apokalypsens fyra 

ryttare. Som högröstad religionskritiker har Harris angripit de abrahamitiska religionernas välde och 

med stor frenesi förfäktat vetenskapens överlägsenhet.118 Dessa korstågsliknande bravader bör 

rimligen ses mot bakgrund av att den kristna högern mobiliserat i Amerika under några decennier 

innan, vilket internationellt bidrog till att ateismen återigen fick något av en pånyttfödelse.119 Även 

islams allt tydligare konturer i västvärlden har förstås också bidragit till ämnets aktualitet, hand i hand 

med tecken på en (ny)ontologisering av tillvaron och något som kan betraktas som ett växande intresse 

                                                 
110 Blackmore (2000), sid 202-203. 
111 Blackmore (2000), sid 8-9. 
112 Dawkins (1992), sid 218-231. 
113 Dennett (1991), sid 202-226; (1995), sid 340-369. 
114 Blackmore (2000), sid 230-231.  
115 Fler reflektioner kring det här finns i kapitel 7.6 som redogör för hur olika begrepp i studien bör förstås. 
116 Det finns mycket skräp formulerat på nätet. Det är därför rekommendabelt att ta del av akademiskt ambitiösa 

ansträngningar att försöka åskådliggöra teorierna kring det.    
117 Lindenfors (2016), sid 17-18, 37-42; Frostegård (2017). 
118 Harris (2006, 2007). 
119 Harris (2007). 
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för nyandlighet, esoterik och ockultism inom relativt sett ganska sekulariserade länder där 

söndagsskolorna stängde för länge sedan.120 

    Harris har även tidigare diskuterat frågeställningar som handlar om medvetandet, jaget och den fria 

viljan.121 Frågor som han på ett något överraskande vis fortsatt att beakta i boken Upplyst meditation 

(2016) och som i den här studien spelar en framträdande roll, inte minst eftersom Harris här – närmast 

som en guide – ägnar flera hundra sidor åt att begrunda andliga praktiker, mystiska upplevelser och 

erfarenheter av meditation och mindfulness.122           

    Boken platsar trots sin populärvetenskapliga karaktär knappast på new age bokhandeln 

Vattumannens topplista. Den lovar föga guld och knappast alls några gröna skogar.123 Däremot är den 

ur en akademisk synpunkt en intrikat hybrid som bok, där författaren diskuterar sina upplevelser hos 

olika vishetslärare och gurus, samtidigt som han har föresatsen att hålla det andliga samtalet på en 

högst rationell nivå. Det är förhoppningsvis också en intention den här uppsatsen delar med Harris.      

 

6.3 Thomas Metzinger 

Metzinger är för gemene man mindre känd. Blackmore har trots allt sina memer, Harris sin sadel bland 

de tre ryttare som är kvar efter att Hichens dog 2011, men Metzinger (som är tysk) har inte varit i ropet 

på samma vis i den utomakademiska världen, dessutom är han filosof och specialiserad mot 

neurovetenskap, vilket inte gör honom till en jättepopulär filosof bland många andra filosofer. I 

synnerhet som hans naturvetenskapligt orienterade tankefigurer och teorier knappast mynnar ut i en 

lovsång till det som annars filosofer ofta tyr sig till: Det de uppfattar som det egna överlägsna 

tänkandets förnumstiga förmåga och kontroll. Tvärtom oroar han med helt andra perspektiv, stick i 

stäv med slikt.124 

    Med titlar som Being no one (2004) och The ego tunnel (2010) har han presenterat sig på engelska 

och det är i huvudsak de texterna studien återknyter till.125 Det finns även många tunga tankar som 

följer med Metzinger. Att det exempelvis finns starka skäl att oroa sig för vad som händer i en ojämlik 

värld som hållits ihop av djupt problematiska tankefoster om själen, jaget och livsessensen, när det 

succesivt börjar gå upp för allt fler att vi misstagit oss på dessa punkter.126 Han beaktar även utan 

förskönande omskrivning hur biologiskt sett framgångsrik vår naiv-realistiska självmissuppfattning 

varit, samtidigt som han konstaterar att evolutionens utveckling av komplexa medvetandeformer 

egentligen skapat ett ohyggligt lidande, där det initialt inte fanns något lidande alls.127      

                                                 
120 Jfr Kingsepp (2012), sid 131-155; Thurfjell (2017), sid 114-156.  Begreppet (ny)ontologisering diskuteras mer ingående i 

kapitel 5.3.1.  
121 Harris (2012). 
122 Harris (2016), sid 18. 
123 Jag har en gång jobbat där (ett år under 1980-talet). 
124 Jfr Metztinger (2010), sid 130-131. 
125 Metzingers samtal med Blackmore, både i bokform (2006) och i Axess TV (2015), förekommer också.   
126 Metzinger (2004), sid 632-634; (2010), sid 238-240; (2015); Blackmore (2006), sid 157. 
127 Metzinger (2004), sid 632; (2010), sid 199. 
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    Förvisso ser han potentialen i meditativ närvaro och uppmärksamhet som möjlig, men misstror 

människors förmåga att tillägna sig det under det accelererande samhällstryck alla lever under. Fokus 

hamnar snarare på tekniker som gynnar prestation och gagnar livet på Cat walken.128 Därtill, menar 

han, har många nog missförstått detta med personlig utveckling och självinsikts-övningar. 

Självförståelse är i grunden nämligen inte alls något emotionellt attraktivt och roligt.129 Trots det 

argumenterar han för att barn och ungdomar, för att inte gå sönder av reklam- och 

underhållningsindustrins kommersiella tryck mot deras hjärnor, snarast behöver introduceras i 

meditation och få tillträde till olika tekniker runt medveten närvaro.130    

    Metzinger diskuterar också seriöst vilka (mentala) subjektiva tillstånd som bör vara legala i 

framtiden, i relation till att vi står inför en kemisk revolution (av hjärnan) som vi helt enkelt måste 

sätta oss ned och diskutera öppet och osentimentalt.131 Dessa resonemang, som också förstås tangerar 

frågor om medvetandet i Metzingers förståelsevärld, påminner på många vis om den diskussion Harris 

för om andliga upplevelser på kemisk väg. Även han efterlyser akut en debatt om de här frågorna, 

bortom fördomar och dogmatiskt moraliserande.132 

 

6.4 Sammanfattning  

De perspektiv och tankefigurer som belysts i kapitel 5 – och som behandlar det aktuella 

forskningsfältet – kommer integreras och aktualiseras studien igenom. Blackmore, Harris och 

Metzinger – som presenterats här i kapitel 6 – utgör till stor del den andra halvan av undersökningens 

teoretiska utgångspunkt. 

    Somliga perspektiv av teoretisk natur har jag valt att integrera i analysdelen, för att inte här göra den 

teoretiska dragningen för omfattande och studien allt för framtung. I nästföljande kapitel redovisas 

närmare på vilket sätt detta arbetssätt kan förstås och hur undersökningen genomförts på grundval av 

en abduktiv analysmetod.   

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
128 Metzinger (2010), sid 229. 
129 Jfr Blackmore (2006), sid 156. 
130 Metzinger (2010), sid 235-236. 
131 Metzinger, (2010), sid 226-231. 
132 Jfr Harris (2016), sid 188-200. 
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7. Metodologiska förutsättningar 

7.1 Metod 

Den här studien ska uppfattas som en kvalitativ, textanalytisk undersökning. Textanalys är – i relation 

till medieforskningen – en allmän benämning på kvalitativa studier av texter i vid mening.133 

Forskning av det slaget kännetecknas generellt av forskarens förförståelse, ämneskompetens och en 

tolkande praktik där begrepp och perspektiv flätas samman med de aspekter av det empiriska material 

som ska undersökas.134 Fokus på tolkning, mening och betydelsemöjligheter utmärker således 

kvalitativa studier och definierar deras särart och vad som är centralt i sammanhanget.135 Resultaten 

ska därför inte ses som helt fixerade realiteter eller uttryck för eviga sanningar, även om de bygger på 

empiriska iakttagelser. Det som abstraherats bör således betraktas som timliga konstruktioner 

framsprungna ur det syfte och de frågeställningar med vars hjälp man närmat sig analysmaterialet.136      

    I textanalys formulerar forskaren frågor till materialet med förhoppningen om att få veta något om 

en viss text – eller en viss sorts texter. För att kunna diskutera och besvara frågeställningarna på ett så 

korrekt, rimligt och noggrant sätt som möjligt erfordras emellertid ett analytiskt förfaringssätt av något 

slag. Sådana procedurer inbegriper en textanalytisk metod.137 I den här undersökningen används en 

abduktiv sådan.  

    Den abduktiva analysmodellen bygger – i det här fallet med induktiva förtecken – på en flexibel 

interaktion mellan teori och empiri, där förståelse- och tolkningsprocesser växelverkar. Teorin 

kommunicera med texten, och analysen pendlar mellan att å ena sidan redogöra för texten, och å andra 

sidan resonera kring observationerna av densamma med stöd i tidigare forskning och teori. Med avsikt 

att explicitgöra meningsfulla reflektioner och slutsatser kring det begrundade materialet – i relation till 

studiens syfte och frågeställningar.138  

    Detta är ingen ovanlig metod när det kommer till humaniora och till textanalyser av i någon mening 

ideografisk karaktär. Forskaren ställer sig frågor om en särskild text, och undersöker möjligheterna att 

förstå och placera texten i en större kontext med hjälp av teoretiska perspektiv och begrepp som ger 

studien en viss gripbar form, kunskapskropp och förståelseriktning (det går inte att analysera allt, ur 

alla synvinklar).139 Abduktiv metod kan rent utav – för att tala med vetenskapsteoretikern Kjørup – 

kallas ”den detektiviska slutledningsformen”.140 Med tanke på studiens analysobjekt för handen 

förefaller en dylik benämning av den abducerande ambition högst välfunnen. 

 

 

                                                 
133 Østbye, Knapskog, Helland & Larsen (2003), sid 62. 
134 Jfr Börjesson (2003), sid 28; Østbye, Knapskog, Helland & Larsen (2003), sid 21, 63. 
135 Börjesson (2003), sid 22. 
136 Winther Jørgensen & Phillips (2000), sid 140; Østbye, Knapskog, Helland & Larsen (2003), sid 63. 
137 Østbye, Knapskog, Helland & Larsen (2003), sid 61. 
138 Jfr Østbye, Knapskog, Helland & Larsen (2003), sid 62-65. 
139 Østbye, Knapskog, Helland & Larsen (2003), sid 62-65, 70-71; Corbin & Strauss (2008), sid 8. 
140 Kjørup (2009), sid 221-222. 
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7.2 Analysnivåer och tolkningsstrategier   

Det är möjligt att skilja mellan levd erfarenhet och medierad erfarenhet.141 När det kommer till att 

analysera olika populärkulturella uttryck som genererar medierad erfarenhet kan man strukturera upp 

dessa kommunikativa händelser/analysobjekt i olika nivåer.142 Dels kan man tänka sig en (1) textuell 

nivå som belyser hur exempelvis en detektiv-serie eller kriminalhistoria är uppbyggd och hur dess inre 

narrativa arkitektur är formad.143 En annan möjlighet utgörs av att man ställer i centrum en (2) 

kontextuell nivå som redogör för verkets relation till exempelvis andra verk i genren eller utforskar 

särskilda betydelsemönster som utmärker det.144 Slutligen finner vi en tredje analysnivå som öppnar 

sig mot ett större sammanhang och utforskar verket både ur ett (3) socialt, religionsvetenskapligt och 

historiskt kontextuellt perspektiv.145  

    Variationer på dessa nivåer – och hur dessa utgångspunkter kan användas i analyser – återfinns ofta 

i texter som berör medier och metodfrågor.146 I den här studien, liksom i många andra studier som 

utforskar vissa tematiker, artikulerade positioner och där uppenbart makrostrukturer är i fokus, är den 

tredje nivån av särskilt intresse – utan att för den skull nivå ett eller två helt kan negligeras.147 

Medvetenhet, respekt och en förförståelse av dem borgar omedelbart för ett rimligare tolkningsanspråk 

och minskar också risken att i sin analys gå vilse i ett främmande landskap och göra våld på det 

empiriska materialet.  

    Ett tänkbart tillvägagångsätt – med ovannämnda risker i åtanke – är att rätt och slätt följa en 

utsnitslad bana där aktuella nivåer och strategier oavlåtligen explicitgörs i texten för att i någon 

mening vidmakthålla en otadlig analysstruktur. När det kommer till ett större empiriskt material 

innebär dessvärre ett sådant förfarande att man fastnar i upprepningar av formaliteter och omtagningar 

av begrepp och metodologiska formsaker som hotar att förminska studiens sublimitet – och därmed 

reducera inte bara läsvärdheten utan också möjligheterna att utifrån studiens egna förutsättningar göra 

notabla och intressanta upptäckter.148  

    Avsikten med detta metodresonemang är således att upplysa läsaren om vilka möjliga nivåer den 

abduktiva analysen inkluderar och kan komma att pendla mellan. Analyser i allmänhet av 

populärkulturella fenomen vinner på att medvetandegöra existensen av olika analysnivåer och 

tydliggöra sin hållning till dem.149 En tv-serie på nära nog 8 timmar (som i det här fallet) är utan tvivel 

en massiv väv av information, möjliga betydelser och meningssammanhang. Det finnas inte endast ett 

sätt att analysera och förstå den. En stor betydelsemångfald utmärker generellt de flesta texter. Skilda 

tider tenderar också – oavsett nivå – se andra saker i samma verk och fastna för olika 

                                                 
141 Thompson (2001), sid 281. 
142 Fairclough (1995), sid 57-59. 
143 Jfr Bordwell & Thompson (2013), sid 50-54, 69-70. 
144 Jfr Bordwell & Thompson (2013), sid 328-338. 
145 Jfr Lindgren (2005), sid 48-49; Bordwell & Thompson (2013), sid 58-60 
146 Fairclough (1995), sid 57-59; Lindgren (2005), sid 49. 
147 Fairclough diskuterar bland annat aspekter av detta. Fairclough (1995), sid 29. 
148 Jfr Lindgren (2005), sid 154. 
149 Lindgren (2005), sid 49; Østbye, Knapskog, Helland & Larsen (2003), sid 70; Bordwell & Thompson (2013), sid 58-60. 
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betydelsemönster. Att utforska meningsfullheter är således en aktiv procedur, präglad lika mycket av 

forskarens förförståelse och kodkompetens som tidsandans förståelsebehov och självupptagenhet av 

konstituerande diskurser på modet.150 

 

Tolkningsstrategin (som i vissa avseenden är koherent med de olika analysnivåer som tidigare 

diskuterats) kan generellt betraktas som eklektiskt orienterad. Här finns en symtomal strävan mot 

latenta betydelser: (1) Att begrunda på vilket sätt verket – eller snarare de delar av verket studien 

fokuserar – kan förstås och relateras till livssynspositioneringar och tematiker av existentiell 

livsåskådningskaraktär. Dels förekommer också en sympatisk strategi, lojal mot texten: (2) Studien 

allvarsammar exempelvis seriens delvis argumenterande diskurser utan avsikt att radikalt omförhandla 

deras betydelse. Fokus ligger snarare på att ge relief åt positioner och tematiker och förmedla en 

djupare förståelse av dem och begrunda deras konsekvenser för diskussionen om ateism, nyandlighet 

och religionens återkomst.  

    Slutligen finns också i bakgrunden en objektiverande tolkningsstrategi: (3) En insikt om betydelsen 

av textens inre sammanhang och komplexa struktur, förenat med en respekt för seriens plats i kanon 

och dess relation till andra liknande verk.151  

 

7.3 Dataproduktion och analysförberedelse  

I en textanalys av det här slaget ställer sig forskaren ett antal frågor till texten. I den här studien riktar 

de sig till en tv-serie. Inledningsvis var jag inriktad på vilka olika livssynspositioneringar och andra 

tematiker av existentiell livsåskådningskaraktär som kunde urskiljas – i relation till studiens 

övergripande religionsvetenskapliga karaktär och huvudsakliga intresse för frågeställningar rörande 

ateism och den existentiella dimensionen av True Detective 1. 

    Processen inleddes i ett första steg med att (1) det empiriska materialet genomgick en sorts 

translitteration. Under en månad tittade jag igenom serien noggrant och varje enskild episod (8 till 

antalet och närmare en timme långa) tog 2 - 4 dagar att gå igenom och transmittera. Således 

nedtecknades den explicita ramhistorien och det uppenbara händelseförloppet, vilket resulterade i ett 

dokument (125 A4-sidor) som till stor del också bestod av transkriberingar av dialoger/monologer som 

på ett eller annat sätt skulle kunna kopplas till studiens frågeställningar, tidigare forskning och 

undersökningens teoretiska perspektiv. Detta initiala förfarande innebar ett första primärt möte mellan 

empiri och teoretiska utgångspunkter.      

    I processens andra steg (2) fokuserade jag inledningsvis på övergripande mönster och artikulationer 

i det transkriberade materialets dialoger/monologer – med avsikt att utforska och undersöka 

hållbarheten i olika motiv, teman och betydande positioneringar. Första steget utgjordes således av ett 

grövre urval. I det här steget var intentionen annorlunda. Det centrala var att mejsla fram och ge relief 

                                                 
150 Jfr Börjesson (2003), sid 22, 29, 86, 166; Gripsrud (2011), sid 179-180, 195.   
151 Jfr Gripsrud (2011), sid 185-187. 
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åt återkommande relevanta teman och betydande positioneringar med bäring serien igenom. 

Följaktligen innebar det att vissa delar av materialet sorterades ut eller föll bort – vad beträffar 

närläsning. Samtidigt som det banade väg för att i nästa steg kunna fokusera på ett i detalj djupare och 

mer komplext möte mellan empiri, teori och tidigare forskning.  

    Steg två i processen innebar med andra ord att jag utifrån studiens frågeställningar och teoretiska 

utgångspunkter sållade bort vaga uppslag och valde ut de intressantaste, vanligaste och mest 

häpnadsväckande positioneringarna och artikulerade mönstren – illustrerade av scener som något så 

när också står på egna ben för den läsare som inte sett serien i sin helhet.           

    Detta prioriterande innebar att jag valde att i huvudsak fokusera på detektiv Rust, även om hans 

kollega Marty är en lika viktig karaktär i serien. Båda speglar varandra, och utgör samtidigt varandras 

motbilder. Det är två karaktärer som ger kontrast åt varandra, Marty möjligen som den kaotiske Zorba, 

Rust mer som den kontemplativt introverte Buddha.   

    Processens tredje steg, (3) som utgörs av den analytiska process och diskussion läsaren kommer att 

ta del av och följa i kapitel 9 – präglas tydligt av studiens abduktiva ansats och bygger på ett tätt 

samverkande växelspel mellan empiri, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Denna del av 

studien redogör dock för analysen kronologiskt – sett i relation till seriens 8 olika episoder. Analysen 

spaltar således inte upp undersökningen av olika positioner och temana i diverse kategorier förrän i 

slutdiskussionen. Det här kunde ha gjorts annorlunda, men den stora fördelen med denna 

redovisningsmetod ligger i att en eventuell tittare lätt kan följa med analysen samtidigt som man åser 

hela serien, episod för episod. Detsamma gäller den som har för avsikt att mer minutiöst granska 

studien. Det går nu att se en episod i taget, parallellt med att man följer med analysens olika avsnitt 

utan att behöva hoppa mellan 8 olika episoder fram och tillbaka. 

 

7.4 Om metod och mediets karaktäristik 

När det kommer till film- och tv-serier som ska analyseras metodiskt finns en särskild 

gestaltningsproblematik. Hur skriver man en pregnant analys som vitalt levandegör den empiri/text 

man studerar – när empirin/texten i grunden består av rörliga bilder, ljud, musik och tal? Det finns 

inget rakt eller enkelt svar på den frågan. Men låt oss ha i åtanke att människans 

primärprocesstänkande i någon mening sker i bilder – som sedan tycks processas och bearbetas i en 

sekundär kognitiv och mer mentalt orienterad språklig process.152  

    Som läsaren förstår befinner vi oss här således ett steg ifrån den primära bilden och dess 

meningspotential. Ska man vara riktigt noga skiljer det förstås fler steg än så. Med andra ord är en 

studie av det här slaget generellt sett hänvisad till språkets begränsning och präglad av 

sekundärprocessens andrahandskaraktär. Där bilden – vars betydelsebärande och unika funktion på en 

primär nivå – får stå tillbaka för ord, sekundärbeskrivningar och teoritiserande.153 Det är inget konstigt 

                                                 
152 Damasio (2006), sid 116. 
153 Jfr Cullberg Weston (2008), sid 29. 
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med det, men det är värdefullt att ha denna förståelse med sig in i läsningen. Axelson fångar också 

delvis in detta dilemma mycket väl, men pekar samtidigt också ut själva attraktionskraften i 

filmberättelser och deras faktiska förmåga att aktivera egentligen både visuellt organiserade och 

språkligt orienterade tankeprocesser:        

 

 ”Det unika med filmkonsten är således dess förmåga att på ett balanserat sätt  inkludera både 

 det visuellt gestaltade bildberättandet som aktiverar och berör  primärprocesstänkandet med 

 minnen, affekter och personliga sentiment samtidigt som det aktiverar ett 

 sekundärprocesstänkande som syntetiserar filmberättelsen till en sammanhängande helhet, 

 sekventiellt uppfattat utifrån logik och rationell  koherens.” 154 

 

I den här studien ägnar jag delar av det visuella mindre intresse. Det är dialogerna och monologerna 

som är i fokus. Det som sägs – i tal och handling. I relation till ämnet och studiens frågeställningar. 

Ändå vill jag nämna detta för att erinra läsaren om problemet – och hur inte minst det kan påverka 

intrycket av dialoger på film som åses utskrivna. Ofta kan de framstå som ohyggligt banala i skrift. De 

är som regel konstruerade på ett sådant sätt att de inte ska konkurrera med bildens egen kraft och 

utstrålning – snarare komplettera den.155 

    Kontexten gör så mycket med orden. För mycket ord dödar ofta bilden (konkurrerar ut den). Detta 

bör läsaren av studien ha i åtanke. 

 

Samtal kan vidare börja oerhört abrupt i film och tv-serier ibland. Man förstår inte omedelbart vad 

som sägs, och varför. Det är ett sätt att få tittaren på kroken och omedelbart aktivt börja engagerat 

undra: Vad handlar det här om, vad händer?  

    Det här rör sig om en i grunden enkel teknik som tittaren sällan reflekterar över, men som kan 

framträda tydligt när man börjar beakta dialoger (se exempelvis Episod 3: 17.43). Jag påpekar detta av 

det skälet att läsaren annars lätt kan ställa sig undrande över uppbyggnaden av vissa samtal som 

återges i den här studien.  

    Jag redogör heller inte – som nyss påpekats – varken uttömande eller konsekvent för visuella 

finurligheter i de scener jag fokuserar på.156 Film och tv-serier är som regel minutiöst packade med 

mängder av små visuella strategier och auditiva knep – exformation. En sorts omsorger runt narrativet 

som vi tittare egentligen sällan noterar enskilt, eftersom vi ägnar oss åt att försöka förstå och fånga in 

en större helhet, men utan dessa bakomliggande omsorger och förfinade gester av konstfullt slag 

upplevs film och bildberättande ofta av miget som aningen platt, tomt och ointressant.157 158 

    Med begreppet miget avses här den mänskliga förmågan att beröras av det vårt medvetna exekutiva 

jag inte hinner med att notera och sortera. Miget är med andra ord mottagligt för exformation. Det vårt 

                                                 
154 Axelson (2014), sid 193. 
155 Jfr Axelson (2014), sid 192-184. 
156 Axelson diskuterar människans förmåga att kunna uppfatta och identifiera korta exponeringar som är mindre än en 

sekund. Detta används inte minst i vinjetter eller trailers. Axelson (2014), sid 132-134. 
157 Jfr Nørretranders (1993), sid 403-407. 
158 Carlssons uppsats i filmvetenskap och semiotiska analys av några scener i True Detective är en studie som exemplifierar 

visuella strategier och deras funktion i relation till narrativet. Se Carlsson (2015).      
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medvetna jag inte hinner uppfatta, men som likväl påverkar och influerar vår totalupplevelse.159 Ur ett 

filmvetenskapligt perspektiv finns många intressanta exformativa aspekter av True Detective, vilket 

utmärker högkvalitativa produktioner.  

    Slutligen: Jag har valt att utgå från den textöversättning från engelska till svenska som 

tillhandahållits svenska tittare. Det finns dock vissa översättningar som brister en aning och gör vissa 

formuleringar mer uddlösa men kanske mindre svårbegripliga. Som översättare tvingas du ofta 

utelämna vissa ord till förmån för helheten som i sammanhanget måste vara kort och läsbar. På vissa 

ställen har jag emellertid i dialogerna lagt in parenteser med översättningar av ord eller begrepp som 

uteslutits. Detta har gjorts med avsikten att klargöra för läsaren vissa betydelser av särskild vikt som 

annars skulle kunna gå förlorade.   

 

7.5 Medvetenhet i forskning och metodreflektion 

Det finns olika vetenskapsteoretiska positioner, problem och traditioner – liksom det förekommer 

olika åsikter och positioneringar som glider isär vad beträffar forskning och hur den lämpligast ska 

bedrivas och redovisas.160 Det gäller inte minst kvalitativa ansatser inom humaniora, som erinrar om 

att det existerar dels större konfliktlinjer mellan skilda vetenskapsområden161 – men också 

konkurrerande ståndpunkter och diskurser som skiljer olika forskarläger åt inom samma fält.162 En del 

menar att kvalitativ forskning bör underkastas exempelvis kvantitativa begrepp som reliabilitet och 

validitet.163 Andra menar tvärtom att den kvalitativa forskningen inte ska behäftas med sådana 

begrepp.164 Naturvetare må hänvisa till sina experiment, samhällsvetare konfrontera ideal med 

realiteter – emedan humaniora med något annorlunda sannings- och giltighetskriterier reflexivt bör 

iaktta sitt eget uppdrag och – för att tala med Kjørup – referera till mening, etik, reflektion och 

samspelet mellan förståelse av traditioner och möjliga nytolkningar av dem: ”En utsaga om världen är 

i viss mening alltid ett svar på en bestämd fråga som ställs av bestämda skäl utifrån bestämda 

förutsättningar (…).”165 

    I ljuset av dessa generaliserade vetenskapsteoretiska traditioner, och stridslinjen mellan å ena sidan 

lagsökande och förklarande vetenskaper och å andra sidan beskrivande och förståelse- och 

tolkningsorienterad vetenskap i åtanke,166 är det möjligt att redogöra för undersökningens styrkor och 

svagheter – exempelvis i fråga om (1) relevans, urval och material. 

    När det kommer till ämnesval och relevans har den diskussionen förts både i studiens inledning, 

samt i forskningsöversikten (kapitel 5). I en medialiserade värld där populärkulturen fyller en allt 

                                                 
159 Nørretranders (1993), sid 403-407. 
160 Østbye, Knapskog, Helland & Larsen (2003); Kjörup (2009); Gustavsson (2012). 
161 Jfr Østbye, Knapskog, Helland & Larsen (2003), sid 9-29; Kjørup (2009), sid 13-25, 76-91.  
162 Gustavsson problematiserar hur forskningen ideologiseras och hur akademier underkastas byråkratiska och politiska 

maktprocesser. Gustavsson (2012), sid 185-190. 
163 Lund (2005). Jfr Østbye, Knapskog, Helland & Larsen (2003), sid 20; Gripsrud (2011), sid 194-198. 
164 Hjerm & Lindgren (2010); Gripsrud (2011), sid 194-196. 
165 Kjørup (2009), sid 24, 87-88. Se även Gripsrud (2011), sid 195. 
166 Østbye, Knapskog, Helland & Larsen (2003), sid 17-23; Kjørup (2009), sid 13-25, 76-91. 
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viktigare socialiserande funktion när det kommer till både att definiera verkligheten omkring oss och 

vilka vi själva är, uppstår ett vetenskapligt uppdrag kring att utforska och begrunda olika medietexter 

vad beträffar metafysiska ståndpunkter, religiositet och existentiella livsåskådningspositioneringar.167 I 

fråga om film och ateism förefaller det dessutom i någon mening föreligga en viss kunskapslucka. 

    Vad beträffar urval och material, är tv-serien True Detective 1 ur ett forskningsperspektiv ett 

objektivt sett självständigt, existerande studiematerial med en tydlig och relativt sett enkel 

avgränsning. Det existerar, och det finns så att säga till – i historisk mening – helt oberoende av 

mig.168 Jag har inte initialt konstruerat det.169 Det finns vidare också att tillgå för i princip vem som 

helst.170 Studiens konstruktivistiska sida däremot avspeglas i det här sammanhanget (förutom i val av 

studieobjekt) genom kontextualiseringen av de observationer som ligger till grund för analysens 

tolkande ansatser och de teoretiska ramar som gjort just denna avkodning och närläsning möjlig. 

Kontrasterad med andra tankefigurer skulle således andra metafysiska intriger och hypoteser kunna 

dramatiseras ur samma empiriska material.171  

     

Ifråga om (2) omfattning, systematik och soliditet, finns också ett antal reflektioner. Å ena sidan kan 

studien utifrån dessa parametrar problematiseras. Ett alternativ hade exempelvis varit att söka en 

detaljeringsgrad i Norman Faircloughs anda, utveckla analysen i riktning mot mycket små 

arbetsstycken och med en uttalat diskursteoretisk, semiotisk-orienterad ambition ge sig i kast med 

någon enstaka scens språkspel och lingvistiska drag.172 Många akademiska uppsatser i Faircloughs 

spår fokuserar hellre på exempelvis några intrikata meningar i ett par artiklar hellre än att försöka 

abstrahera vad som är betecknande för en större mängd artiklar. Det är en ofta förekommande 

forskningsmetod som ingår i en institutionellt högst sanktionerad kanon.173 Då dessvärre resultatet av 

dessa metoder löper risk att säga mindre om vad som analyseras än om analytikerns fingerfärdighet att 

producera ett korrekt språk i relation till sin metod (som lätt kan bedömas av examinator), föll valet på 

att hellre beakta artikulationer och positioneringar ur ett större helhetsperspektiv – och inkludera alla 

episoder i serien (och närläsa och diskutera många dialoger/monologer). Inte minst för att kunna ge akt 

på både betydande mönster, men också eventuella inkonsekvenser eller mönsterbrott – ifråga om 

livsåskådningspositioneringar eller existentiella artikulationer.  

    Eftersom undersökningen dessutom vill väcka intresse för att börja diskutera film och ateism (och 

inte bara film och religion), menar jag att min egen forskningsstrategi är befogad. Ett alltför smalt 

angreppssätt skulle kunna betraktas som knappologiskt och därmed framstå som apart och ointressant.   

                                                 
167 Hoover (2006), sid 3; Hjarvard (2008), sid 9; Partridge (2008), sid 123-125. Possamai (2009), sid 1-4. 
168 Exakt vart en tv-serie, film eller teaterpjäs finns – i tid och rum - är i grunden en problematisk, mångbottnad och djupt 

filosofisk fråga. Studien har ingen möjlighet att redogöra för den diskussionen, men är väl medveten om dess existens.     
169 Jfr Börjesson (2003), sid 160-161. 
170 HBO erbjuder prenumeranter serien via sin hemsida och den finns även fortfarande att köpa som dvd (2017-11-14).  
171 Jfr Börjesson (2003), sid 22, 29, 86, 166; Gripsrud (2011), sid 178-183. 
172 Jfr Winther Jørgensen & Phillips (2000), sid 140-141. 
173 Jfr Gustavsson (2012), sid 189-190. 
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    Vad solitidet och giltighet anbelangar, är det på sin plats att påpeka att exempelvis mem-teorin inte 

på något sätt är en problemfri teori. Samtidigt som intresset för den växer, i varje fall som begrepp och 

kommunikativt verktyg i vissa sammanhang när man talar om kulturer och kulturutveckling.174 

Överhuvudtaget är de teorier som har en framskjuten roll i undersökningen – och som analysen 

applicerar på empirin – att betrakta som just vetenskapligt orienterade teorier eller tunga hypoteser.  

    

Tankar kring upplägg och systematik har dryftats tidigare. Här flätas frågeställningarna också samman 

med frågor om (3) överskådlighet och transparens.   

    I vissa studier pockar materialet på att saker och ting analyseras och redovisas i den ordning empirin 

själv sitter ihop. Retoriskt är det kanske inte helt ultimat. Det innebär att vissa resonemang kommer 

när de kommer – istället för när de kanske mer strategiskt skulle passa in. I den här studien har jag 

ändå valt att prioritera närheten till materialet – och transparens.   

 

Besinnande dessa eftertänksamheter är det omsider hög tid att runda av med frågan om (4) 

subjektivitet. Med denna de samhällsvetenskapliga och humanistiska disciplinernas akilleshäl i åtanke 

blir dock ingalunda forskning omöjlig, men transparens och reflexiv hållning rörande 

förväntningshorisonter och förförståelseprocesser framstår som genuint angelägna att uppmärksamma 

läsaren på, inte minst när vi rör oss runt relativa sanningskriterier och den del av verkligheten som – 

för att tala med Habermas – inbegriper livsvärden av en mjuk kommunikativ rationalitetsform.175 

    Runt en kvalitativ studie av det här slaget finns förhandskunskaper kopplade till mig som forskare 

och person. Det finns en viss förförståelse kring ämnets olika aspekter, som i det här fallet inkluderar 

allt från medie- och filmvetenskapliga perspektiv till religionsvetenskapliga spörsmål, över psykologi, 

medvetandeforskning och neurovetenskapliga tankefigurer, via ett yrkesliv präglat av terapeutiska 

processer och djupa meditationserfarenheter. Allt detta sammantaget gör studien och analysen möjlig 

– men påverkar rimligen också vad jag letar efter eller hur jag uppfattar det jag upptäcker.176 Samtidigt 

som en analys av det här slaget handlar om att ställa sig utanför verket och åse det – naken – på nytt.177 

    Utan att kunna förändra dessa rådande omständigheter, eller kasta förförståelse och tyst kunskap 

över bord, är det dock möjligt att så öppet som möjligt redovisa arbetssättet – och framför allt – 

empirin. Mitt upplägg har präglats av den intentionen. Att skapa en användarvänlig analys som lätt 

kan användas av den som själv vill utforska True Detective 1 i sällskap med den här studien.  

 

 

 

 

                                                 
174 Jfr Lindenfors (2016), sid 17-18, 37. 
175 Habermas (1984). 
176 Jfr med liknande resonemang i Börjesson (2003), sid 10, 28, 50; Gripsrud (2011), sid 184, 195. 
177 Jfr Gripsrud (2011), sid 180, 184. 
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7.6 Användning av olika begrepp  

Här nedan följer en kort sammanställning av ett antal olika ord eller begrepp som förekommer i 

studien, utan avsikt att presentera en uttömande översikt över dem alla. En del begrepp som ingår tas 

heller inte upp i denna genomgång. Många får sin förklaring längs läsningens gång. Andra förväntas 

läsaren själv ha kännedom om eller enkelt kunna skaffa sig det. De begrepp som här omnämns är av 

något flytande karaktär eller kan betyda olika saker, i olika sammanhang. Syftet med listan är därför 

att klargöra för läsaren hur studien – stipulativt – använder dessa begrepp.178 Några av dem har redan 

förtydligats tidigare i text eller fotnoter.  

 

Anomalistisk kategori 

Människan skapar begrepp för att förstå och förklara världen. Vi strukturerar den med hjälp av en 

process som utforskar motsatser. ”Ett binärt motsatsförhållande är ett system med två inbördes 

relaterade kategorier som i sin renaste form omfattar hela universum” (jfr dag och natt, ljus och 

mörker, himmel och jord).179 En anomalistisk kategori gränslar så att säga båda kvaliteterna – och 

gestalter i myter och populärkulturella berättelser som är bärare av den anomalistiska kategorin hämtar 

sin styrka och betydelsebärande funktion ur två källor. Inte sällan i relation till den binära oppositionen 

mellan natur och kultur. Hjältar och frälsargestalter bär således uppenbara spår av det anomalistiska 

mönstret. Det är det som gör dem så kraftfulla. Vi finner dem också som kategori gestaltad i 

gränsgestalter eller karaktärer som rör sig fram och tillbaka mellan olika världar. Den borne 

västernhjälten utgör här ett klassiskt exempel: En individ som verkar på samhällets sida, men som på 

slutet ensam rider bort över prärien.180 

 

Ateism 

Ateism innebär i den här studien att man inte tror på gud, gudar eller övernaturliga makter eller 

övernaturlig icke-agens. Begreppet nyateister avser de personer som på senare tid engagerat sig i att gå 

i klinch med religion, religiösa företrädare och evolutionsförnekande föreställningar.  

    Liksom människor tror på olika vis, är det fullt möjligt att även se ateismens mångfacetterade drag. 

Delar av studien berör dessa tankegångar. 

 

Buddhism, zenbuddhism och advaita 

Buddhismen brukar ibland förenklat skalas ner till tre huvudgrenar: 1) Therevada-buddhism (Sri 

Lanka, Burma, Kambodja, Laos och Thailand) som fokuserar på upplysning och en gradvis strävan 

mot det målet.181 2) Mayahana–buddhism (Kina, Japan, Korea och Vietnam) som är mindre munk- och 

klosterbetonad än den förstnämnda och har färre bestämda uppfattningar om vem upplysningen är 

                                                 
178 Jfr Hansson (2015), sid 48-51. 
179 Fiske (2003), sid 157. 
180 Fiske (2003), sid 155-172. 
181 Possamai (2009), sid 128; Harris (2016), sid 126. 
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ämnad för eller hur vägen dit ser ut.182 3) Vajrayana-buddhism (Tibet, Mongolien och de delar av Kina 

som inbegriper Himalaya) som inkluderar meditation och kontemplation liksom de ovanstående, men 

som framför allt utvecklat en helig färggrann rituell praktik och innefattar en betydligt mer 

övergripande kosmologi än exempelvis den föregående.183  

    Blackmore och Metzinger knyter på sina ställen an tankefigurer till Mayahana-buddhism. Det är 

också ur den gamla traditionen zenbuddhismen vuxit fram.184 Harris refererar också till dessa tre 

skolor, men diskuterar i Upplyst meditation (2016) även Advaita Vedanta, en hinduisk filosofi och 

religiös praktik med starka beröringspunkter med framför allt zenbuddhism. Advaita centrerar 

möjligheten att bli medveten om frånvaro av självet. Genom att ge akt på det du kallar jag försvinner 

känslan av ett avskilt själv. 185 Eller som Tony Parsons, en representant för neo-advaita i väst, kärnfullt 

uttrycker det: 

 

 ”There is no-one that can do anything and there is nothing that needs to be done 

 or known. There never has been anyone to do anything.”186 

 

Dispositiv 

Dispositiv som begrepp avser här – för att tala med Foucault och Agamben – ”en helhet av praktiker, 

vetanden, åtgärder och institutioner vars mål är att ombesörja, styra, kontrollera och rikta människors 

beteenden, gester och tankar i en föregivet nyttig riktning.”187 Definitionen påminner onekligen på 

många vis om Blackmores memteori och hur hon redogör för memer, memplex och självplex. Det kan 

samtidigt tyckas märkligt att så få tycks ha uppmärksammat det faktum att Foucault och Agambens 

resonemang om diskurser och dispositiv egentligen konvergerar väldigt väl med exempelvis 

Blackmores tankefigurer om memer.188        

 

Episod/Avsnitt/Avdelning 

Seriens olika delar (8 till antalet) benämns som episoder. Ordet avsnitt används i analysen och 

betecknar då olika delar i en episod. Tidshänvisningar till olika avsnitt och scener i olika episoder 

skrivs ut med E, åtföljt av minuter och sekunder (E: xx:xx). Dessa angivelser är ungefärliga, eftersom 

olika media-spelare kan skilja sig åt på några sekunder. Studiens olika delar (12 till antalet) kallas 

avdelningar eller kapitel.  

 

 

 

                                                 
182 Possamai (2009), sid 129. 
183 Jfr Possamai (2009), sid 129; Harris (2016), sid 42, 139. 
184 Jfr Blackmore (2004), sid 413; Metzinger (2010), sid 251; Possamai (2009), sid 125-138. 
185 Harris (2016), sid 18, 29, 38, 127, 133. 
186 Parsons (2007), sid 63. 
187 Agamben (2014), 23-24. 
188 Agamben diskuterar dispositiv på ett sätt som onekligen liknar Blackmores tankefigurer rörande memer. Jfr Agamben 

(2014), sid 27.  
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Film 

Begreppet film används i studien inte nödvändigtvis för att skilja på olika typer av rörliga bilder. Film 

– sammansatt med andra ord – konnoterar i studien ibland till den övergripande visuella aspekten. 

Således används det här och var i texten med bredare betydelse, för att inte krångla till språket – fastän 

studien rör en tv-serie. 

 

Memer, memplex och självplex 

Memer är ”vanor, kunskap, beteenden eller berättelser som kopieras från person till person genom 

imitation.” De tävlar – liksom gener – om möjligheten att kopieras och rör sig från hjärna till hjärna 

eller från hjärna till en dator, en bok eller ett konstverk. De memer som sedan bäst lyckas ockupera 

sina bärare/värddjur sprids över världen och formar våra tankar och kulturer längs vägen.189 

    Med begreppet memplex (memeplex) avses memer som följs åt och sprider sig tillsammans för att 

öka sin reproduktionskraft (jfr begreppet dispositiv). Självplex (selfplex)är en typ av memplex som 

inkluderar referenser till ett särskild och avgränsat jag. I den memetiska processen ger självplex 

upphov till föreställningar om att det finns ett separat jag som har upplevelser, tankar och begär. Syftet 

med detta är att effektivt kunna sprida memer med större kraft med hjälp av prefixet jag.190  

    Med memetiska transmissioner avses kulturella processer där föreställningar och idékonstruktioner 

reproduceras. Teorin om memer implicerar även att vissa kognitiva matriser och primitiva mönster 

tycks ha lättare att få fäste och föröka sig.191 

 

Mindfulness 

Begreppet är av förvetenskaplig karaktär och kan förstås på flera olika vis. Det har sitt ursprung i 

buddhistisk tradition där insikt skapas ur självreflektion.192 Åse Nilsonne gör i sin bok Mindfulness i 

hjärnan (2009) ingen skillnad mellan kropp och själ. Hon poängterar där att mindfulness inget har 

med själen att göra. Den sortens dikotomi, menar hon, är dualistisk.193 Samtidigt är det ändå möjligt att 

betrakta den variant av mindfulness Nilsonne diskuterar (och som vanligtvis förekommer i väst) som 

dualistisk, men då i meningen att den är av strategisk art och handlar om att uppmärksamma på 

förhand bestämda föremål för medvetandet. Parallellt med att subjektets känsla av att det finns ett 

medvetande inuti det egna huvudet som kan ägna sin uppmärksamhet åt att olika saker – i 

medvetandet – vidmakthålls.194  Begreppet är också intressant för den som åstundar en koppling 

mellan neuropsykologi och psykoterapeutiska interventioner. Nilsonne talar mycket positivt för ett 

sådant perspektiv.195  

                                                 
189 Blackmore (2014), sid 182-184. Detta liknar Agambens tankar kring dispositiv. Jfr Agamben (2014), sid 23-38. 
190 Blackmore (2004), sid 162. 
191 Blackmore (2000), sid 202-203.       
192 Nilsonne (2009), sid 10. 
193 Nilsonne (2009), sid 15. 
194 Jfr Harris (2016), sid 126, 128. 
195 Nilsonne (2009), sid 17. 
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Populärkultur 

Begreppet kan används på olika sätt och det finns ett antal akademiska positioner som skiljer sig från 

varandra. Somliga menar att populärkultur egentligen alltid funnits. Det är vad som sker när 

människor kommer samman och lever ihop. Andra menar att det är massmediernas framväxt i ett 

urbaniserat och demokratiserat samhälle som gjort populärkulturen möjlig – och att den därigenom är 

att betrakta som ett nytt fenomen. Att det finns en grogrund för en masspublik med gemensamma 

preferenser som aldrig tidigare funnits.196  

    Ibland skiljer man på finkultur, folkkultur och populärkultur. Inte sällan förknippas finkultur med 

ett smalare och mer sofistikerat kulturuttryck (t ex opera, klassisk musik och exklusiv litteratur). 

Folkkultur präglas av andra underhållningsvärden och har mindre kulturell status (t ex Speedway, trav-

sport och folkdans). Populärkultur definieras inom ramen för dessa betydelser framför allt genom sin 

större och vidare genomslagskraft - dess massuttryck (t ex Champions League-fotboll, Game of 

Thrones och Beyoncé).197  

    Det som gör True Detective 1 intressant utifrån sistnämnda definition, är att den så markant präglas 

av komplexa resonemang av filosofisk och existentiell art som normalt förknippas med entropisk 

finkultur – samtidigt som den skriver in sig inom populärkulturens ramar.  

 

Religion 

Begreppet religion är inte helt enkelt att definiera. Ibland skiljer man på substantiell definition och 

funktionell definition. Den förra framställer mer explicit innehållet i en viss religiös tro – och vad som 

utmärker den.198 Inom den kognitionsvetenskapliga religionsforskningen tänker man sig exempelvis – 

något förenklat – att det som definierar religion är tro på övernaturliga varelser, väsen eller krafter.199 

Den senare definitionen (med fokus på funktion) beskriver religion utifrån dess konsekvenser eller 

innebörder. Ett sådant synsätt – som vidgar religionsbegreppet till att i princip inkludera allt som ger 

livet mening – gör det möjligt att begrunda hur nya fenomen ersatt den äldre religionens plats och 

funktion i dagens samhälle. 

    Studien är medveten om båda dessa definitionspraktiker – utan att här föredra den ena framför den 

andra. Den substantiella religionsdefinitionen är av betydelse, inte minst eftersom det oftast är den 

som används av ateister eller religionskritiker. Den funktionella approachen har sin egen giltighet. 

Framför allt som studien intresserar sig för hur exempelvis den terapeutiska diskursen på många vis – 

utifrån en funktionell religionsdefinition – fyller en närmast religiös funktion.   

    Det finns problem med dylika simplifieringar, men svårigheterna behäftade med det är i huvudsak 

föremål för andra typer av studier och undersökningar än denna – och tillhör en annan diskussion.  

 

                                                 
196 Forbes (2005), sid 3-4. 
197 Forbes (2005), sid 2-7. 
198 Geels & Wikström (1999), sid 13-16. 
199 Knutsson Bråkenhielm (2016), sid 27-28. 
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Scener/sekvenser/klipp 

Det urval som analyseras i olika avsnitt i analysen nämns ibland som scener eller sekvenser. Ibland 

även som klipp. I vissa studier är det av stor vikt att verkligen skilja på dessa begrepp. I det här 

sammanhanget har jag dock inte funnit det centralt med tanke på studiens fokus. Läsaren kan således 

lita på sin egen intuitiva förståelse av begreppen och hur de används i olika avsnitt.    

 

Sekulär och Semi-sekulär 

Inom sociologin och religionsvetenskapens domäner finns åtskilliga problematiserande resonemang 

kring begreppen sekulär och sekulariserat. I den här uppsatsen används det på ett relativt traditionellt 

och förenklat vis och avser att beskriva en process där religiösa föreställningar, dygdemönster och hot 

om Guds straff eller belöning – kanske i livet efter detta – inte har en framskjutande särställning i 

samhällskroppen eller explicit styr lagstiftande instanser eller andra institutioners administrativa 

arbete.200         

    Med semi-sekulär avses i det här fallet personer som rör sig relativt fritt mellan både sekulära 

ståndpunkter och positioner präglade av religiositet och andliga tankefigurer.201  

 

Terapeutisk diskurs 

Begreppet religion kan för teologer och religionsvetare framstå som en slaskkategori utan egentlig 

bäring. Vad menar man – egentligen?202 Efter flera decenniers arbete med terapeutiska processer kan 

jag för egen del uppfatta ett vagt svävande begrepp som terapeutisk diskurs på ett likartat vis. Ändå 

kan det finnas starka skäl för att i eklektisk anda lägga vissa (o)likartade pusselbitar i samma låda – för 

att se hur de eventuellt passar ihop och vilka mönster som kan iakttas.  

    Med begreppet den terapeutiska diskursen (det terapeutiska narrativet) avses här en dominerande 

kulturell tankematris i västvärlden som till stor del styr och strukturerar alla andra diskursiva 

positioner idag – och som gör det möjligt för både enskilda individer och företrädare för institutioner, 

myndigheter och akademiskt kunskapskapital att psykologisera tillvaron och tillhandahålla råd, rön 

och pekpinnar kring hur jaget är konstituerat, hur vi bäst bygger våra självbilder, skapar våra 

identiteter, hanterar vårt lidande, växer som vuxna och ger vårt liv mening. Sedan 1960-talet och 

framåt konstituerar detta västerländska dispositiv vårt sätt att tänka om oss själva och andra – och 

genom denna subjektiveringsprocess produceras nya subjekt som glatt deltar i reproduktionen av den 

kognitiva matris dispositivet bärs upp av.203 

    Populärkulturen och underhållningsindustrin har spelat en viktig roll i den här processen och 

populariserat dispositivets grundläggande tankefigurer - och regissörer som Alfred Hitchcock 

                                                 
200 Som Onfray påpekat finns det dock skäl att misstänka att vårt språkbruk, våra föreställningar och vårt sätt att se på livet 

och världen fortfarande är underkastat det judiskt-kristna epistemets tankermässiga matris.  Onfray (2006), sid 67. 
201 Se även Burén (2015). 
202 Thurfjell (2016). 
203 Jfr Illouz (2008), sid 1-21. 
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(Trollbunden, 1945), Milos Forman (Gökboet, 1975) och Woody Allen (Annie Hall, 1977) är 

historiskt sett några som i allra högsta grad gett det ett ansikte på vita duken. Idag konstituerar det i 

princip allt medialiserat material vi åser. Psykologiserandet legitimerar – liksom religionen förr – både 

vår lycka och vårt lidande.    

 

Tittaren/Tittarna 

När man skriver om film och tv förekommer det kontinuerligt att man använder sig av begrepp som 

tittaren, åskådaren eller publiken. Här används begreppet tittaren.   

 

7.7 Sammanfattning  

I huvudsak finns tre skäl till denna omfattande genomgång av studiens metodologi. Delvis syftar den 

till att (1) introducera läsaren i analysens forskningsstrategiska utgångspunkt.     Presentationen avser 

också att (2) kasta ljus över olika val, ställningstaganden och beslutsprocesser som både föregått 

studien – och löpt parallellt med densamma. Slutligen syftar redogörelsen till att (3) fördjupa 

presentationen av vissa aspekter av den ifrågavarande empirin och föra läsaren närmare det material 

undersökningen har sin utgångspunkt i.  

    Sålunda har här ett antal tankefigurer kring metod, analysnivåer, tolkningsstrategier, analytiskt 

förfarande, mediekaraktäristik och olika begrepp diskuterats, liksom metodreflexivitet och 

medvetenhet i forskning.  
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8. Historien i korthet, karaktärer och skådespelare 

Det hela handlar om de två mordutredarna Martin ”Marty” Hart (Woody Harrelson) och Rustin ”Rust” 

Cohle (Matthew McConaughey) som försöker lösa ett makabert och bestialiskt mord på en kvinna i 

Louisiana 1995, men också många andra brott som tycks kunna kopplas till det första.204 I samband 

med ett liknande mord 17 år senare dras deras gamla fall på nytt intresse till sig (Dora Lange: ”Det 

ockulta ritual mordet”) och de blir (2012) tvungna att var och en för sig börja berätta för två nya 

utredare om vad som egentligen hände mellan 1995 och 2002. Varken Marty eller Rust är nu poliser 

längre och de första 6 episoderna består i stort sett bara av deras individuella redogörelser för olika 

skeenden, gestaltat via återblickar som flyter ihop för tittaren till en berättelse. Inte förrän i slutet av 

episod 6 möts de – för första gången på 10 år.205 De har då båda lämnat utredarna, irriterade och illa 

till mods.206 Därefter börjar tittaren helt följa dem inom ramen för seriens egen realtid.  

 

Författare: Nic Pizzolatto  

Regissör: Joji Fukunaga 
 

Karaktär – Skådespelare: 

 

Martin ”Marty” Hart – Woody Harrelson  

Rustin ”Rust” Cohle – Matthew McConaughey 

Maggie Hart – Michelle Monaghan 

Thomas Papania (Äldre utredare) – Tory Kittles 

Maynard Gilbough (Yngre utredare) – Michael Potts 

Audrey Hart (Äldsta barn/tonåring) –Madison Wolfe/Erin Moriarty 

Mace Hart (Yngsta barn/tonåring) – Meghan Wolfe/Brighton Sharbion 

Lisa (Martys älskarinna 1995) – Alexandra Daddario 

Beth (Martys unga älskarinna 2002) – Lili Simmons 

Jennifer (Kvinna Rust dejtar kort) – Okänt 

Laurie Perkins (Läkare Rust är ihop med ett tag) – Elizabeth Reaser  

Pastor Joel Theriot – Shea Whigham  

Sheriff Steve Geraci – Michael Harney 

Major Ken Quesada – Kevin Dunn  

Detective Bobby Lutz – J.D. Evermore   

Commander Speece – Don Yesso  

Charlie Lange – Brad Carter   

Billy Lee Tuttle – Jay O. Sanders   

Errol Childress – Glenn Fleshler   

Reggie Ledoux – Charles Halford   

Ginger – Joseph Sikora   

Major Leroy Salter – Paul Ben–Victor  

 

 

 

                                                 
204 Serien utspelar sig i sydstaterna i USA, i delstaten Louisiana. 
205 E6: 53:49. 
206 Rust lämnar utredarnas kontor mot slutet av episod 5 (E5: 49:35). Marty tar abrupt adjö av dem i episod 6 (E6:29:28). 
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9. Analys  

9.1 Episod 1: The long bright dark (57:17 min) 

9.1.1 Vi väljer inte våra föräldrar (E1: 02:08) 

I bild syns ett kameraobjektiv vars autofokus hörs söka skärpa. Den som spelas in är Martin ”Marty” 

Hart. Han sitter hos två polisutredare på Louisiana-polisens våldsrotel den 1 maj 2012 och får en fråga 

om hur det var att jobba med den f.d. kollegan Rustin ”Rust” Cohle.  

 

Marty: ”Vad jag tycker? (Paus) Man väljer inte sina föräldrar, inte heller sin partner. De kallade 

honom ’skattmasen’ (tax man) ett tag. Han kom från Texas, så ingen kände honom.” 

 

“You don’t pick your parents and you don’t pick your partner” är ett uttryck i den engelskspråkiga 

världen som användas ibland för att (humoristiskt) mana till tålamod med det som vi uppfattar som 

bortom vår kontroll och sådant vi inte kan göra något åt. Där viljan står sig slätt och det fria valet inte 

tycks existera. Med tanke på att detta i princip är det första som sägs, tillika av en av historiens 

huvudkaraktärer, ger det oss en möjlighet att reflektera över det faktum att vad som visar sig vara ett 

väsentligt tema serien igenom, faktiskt etableras i redan första replikskiftet. Martys lakoniska 

kommentar, som i någon mening avviker från vår annars traditionellt sett starka önskan att framstå 

som kapabla och självstyrande personer med ett inre jag som medvetet kontrollerar livet och väljer 

själv, tangerar onekligen en stor existentiell fråga.207 Kanske den mest omdiskuterade av alla inom 

filosofin: Har vi alls någon fri vilja – och vem eller vad är det som i så fall har det?208 Således blir 

tittaren initialt mjukt inviterad i riktning mot medvetandets problematik.  

 

9.1.2 Illusionen av ett jag (E1: 13:38)  

Marty och Rust befinner sig i bil (1995) och kör genom en ansamling glest utplacerade hus i något 

som förefaller vara glesbygd. De är på väg tillbaka till polishuset efter att ha varit på den plats där man 

gjort det makabra likfyndet. 

 

Rust: ”Folket här vet inte ens att det finns en annan värld där ute. De kunde lika gärna ha bott på 

månen.” 

Marty: ”Det finns olika ghetton i världen.” 

Rust: ”Det är bara ett ghetto. En stor rännsten i yttre rymden.”209  

 

Marty svarar på Rusts replik på ett sätt som ger en vink om att Marty har kännedom om att offerskap, 

fattigdom och kunskapsbrist kan vara emballerat på olika vis.210 Rusts svar ger oss dock för handen en 

oroväckande perspektivförskjutning. Från anblicken av att det finns eländiga miljöer, tragiska liv och 

en utbredd social misär (som underförstått kan tänkas styras upp med rätt reformer), till en gudlös 

                                                 
207 Jfr Blackmore (2000), sid 228-234f. 
208 Wegner (2002), sid 145-147; Blackmore (2014), sid 121-124. 
209 Det är jorden som plats och livet här som avses. 
210 Jfr Bourdieu (1999); Putnam (2001); Standing (2011); Rosa (2013); Molander (2014); Therborn (2016). 
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utkikspunkt där betraktaren i skenet av evolutionens förlopp tycker sig skåda människan som en 

misslyckad art som inte skapar något annat än lidande och elände i spåren av sin framfart.211 Detta 

synsätt blottlägger en insikt kring tingens ordning, deras biologi och kemi. Det ger därmed relief åt en 

mer komplex kunskapsbild än den Marty representerar. Den förflyttar även fokus från en 

kulturchauvinistisk civilisations gängse sätt att alltid se sig själv i centrum – och som både lösningen 

och kulmen på allt. Som om evolutionens syfte varit att producera just oss.212 När Rust placerar oss 

inte bara i rännstenen, utan även i rymden, öppnar det för en reflektion över oss själva som art och vårt 

varande som sträcker sig bortom jagets evinnerliga kamp och jordnära jakt på lycka och framgång, 

saliggörelse och nåd.213 Ett sceneri inom vars ramar det blir möjligt att uppmärksamma att det även 

finns en värld – utan oss. En värld i sig själv.214 En värld vars grundläggande dynamik och 

övergripande spelregler har en ogästvänlig ton och knappast är särskilt vänligt inställd till människan, 

men som funnits betydligt längre och där vi och våra flyktiga jag-konstruktioner antagligen bara är 

tillfälliga gäster på besök.215  

    Att fördjupa förståelsen av det här och odogmatisk belysa de spratt våra illusoriska jag – hand i 

hand med religiösa föreställningar och andra ideologiska memplex – spelar oss i denna storslagna pjäs, 

är i någon mening också vad Sam Harris uppfattar som – andlighet.216  

 

Forts. 

Marty: ”Idag, den där brottsplatsen, det var det hemskaste jag har sett. Får jag fråga dig nåt? Du 

är Kristen, va?” 

Rust: ”Nej.” 

Marty (konfunderad): ”Varför har du då ett kors i din lägenhet?”217 

Rust: ”Det är en sorts meditation.” 

Marty: ”Hur då?” 

Rust: ”Jag funderar (kontemplerar) över stunden i trädgården, att gå med på sin egen 

korsfästelse.”218 

 

Här tycks samtalet ta en annan vändning än vad Marty avsett. Hans fråga om huruvida Rust är kristen 

är tänkt att följas av en annan fråga, vilken faller bort på grund av Rusts överraskande svar, sett i 

relation till en amerikansk kontext.219 Här framgår vidare att Rust sannolikt i någon mening är 

                                                 
211 Jfr Metzinger (2004), sid 633; (2015). 
212 Jfr Bryson (2011), sid 401; Sörlin (2017). 
213 Här framträder också det sorts perspektivmässiga släktskap som jag omnämnt tidigare och som i någon mening sällar Rust 

till skaran av många av författaren Peter Høegs fiktiva huvudkaraktärer, inte minst Smilla Jaspersen i Fröken Smillas känsla 

för snö (1994) och Kasper Krone i Den Tysta flickan (2007). En sorts högdragen civilisationskritik som höjer sig ovan en 

enbart sociologisk dissekering. 
214 Eugene Thacker gör en filosofiskt intrikat distinktion mellan å ena sidan världen-för-oss och å andra sidan världen-i-sig-

själv. Utmaningen för mänskligheten, tycks Thacker mena, ligger i att vi måste förstå att världen-i-sig-själv alltid gör oss 

sällskap, även om vi gör vad vi kan för att eliminera dess närvaro eller parera dess dynamiker. Thacker (2011), sid 4-6. Jfr 

Metzinger (2019), sid 199; (2015). 
215 Här avses inte bara död, lidande och sjukdom som plågar det levande utan också återkommande större katastrofer, 

klimatförändringar och globala epidemier. Jfr Metzinger (2010), sid 199; Bryson (2011), sid 401. 
216 Jfr Harris (2016), sid 15-18. 
217 Se även bilaga: Bild 18, 21 och 22. 
218 Rust avser här Jesus bävan i Getsemane över vad som komma skall. Jfr Nya testamentet. Markus 14:32-52. 
219 Religion intar en betydande position i det amerikanska samhället och så är även fallet för närmast en majoritet av dess 

innevånare. Domke & Kevin (2010). The God strategy, sid 11. 
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välbekant med meditativa tillstånd och varianter av introspektion, men hans fascination kring Jesus 

bävan i olivlunden strax innan korsfästelsen har sannolikt – med det inom-fiktiva samanhanget i 

beaktande – inte att göra med Rusts förtjusning över den kärlek som enligt en traditionell kristen 

diskurs Gud förevisade människorna när han blev människa och lidande dog i vårt ställe. Det är 

troligare i denna kontext (med hela scenens dialog i åtanke) att det är livet som sådant – med all dess 

Lagerkvistiska visshet om att ”allt som är mitt ska tagas från mig” – som Rust här begrundar, apropå 

trädgården och den stundande korsfästelsen.220 Sålunda ett kontemplerande som avglorifierat 

inbegriper livet och den biologiska evolutionens grymma oförsonlighet. En blind process, 

slumpmässig till sin natur och utan nåd. Ett liv till låns. Ett förlopp vi inte väljer, men likväl offras i.221        

    I Ljuset av detta ligger även nära till hands att reflektera över själva uppgivelseakten och den 

underliggande tematiken kring att – i någon mening – gå med på sin egen korsfästelse. Att möta 

döden. Att orka ta emot sitt eget utslocknande. Inom kristendomen kan man se korset som en symbol 

för att den som förlorar sig själv vinner.222 Ur ett neurovetenskapligt perspektiv kan detta mer 

dramatiskt och provokativt antagligen handla om att även långt innan döden också ge upp den gängse 

populärpsykologiska bild av ett enhetligt jag och ett solitt medvetande, utrustat med fri vilja och därtill 

en själ, som onekligen de flesta går omkring och omhuldar.223 Tankefigurer som i vissa delar också 

ateister ibland när kärt vid sin barm,224 men som framför allt genomsyrar de abrahamitiska 

religionerna och enligt Harris förhindrar ett öppet utforskande om vad ett jag egentligen är och hur 

medvetandets beskaffenhet kan förstås.225  

    Så som samtalet senare i scenen framskrider tyder mycket på att Rust snarare begrundar Getsemane 

ur ett mer filosofiskt och neurovetenskapligt orientera perspektiv, men innan detta blir synliggjort 

följer ett onekligen betydande stycke som färgat en del av diskussionen och efteranalysen av hela 

serien, måhända till förfång för exempelvis andra lukrativa läsningar av historien.226  

 

Forts. 

Marty: ”Men du är inte kristen. Vad tror du, då?” 

Rust (ovilligt): ”Att folk inte ska prata om sån skit på jobbet.” 

Marty (upprört): ”Vänta, vi har jobbat ihop i tre månader och jag vet inget om dig. Det vi håller 

på med idag (Marty syftar på utredningen, men byter spår). Gör mig en tjänst. Jag försöker inte 

omvända dig.” 

Rust: ”Jag anser mig vara realist, men med filosofiska termer är jag pessimist.” 

Marty: ”Vad betyder det?” 

Rust: ”Att jag är dålig på fester.” 

Marty (halvkvävt skratt): ”Du är inte så bra utanför fester heller.” 

                                                 
220 Pär Lagerkvists kända dikt Det är vackrast när det skymmer (1919) inhyser i någon mening delar av den tematik som 

Jesus vistelse i Getsemane berör, ur ett sekulärt perspektiv. 
221 Jfr Metzinger (2004), sid 633; (2009), sid 199; (2015). 
222 Sigurdson (2003). Världen är en främmande plats, sid 105. 
223 Metzinger (2004), sid 623f; Filosofiska rummet (2018); Blackmore (2014), sid 101-103, 189-191. 
224 Även ateister kan ha problem med frågor som rör jaget och den fria viljan. Christer Sturmark uttrycker sig tydligt i en av 

frågorna: Den fria viljan är nödvändig för ansvarsutkrävandet, annars brakar samhället samman. Jfr Sturmark (2015), sid 349. 

En tanke som Susan Blackmore å sin sida avfärdar: upprätthållandet av ett mytologiskt jag med fri vilja skapar betydligt mer 

olycka och lidande. Blackmore (2000), sid 235-246.   
225 Metzinger (2004), sid 626-627; Harris (2016), sid 85. 
226 Se t ex Hatab (2015); Attia (2015); Dienstag (2015); Shapshay (2015). 
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Rust tycks till en början här ovillig att fortsätta diskussionen, men tillkännager slutligen sin hållning 

och förklarar att han ser sig själv som realist, vilket sett till kontexten antagligen indikerar att han 

tillerkänner fysikaliska fenomen en sorts objektiv existens. Således någon sorts (icke-dualistisk) 

materialistisk monism.227 I enlighet med filosofiska termer proklamerar han sig sedan som pessimist, 

men genom det grabbiga sätt med vars hjälp han underfundigt försöker åskådliggör meningen av det 

för Marty, förvrängs egentligen det större ställningstagandets filosofiska natur och uppträder plötsligt 

som en individuell personlighetsbeskrivning. Pessimism här handlar dock egentligen mycket lite om 

vilken mingel-faktor Rust innehar. Snarare bör det sett till sammanhanget förstås som ett 

ställningstagande kring huruvida det finns någon ordning och reda i universum.  

    Optimister – i filosofisk mening – tänker sig att det gör det. Det förenar sålunda en smula paradoxalt 

nog ibland både företrädare för religiösa riktningar och många ateistiskt orienterade vetenskapsmän.228 

Pessimister avvisar emellertid detta och ser med skepsis på världen och våra möjligheter att styra vårt 

öde. Det är dock möjligt att tänka sig att det är just denna illusionslöshet och krassa syn på tillvaron 

som samtidigt gör Rust till en så oerhört skicklig detektiv, analytiker och sanningsjägare i serien. 

Hållningen han har, och de ståndpunkter han förfäktar, bör således kanske förstås som ett utslag av 

mognad och en djupare insikt om sakernas förhållande, inte som enkom ett resultat av tragiska 

konsekvenser, depression och djup mänsklig olycka.229 230  

    Diskussionen kring True Detective 1 – som huvudsakligen kommit att kretsa runt Rusts pessimism 

och på vilket sätt den exempelvis kan förstås i relation till filosofer som den misantropiske Arthur 

Schopenhauer eller den vilje-orienterade Friedrich Nietzsche – är i sig intressant att begrunda. Den 

indikerar på ett fascinerande sätt vad som kan ske när en fiktiv karaktär uttrycker kontroversiella 

ståndpunkter som det rådande memplexet redan har en färdig matris och förklaringsmodul för, 

uppburen av mäktiga memer och självplex.   

 

Forts. 

Rust (efter lång tystnad och att de båda blänkt på varandra): ”(Jag tänker att) Det mänskliga 

medvetandet är ett tragiskt felsteg i utvecklingen (evolutionen). Vi blir för självmedvetna. 

Naturen skapade en aspekt av naturen för sig själv.231 Vi är varelser som inte skulle existera 

genom naturens lagar.”  
Marty: ”Det låter helt jävla hemskt, Rust.” 

Rust: ”Vi (är saker som) jobbar under illusionen att vi har ett jag, ett tillskott av sensoriska 

upplevelser och känslor som är programmerade med en försäkran om att vi alla är nån, men i 

själva verket är vi ingen.” 

 

                                                 
227 Jfr Alla stora religioner är dualistiska. Blackmore menar att bara buddhismen avfärdar tanken på ett inre själv eller ett jag 

som lever vidare efter döden. Blackmore (2014), sid 14-15. 
228 Harris har exempelvis en optimistisk syn på vetenskapen som definitivt påminner om en kristen kognitiv matris – som 

också den hyser en tro på ordning och reda i universum. Metzinger däremot representerar en mer pessimistisk position.     
229 Jfr Dienstag (2015); Hatab (2015). 
230 Med den här distinktionen av pessimism och optimism i åtanke kan man erinra sig de olika positioner fysikerna Max 

Tegmark och Ulf Danielsson intar i frågor rörande universum. Tegmark är en tydlig optimist. Allt är matematik! Danielsson 

är å sin sida inte alls säker på att universum är så rent, klart och genomtänkt alls. Att vi ser det så, eller vill se det så, kan 

beror på våra egna begränsade hjärnors förutsättningar. Jfr Danielsson (2012, 2015); Gunther (2016); Tegmark (2016).  
231 En textnära översättning lyder: ”Naturen skapade en aspekt av naturen separerad från sig själv.”  
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I spåren av tankefigurer som ser människans medvetande som möjligen en overksam biprodukt 

(epifemenalism) är steget inte långt till att begrunda nyttan av det, för att inte tala om kostnadssidan 

och riskerna. Stora hjärnor är dyra att producera, riskabla att föda och kostsamma i drift, inte bara för 

oss utan även för allt annat liv på planeten. Det är till och med möjligt att fundera över på vilket sätt 

det egentligen gagnar oss (som levande subjektiva varelser).232 Med Blackmores mem-teorier i åtanke 

förefaller nämligen medvetandet vara en dubiös historiekonstruktör i memernas händer. En 

propagandamaskin som stundom under fasaden av ett jag (självplex) blir ett värddjur för de 

parasiterande memer och konstituerande memplex som råkar finnas inom räckhåll. En dynamik som 

enligt Blackmore erinrar om hur buddhismen ser på detta illusoriska själv, och de missförstånd som 

råder kring det.233   

    Här kan också vara intressant att – liksom Blackmore – påminna sig om Julian Jaynes vid det här 

laget gamla kontroversiella studie som kretsar kring huruvida det finns någon närvaro av subjektivt 

medvetandet i Iliaden.234 Enligt Jaynes finns i princip inget generellt medvetande uttryckt där. Heller 

inget koncept som rör jagets vilja eller den fria viljan. Således inget medvetande om det egna 

medvetandet.235 En subjektsposition svår för oss idag att ens föreställa oss. Att handlingar exempelvis 

skulle kunna ske utan ett mem-orienterat självplex av det slag vi idag tycks bärare av och intuitivt tar 

för givet – kanske med orätt.236 Vad som gör detta extra intressant i det här fallet är förstås kopplingen 

till delar av den österländska filosofin som onekligen tycks bära spår av en kanske i grunden väldigt 

annorlunda och dessutom möjligen äldre jag- och självuppfattning än den som dominerat den 

västerländska kulturen under lång tid. 

    Vad som sedan menas med att naturen skapar en aspekt av naturen separerad från sig själv, blir i 

sammanhanget rimligt att knyta till medvetandefrågan. Dawkins begrundade saken faktiskt nästan 

ordagrant 1976 och föreslog att medvetande kanske uppstår när hjärnans simulering av världen blir så 

komplex att den behöver inkludera en modell av sig själv.237 Harris är inne på samma spar, liksom 

även Metzinger:238  

 
 

”What sets human consciousness apart from other biologically evolved phenomena is that it 

makes a reality appear whithin itself. It creates inwardness; the life process has become aware of 

itself.”239  

 

                                                 
232 Blackmore (2000, 2009). 
233 Blackmore (2000), sid 203-231; Blackmore (2004), sid 402-405. 
234 Iliaden, och Odysséen, är antagligen den grekiska litteraturens två äldsta bevarade diktverk, traditionellt daterade till 700-

talet f.Kr. Se även Iliaden (2017). 
235 Jaynes, J (1976), sid 69, 75. 
236 Detta är förstås en omstridd teori, men många finner den likväl intressanta i vissa delar. Det kan vara så att Jaynes kom 

något på spåren som nu mognar fram, hand i hand med neurovetenskapens framväxt och nya rön kring kulturell selektion. Jfr 

Dennett (1986); Nørretranders (1993); Blackmore (2004); Dawkins (2009). 
237 Dawkins (1992), sid 76-77, 311-314. 
238 Harris (2014), sid 58-59. 
239 Metzinger (2010), sid 15. 
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Det Rust här verkar vilja sätta fingret på är de implikationer det här har för människan: Att det föder 

ett slags självmedvetande och tillhandahåller en själv-modell, vars funktion vi samtidigt inte kan 

urskilja. Så uppstår myten om jaget, och problemen hopar sig. Det är förstås en komplicerad (olöst) 

fråga, men de flesta som specialiserats sig på medvetandefrågor avfärdar idag en modell som försöker 

särskilja medvetandet från vad som skulle kunna ses som hjärnas (självorganiserande) förmåga och 

löpande funktioner.240 

    Hur däremot det som följer – angående vårt existerande – ska tolkas blir aningen mer kryptiskt att 

förstå. Om vi inte kunde existera, skulle vi förstås inte göra det. Enligt universell darwinism, som är en 

teori som utgår från biologiska principer och fysikaliska lagar som är kända i vårt universum, är det 

inte möjligt att säga att vi bryter mot naturlagarna genom vår existens.241 Men möjligen är det just det 

besynnerliga med medvetandet som Rust åsyftar: Ett biologiskt fenomen som inte bara finns i världen 

utan också – innehåller den.242 Antagligen anspelar han på de problem som följer med medvetandets 

uppkomst och i förlängningen självmedvetandets skuggsida. Att vi ständigt är jagade av medvetna 

tillstånd och försatta i en sorts alarmberedskap, som till en början kan ha varit en resurs för den tidiga 

människan och tjänat henne väl i krissituationer, men under resans gång antagit groteska former och 

förvandlat orosmaskinen till herre över sin bärare.243 

    Med Blackmore och hennes modell bestående av memer, memplex och självplex som analytiskt 

verktyg kan man därtill tänka sig att det Rust i någon mening anspelar på (vilket också korrelerar med 

annat han säger längre fram), har att göra med den utvidgade evolutionsprocess där människan via 

naturlig selektion inte bara längre är ett värddjur i Edens lustgård eller universums ursoppa för 

självreproducerande gener, utan också idag – i hiskligt tempo – försatt den gamla genen på efterkälke 

och ur ett historiskt kort perspektiv utvecklat ett medvetande (hjärnan) som tjänar en ny evolutionär 

reproduktör – memen.244  

 

Martys reaktion (liksom kanske tittarens) låter inte vänta på sig. Det ligger onekligen i spörsmålets 

natur och är man inte sedan lång tid insatt i frågeställningarna är det vanligt att bli upprörd och oroad 

av kontra-intuitiva utsagor eller kundskapsbilder som krockar med gamla vedertagna tankefigurer 

(memer). Rust utmanar således här inte bara Martys illusioner om jaget utan också tittaren och hela det 

djupt förankrade västerländska memplexet kring jaget som en unik och storartad entitet som sitter i 

vårt huvud och tittar ut på världen och sköter spakarna (Den cartesianska teatern).245  

    Att jaget är en illusion, i den mening att det inte är vad vi (som användare av det) föreställer oss att 

det ska vara, är en idag relativt sett väletablerad och allmänt accepterad ståndpunkt hos en majoritet av 

                                                 
240 Jfr Blackmore (2004), sid 158-159; Blackmore (2006); 50-67; Blackmore (2011), sid 30-33; Churchland (2015a, 2015b); 

Filosofiska rummet (2018). 
241 Dawkins (1992). 
242 Metzinger (2010), sid 15. 
243 Claxton (1986), sid 59; (1994), sid 150; Blackmore (2000), sid 244-246,; Harris (2014), sid 104-107. 
244 Dawkins (1992), sid 218-231; Dennett (1995), sid 340-342; Blackmore (2004), sid 163-165. 
245 Jfr Dennett (1991); Blackmore (2000); Metzinger (2004); Harris (2014) 



 

44 

 

de filosofer, kognitionsforskare och neurovetare som specialiserat sig särskilt mot dessa frågor.246 

Däremot råder inte konsensus kring vad vid hellre borde se detta jag som. Där går meningarna isär.247 

Likväl pekar både Blackmore, Harris och Metzinger ut tankegångar som här kan koppla ihop Rusts 

påståenden med vissa buddhistiska läror och advaita-traditionen.248 Enligt dessa tankefigurer har 

människor en dualistisk och förvrängd syn på jaget och verkligheten som leder till smärta och 

lidande.249 Likväl försöker vi – för att tala med Blackmore och Harris – oupphörligen konstruera och 

rättfärdiga föreställningar kring ett själv som egentligen inte existerar så som vi föreställer oss det.250 

Något den vise Nagasena redan i en ca 2000 år gammal buddhistisk text reflekterar över på följande 

vis i samtal med Konung Milinda: ”Nagasena är bara ett sorts räkneord, en term, en etikett och en 

överenskommen beteckning, ett namn för håret på mitt huvud… (…) Men i absolut mening finns det 

här inte någon individuell personlighet.” 251  

 

Forts. 

Marty: ”Jag skulle inte (gå runt och) snacka sån skit. Folket här tänker inte så. Det gör inte jag.” 

Rust: ”Det rätta (belönade/mest ärbara) för vår art att göra är att förneka vår programmering. 

(Rust uppmanande och framåtriktande) Sluta föröka sig. Gå hand i hand in i förintelsen. En sista 

midnatt. Bröder och systrar som tar sig ur en primitiv överenskommelse.” 

Marty (uppbragt): ”Vad är meningen med att stiga upp på morgonen?” 

Rust: ”Jag säger att jag bär vittne, men det riktiga svaret är att det ligger i min programmering.  

Och jag saknar rätt temperament för självmord.” 

Marty (ironiskt): ”Just min tur att jag valde att lära känna dig idag. På tre månader har jag inte 

hört ett ord från dig och…” 

Rust: ”Du frågade.” 

Marty: ”Ja. Och nu ber jag dig hålla käften.” 

 

Rust tycks uppfatta människans naiv-realistiska självmissuppfattning som destruktiv, inte minst som 

klotet som helhet också far illa av vår skrymmande framfart och faktiskt allt liv, både inom och utom 

vår artdomän, drabbas av vår hejdlösa expansion.252 Till skillnad mot exempelvis den filosofiskt sett 

optimistiske fysikern Max Tegmark – som finner universum meningslöst utan människan – verkar 

Rust pröva tanken att slingra sig ut ur livets primitiva missgrep.253 Blackmore och Harris begrundar 

också möjligheten kring vad som skulle kunna vara möjligt ifall vi – i någon mening likt Rust – 

vaknade upp kring våra biologiska och kulturella programmeringar och primitiva 

överenskommelser.254 255 Dawkins menar till och med att trots att vi är konstruerade som själviska 

                                                 
246 Gärdenfors (2017); Filosofiska rummet (2018). 
247 Jfr Dennett (1991,  2007). Blackmore (2000, 2004, 2006, 2016), Metzinger (2004, 2015); Gärdenfors (2017) 
248 Av olika buddhistiska läror är dzogchen den som är mest lik advaita. Båda traditionerna syftar till att väcka till liv en 

insikt om medvetandets icke-dualistiska väsen. Harris (2014), sid 134.  
249 Buddhismen och advaita-traditionen är fylld av besynnerliga utsagor och dogmatiska ställningstaganden, men att 

doktrinerna samtidigt innefattar en praktisk och logisk kärna med fokus på tekniker som inte kräver tro på orakler, astrologi 

eller orimlig metafysik (karma, reinkarnation). Harris (2014), sid 27, 36-39, 139. 
250 Blackmore (2004), sid 411-414; Harris (2016), sid 54, 203-205. 
251 Ohlmarks (1971), sid 149. 
252 Sörlin (2017). 
253 Se intervju med Tegmark. Gunther (2016). 
254 Jfr Blackmore, (1999), sid 241-246; (2004), sid 165; Harris (2016), sid 201-206. 
255 De andliga praktiker både Blackmore och Harris ägnar sig åt innebär i någon mening ett sorts självets död. Att 

konstruktioner och fantasier av dualistisk natur om mig, mitt jag och vad detta jag är, löses upp.   
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genmaskiner, och kultiverade som mem-maskiner, har vi makten att vända oss mot våra skapare och 

göra uppror mot själviska reproduktörer.256 Fast då uppstår å andra sidan plötsligt den stora frågan: 

Vem är det som ska göra uppror mot vem? Finns det ens någon eller något att revoltera mot? Kan livet 

ha fel? 257          

    Hur kommer vi då upp på morgonen? Martys fråga är närmast en lekmannaklassiker när det 

kommer till dylika spörsmål. Teologen Ola Sigurdson ställer sig nästan exakt samma fråga: ”Hur 

fungerar den mystiska kraft som får mig att gå upp på morgonen. Det måste finnas någon anledning 

till att inte bara ligga kvar.” Sigurdson för sedan ett avancerat resonemang kring mening och 

längtan.258 Skillnaden mellan Sigurdson och Rusts position är uppenbar. Rust tillskriver det hela 

människans programmering. En programmering det ligger i vår programmering att förneka. Den högre 

mening som självet åstundar, och som Sigurdson söker i en mystisk gudomlig kraft och vill tillskriva 

motivet, avskriver således Rust bryskt med en utsaga som är svår att enkelt översätta kort och koncist. 

Med viss insikt i ämnet som avhandlas förstår man dock vartåt det syftar, men annars framstår 

begreppet vittne som lätt luddigt i sammanhanget.259 Det är dock rimligt att förstå vad Rust menar 

(utan den svenska textningen) på följande vis: ”Jag intalar mig att jag har ett själv, ett jag som 

bevittnar det som sker, och kan välja… att gå upp på morgonen, men det är uppenbart att det bara 

ligger i min programmering (även det).” Bättre än så kan det kanske inte formuleras, om nu målet är 

att i buddhistisk mening befria sig själv från illusionen om frihet eller att i spåren av advaita upptäcka 

hur livet liksom händer genom oss – inte på grund av oss.260  

 

Samtidigt bör man för att undvika vissa Rustifierade och reduktionistiska fallgropar vara försiktigt 

med ordet bara i dessa sammanhang. Det finns onekligen – inte minst sociala – poänger med dessa 

föreställningar (om ett separat själv och den fria viljan) som påverkar vår interaktion med andra och 

sannolikt även lagt grunden för det självorganiserande samhällsbyggande som på ett så remarkabelt 

vis utmärkt människans tillvaro i tusentals år. En sorts regel i spelet, oavsett hur man begrundar det, 

som så att säga – på en helt ny nivå – kom att gynna en viss spelutveckling och antagligen också 

framväxten av en specifik människosyn. Fast å andra sidan, menar Metzinger, föder antagligen dylika 

kognitiva strukturer och matriser framväxten av en aggressiv moral och ett fördömande samhälle, där 

konkurrens och tävling plötsligt får en ny väsentlig innebörd: Ett sätt att skilja agnarna från vetet, att 

klassificera sämre jag (med sämre vilja) som mindre värda. Således ett kitsligt scenario där både 

hyckleri, intolerans och girighet kan komma att gynna spelets deltagare. 261            

 

                                                 
256 Dawkins (1992), sid 231, 355-366. 
257 Blackmore (2000), sid 246; (2004), sid 165. 
258 Sigurdson (2003), sid 53. 
259 Även om meditatörer talar om ett sorts bevittnande är begreppet vittne sällan använt på svenska annat än i sammanhang 

som rör utsagor i exempelvis domstol. Människor vittnar i rätten om något de bevittnat. Introspektivt nyttjas det sällan 

bortom meditativa praktiker.  
260 Jfr Batchelor (1997), sid 95; Parsons (1995), sid 29. Blackmore (2004), sid 411-414; Harris (2016), sid 37. 
261 Jfr Metzinger (2010), sid 128-131. 
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Forts. 

Rust (efter längre tystnad): ”Jag får en äcklig smak i munnen här ute. Aluminium, aska. Som om 

man känner doften av psykosfären.” 

Marty (passivt-aggressivt): ”Jag har en idé. Vi gör bilen till en plats för tysta reflektioner. 

Okay?” 

De åker förbi en stor skylt vid vägen där det frågas efter upplysningar om en 14 årig flicka som 

mördats. 

Rust: ”Vad ska jag ta med till middagen?” 

Marty: ”Det vore trevligt med en flaska vin.” 

Rust: ”Jag dricker inte.” 

Marty (irriterat): ”Naturligtvis inte, Rust. Hör på. Hos mig vill jag att du slappnar av ordentligt. 

Nämn inte ens sån skit som du precis sa till mig.” 

Rust: ”Naturligtvis inte, Marty. Jag är ingen dåre. För Guds skull.”262 

Scenen avslutas (E1: 18:00) sedan med en demonstrativt stor suck av Marty.  
 

Rust får en äcklig smak i munnen av aluminium och aska. Han känner doften av psykosfären. Det hela 

låter onekligen emotionellt och vimsigt, men exponerar tittaren mot vad som kan vara en synestets 

upplevelsepanorama. Synestesi är ett ovanligt neurologiskt tillstånd som innebär att olika sinnen är 

sammankopplade.263 Synesteter får dubbla eller fler sinnesintryck av en insignal. Att Rust begåvats 

med denna särpräglade perception förklarar delvis några av hans yttranden i serien som kan uppfattas 

som särskilt flummiga.264 Samtidigt som hans reflektioner kring jaget och medvetandet mot bakgrund 

av detta exempel på neurodivergens blir extra fascinerande att fundera på.265 Uppenbarligen erfar Rust 

världen annorlunda.266 Synesteter uppfattas i regel som sensibla och överkänsliga och upplever ofta 

förstärkta känslotillstånd, av både positiv och negativ art. Något som Rust längre fram i serien 

reflekterar över.267 

    Att scenen avslutas med en demonstrativ suck av Marty känns inte så konstigt. Det som kan vara 

intressant att stanna upp och kort reflektera över här är det som sägs precis innan. Marty ber helt enkelt 

Rust hålla tyst och inte skrämma familjen med skitprat. Rusts reaktion ger för handen en uppriktig 

förvåning. Självklart skulle inte Rust som en galenpanna jaga upp Martys fru med prat om att jaget är 

en illusion och egentligen är vi – ingen. Här tangeras därmed något viktigt som Blackmore också på 

sitt vis sätter fingret på: Att vi (liksom Marty) tänker oss att människor som utforskar dessa frågor 

kring jaget, den fria viljan och medvetandet är smått galna. Och var de det inte från början, blev de det 

på grund av osunda grubblerier.268    

 

                                                 
262 ”För Guds skull” är en komisk översättning med tanke på Rusts resonemang. Han Säger: ”For the fuck sake”.  
263 Mycket talar för att synestesi är ärftligt, men att vi alla bär på förmågan, mer eller mindre. Med hjälp av droger kan man 

dock förstärka synestesin. Andligt bruk av farmakologi är en gammal historia. Harris diskuterar både möjligheter och risker 

med dylika medel. Harris (2016), sid 188-200.   
264 Se även E1: 28:45, E8. 23:00. 
265 Även Blackmore diskuterar synestesi. Tillståndet väcker frågor runt resonemang om hjärnan och medvetandet. Blackmore 

(2014), sid 36. 
266 Peter Høegs författarskap (som tidigare nämnts) återspeglar både i text och i karaktärer ofta aspekter av synestesi. I hans 

internationella genombrottsroman Fröken Smillas känsla för snö (1994) finns redan i titeln en ledtråd rakt in i synestetens 

tillvaro av komplexa förnimmelsemönster och sinneskopplingar. Smilla är därtill utrustad med ett säreget lokalsinne. I Den 

Tysta flickan (2007) bär huvudkaraktären, clownen Kaspar Krone, förmågan att höra i vilken tonart människor är stämda. 

Høegs (1994), sid 48, 99, 144; (2007), sid 7, 100, 177. 
267 E3:33:24. 
268 Jfr Blackmore (2000), sid 245. 
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9.1.3 Doften av en galnings rädsla (E1: 28:45) 

Rust och Marty befinner sig vid bilen som står parkerad vid en ödslig och aningen övergiven 

centrumhåla. De har besökt en obducent som just undersökt mordoffret.   

 

Rust: ”Platsen (här) är som nåns minne av stan och minnet börjar suddas ut. Det är som om det 

bara hade varit en djungel här (aldrig varit något annat).” 

Marty: ”Sluta med sånt trams. Det är oprofessionellt (att säga sånt).” 

Rust: ”Jaså?” 

Marty: ”Sluta säga en massa skit som om du känner doften av en galnings rädsla, eller att du är i 

nåns suddiga minne av stan. Bara sluta.” 

Rust: ”Med tanke på hur lång tid det tagit att lista ut vem jag är (rekognosera min natur) skulle 

jag inte sluta vara mig själv för din skull.” 

De går in i bilen. 

Marty (aningen irriterat, men med försonande avsikt): ”Sov du nåt i natt.” 

Rust (utan respons på Martys gest): ”Jag sover inte. Jag bara drömmer.” 
 

I scenen ovan återkommer tankefigurer som rör medvetandet, sinnesupplevelser och minnet, hand i 

hand med Rusts specifika förmåga (synestesi) att varsebli stämningar och atmosfärer via lättretade 

sinnen, som i sin tur triggar andra sinnen. Med dessa komplexa förnimmelsemöjligheter tillgängliga 

kan vi föreställa oss att porten till psykosfären står öppen för Rust.269 Det är en förklaring på 

fenomenet. Det handlar inte på något vis om magiska krafter eller mystiska gåvor. Huruvida denna 

förmåga sedan är en medfödd disposition eller något Rust mer eller mindre medvetet fick sig till livs 

under sin ovanliga uppväxt i Alaska, eller måhända tränat upp senare, kanske med hjälp av 

kontemplativa tekniker, framgår aldrig helt klart.270 Kanske är det en blandning, också ihop med de 

droger Rust nyttjar i seriens tillbakablickande delar under 1995.271 Tittaren ges i vilket fall möjlighet 

att begrunda det hela från olika perspektiv längs seriens gång, men att Rust rekognoserat sin natur och 

har en förmåga att ta till sig uppmärksamhetens inneboende självlöshet i olika ögonblick, och 

därigenom får tillgång till ett fönster mot världen andra saknar, är ett genomgående tema. Kanske kan 

Rusts mediterande över korset och Getsemane förstås mot bakgrund av Dzogchen-praxis. Att med 

medveten närvaro lösa upp illusionen om självet och därigenom gå med på sitt eget utslocknande. Det 

ljus som aldrig varit tänt kan ju aldrig bli släckt.272   

 

    Rusts replik i slutet av scenen kan tolkas symtomatiskt. Det är sant att han inte sover. 

Sömnproblemen känner tittaren till.273 Samtidigt är slutmeningen ”Jag bara drömmer” svår att i 

förhållande till både kontext och den här studiens fokus inte se som en ren och skär blinkning till både 

de österländska läror och den neurovetenskap som i någon metaforisk mening stundom beskriver 

                                                 
269 Psykosfären är ett besynnerligt begrepp, men används ofta synonymt med platsers stämningar och deras psykiska tillstånd. 

Det beskriver stundom ett sorts kollektivt känsloläge. Det är svårt att mäta sådant på något enkelt vis, men alla som bevistat 

en konsert eller en fotbollsmatch har gästat en psykosfär. 
270 Rusts socialisering, både primärt och sekundärt, tycks ha varit kantad med besvärligheter. Mamman försvann tidigt och 

pappan var en Vietnam-veteran som gömde sig för världen. Samtidigt återkommer just Alaska och Rusts bakgrund vid ett 

flertal tillfällen. E1:42:10, E2: 05:27, E3: 37:16, E4: 29:47, E4:30:09 och E8: 45:50. 
271 E2: 16:15. 
272 Jfr Harris (2014), sid 136. 
273 E1: 22:56. 
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människans belägenhet rörande jaget och självets tillvaro som ett stort drömmeri. Vi är så att säga 

fångade i drömmen om oss själva.274 Det här är också ett tema som dyker upp igen, längre fram. 

 

9.2 Episod 2: Seeing things (55:37 min) 

9.2.1 Det är som om något har ens namn på sig (E2: 1:34) 

Episod 2 börjar med svart bildruta och endast Rusts röst (2012). 

 

Rust: “Förr när jag inte kunde sova, låg jag och tänkte på kvinnor. Min dotter, min fru (Rust i 

bild). Det är som om nåt har ens namn på sig, som en kula eller en spik på vägen.” 

 

Den svarta bilden förstärker effektivt känslan i det Rust säger. Det är tänkt att appellera till hur vi alla 

säkert någon gång legat ensamma i mörkret utan att kunna sova och tänkt på nära och kära. Det Rust 

sedan säger är på ett sätt signifikant för vissa aspekter av medvetandets inneboende självlöshet som 

återkommande diskuteras av Blackmore, Harris och Metzinger. Ofta skapar den här typen av närmast 

ödesmättade utsagor en känsla av att livet snarare händer genom oss än att det är i våra händer att styra 

upp det. Således finns här inslag av en sorts vag determinism det ofta är svårt innan en viss ålder att 

förlika sig med. Vem vill bara hända? Det är också just därför som exempelvis mem-teorin är så 

utmanande och oroväckande.275 Värddjurs-tanken lockar föga och det moderna multitaskande 

prestationssubjektet står i radikal kontrast till Rust som utan förfäran eller häpenhet räds tanken på 

Shivas dans eller att vi alla, som Vilayanur Ramachandran uttrycker det tillsammans med Blackmore, 

bara är en del av kosmos ebb och flod: ”You’re part of this grand scheme of things.”276  

 

9.2.2 Att veta vem man är (E2: 10:40) 

Rust berättar för utredarna på polisstationen (2012) att han var nära att gifta sig igen, med en kvinna 

som Martys fru presenterade honom för. Men det tog slut.  

 

Rust: ”Jag kan vara svår att leva med. Jag… Jag menar det inte, men jag kan vara kritisk. Och 

ibland tror jag att jag inte är bra för folk. Att det inte är bra för dem, att vara med mig. Jag 

förstör dem. Du vet, de… De blir olyckliga.” 

Den äldre utredaren (Papania): ” Tror jobbet gör det för många. Förändrar en. Vissa lägger 

märke till det.” 

Rust: ”Jag kan inte påstå att det var jobbet som gjorde mig sån. Snarare gör det mig rätt för 

jobbet att jag är sån. Jag brukade tänka mer på det, men när man når en viss ålder vet man vem 

man är. Nu bor jag i ett litet rum på landet, bakom en bar. Jobbar fyra kvällar i veckan. 

Däremellan dricker jag. Och det finns ingen som hindrar mig. Jag vet vem jag är. Efter alla dessa 

år, finns det en seger i det.” 

 

                                                 
274 Jfr Blackmore (2000), sid 243; Harris (2014), sid 107-120. 
275 Blackmore (2000), sid 8. 
276 Jagets inneboende självlöshet står i stark kontrast till den senmoderna prestationssubjektet. Han (2013), sid 16-17, 40-41; 

Blackmore (2006), sid 106.  
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Både underförstått och explicit är detta ett återkommande och delvis symtomatiskt tema serien 

igenom: Rust vet vem han är.277 I en samtid där alla mer eller mindre tvingas ställa sig den frågan 

(vem är jag?) mellan allt kortare och hetsigare intervaller, i röran av desynkroniserade 

(samhälls)system, präglade av en accelererande teknisk och social utveckling, som gör den 

självkännedom man finner till frukost förlegad vid fikat, föråldrad till lunch och antagligen antikverad 

när klockan ringer nästa morgon.278 Beundran inför ett sådant åtråvärt tillstånd Rust här tycks ha 

uppnått och vara fylld av, blir således i vår tid i allra högsta grad begripligt. Liksom egentligen – i 

nästa steg – även kritiken från vissa håll mot den kommersialisering som sker i spåren av den 

förvirring vår anomiska epok sprider och som underkastad den terapeutiska diskursen skapat ett 

mäktigt industriellt identitets- och självkännedomskomplex fokuserat på identitetspolitik, piller och att 

få folk fort tillbaka in i ekorrhjulet.279 

    Samtidigt är det tydligt att den här sekvensen griper sig an frågan på ett annat sätt än hur den 

vanligtvis tar form på en vision board under ett besök hos coachen eller terapeuten. Att veta vem man 

– inom ramen för det terapeutiska dispositivet och en marknadsliberal diskurs – handlar om att bli 

någon (en värdefull, kompetent konsument). Här tycks det snarare handla om att vara ingen särskild.280 

Att utan att vara trollbunden av sitt eget livs orkester motstå frestelsen att ersätta en gammal slagdänga 

med en ny oemotståndlig, modern melodi. Det handlar sålunda inte om, vilket Harris påpekar, att 

ersätta gamla skenbilder med nya föreställningar om världen. Det är inte alternativa förtrollningar som 

är den meditativa erfarenhetens målfigur.281 Snarare att låta volymen på den isolerade refräng som 

utgör självets existens sjunka undan och bli varse en betydligt större och innehållslös ljudbild – kanske 

i tystnaden. Uppmärksamheten om den kommer emellertid kosta dig ljudet av ditt eget system.282 283 

    En annan abrovinkel som hänger mycket nära ihop med denna tematik och det språkbruk som finns 

kring medveten närvaro och mindfulness, handlar om att se saker och ting som de är, utan krusiduller 

och önsketänkande. Denna anda och språkbruk präglar på sitt vis även delar av den buddhistiska 

praktiken, zen-mästarnas skarpögdhet och taoisternas avsmak för konstlad anständighet, ritualer och 

ouppriktighet.284 Den genomsyrar också – i varje fall på papperet – den hybrid som uppstått i mötet 

mellan meditativ erfarenhet och psykologisk introspektion. Något som idag – ibland – går under 

namnet mindfulness.285   

                                                 
277 Tematiken finns mellan raderna (rutorna) på många ställen, men dyker bokstavligen (förutom här) inbakad upp i flera 

olika dialoger serien igenom (Ex: E1: 28:45, E6:06:28, E6:17:29, E6:21:35). 
278 Sennett (1999), sid 158-166; (2007), sid 63-66; Johannisson (2009) 244-255; Rosa (2013), sid 28-59, (2015a), sid 299-

322, (2015b), sid 286-298. 
279 Jfr Illouz (2008, 2013); Hornborg (2012); Brinkmann (2015). 
280 Metzinger diskuterar allvarligt vad vi egentligen vill göra med vårt medvetande. Bör vi förbättra våra medvetna modeller 

av verkligheten och kanske också tänka oss att högre nivåer av medvetenhet är möjlig? Metzinger (2004), sid 630. 
281 Harris (2014), sid 44-45. 
282 T S Eliot tänkte sig att medvetandet är som musik. Man hör den inte inom sig. Man är själv musiken. Peter Gärdenfors 

söker en liknande metafor: en tät tonväv (snarare en orkester än ett enstaka instrument) bildar den musik som utgör ett jag. 

Gärdenfors (2017).   
283 Jfr Høegs (2007), sid 233-234.  
284 Henrikson & Tsu-Yu (1960), sid 84; Stenudd (2004), sid 51. 
285 Jfr Nilsonne (2007, 2009); Harris (2014), sid 41-44, 128. 
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    Denna åstundan (eller ett praktiserande) av att åse saker och ting som de är, genomsyrar på många 

vis Rusts liv och karaktär, dock inte alla delar.286 Men det finns flera sekvenser där just Rusts ärlighet 

med hur det egentligen är, ger oerhörd tyngd åt både hans fiktiva karaktär, som på något vis vet vem 

han är, även om det kanske inte är världens roligaste insikt. Rust är inte något stort charmtroll. Det är 

sålunda mycket som – i enlighet med vår tids nynormativitet och drömmar om beteendemodifikation 

och självförbättring – står att önska vad beträffar Rust. Denna hans rättframhet och skarpögdhet har 

dock som funktion i serien, att ge relief åt den vilsenhet och förvirring som i stort präglar alla andra 

karaktärer i dramat.287 Anomiker förlorade i en villervalla de inte ser, upptagna av sina egna mem-

drivna krumsprång att passa in – eller härda ut.  

 

9.2.3 Se saker som de är (E2: 27:10) 

Marty och Rust åker i bil in på en avlägset belägen trailer-park (en ”lantis-bordell”) där unga 

prostituerade kvinnor strömmar till, bjuder ut sig och gör utmanande och sexuella gester. De unga 

kvinnorna upptäcker nästan genast att det är polisen som kommer: ”Snutbil, hörni. Vems tur är det att 

ge gratis?”288 Här blir Marty och Rust beklämt konfronterad med prostitution. En ung och oskuldsfull 

flicka (Beth) som ännu inte hunnit slitas ut av yrket berättar naket och kort om sig själv, sin situation 

och relationen till mordoffret. Här framgår också att offret gått i kyrkan. Beth: ”Jag hoppades att hon 

kanske lyckats börja om.” Marty hamnar sedan på tu man hand med bordell-mamman och ifrågasätter 

med emfas vad som egentligen pågår där, men får svar på tal: 

 

Bordell-mamman: ”Tjejer här i världen knullar gratis. Varför är det så att när man lägger till 

pengar så står grabbar som du inte ut med tanken? Jag ska säga varför. Det är för att plötsligt 

äger du inte det på samma sätt som du trodde.” 289 

 

När de sedan ska till att lämna stället tar Marty fram plånboken och sticker åt den unga Beth pengar:  

 

Marty: ”Gör nåt annat.”  

Rust tycks ha iakttagit vad som hänt och kommenterar det på väg till bilen.   

Rust (lakoniskt): ”Var det en handpenning?”  

Marty (förargat): ”Är det en del av ditt jobb att skita ner varje uppriktigt ögonblick?” 290 

 

Bryska sanningar delas onekligen inte bara ut av Rust. Här är det de unga kvinnornas 

beskyddarinna/bordellmamma som står för en vass replik som blottlägger kampen mellan könen och 

sexualitetens intrikata asymmetri. Klarsynte Rust skådar sedan skarpögt in i framtiden. 

                                                 
286 True Detective är underhållning och för narrationen krävs ett visst mått av oupplysthet. Gåtor som ska lösas, inre 

stridigheter som plågar karaktärerna och diverse utmaningar.   
287 Rust skarpögdhet och förmåga att inte förlora sig i det egna jagets subjektiva önskedrömmar eller fantasiföreställningar 

gestaltas genialt och genomtänkt under historiens gång (Ex: E1: 10:31, E2: 19:59, E2: 31:18, E: 15:52, E3: 28.50, E3: 44:28, 

E3: 51:54, E4: 31:19, E4: 33:30). 
288 Marty konstaterar längre fram att sheriffen är inblandad i det som pågår på trailer-parken (E2: 32:05). 
289 E2: 30:40. 
290 E2: 31:18. 
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Handpenningen är lagd. När Marty 7 år senare (2002) råkar på Beth, inleder han snabbt en kärleksaffär 

med henne. Hon förför honom, faktiskt genom att hänvisa till Gud.291   

    Det är via dylika gestaltningar som serien återkommande rakt igenom låter tittaren ta del av Rust, i 

egenskap av någon som vet vem han är – och som ser saker och ting. Utan att vara förblindad av viljan 

att saker och ting borde vara annorlunda. Rust uppmärksamhet riktar sig således i någon mening mot 

livets realitet och vad som är subjektivt verkligt för honom i varje ögonblick, orienterad mot en 

medvetenhet om vilka tankar, känslointryck och sinnesstämningar som trycker på.292 Stundom ser vi 

honom även ta pulsen på sig själv: två fingrar på halsen.293 Kontentan tycks på det stora hela vara att 

denna mindfulness-nära approach ger honom en möjlighet att se saker klarare. Utan filter, omotiverade 

föreställningar och tidsandans pockande banaliteter.294 

    Det verkar också ha varit serieskaparnas avsikt att mot bakgrund av Rust och hans rustifierade 

mindfulness-approach åskådliggöra på vilket sätt detta även tycks ge Rust nycklar in i andra 

människors medvetanden. Hans förmåga att förhöra och kommunicera med diverse olika människor är 

serien igenom minst sagt häpnadsväckande.295  

 

9.2.4 Vara en del av en kropp (E2: 33:21) 

Det framgår (i samtal med utredarna 2012) i den här sekvensen att Rust efter sin dotters död varit 

inlagd på mentalsjukhus i fyra månader 1993, i samband med allvarliga skottskador han ådragit sig 

som olycklig och påtänd knarkpolis. Upplysningar om att han i tjänsten dödat människor (bland annat 

vid samma tillfälle) kommer också i dager, återigen, liksom uppgifter om att relationen med flickans 

mamma snabbt gick sönder efter dotterns död och att de därefter bröt upp.296 Rust erbjuds 

förtidspension (som mentalt sjuk) efter att han läkt ihop efter skottskadorna, men ber om att få 

fortsätta jobba på någon våldsrotel. 

 

Den äldre utredaren: ”Varför våldsroteln?” 

Rust: ”Nåt jag såg på Northshore. Citat från Korintierbrevet: ’Kroppen är inte en (med)lem, utan 

många. Nu är de många, men alla i samma kropp’.” 

Den unge utredaren: ”Vad betyder det?” 

Rust: ”Jag försökte bara vara en del av en kropp.”297 

 

Det är i sitt sammanhang inte långsökt att tolka vad Rust säger som ett uttryck för en åstundan efter 

helhet. Att upplösas i det stora. Låta det separata jaget, det mem-stinna självplexet, glesas ut och gå ur 

vägen för sig självt och låta livet, dess beslut och handlingar, hända utan en fix idé om ett enskilt 

                                                 
291 E6: 15:57: Beth (oskuldsfullt och förföriskt till Marty): “Gud gav oss våra brister. Vet du vad jag lärde mig? Han ser dem 

inte som brister. Det är inget fel med hur Han har skapat oss. Universum förlåter allt. (Paus) Vill du ha lite bourbon?” 
292 Jfr Harris (2014), sid 41-45. 
293 Se bilaga: Bilderna 28 och 29. 
294 Jfr Harris (2014), sid 41-45. 
295 Ex. E3: 28:56, E5: 31:50, E6: 17:33, E6: 23:23, E7: 33:08. 
296 Vid en middag hemma hos Marty och Maggie i episod 1 framkommer delar av dessa uppgifter: E1: 41:46. 
297 E2: 36:45. 
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separat jag som kan styra och ställa.298 Det erinrar onekligen också om Blackmore och neurologen 

Ramachandrans reflektion tidigare över kosmos ebb och flod: ”You’re part of this grand scheme of 

things.”299 Något som även återkommer i Harris resonemang, där han menar att vi subjektivt sett är 

identiska med själva principen som ger universum dess värde. En tankefigur som även den i någon 

mening fogar samman oss alla levande varelser snarare än i dualistisk anda separerar oss.300  

 

9.2.5 Att dra en själ från intet in i köttet (E2: 44:10) 

Strax efter ett gräl mellan makarna Hart (1995) upptäcker Marty att hans två flickor leker något med 

sina dockor. En kvinnlig docka ligger naken på rygg omgiven av ett antal manliga dockor. I nästa 

klipp sitter Rust med de två utredarna (2012). 

 

Rust. ”Jag tänker på min dotter nu. Och vad… Vad hon besparades. Ibland känner jag mig 

tacksam. (Paus) Läkarna säger att hon inte kände nåt, hamnade i koma direkt. Och sen, nånstans 

i det mörkret, gled hon in i ett annat, av djupare slag. (Mjukt leende) Är inte det ett fint sätt att 

dö? Smärtfritt. Som ett lyckligt barn. (Paus) Problemet med att dö senare är att man redan är 

vuxen. Skadan är skedd. Det är för sent. Har ni barn (den äldre utredaren nickar, den yngre 

håller upp handen och visar upp tre fingrar)? Jag tänker på hybrisen som krävs för att dra en själ 

från intet in i det här köttet. Och att tvinga ett liv in i det här tröskverket. Och när det gäller min 

dotter så besparade hon mig synden i att vara en far.” 

 

Antalet kvinnor som kan betraktas som offer för våld, människans sexualitet och mäns driftsliv är 

redan i slutet av episod 2 uppe i tvåsiffriga tal. Med det i beaktande är det möjligen lättare för tittaren – 

och läsaren av den här studien – att smälta Rusts resonemang som implicerar lyckan i att undgå livet. 

Att undkomma medvetandet, slippa underkastas illusionen av ett jag, ett själviskt självplex och 

obemärkt komma undan ett liv under oket av ett aningslöst värddjursskap för de memer som råkade stå 

till buds.301 En poäng som redan den grekiske dramatikern Sofokles, så småningom med Schopenhauer 

i hälarna, formulerade på sitt vis genom att konstatera att den största lyckan i livet är den att aldrig ha 

blivit född.302 För även om Blackmore – i en annan och modernare tid – (liksom Harris) ser det som 

möjligt att vakna upp och åse hur kropp, hjärna och memer i ett komplext samspel lever våra liv, och 

att det är det enda som existerar,303 är det inte särskilt stor chans att födas till världen i en miljö och 

omgivning som införlivar ett dylikt perspektiv och den sortens möjligheter.304  

    Vad beträffar ”skadan” (som redan är skedd), kan man utifrån den här studiens premisser se det som 

att det handlar om att identiteten hinner fullbordas. Ett självmedvetande tar form som hinner nå fram 

till den illusoriska villfarelsen av att det är ett autonomt fritt handlande själv. Ett jag som kan inbilla 

                                                 
298 Jfr Blackmore, (1999), sid 238, 242, 244. 
299 Blackmore (2006), sid 106. 
300 Harris (2014), sid 206. 
301 Jfr Blackmore (2000), sid 219-246; Harris (2006, 2007). 
302 Sofokles (496-406 f.Kr.) är kanske mest kände idag för sin tragedi om Oidipus. Schopenhauer menade långt senare att 

livet är ett bolag som inte bär sina kostnader. Fredriksson (1996), sid 147, 151-152, 154. 
303 Blackmore (2000), sid 246. 
304 Harris riktar skarp kritik mot den våg av religiös fundamentalism som breder ut sig idag och som tar strid mot 

naturvetenskapens rön. Harris (2006, 2007). 
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sig vad som helst och som kommer att tävla och kämpa med andra jag om vem som lyckas bäst.305 

Inom ramen för en livsprocess där själviska gener och memer gör vad som helst för att reproducera 

sig, utan försorg om hur det i förlängningen egentligen påverkar deras bärare.306 

    ”Hybris” och övermod är ord som ofta återkommit i beskrivningen av människan under lång tid, 

inte minst när det kommit till att beskriva de mytologiska personer som satt sig upp mot Gud eller 

kämpat mot Gudarna. Den förhävelse Rust här anspelar på kan sett till serien i stort tänkas belysa 

artens kollektiva hybris som en gemensam överenskommelse snarare än att det enkom är ett uttryck 

för bara en enskild individs bångstyriga fortplantningsvilja. Vi kan så att säga inte ställa oss utanför 

vår egen natur. Vi är vad vi är. Det finns egentligen ingen att göra uppror mot.307   

    Även i slutet av Rusts utläggning återkommer i någon mening det kristna språkbruket, i det här 

fallet genom ordet ”synd”. Det blir således en märklig dubbelexponering av olika metafysiska 

diskurser. Den försyndelse Rust här har i åtanke har dock knappast något med Gud eller Jesus att göra 

utan handlar snarare om det aningslösa övermod med vars skimrande eros och lustfyllda glädje vi blint 

avlar våra barn, utan minsta tanke på vilka konsekvenser det har. Ingen skaffar ju barn för att det ska 

bli så roligt för barnen, även om det stundom kan låta så.308   

 

9.3 Episod 3: The looked room (55:57 min) 

9.3.1 Väckelsemötet (E3: 02:08)  

Religionens inverkan och betydelse – i mindre smickrande dager – återkommer på flera håll i serien. 

Med den tematik jag har för ögonen, och ur den synvinkel studien närmar sig den, framstår scenerna 

från väckelsemötet (1995), och de resonemang som flöjer i dess spår, som en mycket betydande akt. 

Dels får här Marty och Rust tag på betydande uppgifter för utredningen,309 dels får tittaren via Rust sig 

till livs en inte oansenlig portion religionskritik.    

    Styrkan i Rusts verbala angrepp påminner paradoxalt nog om historien om Jesus och när han med 

oförsonlig vrede slängde månglarna ur templet.310 Rust som frälsargestalt, fiktivt formulerad och här i 

populärkulturell tappning (i kavaj 1995 eller hästsvans 2012), står nämligen i ett intrikat förhållande 

till berättarstrukturer med kristologiska mönster och messianska motiv.311 Även om han här angriper 

religionen som memplex med allt vad det i sin helhet inkluderar, i form av en kritik mot det judisk-

kristna epistem vars psykiska topografi präglat en hel civilisation och alla processer i dess kultur: 

Sedvänjor, lärdomar, arrangemang och traditioner, vars mål varit att dirigera, kontrollera och styra upp 

människors manér och uppförande, åtbörder och tankefigurer, åt ett visst givet håll.312   

                                                 
305 Jfr Blackmore (2000), sid 219-246. 
306 Blackmore (2000), sid 27, 233-234; Dawkins (1992), sid 48-49. 
307 Blackmore (2004), sid 165.  
308 Jfr Dennett (1995), sid 346; Blackmore, sid 8 (1999); Harris (2014), sid 118-119. 
309 En ung kvinna som kände mordoffret kan ge ett signalement på en man som hon sett henne med. 
310 Rusts frälsargestalt i populärkulturell tappning bär på många messianska drag.  
311 Jfr Axelson (2005), sid 215-241. 
312 Jfr Onfray (2005), sid 67; Agamben (2014), sid 23-24. 
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    Episoden tar efter 30 sekunder sin början med att predikant Joel Theriot (1995), inlevelsefullt 

gestaltad av Shea Whigham, hörs tala innan tittaren ser honom. I bild syns platsen där en besynnerlig 

målning (med koppling till mordet) upptäckts: En utbränd mindre kyrkolokal.313  

 

Predikanten: ”Du var blind för Honom som dina fotspår i aska, men Han såg  

dig. (Predikanten i bild) Han såg dig i de mörka skuggorna. Han hörde dig… Mina bröder. Han 

hörde dina tankar. (publiken ropar: ’Amen! Ja. Halleluja.’) Du är en främling för dig själv och 

ändå känner Han dig. (publiken ropar: ’Amen. Ja. Det gör Han, sir.’) Och när ditt hårda hjärta 

gjorde dig lik en sten och avskilde dig från Hans kropp, som är stjärnorna och vinden mellan 

dem, så kände Han dig! Han kände dig och känner dig i evighet. (Marty och Rust är på väg mot 

tältet) Den här världen är som en slöja. Och det ansikte du bär är inte ditt.” 

 

I vissa avseenden ställer sig här predikant Theriots tankefigurer jämsides dem Rusts ger uttryck för i 

bilen tillsammans med Marty under episod 1.314 Theriot förkunnar att den här världen är som en slöja 

och att det ansikte vi bär inte är vårt. Rust menar att vi lever under illusionen av att vi har ett jag, men i 

själva verket är vi ingen. För att inte nämna Theriots proklamation (strax innan) kring förlusten av att 

vara en del av Guds kropp. Något även Rust funderar på i episod 2.315 Således finns här intressanta 

paralleller mellan å ena sidan Rusts syn på människan som en sak (”a thing”)316 som arbetar under en 

illusion och saknar insikt om sin programmering och sanna natur.317 Å andra sidan Theriots 

beskrivningar av människans dilemma, som i seriens fiktiva värld här representerar en sorts kristen 

diskurs. Än mer intrikat blir denna analogi längre fram i en scen där Rust får en man i ett förhör att 

bekänna sitt brott med hjälp av ett språkbruk som inte står predikant Theriot långt efter.318   

    Hur ska detta förstås? En sak framträder i varje fall tydligt (inom seriens eget universa). På en mer 

lyrisk nivå finns uppenbarligen vissa likheter när det kommer till redogörelser kring människans 

utsatthet och det dilemma världen försatt oss i. Bortom den ytan upphör möjligen samstämmigheten.319 

Theriot åberopar en övermänsklig varelse av övernaturligt slag.320 Rust gör det inte, annat än för att 

kunna tala med kristna på kristet vis. Något som exemplifieras senare i analysen.321    

    Medan tittaren fortsätter att se väckelsemötets engagerade publik hörs Martys röst (hos utredarna 

2012) berätta att kyrkan med målningen brunnit ner 4 månader tidigare (under 1995). Att inga 

fingeravtryck gick att finna. Sedan kommer Marty tillbaka i bild (hos utredarna) och han förklarar hur 

man fann uppgifter om Friends of Christ och kunde spåra dem och deras aktiviteter.  

                                                 
313 Se bilaga: Bild 48. 
314 Scenen i sin helhet avhandlas i studien under rubriken: 9.1.2 Illusionen av ett jag (E1:13:38). 
315 Scenen avhandlas under rubriken: 9.2.4 Vara en del av en kropp (E2: 33:21). 
316 Rust säger på originalspråk: “We are things that labour under the illusion of having a self (…). 
317 Jfr Dennett (1991), sid 199-211, (1995), sid 481-482; Blackmore (2000), sid 228-246. 
318 Scenen avhandlas under rubriken: 9.3.3 Se saker som de är - och se det i andra (E3: 28:50).  
319 Harris avfärdar tanken på att alla religioner liknar varandra eller att de skulle bottna i samma grundläggande insikter eller 

realiteter. Han kritiserar därför begreppen religion och andlighet, eftersom de bidrar till denna förvirring och 

sammanblandning. Harris (2014), sid 26-31. Jfr Thurfjell (2016), sid 250-268. 
320 Många religionsforskare har med avsikt att försöka skapa en valid analytisk kategori av begreppet religion ägnat sig åt 

religionsdefinition. Inte sällan landar detta i definitioner som tar fäste i de former av mänsklig kultur som direkt eller indirekt 

åberopar övermänskliga varelser eller krafter. Thurfjell (2016), sid 254.   
321 Scenen avhandlas under rubriken: 9.3.3 Se saker som de är - och se det i andra (E3: 28:50). 
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Forts. 

Marty (till utredarna 2012): ”Väckelsemöten. Gammaldags religion (old time religion). Föreställ 

dig vad Mr. Karisma (Rust) tänkte om det.”  

Med Marty i bild (2012), med en viss road min för ett kort ögonblick, hör vi predikantens röst på 

väckelsemötet. 

Predikanten (till de församlade 1995): ”Det är bara ens sinnens begränsningar.” 

Rust (till Marty 1995): ”Vad tror du medel-IQ är i den här gruppen?” 

Här återvänder kameran till väckelsemötet och på dess deltagare. För att därefter fokusera på 

Rust och Marty. 

Marty: ”Kan du se Texas uppifrån dina höga hästar? Vad vet du om dem?” 

Rust: ”Bara observation och slutledningar. (Kameran fångar här in föga smickrande bilder på 

människor i publiken) Jag ser en benägenhet för fetma, fattigdom, en längtan efter sagor. Folk 

som ger sina sista slantar (Kollektkorg i bild) i en liten korg som skickas runt. Jag tror man kan 

säga att ingen här kommer att bli atomfysiker, Marty.” 

Marty: Ser du? Din jävla attityd. Inte alla vill sitta ensamma i ett tomt rum och runka till 

mordmanualer. Vissa gillar att uppgås, att ha gemenskap.” 

Rust: ”Jaha, men om gemenskapen måste hitta på sagor, då är det inte bra för nån.” 

Predikanten (från scen till publiken): ”Dina sorger naglar fast dig vid det här stället. De separerar 

dig från det ditt hjärta vet. Och det finns många goda hjärtan här. Jag ser många goda hjärtan 

här. Jag ser mycket glädje där ute.” 

 

Avsnittet rungar av Rusts religionskritik som inte rör sig många steg efter Harris något mer anständigt 

akademiserade oro kring religiös dogmatism.322 Ändå lämnas den eftersinnade tittaren med motstridiga 

känslor. På samma sätt som i en berörande sekvens där Marty och Rust samtalar med den mördade 

Dora Langes mor (1995).323 En scen fylld av religionskritiska undertoner, men utan Rusts kritiska 

kommentarer. Någonstans i alltihop vädjar snarare berättelsen – liksom här – till tittarens förmåga att 

förstå trons (möjligen) tröstande potential, men också hur fattigdom, misär och bristande utbildning 

genererar lidande, som i sin tur kan utgöra en stark grogrund för religion eller religiöst tänkande.324 Ett 

perspektiv även Marty införlivat och initialt i seriens början gett ett kort insiktsfullt uttryck för.325  

    Den enda sekvens där religion eller religiösa företrädare gestaltas något sånär värdeneutralt, eller på 

gränsen till positivt, påträffas kort i episod 1. Det är den färgade pastorn i den lilla kyrkoförsamling 

Marty och Rust besöker som framstår som en hygglig och hedervärd karl.326 Motsatsen finner vi i den 

framgångsrike, lömske och perverterade pastorn Billy Lee Tuttle327 (gestaltad av Jay O. Sanders), 

historiens store bakgrunds-skurk.328 En man möjligen – för att tala med Campbell - att betrakta som 

historiens Herodes.329 Theriots öde i seriens universa är däremot mer komplicerat. 330  

 

 

 

                                                 
322 Harris (2006, 2007). 
323 E2: 03:05. 
324 Mordoffrets mamma tillhör förlorare i väst. Den grupp eliterna glömde bort och vars livselände präglats av den sena 

kapitalismens accelererande dynamik, Jfr Lasch (1995); Sennett (2007); Rosa (2013); Molander (2014); Thereborn (2016).  
325 E1: 13:38. 
326 E1: 32:08. 
327 Sökningar på nätet ger för handen att en viss Pastor Billy Lee Little under 2012 hamnat i blåsväder och blivit huvudfigur i 

en sexskandal i USA. Det är svårt att tro att namnlikheten mellan denne pastor och den fiktive är en slump.  
328 E6: 35:46. 
329 Jfr Campbell (2011), sid 299. 
330 Rust söker upp Theriot senare. Det avhandlas i avsnittet 9.6.2 Nära Gud – i tystnaden. Se även bilaga: Bild 23 och 24. 
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Forts. 

Marty (i bild 1995): ”Kan du föreställa dig om folk inte hade tro? Vad de skulle göra då.” 

Rust (i bild): ”Samma sak som de gör nu, men öppet.” 

Marty (med eftertryck): ”Skitsnack. Det skulle vara en cirkus av mord och utsvävningar.” 

Rust: ”Om det enda som gör en person anständig är förväntan på en gudomlig belöning, då är 

den personen en skit. Och jag vill få så många som möjligt av dem ut i det öppna.” 

Marty: ”Jag antar att ditt omdöme är ofelbart på sitt eget skitsätt. Tror du att den där laptoppen 

är en stentavla (menande mot Rust som bär en mindre dator med sig).” 

Rust: ”Vad säger det om livet? (kameran börjar panorera publiken) Måste man samlas och 

berätta historier som går emot alla universums lagar bara för att ta sig igenom dagen? Nej. 

(kameran följer den fysiskt dynamiske och aktive predikanten som pratar på) Vad säger det om 

din verklighet, Marty?” 

Marty: ”När du börjar prata så här, så låter du som om du har panik.” 

 

Marty företräder väckelsemötes-scenen igenom en försonande och passiv position, i relation till 

religionsutövandet. När han möter Theriot efteråt berömmer han pastorns predikan. Ändå tycks i 

serien inte hans egen tro särskilt stor, i varje fall är den inte särskilt omsatt i praktiken – tvärtom.331 

Likväl verkar han vilja försvara dess meningsskapande uppgift och sammanhållande funktion. Rust 

avfärdar dock i Nietzscheansk anda hela epistemet/memplexet och dess konstituerande funktion.332 Att 

religiösa berättelser ger en (individ) mening, och därför inte bör ifrågasättas, även om de är falska, sår 

split och leder till misshällighet präglad av dysfunktionalitet, finner ingen pardon hos Rust.333  

    Marty tangerar här också en vanlig föreställning som både Harris och Blackmore går i klinch med: 

Den om att livet utan den religiösa (kristna) etiken skulle bli en cirkus av mord och utsvävningar.334 

Tvärtom menar de att detta bygger på logiska felslut och att det tvärtom skulle bli mindre cirkus och 

galenskaper ifall människor lämnade tron bakom sig och istället såg vad som egentligen utspelar sig 

inuti hjärnan och på vilket sätt vår kropp, våra gener och memer konstituerar det vi kallar för jag.335 

Onfray går här så långt att han menar att det snarare är tron på Guds existens som gör allting tillåtet – 

inte tvärtom.336 Metzinger å sin sida höjer dock i likhet med Marty ett visst varningens finger, men den 

cirkus av mord Metzinger oroar sig för är det kaos som växer fram ur motståndet som föds hos de 

människor och i de samhällen där det vetenskapliga tänkandet inte slagit rot och därmed hotar 

institutionaliserade föreställningar och århundraden av social och kulturell utveckling.337       

    Inför hotet om att möjligen behöva begrunda sin egen verklighet avvärjer Marty i slutet av det nyss 

åskådliggjorda stycket Rusts kritik genom att glida undan frågeställningen och uttrycka tvivel om 

Rusts emotionella status. Sekunden senare ackompanjeras Martys anmärkning av rösten på den unge 

utredaren (under förhöret 2012), vänd den här gången mot Rust (angående väckelsemötet). 

 

                                                 
331 Det framgår via Maggie att Marty bejakar religionen  praktiskt ett kort tag efter makarnas stora kris 2002 (E6: 34:53). 
332 Jfr Onfray (2006), sid 53-55. 
333 Jfr Harris (2014), sid 203. 
334 Onfray obstruerar också han denna tankekonstruktion och menar att den bygger på felaktiga antaganden och ett olyckligt 

missförstånd. Att man möjligen blandar ihop nihilism och ateism på ett förvirrande vis. Onfray (2006), sid 61-63. 
335 Blackmore (2000), sid 233, 236, 245; Harris (2014), sid 13-18, 26-28, 95. 
336 Med Onfray i åtanke kan man begrunda scenen där Marty hamnar i säng med Bet (E6: 15:57). Beth: “Gud gav oss våra 

brister. (…) Det är inget fel med hur han skapat oss. (…) Universum förlåter allt. (Paus) Vill du ha lite bourbon?” 
337 Metzinger (2010), sid 128; (2015). 
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Forts.  

Unge utredaren: ”Du tror att det bara är båg? Alla dessa människor. (Den unge utredaren syns nu 

i bild) Att de bara har fel (om sin religion, och sin tro)?” 

Rust får här – via fiffig korsklippning – tillfälle att för tittaren 17 år senare fortsätta sin 

utläggning om religion och kommentera sin syn på saken. 

Rust (i bild 2012): ”Ja. Det har varit så sen en apa såg på solen och sa till en annan apa: ’Han 

(Solguden) sa att du skulle ge mig din andel’. Folk är så jäkla ömtåliga, att de hellre slänger en 

slant i en önskebrunn än köper middag.” 

Kameran hoppar tillbaka till predikanten som fortsätter sin predikan (1995). 

Predikanten: ”Jesus Kristus! Jesus Kristus! Dina armar öppnade och stängda. Ekona i mitt liv 

kan aldrig innehålla en enda sanning om dig! Du rör fjädern i askan. Du rör lövet med dess 

flamma.” 
 

Här ges tittaren möjligen en viss fingervisning om vilken överskuggande styrka som utmärker det 

memplex Rust inom ramen för seriens fiktiva universa går i spjärn mot. Även den unge polisen tycks 

här i någon mild mån tillhöra väckelsemötets vänner och bakom en sval fasad vurma anropandet av 

Gud med en försonande blick. Emellertid ges nu Rust (i bild på väckelsemötet bredvid Marty igen, 

1995) möjligheten att fortsätta den reflektion Marty tyckte andades panik. 

 

Forts. 

Rust (1995): ”Överföring av rädsla och självhat till ett auktoritativt kärl. Det är katharsis. Han 

(predikanten) absorberar deras rädsla med sitt berättande. Därför är han effektiv i proportion till 

mängden visshet som han kan uttrycka. Vissa språkvetenskapliga antropologer tror att religion 

är ett språkvirus som skriver om vägarna i hjärnan och försämrar kritiskt tänkande.” 

Marty: ”Jag använder inte 10-dollarsord (märkvärdigt språk) lika ofta som du, men för en kille 

som inte ser en poäng med existens (att existera) så oroar du dig väldigt mycket över det. Och du 

låter fortfarande som om du har panik.” 

Rust: ”Jag kör åtminstone inte i hög hastighet mot ett rött ljus.” 

Det aningen hätska samtalet avslutas med att Marty ger Rust fingret (Fuck off) och lämnar 

honom där de stått i det öppna tältets utkant. 
 

Blackmore diskuterar memers framfart och utbredningsmöjligheter i det nya medielandskapet och 

lyfter som exempel bland annat fram den amerikanske tv-evangelisten Billy Graham på ett sätt som 

landar snarlikt nära Rusts analys.338 Religioner, menar Blackmore, är varken skapade av en bestämd 

människohand eller designade av dess Gud(ar). Det hela handlar om memetisk selektion över tid. Hur 

olika tankefigurer förvaras, rivaliseras, förbyts, förvanskas och förändras – och sprids vidare. Stundom 

till förfång för den som är deras bärare, men till förmån för kulturyttringen själv (mem-effekten). Ett 

perspektiv som ger för handen en kultur som kan ses som en evolutionär process bestående av memer 

och memplex. Somliga mer irrationella till sin funktion, vilket Rust här fäster uppmärksamheten på, 

och obenägna att acceptera en öppen kamp om olika kognitiva perspektiv på tillvaron. Andra är mer 

rationella, i det avseendet att de i varje fall tycks ta mer hänsyn till mem-bärarens egen fysiska hälsa 

och välbefinnande.339  

                                                 
338 Blackmore (2000), sid 193. 
339 Jfr Dawkins (1992), sid 226-231; Dennett (1991), sid 203, 210, 221; (1995), sid 361-368; Blackmore (2000), sid 187-195; 

Harris (2014), sid 13-17, 27, 95. 
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    Att religion, och för all del även andra system av idéer, skriver om vägarna i hjärnan och möblerar 

hjärnkontoret med memer som är allierade med det dominerande memplexet, ger en möjlighet att 

betrakta tänkandet som sådant utifrån en annorlunda position. Det öppnar för att se tankar i någon 

mening som självorganiserande strukturer och själviska till sin natur. Ett förlopp där jaget – tväremot 

vad vi vanligtvis intuitivt föreställer oss – inte äger dessa tankar, men där hjärnan blir det kärl där 

processen uppstår, efterbildningar skapas och imitationer tar plats som möjliggör memens 

mångfaldigande – till förmån för dess vidare spridning.340 Men som Blackmore – och även Dennett – 

återkommande tar upp, finner många det både kontra-intuitivt, skrämmande och högst oaptitligt att 

betrakta sig själv som en farkost för sina gener och memer. Det krockar med vår västerländska kulturs 

övergripande memplex och den själförståelse och narrativ det förhärskande epistemet reproducerar 

kring jaget, viljan och det personliga ansvaret.341 En akademiker vill exempelvis inte gärna se sig själv 

som biblioteks sätt att föröka sig.342 Av samma skäl finner vi det också besvärande att tänka att den 

västerländska civilisationen i huvudsak är bibelns sätt att skapa fler biblar.343  

    Med detta i åtanke blir Martys reaktion begriplig. Martys prat om panik (ordet används två gånger) 

handlar kanske lika mycket om Martys egen känsla – och den oro Rusts tankar väcker. 

    När Marty lämnar Rust vid tältets utkant återkommer nu Rusts röst från 2012 (i samtal med 

utredarna). Bilden stannar en stund kvar på Rust vid väckelsemötet (1995). 

 

Forts. 

Rust: ”Vi har alla vad jag kallar för en livsfälla. (Rust nu i bild under samtalet med utredarna 

2012) En genetisk visshet om att det kommer att bli annorlunda. (Unge utredaren i bild) Att man 

ska flytta till en annan stad och träffa andra människor (Rust i bild) som kommer att bli livslånga 

vänner, att man ska bli (Äldre utredaren i bild) förälskad och uppfylld. Jävla uppfylldhet. (Rust i 

bild, fnysande). Och avslut. Vad i helvete de två… Behöver tomma burkar för att hålla den här 

skiten. Inget är nånsin uppfyllt. Inte förrän i slutet. Och avslut. Nej. Nej, nej. Ingenting är nånsin 

över.” 

 

Det är möjligt att beakta Rusts utspel i ljuset av en trubbig form av zen-buddhistisk approach eller 

mindfulness i dess icke-dualistiska form. Huang Po, en av zen-buddhismens grundare reflekterar 

snarlikt över livsfällan mer än tusen år tidigare:344 

 

”Varje sökande är dömt att misslyckas. En dåre ropar uppe på bergets topp, och när han hört 

ekot långt nedanför går han ned och söker efter det i dalen. (…) Väl där nere i dalen ropar han 

igen och klättrar genast upp för att söka bland bergstopparna.”345   
 

Det scenario Rust målar upp, och avfärdar, problematiserar det inre själv som inom ramen för 

samhällets övergripande memplex lider av övermåttet av positivitet och som till varje pris måste 

                                                 
340 Jfr Dennett (1991), sid 210, 221; (1995), sid 361-368; Blackmore (2000), sid 187-195; Harris (2014), sid 13-17, 27, 95. 
341 Jfr Onfray (2006), sid 251; (2007), sid 84-85. 
342 Dennett (1991), sid 202. 
343 Blackmore (2000), sid 192. 
344 Huang Po (antagligen död 850 e.Kr.) är i viss mån en av grundarna till zen-buddhismen (Rinzai-skolan). Watt (1957), sid 

77-112; Lagerkvist (1980), sid 100. 
345 Lagerkvist (1980), sid 110. 
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kämpa för att lyckas. En process som avspeglar en mänsklighet i strid med sig själv. Det inbegriper 

olika typer av förväntningar, hopp och drömmar som kidnappar medvetandet och skapar ett memetiskt 

tryck på det självplex som jobbar under illusionen av att det måste uppfylla alla dessa förhoppningar 

och framgångsfantasier.346 För att kunna åtnjuta lycka och det goda livet. För att bli älskad. För att 

komma till himlen. För att vara en bra människa. För att skriva en bra uppsats. Samtidigt som denna 

strävan bär på fröet till sin egen omöjlighet och suger musten ur det senmoderna subjektets 

sönderstressade och stundom utbrända system.347 

    Huruvida den visshet Rust refererar till är genetisk kan diskuteras, men det yttersta syftet med vår 

existens i egenskap av tillfälliga överlevnadsmaskiner är att skydda och bevara våra gener, vilket 

inkluderar reproduktion.348 Något som länge reglerats, justerats och korrigerats av religiöst orienterade 

memplex, men som idag också konfigureras av en sekulär och liberal marknadskapitalistisk 

konsumtionskultur, vars dygdematriser innefattar nya nihilistiska, narcissistiska och 

prestationsorienterade drag inom ett nytt snabbväxande, senmodernt memplex.349         

    Frustrationen över denna situativa mardröm och memetiska malström som går att läsa in i Rusts ord 

kan i sin kontext förstås som en återspegling av den förtvivlan en individ kan uppleva när den inser att 

ganska få människor egentligen försökt förstå eller begrunda de biologiska och kulturella 

programmeringar och primitiva överenskommelser som präglar mänskligheten och vår tillvaro.350 Det 

är det som är tragedin, menar Blackmore i memetisk och zen-buddhistisk anda, som bebor 

föreställningen att någon är där – ett separat och agerande jag. Att vi underkastas memernas våld och 

välde, helt identifierade med deras innehåll, upptåg och inriktning, och offrar livet för deras spridning 

och välmåga.351   

 

9.3.2 Mig, mig… jag (E3: 11:51) 

Vi följer Rust och Marty när de (1995) pratar med olika personer efter predikan. Rust konfronterar en 

osäker och labil man som finns i polisregistret. Därefter klipps tittaren sedan tillbaka till förhöret med 

utredarna (2012). Rust fortsätter sin utläggning.   

 

Rust: ”Villfarelsen att man kan vänta ett ljus i slutet av tunneln, det är vad predikanten säljer. 

Likt en hjärnskrynklare. Predikanten, han uppmuntrar ens kapacitet för illusion. Sen säger han 

att det är en dygd. Det finns alltid pengar att tjäna på det. Det är en sån desperat känsla av 

berättigande, eller hur? (Rust börjar härma någon) ’Det här är allt för mig. Mig. (Rust tittar 

uppåt, liksom mot Gud) Mig, mig… jag… Jag är så jäkla viktig. (med spelad gråt i rösten) Jag 

är så jäkla viktigt.’ Visst? Fan ta dig.” 

Utredarna reser sig och lämnar rummet. 
 

                                                 
346 Jfr diskussionen under avsnittet 9.1.2 Illusionen av ett jag (E1: 13:38). 
347 Jfr Blackmore (2000), sid 233, 242-243; (2004), sid 402-404; Han (2013), sid 16-21; Rosa (2013), sid 114-116; Harris 

(2014), sid 126-128. 
348 Dawkins (1992). 
349 Blackmore (2000); Onfray (2006); Bauman (2000a, 2000b, 2002, 2008). Han (2013); Rosa (2013). 
350 Det här diskuteras också tidigare i studien i samband med avsnitt 9.1.2 Illusionen av ett jag.  
351 Blackmore (2000), sid 242-243; (2004), sid 403-414. 
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Här konfronterar Rust tittaren med de penibla likheter som står att finna mellan de olika sorters ”ljus i 

tunneln” som predikanter och terapeuter saluför. Blackmore talar om terapier som memetisk 

ingenjörskonst, vilket inkluderar även religiöst ombesörjande av trängda självplex. Problemet, menar 

Blackmore, är att självplexet struntar i vår välgång. Det har sitt eget mål: Att få oss att jobba för 

memernas spridning.352 I vår tid något som inkluderar ett övergripande memplex där jag, mig och mitt, 

mot bakgrunden av att vi lever i ett prestationssamhälle där alla jagar erkännande, intar en besynnerlig 

huvudroll som livsdramats centrala aktörer. 353 Detta parallellt med att mycket talar för att varken det 

ena eller andra eller tredje finns - eller existerar på det vis vi till vardags föreställer oss det.354  

 

9.3.3 Se saker som de är – och se det i andra (E3: 28:50) 

Marty (2012) undrar vem av utredarna som är förhörsledare. Han påtalar sin egen (forna) talang på 

området, men hävdar i samma mening att Rust var fenomenal. Tittaren får sedan se Rusts säregna och 

karismatiska förmåga att förtrolla människor och närmast hypnotiskt få ur dem det de bär på. Rust 

förhör här en halvsnyftande ung man (Chris) som Marty och Rust tagit in till förhör. 

 

Rust: ”Jag vet (jag vet, min son). Jag kan se det på dig. Du är inte dålig. Det är inte du. Det finns 

en tyngd och den har sina krokar i ditt hjärta och själ. Det du gjorde är inte ditt fel. Det är det 

inte. Du drogs ner till botten av samma tyngd. Samma tyngd som inte låter dig dra jämt på 

jobbet, samma tyngd som gjorde att du inte drog jämt i skolan. Samma tyngd som inte lät dig ha 

en mamma. Jag känner till det här, Chris.” 

Chris: ”Jag är svag. Jag är sjuk. Jag går in i huset och jag kan inte gå ut igen förrän jag runkat 

över alla trosor.” 

Rust: ”Hör på. Det finns en väg ut. Och det är genom Guds nåd. Du är den Herren gjorde dig till. 

Det är inte fel på dig. Vi, du, jag, folk, vi väljer inte våra känslor. Det finns nåd i världen och det 

finns förlåtelse för alla, men du måste be om den.” 

Chris (förtvivlad): ”Det gör jag, det vill jag. Jag vill ha den. Jag ber dig. Jag ber dig. Säg. Säg. 

Snälla, säg vad jag ska säga. Jag vill bekänna. Jag vill bekänna.” 

Scenen slutar med att Rust reser sig upp och ömsint drar sin hand genom den unge mannens hår 

och tittar på Marty och ruskar på huvudet: Detta är inte den man de söker. 

 

De ord och tankefigurer Rust använder sig av landar inte långt ifrån det språk predikanten på 

väckelsemötet bearbetade sin publik med.355 Även den frånvarande mamma Rust placerar i den unge 

mannens liv konnoterar till något vi tittare redan bevittnat: Ett samtal i bil där det framgår att Rust 

själv vuxit upp utan någon smörgåsbreende eller sagoläsande mamma.356 På det hela taget kan man 

förstås reflektera över om inte Rust i någon mening ytterst pratar med sig själv, om sig själv, med den 

misstänkte. Eller i varje fall använder sig själv. Kanske är det just det som ger Rust sådan särskild 

access till människors inre: Han öppnar sig för sin egen smärta, som i någon mening också är allas 

smärta – den kollektiva smärtan i att vara ett jag i köttet, ett mem-bärande självplex. Genom att ta sig 

                                                 
352 Blackmore (2000), sid 233-234. 
353 Han (2013), sid 16-21, 28-42; Rosa (2013), sid 125-132, 83-101. 
354 Dennett (1991, 1995), Blackmore (2000, 2004, 2014); Wegner (2002); Metzinger (2004, 2009, 2015); Harris (2014). 
355 Se avsnitt 9.3.1 Väckelsemötet (E3: 02:08). Predikant Theriot säger exempelvis: ”Dina sorger naglar fast dig vid det här 

stället. De separerar dig från det ditt hjärta vet (…). 
356 Marty (E2:05:05): ”Lever din mamma ännu?” Rust (lakoniskt): ”Kanske.” 
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dit, släppa taget om jaget, förmår sedan Rust att gå förbi självets rustning och locka fram människan 

bortom jaget och få dem att börja tala. Rust förmåga på den här punkten gestaltas vid flera tillfällen.357  

    Rust säger under förhöret med Chris: ”(…) Det är inte fel på dig. Vi, du, jag, folk, vi väljer inte våra 

känslor (…).” Detta är ett intressant påstående som flankerar mem-teorin väl: Ingen rår för sig själv. 

Det är ett mäktigt och omfattande budskap. Långt ifrån den värld vi fostras in i, där alla rår för sig 

själva och det liksom är upp till var och en att bli den man vill. Samtidigt kan man som tittare undra 

om Rust verkligen tror att det finns någon nåd. Vad är det för nåd han tänker sig? Den som säljs eller 

saluförs i templet? Eller är det något annat han har i åtanke? Mot bakgrund av det som framgått 

tidigare i olika dialoger är det lättare att tänka sig att det i Rust värld inte finns någon nåd. Ingen 

försoning. Annat än att låta det som sprakar i medvetandet komma, vara – och sedan fara. Att vakna 

upp ur mem-drömmen.358 

    I en kristen kontext använder sig Rust här antagligen av det språk han misstänker att den unge Chris 

kan relatera till. Trots att Rust själv inte tror på Gud, använder han sig av Gud som begrepp och bild 

för att skänka lindring och samtidigt få fram sanningen. Även på den punkten sätter serien fingret på 

en ömtålig historia som rör människans lidande och nöd. Vad är det möjligt för oss att gå med på, när 

det kommer till hur vår hjärna skapar historier till tröst? En abrovinkel de flesta som jobbat med 

människor i kris tvingas möta.   

 

9.3.4 Dålig på kort (E3: 31:00) 

Utredarna (2012), som tidigare avbrutit samtalet med Rust och lämnat rummet tillsammans,359 

återvänder unisont och anmärker i positiva ordalag att Rusts rykte som förhörsledare är imponerande, 

vilket tittaren nyss fått erfara. 

 

Rust: ”Jag har aldrig tyckt att det var svårt. Man bara ser på nån och tänker som de tänker. 

Negativ förmåga. (Rust tar en ölburk och börjar med en större fickkniv skära i burken).360 Jag 

antar att det är en skicklighet. Men för det mesta behövs inte ens det. Man ser dem i ögonen, och 

hela historien finns där. Alla visar sin hunger och sin längtan. Man måste bara vara ärlig med 

vad som pågår där uppe, ett stängt rum (ironisk betoning på ”stängt rum”). (Paus) Men jag är 

dålig på att spela kort.” 
 

I skuggan av upptagenheten av att upprätthålla illusionen om jaget och den fria viljan, och avsyna allt 

det tänkande den memetiska upptagenheten alstrar, kan problem uppstå med att se, förstå eller på 

djupet vara i stånd att avlyssna en annan människa. Absorbera vad som eventuellt pågår i deras 

system. Att mer neutralt kunna bevittna livet här och nu, bortom det egna mullret av mödosamma 

memer.361 Det kan därför, utifrån vad som så här långt in i analysen lagts i dagern, tänkas att det i 

                                                 
357 Ex: E5: 31:50, E6: 17:33, E6: 23:23, E7: 33:08. 
358 Jfr Blackmore (2002), sid 234. 
359 Det som avslutar scenen i det avsnitt som behandlas i 9.3.2 Mig, mig… jag. 
360 I episod 1 ber Rust utredarna om öl efter ett par timmars förhör (E1: 34:54), vilket de slutligen bistår honom med (E1: 

38:37). Burkarna (av märket Lone Star) fyller dessutom en viss viktig funktion, ska det senare visa sig, förutom att de gör 

tittaren initialt tveksam till Rusts karaktär. Se även bilaga: Bild 35. 
361 Jfr Blackmore (2014); 182-191; Harris (2014), sid 86, 126, 125, 150-151. 
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någon mening ändå är medvetandets inneboende självlöshet hos Rusts, i kombination med en 

långvarig meditativa erfarenhet, som ger honom denna alldeles unika access till andra människor (som 

seriemakarna förstås anbefallt).   

    Det moderna narcissistiska draget hos människan i det rastlösa prestationssamhället finns också 

anledning att begrunda här, i relation till Rusts gåva. En narcissist kan inte se något annat i en annan 

människa än sig själv. Det gör henne delvis blind. Hon vadar överallt i sina egna spegelbilder, vilket 

förgrumlar den andre i dennes annanhet och framställer det främmande som omedelbart lika henne 

själv.362 I fallet Rust penslas tvärtom något annat fram. Han ser den andre, och får därigenom kontakt. 

Således kan man tänka att det är Rusts raka och oförställda relation till det egna subjektet som ger 

honom tillträde till andra människor.363   

    Slutligen reflekterar Rust (en klassisk reflektion) över sin oförmåga att dra nytta av sina gåvor vid 

spelbordet. Ett skäl som ofta brukar framföras – till varför sensitiviteten fallerar i liknande situationer 

– handlar om att man själv då liksom ingår i spelet och sannolikt ockuperas av egna ambitioner och 

fantasier som grumlar perceptionen. Medier vinner således inte oftare på V75 än andra. Serieskaparna 

låter således här Rust själv påtala den vanligaste invändning man kan resa mot hans eget resonemang.       

 

9.3.5 Biologiska marionetter (E3: 32:05) 

Djupt ner i stora vindlande polisarkiv ser vi Rust (1995). I en labyrint av pärmförsedda hyllor söker 

han efter information. Bilderna flankeras av Rusts egen röst hos utredarna (2012). Sedan klipps vi 

fram och tillbaka mellan arkivet (1995) och förhöret (2012). 

  

Rust: Folk… Jag har sett slutet av tusentals liv. Unga, gamla (döda kroppar ur journaler och 

arkiv syns i bild). Alla så säkra på sin verklighet, att deras känslomässiga upplevelser utgjorde 

(konstituerade) en unik individ, med mening och syfte. Så säkra på att de var mer än biologiska 

marionetter. Sanningen kommer fram till slut och alla ser att när banden klipps så faller allt.” 
 

Här åskådliggör Rust indirekt en av de större konfliktskapande paradoxer som omgärdar människans 

medvetande och forskningen kring det. Gåtfullheten kring å ena sidan förstapersons-perspektivet: Att 

upplevelserna av jag, mig och mitt spelar en stor och central roll. Å andra sidan: Tredjepersons-

perspektivet som fokuserar på iakttagelser av hjärnans processer och neurala korrelat, men i dem inte 

alls finner fog för den funktion eller betydelse vi intuitivt tillskriver subjektets medvetenhet.364 En 

reduktionistisk version av det sistnämnda menar att medvetandet är en biprodukt (ett epifenomen) som 

kan liknas med bruset av en datorfläkt. Systemprocessen sköter sig själv, men kvar blir surret av 

efterhandskonstruktioner i medvetandet. En oavbruten storytelling som har färdiga förklaringar för vad 

som pågår eller har hänt. Bruset av memer, möjligen.365 Samtidigt kan man begrunda en något mindre 

                                                 
362 Han (2015), sid 8-9. 
363 Mycket av det som pågår inuti oss är ofta är mer fördolt för oss själva än för andra, vilket är oroväckande med tanke på 

hur många vars arbete består i att väcka våra drömmar och manipulera oss. Nørretranders (1993), sid 224. 
364 Blackmore (2004), sid, 36-49, 371-384. 
365 Claxton (1988), sid 59; (1994), sid 150; Blackmore (2000), sid 227-228; (2004), sid 37; (2014), sid 27-28. 
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brysk tolkning där man tänker sig att alla levande varelser som kan se, känna, tänka, bli kära och 

uppskatta ett gott glas öl, oundvikligen kommer att föreställa sig att de har ett medvetande och att detta 

medvetande får saker att hända, även om så inte är fallet.366  

    Likväl: Ur ett förstapersons-perspektiv framstår det inte bara som absurt att min egen inre röst i 

medvetandet, inuti mitt alldeles egna jag, skulle vara jämställt med ljudet av en datorfläkt. Det kan 

uppfattas som så obegripligt att man känner sig kränkt. För det är ju inte alls så det känns.367 Biologisk 

marionett, mem-maskin, reproduktör, gen-farkost? Som Rust påpekar: Så länge vi lever är vi 

övertygade om förstapersons-perspektivet.     

    Slutligen kan sägas att det korta stycket ovan har en sorts spetsbetydelse i förhållande till den 

övergripande tematik som analyseras. Här kommer Rust ut mycket tydligt med en ståndpunkt som 

förenar både en krass vetenskaplig scientism och dess tredjepersons-perspektiv med en jordbunden 

zen-buddhistisk enkelhet kring livet och varandets övergående villkor: Att tänka annorlunda vore att 

skapa lidande.368  

     

9.3.6. Summan av våra behov (E3: 37:45) 

Medan tittaren ser dansande kroppar på en nöjeslokal (1995), där makarna Hart och Rust och Jennifer 

befinner sig, hör vi Rusts röst (hos utredarna 2012) ta vid där han pratade om biologiska marionetter 

och bands som klipps.369 

 

Rust. ”Alla stilla kroppar är så säkra på att de var mer än summan av deras behov. All 

värdelöshet (värdelöst snurrande). Trött sinne, kollision, längtan och dumhet (Rust återkommer i 

bild hos utredarna, där han grejar på med de bitar han skurit ut ur burkarna med kniven). Du 

frågade om förhören. Vill du veta sanningen? Jag vet alltid efter 10 minuter om han gjort det 

eller inte. Hur länge tar det dig? (Rust tittar på den unge utredaren).” 

 

Jaget – och alla dessa stilla kroppar som är så säkra på att de är något mer än bara summan av deras 

biologiska behov och funktion (som gen- och mem-bärare) – fordrar förstås sin förklaring som 

vetenskapligt huvudbry.370 I seriens eget universa framträder svaret genom Rust (1995) relativt distinkt 

i den dialog som analyseras i avsnitt 9.1.2 Illusionen av ett jag: Konsekvenserna av 

användarillusionen och jaget som en narrativ tyngdpunk tenderar att leda oss vilse och skapa en 

bedräglig bild av vilka vi är och hur vi fungerar.371 Detta förblir sedan något som Rust fortsätter att 

vända ut och in på serien igenom, stundom bortom ett akademiserat språkbruk: Hur vår 

uppmärksamhet vilseleds, och hur vi i vår längtan och dumhet liksom ockuperas av memer utan att se 

att det sker. Få forskare kan förstås använda ord som längtan eller dumhet i sin vokabulär, men en 

                                                 
366 Blackmore (2014), sid 27-28. 
367 Blackmore (2004), sid 37, 49; Metzinger (2010), sid 128-131 
368 Jfr Blackmore (2004), sid 402-404, 411-413. 
369 Jennifer är en tillfällig dejt Martys fru ordnat åt Rust. Hon förekommer även i samtalet om synestesi (E3: 33:23). 
370 Olika vetenskapliga ståndpunkter kring jaget och medvetandet genomlyses utmärkt av Blackmore (2004, 2006, 2014).  
371 Jfr Metzinger (2010), sid 130; Blackmore (2014), sid 119-120; Harris (2014), sid 94-96. 
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karaktär i en tv-serie som vill göra sig förstådd med tittaren och utmana dennes föreställningar om 

jaget och medvetandet skapar förmodligen viss reaktion genom att göra det.372 

    I stycket återkommer även ämnet som rör Rusts förmåga att få sanningen att rinna ur människor, 

vilket diskuterats tidigare. Onekligen ges tittaren här ännu en möjlighet genom denna upprepning att 

dra slutsatsen att Rusts gåva sannolikt har något att göra med hans förmåga att mer memetiskt 

obehindrad och friare än andra se saker och ting som de är, bortom drömmar, längtan och glada 

luftslott. Han är i någon mening inte lika identifierad med illusionen om sig själv och det spratt 

medvetandet spelar oss kring viljans frihet, i jämförelse med exempelvis Marty.373  

 

9.3.7 Dåliga män (E3: 44:28) 

Rust sitter som omväxling bakom ratten och kör (1995). De färdas genom sump- och träskområden 

längs Louisianas kustlinje. Marty är rejält bakfull. Tittaren har nyss sett honom puckla på en man han 

funnit hemma hos sin älskarinna (Lisa) kvällen innan. Denna scen har tittaren bevittnat delvis 

parallellt med Martys röst hos utredarna (2012) där han gjort sig stor och lagt ut texten om hur viktigt 

det är med familj och regler. Tittaren vet också att Rust känner till att Marty vänstrar.374  

 

Marty: ”Hör du. Tror du man kan älska två kvinnor samtidigt? Älska dem på riktigt?” 

Rust: ”Jag tror inte att den mannen kan älska. Inte så som han menar. Verklighetens brister 

kommer att visa sig. De här rörledningarna har gjort kusten till ett pussel. Den här platsen 

kommer att vara under vatten om 30 år.” 

Marty (grubblande, orolig): ”Tror du… Undrar du nånsin om du är en dålig man?” 

Rust: ”Nej, det undrar jag inte, Marty. Världen behöver dåliga män. Vi håller undan de andra 

dåliga männen.” 

 

Under episod 3 hopar sig tecken på att Martys liv inte är så enkelt och okomplicerat som han vill ha 

det till.375 Aningen spak och inte längre lika stursk som tidigare frågar han om Rust någonsin undrar 

över om han är en dålig man. Rust svarar menande: ”Nej, det undrar jag inte, Marty.” Underförstått vet 

nämligen redan Rust att han är en dålig man, men (menar han) även dåliga män behövs. De kan ha en 

funktion, inte minst när det kommer till att skydda samhället mot destruktiva krafter.  

    Rust försöker inte låtsas vara någon annan än den han är.  Han försöker heller inte trösta eller 

muntra upp sin kollega och därigenom förneka Marty möjligheten att i den här stunden eventuellt 

vakna upp och komma till en insikt om vem Marty själv är: Kanske en man som inte har en aning om 

vad kärlek är, men som har sex med olika kvinnor vid sidan om sin fru.376  

    Den här typen av samtal som mynnar ut i att konfrontera det som är och – utan att döma – 

uppmärksamma medvetandets innehåll, har numera många västerländska tittare idag en bekantskap 

                                                 
372 Detta kan jämföras med nobelpristagaren Francis Crick som menade att vi (antagligen) bara är ett knippe neuroner 

(”You’re just a pack of neurons.”). Blackmore (2006), sid 76. 
373 Daniel Wegner menar med hänvisning till sina forskningsexperiment att tron på att våra medvetna tankar orsakar 

handlingar är ett felslut. Wegner (2002), sid 342; Blackmore (2014), sid 139-142. 
374 I episod 2 uppstår en incident mellan dem om det (E2: 22:30). Se även bilaga: Bild 26. 
375 Det finns exempelvis en lång och stark sekvens där makarna Hart grälar (E3: 24:20). 
376 Tzu-Ssu konstasterar att ”endast de som utvecklar sin egen natur kan bringa andras natur till utveckling.” Henrikson & 

Tsu-Yu (1960), sid 27. 
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med. Dels har många populärkulturellt sett breda filmer och tv-serier länge influerats av den 

terapeutiska diskursen.377 Inte sällan finns också en egen praktisk erfarenhet av det. Terapi- och 

biktsamhället är sedan länge ett faktum. Många människor idag har erfarenhet av samtal, handledning 

och terapiprocesser på ett sätt som saknar motstycke i historien.378 Självreflektion som följer olika 

kognitiva steg är således många förtrogna med genom skilda varianter av mindfulness. En variant är 

just att se saker som de är, för att i nästa steg enbart bevittna dem och stanna med det som är. För att 

sedan, i ett tredje steg, släppa taget (Let it come. Let it be. Let i go.). 379  

 

9.3.8 Allt var samma dröm (E3: 51:54) 

Strax innan den här monologen har tittaren fått se hur Marty och Rust haft ett genombrott i utredning 

(1995).380 Rust (2012) berättar för utredarna om vart genombrottet ledde dem till, samtidigt som det 

blir tydligt att han under förhöret tillverkat en metall-gubbe av de bitar han skurit ut ur den ölburk han 

druckit.381 Därefter ser vi Marty (2012) börja berätta om samma händelse, men strax därpå är 

berättartråden tillbaka hos Rust. 

 

Rust (hos utredarna, 2012): ”Den platsen… (kameran rör sig över gräsbevuxna tuvor och fångar 

slutligen in några ödsliga hus – en knarkfabrik – mitt ute i sankmarken, 1995). Det påminde mig 

om min pappa när han pratade om Vietnam (Rust uttalar Vietnam ”Nam”). Och djungeln. (Rust 

tillbaka i bild, 2012) Att jag pratar om vad som hände då kommer inte att hjälpa er nu. Det här. 

Det här är vad jag pratar om (Rust öppnar en mapp och pekar på en bild av Lake Charles-mordet 

2010, där offret arrangerats på ett likartat vis som i fallet Dora Lange).382 Det här är vad jag 

menar när jag pratar om tid och död och förgänglighet. Det finns vidare tankar. Främst vad vi är 

skyldiga varandra för våra gemensamma illusioner. Efter 14 timmar i sträck med att titta på 

döda, så är det det man tänker på. Har ni nånsin gjort det? (Bild på olika offer som kommer ut ur 

en kopieringsapparat, 1995) Man ser i deras ögon, till och med på en bild. Det gör inget om de är 

döda eller levande, man kan läsa dem ändå. (Rust i bild, 1995) Och vet du vad man ser? (Rust, 

2012) De välkomnade det. (Paus) Inte först, men till slut var det en omisskännlig lättnad. De var 

rädda och nu såg de för första gången (Bilder på offer, 1995) hur lätt det är att bara släppa taget. 

(Rust, 1995) Och de såg… I den sista nanosekunden såg de vad de var. Att du, du själv, (Rust 

dansar med Jennifer i slowmotion, och strax därpå syns Marty och Maggie dansa, 1995), hela 

det här stora dramat aldrig var mer än ett hafsverk av antaganden och dum vilja Och man kan 

bara släppa taget. (bild på döda kvinnor, 1995) Till slut veta att man inte behöver hålla fast så 

hårt. (Rust, 2012) Att inse att under hela ens liv, var all kärlek, allt hat, alla minnen, all smärta, 

samma sak. Allt var samma dröm, en dröm som du hade i ett låst rum. En dröm om att vara en 

person (Rust ställer upp en metall-gubbe på bordet framför sig, 2012). (Paus) (Bild på det 

ödsliga huset, 1995) Och som i så många drömmar, (Rust åter i bild) finns det ett monster i slutet 

av den.” 

Rust börjar skära ut material för en ny figur ur en ölburk.383 

 

                                                 
377 Tv-serien In treatment (2008-2010) ledde fiktivt många människor in i terapirummet som aldrig satt sin fot där. Harold 

Ramis filmer Måndag hela veckan (1993) och Analyze this (1999) är också komiska men smarta exempel på fenomenet. 
378 Illouz (2003, 2008, 2013). 
379 Jfr Blackmore (2011), sid 140; Harris (2014), sid 42. 
380 I den sekvensen finns en scen där Rust faktiskt står öga mot öga med den man som i sista episoden försöker döda dem 

båda. Han missar med bråkdelen av en sekund att uppmärksamma mannens ärr, som är kännetecknet för den de tror är 

inblandad i mordet på Dora Lange (E3: 49:55). 
381 E3: 51.35. 
382 Utredarna misstänker att Rust är inblandad i det mordet, därav förhöret med honom, Marty och även Maggie. 
383 Episod 3 slutar sedan med att vi ser en storvuxen man iklädd endast någon sorts kalsonger gå omkring i närheten av de 

ensliga husen. I handen har han ett sorts långt svärd – en machetes. På huvudet sitter något som liknar en gasmask med slang. 
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Rust påtalar här vad vi är skyldiga varandra för våra gemensamma illusioner – kanske som en 

konsekvens av den primitiva överenskommelse han påtalat tidigare.384 Han tycks mena att vi kollektivt 

bär ett sorts gemensamt ansvar för att vi uppmuntrar de illusioner om världen som håller den ifrån oss 

och gör att vi misstar oss på dess grundläggande natur och funktion. Fångade i våra tankar, utan att 

förstå att vi tänker, vilket är en del av lidandets grymma genealogi, spelar så våra synvillor memerna 

rakt i händerna. Vi blir värddjur för missförstånd, rudimentära kontrakt och föråldrade avtal.385   

    Sedan låter Rust slöjan falla fritt och i något som kan uppfattas som en sorts gran de final kring 

människans villfarelser får tittaren nu veta att hela det stora livsdramat aldrig var något mer än hafsiga 

antaganden och dum vilja. Att allt bara var en dröm. En dröm om att vara en person. En strävan efter 

att vara någon. Att bli något.  Det här är således hårda bud, i sin allra beskaste form, men bortsett från 

ton och fason i det som Rust säger, är kontentan i analogi även med vad Blackmore med stor sympati, 

och framför allt med större känsla för nyanser än vad som tillåts en karaktär inom populärkulturen, 

återkommande låter sina tankar kretsa kring när det kommer till vådan av memer, självplex och hur vi 

identifierade med och ockuperade av de memplex vi blir levda av, hamnar under hårt tryck som 

genererar svårigheter och lidande.386 Blackmore, bunden av en akademisk diskurs, men helt utan 

HBO:s vinstkrav, uttrycker sig mindre osminkat, men egentligen lika drastiskt:  

 

” (…) therefore (I) prefer to accept some version of the idea that the continuous, persistent and 

autonomous self is an illusion. I am just a story about a me who is writing a book.”387  

  

Även Harris tankefigurer, beroende på vilka böcker man har i åtanke, går att läsa in i Rusts svidande 

tirader, inte minst om man betänker religionernas delaktighet i att dölja människan som däggdjur och 

maskera hennes roll som mem-bärare.388 Vi vet ingenting om hur själva medvetandet uppstår, menar 

Harris, ”men det är inte för tidigt att konstatera att det konventionella självet är en illusion. Det finns 

inte plats för en själ i ditt huvud.”389 En själ som inte heller Dennett ser existera:”I think the idea of a 

soul is a curious fossil trace of the desire to treat ourselves as absolute.”390  

    Filtrerar vi Rusts ampra anslag finner vi också en frapperande närhet med hur exempelvis Tony 

Parsons (född 1933), en representant för neo-advaita, formulerar diverse tankebilder som är uppenbart 

svårsmälta och närmast omöjliga att integrera för varelser som – om vi talar Metzinger – utvecklat 

själv-modeller av det slag vi gjort.391 Parsons menar att: 

 

                                                 
384 Metzinger menar snarlikt Rust att: ”Free will (som föreställning) does not exist in our minds alone – it is also a social 

institution.” Metzinger (2010), sid 128. 
385 Jfr Blackmore (2000), sid 147-161, 230, 245-246; Harris (2014), sid 48-55, 95. 
386 Jfr Blackmore (2000), sid 219-246, (2004), sid 158-165. 
387 Blackmore, (1999), sid 228. 
388 Jfr Harris (2006, 2007, 2016). 
389 Harris (2016), sid 205. 
390 Dennett i samtal med Blackmore. Blackmore (2006), sid 82. 
391 Metzinger (2010), sid 6-7, 127-130. 
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”(…) this reality is simply and only a unified and totally impersonal dynamic devoid of all 

intention, direction or purpose, but which paradoxically is the source and expression of vibrant 

passionate aliveness. Also, that whithin that expression, the apparent story of individuality 

manifests only as a meaningless reflection of its source.”392  
 

Parsons snuddar här uppenbart vid perspektiv som gränsar till både evolutionsteorier och de nya bilder 

av människan och hennes medvetande som vuxit fram i spåren av neurovetenskapens rön de senaste 

decennierna. Upptäckter och observationer som inte bara utmanar utan drastiskt tar isär och tillintetgör 

äldre föreställningar om jaget, viljan och friheten, vilket rimligen kan komma att få (och redan har) 

dramatiska konsekvenser när tusenåriga institutionaliserade sätt att tänka och uppfatta sig själv och 

världen blir provocerade av dessa rön. Det Metzinger uttrycker faller egentligen inte särskilt långt ifrån 

vare sig Rusts verbaliseringar eller Parsons utsagor: 

  

“If one takes the scientific worldview seriously, no such things as goals exist, and there is 

nobody who selects or specifies an action.”393  
   

Det här lyfter i förlängningen förstås också frågan om inte det marknadsliberala kapitalistiska 

epistemet i någon mening faktiskt är i maskopi med illusionen om jaget, viljan och friheten. 

Föreställningarna om dessa tre storheter utgör ryggraden i den västerländska, abrahamitiska 

civilisationens psykiska kropp.394 Vi bör kanske därför således besinna att de nya insikter vetenskapen 

inom detta fält erövrar inte endast utgör ett hot mot vad västvärlden möjligen uppfattar som primitiva 

kulturer och blodtörstiga religioner. Det slår definitivt undan benen på även våra egna 

favoritföreställningar och de fantasier, memer och memplex som konstituerar vårt eget samhälle.  

    Rust fäster vidare tittarens uppmärksamhet på att det paradigm vi lever under hålls uppe av något 

som kan liknas vid en hägring. En dröm. Vi ser så att säga inte riktigt klart oss själva eller vår egen 

roll i dramat. Jag tycker – förvisso – att jag ser mig själv och världen, men som Metzinger poängterar, 

så ser jag inte att det som blir sett ses genom något som är transparant och otillgängligt för min syn- 

eller registreringsförmåga. Vi förblir helt enkelt omedvetna om det medium varigenom all information 

når oss. Denna omedvetenhet underhåller känslan av ett eget och absolut jag som äger och 

upprätthåller ruljangsen och tänker, fattar beslut och handlar (utifrån ”my own point of view”). Fast 

det snarare är en komplex process grundad i dynamisk själv-organisering som sköter sig själv.395  

    Möjligen kan vi med hjälp av uppmärksam närvaro vakna upp ur vår ”meme-dream” korta stunder 

och se något av vad som konstituerar livet och de gängse memplex som tävlar om problem- eller 

lösningsformuleringsprivilegiet.396 Samtidigt ska man ha i minnet att det hedonistiska ekorrhjulet – 

”seek pleasure and joy, to avoid pain and depression” – är det som håller organismen i rörelse. Vi kan 

– som Rust – identifiera dessa strukturer i oss själva, men aldrig ramla ur hjulet eller fly dem. Dessa 

                                                 
392 Parsons (2007), sid viii. 
393 Metzinger (2010), sid 127, 130; (2015). 
394 Jfr Onfray (2006), sid 67-72; (2007), sid 85-90. 
395 Metzinger kallar det medium igenom vars egenskaper vi erfar världen ego-tunnel. Jfr Metzinger (2010), sid 6-8, 115-131. 
396 Blackmore (2000), sid 243. 
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strukturer är vad vi är.397 Även om kärleksdiskursen, eller för all del andra mäktiga memplex, kan 

skyla över sanningen om arten och hålla sådana som Rust borta från festen.398            

 

Den här omfattande diskussionen kring det här avsnittet tydliggör möjligen också orsakerna till 

ointresset – eller oron – hos allmänheten i stort att begrunda de implikationer forskningen inte minst 

de sista decennierna alstrat kring begrepp som jaget, viljan och friheten. Rusts spetsade poänger är av 

det obekväma och svårsmälta slaget. Uppfattningar av den sorten attraherar sällan oss människor och i 

mem-poolen för de ofta av förklarliga skäl en tynande tillvaro. Således ingen mem för kändisar eller 

andra lycko-imitatörer att ta efter.399 Åhörarna drabbas snarare av panik, vilket karaktären Marty i 

serien åskådliggör genom att vid två tillfällen tätt inpå varandra istället anklaga Rust för att ha 

panik.400 Som tittare serveras man här – som så ofta när det kommer till film och serier – den djupt 

tillfredställande möjligheten att själv känna sig slug och avslöja att Marty antagligen anklagar Rust för 

något som nog snarare gäller Marty själv.      

    Slutligen: Rust sätter här inte direkt punkt i serien för alla sina utförliga tankefigurer kring hur 

självbedrägeriet – i det evolverade medvetandets spår – både i hög grad bidrar till och utmärker 

människan sorgtyngda tillvaro,401 men under kommande episoder (4-8) tar liknande utvikningar 

mindre plats. Tittaren får snarare tillgodogöra sig kortare versioner eller anspelningar som refererar till 

de tankefigurer tidigare scener redan öppnat upp för, vilket förstås kommer märkas även i min analys 

av de olika avsnitten framåt. Karaktärens ståndpunkt är så att säga tydliggjord, och i mångt och 

mycket så även de huvuddrag och den tematik jag penslat fram. Det som däremot återstår för 

serieskaparna blir att väva samman det med de skeenden seriens narrativ i stort utvecklar. Även om 

bordet framför Rust i förhörsrummet kommer hysa fler metall-gubbar. För att erinra tittaren om våra 

egna betingelser, lidandets överlägsna försprång gentemot glädjens kranka vekhet och hur 

marionetterna har att dansa i trådar till livets pipa. Något som även Metzinger ur ett macro-perspektiv 

gör oss smärtsamt påminda om:  

 

”(…) let me point out that one new way of looking at the physical universe and the evolution of 

consciousness is as an expanding ocean of suffering and confusion where previously there was 

none.402  
 

En reflektion som landar inte långt ifrån Illouz snävare tidsperspektiv, men som kretsar kring hur ett 

allt mer sönderpsykologiserat samhälle paradoxalt nog tycks fördjupa det lidande det har som 

målsättning att minska.403      

 

                                                 
397 Metzinger (2010), sid 199. 
398 Jfr Onfray (2007), sid 115. 
399 Blackmore, (1999), sid 202-203; (2015). 
400 E3: 05:27, E3: 06:46. 
401 Jfr Metzinger (2010), sid 199. 
402 Metzinger (2010), sid 199.  
403 Illouz (2008), sid 246. 
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9.4 Episod 4: Who goes there (54:43 min) 

9.4.1 Natthimlens prakt (E4: 30:09) 

Stycket är intressant på grund av två små detaljer, men dessa är sammanflätade med omständigheter 

som är viktiga för helheten. 

   

 Yngre utredare (2012): ”Är du fortfarande arg på honom? Din farsa?” 

Rust: ”Nej. Han är död.” 

Yngre utredare: ”Men du har varit det, va? Ni pratade ju inte med varann.” 

Rust: ”Vi gillade aldrig varann. Det är skillnad. (Lång paus) Han var i Vietnam 

(”Nam”). Träffade min mamma i Galveston på permission. När han kom tillbaka var 

jag två. Hon lämnade mig hos honom och stack, och då flyttade han och jag till Alaska. 

Han var en överlevare, skulle man kunna säga. Hade en del jävligt udda idéer. Men det 

finns inget som mäter sig med natthimlen där (Rust sträcker vördnadsfullt sina armar 

mot skyn). Jag fixade inte kylan, så jag återvände till South Texas. Jag minns inte 

mycket, men där blev det i alla fall inte kallt. Pappa tyckte jag svek honom. Att jag inte 

kände nån lojalitet.” 
 

Rust ger akt på tillvarons betydelsefulla enskildheter. Här uppmärksammar han hur den yngre 

utredaren drar förhastade slutsatser – och konfonterar honom i all hast med det. Att se saker som de är, 

börjar i någon mån där.   Harris – som diskuterar kontemplativa färdigheter och iakttagelseförmåga av 

det slag Rust ovan ger prov på – menar att människor befinner sig på olika nivåer av medvetenhet. Att 

det precis som med så mycket annat i livet är en fråga om övning och lång erfarenhet.404 

    Det är inte första gången Alaska nämns i serien, inte heller den sista.405 Rusts uppväxt där, och en 

sorts egendomlig barndom i förskingringen, är – för att tala med Campbell – en viktig mytologisk 

pusselbit som är tänkt att bidra till de antaganden tittaren gör sig i sina försök att lära känna 

karaktären.406 Alaskas stjärnprakt fungerar även utmärkt på internationell nivå som symbolisk plats för 

något som kan uppfattas som annorlunda och absolut höjt över det vanliga.407 Även himlens koppling 

till religiösa berättelser kan beaktas, inte minst ifall man har för avsikt att begrunda hur seriemakarna 

mytologiskt prövande formaterar Rusts messianska sida, i det här fallet kopplat till fadern och hur Rust 

(Kristus) sedan lämnar Alaska (himlen) och stiger ner på jorden (återvänder till Texas).  

 

9.4.2 Barnen är dramats nav (E4: 31:19)  

Lisa, Martys f.d. älskarinna, har avslöjat för Maggie att hon haft en relation med Marty (1995). 

Maggie tar barnen och kräver skilsmässa. Här nedan agerar Rust ombud för Marty och möter Maggie 

på ett kafé.  

 

Maggie: ”Det bästa är ett rent uppbrott, nu medan de är små.” 

Rust: ”Jag har inte med det att göra. Men jag behöver hans hjälp med det här (jobbet).” 

                                                 
404 Harris (2016), sid 52-53. 
405 E1: 42:15, E2: 05:27, E3: 37:15, E7: 01:50, E8: 48:40. 
406 Campbell begrundar hjältens barndom på ett sätt som stämmer väl med Rusts bakgrund. Jfr Campbell (2011), sid 311-324. 
407 Karaktären Smilla Jaspersen i Høegs psykologiska thriller Fröken Smillas känsla för snö (1994) är född på Grönland. Det 

förklarar hennes extrema förmågor. På ett liknande vis fyller Alaska en funktion här, i relation till Rusts gåvor.    
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Maggie: ”Det är det här som är snedvridet. Ni (män) prioriterar fel saker.” 

Rust (neutralt): ”Prioriterar.” 

Maggie: ”Mer, då?” 

Rust: ”Han skickade en drös med ursäkter, som jag tänker hoppa över. Och så vill han träffa 

tjejerna, om du har tid. (Lång paus) Barnen är det enda som betyder nåt, Maggie. Det är de som 

är orsaken till hela dramat.” 

Maggie. ”Förlåt. Vad är det du försöker säga?” 

Rust: ”Folk tabbar sig. Vi blir äldre. Män och kvinnor är inte tänkta att funka ihop förutom för 

att göra barn. Om du kan se Martys uppträdande som ett uttryck för svaghet, för smärta, så ser 

du att det inte handlar om dig.” 

Maggie (sårat): ”Du väljer alltså bortförklaringarna, precis som alla andra. Du måste ha varit en 

bra äkta man.” 

Rust sitter tyst länge, och reser sig sedan och går. 
 

Den här korta och friktionsfyllda kafé-scenen koncentrerar utsökt en klassisk konflikt. Det är en öm 

punkt Rust sätter fingret på: ”Män och kvinnor är inte tänkta att funka ihop förutom för att göra barn.” 

Den som uppfattar sig själv fri och obunden etologiska begränsningar begriper förstås med fasa 

provokationen. Att vi skulle vara ödesstyrda däggdjur som genom fortplantning fullbordar naturens 

plan, oavsett vilka magnifika memer som omger det. Den här banala realiteten, om män och kvinnor, 

som kärleksdiskursen förskönar, och familjeideologin idealiserar, är den sociobiologiska sanningen 

om arten, den som inte sällan döljs (av memer och memplex, religiösa så väl som politiska), men som 

här Rust i förbigående bryskt röjer.408 Något som för tittaren accentuerar spörsmål runt sexualitetens 

asymmetri, hannar och honors motstridiga intressen och den till äventyrs oroväckande frånvaron av en 

optimal kompromiss där både män och kvinnor går segrande ur reproduktionskarusellen.409  

    Blackmore menar dock, i kontrast till sociobiologer och evolutionspsykologer, att den moderna 

människans sex-beteende blir allt mer mem-drivet.410 Det handlar om kulturell evolution. Den 

förklarar, menar hon, hur exempelvis moralen kring och förekomsten av kulturyttringar som 

födelsekontroll, knull-kompisar, skilsmässor, analsex och onani-tabut förändrats, inte minst i takt med 

medieutvecklingen som gynnar mem-spridning och memetisk selektion, trots att nyss nämnda 

företeelser står i opposition till vad som annars talar för den biologiska förklaringsmodellens företräde 

och den möjligen i någon mening själviska genens framfart:411 

 

”Although our basic instincts and desires are still genetically determined, and these desires in 

turn influence which memes are successful, the meme themselves are now dictating the way we 

behave.”412 
 

I skenet av detta är det även möjligt att åse se Maggies missnöje med och kommentar om män som ett 

uttryck för möjligen en modern mem: Drömmen om att inte vara ett offer för nervsystemets mest 

primitiva delar (som avelsko och amma) utan fritt få leva ut ett förkroppsligande av kärleken mellan 

två jämlika varelser, som bundna av ett medvetet och fritt val väljer och prioriterar ett gemensamt 

                                                 
408 Jfr Blackmore (2000), sid 121-161; Onfray (2007), sid 113-120. 
409 Blackmore (2000), sid 121-137; Dawkins (1992), sid 165-192. 
410 Inte sexualiteten i sig själv, men drifternas varierande uttryck, förvandling och riktning. 
411 Blackmore (2000), sid 121-137. 
412 Blackmore (2000), sid 122. 



 

71 

 

livsprojekt (med familj och barn). Som i princip sedan ändå leder fram till samma leda, upprepning 

och instängning som förr, men med ny memetisk fräschör och tjusiggörande teser som kamouflerar 

dramats verkliga smärtpunkter.413          

    I samma laddade replik som inkluderar tanken om vad män och kvinnor har gemensamt finns också 

reflektionen över att ingenting av det som sker är särskilt personligt. Ur ett tredjepersonsperspektiv är 

det möjligt att åse att andras uppträdanden och beteenden inte enkom handlar om mig. Var och en är 

driven av sitt självplex, ockuperad av biologi, kemi, memer, drömmar, begär, tvivel, sår, ängslan och 

besynnerliga oklarheter.414 Rust erinrar här Maggie om en position bortom förstapersonsperspektivet, 

men utan större framgång. Har man yrkesmässigt lyssnat på människors hjärtesorger och förtvivlan i 

terapiprocesser i drygt 30 år, vet man också att det sårade och kränkta subjektet ihärdigt och med envis 

kraft kan hänga sig kvar i offerskap. Något som på senare tid även kommit att bli en åtråvärd och 

identitetsskapande möjlighet – inte bara som förr: en övergående fas.415   

 

9.5 Episod 5: The secret fate of all life (55:06 min) 

9.5.1 Tiden är en platt cirkel (E5: 14:00) 

Drygt sju minuter in i en lång actionfylld scen om tillslaget vid knarkfabriken 1995,416 som här Marty 

och Rust korsvis, var och en för sig, återberättar för utredarna (2012), får tittaren se en handklovad 

man (Reggie Ledoux) stå på knä ute på gården bredvid Rust mitt bland de ensliga husen som.417 

Mannen tycks drogad och aningen svamlig: 

 

Reggie Ledoux: ”De svarta stjärnorna stiger.” 

Rust: (säker på att mannen är Dora Langes mördare): ”Vad är hjorthornen bra för?” 

Mannen ler lite frånvänt. 

Rust får kornet på Dewall Ledoux (brodern till Reggie) som kommer ut ur ett hus längre bort, 

bärandes någonting. Han uppmanar med pistolen dragen Dewall att ge upp. 

Reggie Ledoux (kryptiskt): ”Jag vet vad som kommer hända nu. Jag såg dig i min dröm. Du är i 

Carcosa nu, med mig. Han ser dig.”418 

Rust ropar på Marty, men Marty, som fortsatt gå på upptäcksfärd bland husen, finner bakom en 

låst port ett makabert fynd (2 fängslade barn).  

Reggie Ledoux: ”Du kommer att göra det igen. Tiden är en platt cirkel.” 

Rust: ”Hursa Nietzsche? Håll käften. Ställ ner den (den sista meningen riktad till Dewall 

Ledoux)!” 

 

                                                 
413 Jfr Onfray (2007), sid 113-120. 
414 Jfr Blackmore (2000), sid 233. 
415 Det här är perspektiv som Harris på sitt vis återkommande avhandlar i Upplyst meditation. Att besinna livets realitet. Att 

det kan vara möjligt att vara tillfreds med världen utan något särskilt orsak. Harris (2016). 
416 Det är samma knarkfabrik som Rust pratar om i avsnitt 9.3.8 Allt var samma dröm. 
417 Den dubbelexponeringen som uppstår hela scenen igenom (E5: 06:30 – 18:45) av att tittaren får höra båda personerna 

berätta samma historia (som räddade dem ifrån att ställas inför rätta för tjänstefel), men fylla i olika saker i den, samtidigt 

som det som verkligen skedde gestaltas visuellt förtittaren, är ett oerhört intrikat berättarknep. Det blir i sig en sorts allegori 

över tillvarons (själv)bedräglighet utan att det skrivs tittaren på näsan. Det ligger istället i berättarstrukturen att förmedla det 

prekära budskapet. 
418 Carcosa är en fiktiv stad i Ambrise Bierces kortnovell An inhabitant of Carcosa (1886). Termen Carcosa har också sedan 

blivit känd genom med hjälp av amerikanska författare inom spök- och skräck-genren, t ex H.P. Lovecraft och Robert W. 

Chambers. Jfr Carcosa. I Wikipedia (2017).  
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Det finns några intressanta saker att nämna här. Dels de svarta stjärnor som stiger, kopplat till att 

himlen (stjärnornas boning och varifrån frälsare dyker upp) har en sorts symbolisk funktion i seriens 

universa och i någon mening, hand i hand med Alaska (som diskuterats tidigare i 9.4.1 Natthimlens 

prakt), spelar en central och viktig roll för förståelsen av den messianska sidan av karaktären Rust.419 

De svarta stjärnorna som stiger kan också, tillsammans med det som sägs strax senare, tolkas som en 

oroväckande profetia. Reggie Ledoux talar till och med om att han sett Rust i en dröm. Även brodern, 

Dewall Ledoux, har vid ett tidigare möte reagerat kryptiskt på Rust: ”Din själ skymtar i ögonvrån. Den 

är frätande, som syra. Du har en demon, lille man. (…) Om jag ser dig igen, dödar jag dig. Det vilar en 

skugga över dig, grabben.” 420   

    Liksom dessa säregna och obehagliga skurkar tycks reagera på att det är något besynnerligt med 

Rust, har vi också sett att människor han talar med öppnar upp sig för honom på ett remarkabelt vis.421 

Sammantaget finns här något onekligen extraordinärt, vilket också omnämnts tidigare, som indikerar 

Rusts utvaldhet och messianska drag.422 

    Det är i denna scen som Nietzsche (via Rust) gör entré, och därmed också på allvar bjuder in till den 

diskussion serien väckte till liv om vilken sorts pessimism Rust representerar: Schopenhauers eller 

Nietzsches?423 Det är sålunda också här materialet till Rusts resonemang som avhandlas i några av de 

kommande avsnitten har sin rot. Att allt återupprepar sig. Att tiden är en platt cirkel.424 

    

9.5.2 Ingenting blir någonsin löst (E5: 18:00) 

Marty och Rust bär på två unga barn som varit fängslade i knarkfabriken (1995). Rust (hos utredarna, 

2012) återberättar till en början – via röstpålägg – om efterspelet kring det dramatiska tillslaget:  

  

Rust: ”Alla var rätt nöjda med att vi fick vår man. Pojken hade varit saknad sen januari. Han 

hade varit död i mindre än ett dygn. Flickan hade inte rapporterats saknad än. Hon kom från S.T. 

Landry. Hon var katatonisk när vi fann henne. (Rust i bild hos utredarna, 2012) Men varför ska 

man leva i det förgångna? Jag vill inte veta av nånting mer. Det här är en värld där ingenting blir 

löst. Nån sa en gång att tiden är en platt cirkel, där allt vi har gjort och kommer att göra, kommer 

vi att upprepa om och om igen. Och den lilla pojken och flickan kommer att vara i det rummet 

(paus) igen. Och igen. Och igen. För alltid.”  
 

Det här refererar till Nietzsches tankefigurer om upprepning och det repetitiva i tillvaron. Vilket också 

är något som återkommer i olika akademiserade diskussioner om serien.425 Rust hävdar i den här 

scenen att ”det här är en värld där ingenting blir löst.” Det är ett betydande och intressant påpekande. 

Allt vi gjort och gör kommer att göras igen. För alltid. Livet vilar aldrig. I någon mening är det också 

                                                 
419 Se även E1: 03:08, E1: 13:38, E4: 30:55, E8: 45:50. Jfr Axelson (2005). 
420 E5: 03:32. 
421 Rust verkar kunna nå människor på ett psykiskt plan: E3: 28:56, E5: 31:50, E6: 17:33, E6: 23:23, E7: 33:08. 
422 I 9.3.1 Väckelsemötet och 9.4.1 Natthimlens prakt förekommer resonemang om Rusts populärkulturellt messianska drag. 
423 Det här diskuteras även tidigt in i analysen under avsnitt 9.1.2 Illusionen av ett jag. 
424 Här kan även det symboliska mönster som återkommer i serien begrundas: En platt (diskuslik) cirkelformad spiral – 

onekligen lik bilder av spiralgalaxer. Se bilaga: Bilderna 39-41, samt 50. 
425 Seriens skapare, Pizzolatto, har sagt att han bland annat influerats av den amerikanske författaren Thomas Ligotti och hans 

djupt pessimistiska och filosofiska skräckhistorier. Se även Hatab (2015); Attia (2015); Dienstag (2015); Shapshay (2015); 

Thomas Ligotti. I Wikipedia (2017).   
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vetenskapens ståndpunkt genom biologin och universell darwinism.426 Generna ger sig nämligen inte 

så lätt. En egenhet är att de nära nog kommer evigheten så nära man kan komma och löper inte alls 

större risk att dö vid en miljon år än när de fyller bara hundra. Glättigt studsar de från den ena 

konstitutionen till den andra genom generationerna och rattar varje ny farkost på sitt eget behändiga 

vis, med sina egna syften för handen.427 Ur det perspektivet finns ingen (för)lösning eller annanhet i 

sikte att hämta, förrän möjligen maskinerna, den tredje generationens reproduktörer, tar över 

ruljangsen på jorden ”and a new kind of memetic evolution take off, perhaps inventing new kinds of 

language and communication.”428 Med andra ord: Bara en annan sorts samma (repetitiva) helvete. En 

stundande utveckling både Blackmore och Metzinger bekymrat sig kring.429  

    Det är vidare möjligt att se Rusts monolog som en sorts symtombeskrivning av hur det kan kännas 

emotionellt när medvetandet tillhandahåller kunskap eller en insikt som samtidigt bryter samman i 

medvetandet och störtar självets bild av självet i fördärvet. Att se sig själv som en farkost eller 

behållare för gener och memer (eller bakterier) utmanar sannerligen den bild av vem jag är som hela 

mitt självplex investerat sitt liv i. Mot bakgrund av detta blir ingenting löst, ingenting någonsin färdigt 

och ingen kommer heller fram, upp, ner eller hem. Vare sig upplysning, reinkarnation eller 

återuppståndelse finns att vänta eller hämta. Bara den besynnerliga inblicken i att: 

 

”(…) there is no persisting self, no show in a mental theatre, no power of consciousness and no 

free will, no duality of self and other – just complex interactions between a body and the rest of 

the world, arising and falling away for no one in particular.”430           

 

9.5.3 Alla vet att det är något fel på dem (E5: 22:54) 

Marty (hos utredarna 2012) minns de goda åren med Maggie, Rust och Jennifer (efter 1995 och fram 

till 2002), och efter att ha erinrat sig minnen om den tiden som tittaren också får se ett ömsint utsnitt 

av, uttrycker Marty något positivt som omtalar Rusts förmåga att komma i kontakt med människor.  

 

Marty (2012): ” Ni känner till det där om Rust. Under de där sju åren (1995-2002) fick han nog 

fram fler bekännelser än nån annan polis i delstaten. Ryktet spred sig snabbt. Om man vill ha en 

bekännelse, så fråga efter inspektör Cohle (Rust).” 

Äldre utredare (nyfiket till Rust, som syns i bild 2012, med ytterligare några plåtgubbar – i 

oskärpa – uppställda på bordet framför sig): ”Din förhörsteknik, du har säkert nån hemlig metod 

som du kan avslöja.” 

Rust: ”Alla vet att det är nåt fel på dem. De vet bara inte vad det är. Alla behöver en bekännelse. 

Alla behöver nåt slags renande bikt. Särskilt de skyldiga. Men alla är skyldiga.” 
 

Det Rust här pikant medvetandegör tittaren om indikerar en intrikat öm punkt, inte minst inom det 

judisk-kristna epistemets landamären: Alla vet att det är något fel på dem. I ljuset av detta är det 

                                                 
426 Här finns också skäl att begrunda fysikens dimension och Tegmarks redogörelser kring olika parallella universum. Teorier 

som spänner spektakulära tankesträngar rörande vår plats i kosmos och möjliggör att allt både kan hända igen och händer på 

samma vis på flera platser samtidigt. Tegmark (2014). 
427 Dawkins (1992), sid 48. 
428 Blackmore (2000), sid 121. 
429 Blackmore (2000), sid 217-218; (2008); Metzinger (2010), sid 199. 
430 Blackmore (2011), sid 165. 
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högintressant att begrunda framväxten i väst av det moderna biktsamhället, i spåren av en 

sekulariseringsprocess där inte nödvändigtvis Gud längre är involverad i vare sig dömandet eller 

försoningsprocessen, även om den religiösa berättelsens kulturella matris utgör epistemets ryggrad: 

Att jag ska förstå mig själv som dysfunktionell och halv. För att göra bot och bättring. Jag är kanske 

inte längre en fattig, syndig människa, men har – under memetiskt tryck – med hjälp av den 

terapeutiska berättelsen identifierat min patologi och uppsöker ansvarsfullt och självmant min 

diagnos.431 Något Rust tidigare diskuterat: Hur predikanter och terapeuter säljer ljuset i slutet av 

tunneln – till de som står på kö för att spela upp sitt lidande i tidens anda. En anda i tiden som enligt 

Illouz själv bidragit till att skapa detta sårbarhetpanorama.432  

    Med ett utvecklat terapeutiska etos lyckas Rust nå de han pratar med genom att utnyttja den längtan 

efter att bli hel som fortsatt bebor individen, om än i våra dagar under inflytande av delvis andra 

språkspel, maktstrukturer och memplex än de som konstituerats av religionen.433 Vad som exakt står 

på spel är möjligen godtyckligt. Det som inte förändras är dock att något gör det. Om det är själen 

eller jaget som ska räddas, går kanske inte på ett ut, men den som tillhandahåller räddningen – i det 

här fallet Rust – omges onekligen av ett visst skimmer som inte sällan genererar makt och status, om 

än det nu inte alls tillkommer Rust här och tittaren under seriens gång snarare erfar en karaktär vars 

utveckling mer går i riktning mot en – vad som Axelson resonerar kring – lågkristologisk messias-

mall.434 En törnbeströdd, enkel väg bortom begäret, utan åthävor, mitt ibland människorna.435 Ett liv 

inte långt ifrån hur den kinesiske zen-mästaren Kaku-an Shi-en (Kyozan) gestaltar det i några av de 

sista bilderna i hans illustration av olika utvecklingsstadier i De tio bilderna av koherden (bild 8 & 9). 

Ett stillsamt betraktande utan identifikation med livets mayaliknande förvandlingar.436               

 

9.6 Episod 6: Haunted houses (56:15 min) 

9.6.1 Att känna sin sanna natur (E6: 06:28) 

I det här avsnittet dyker för första gången Maggie upp hos utredarna (2012). De vill höra hennes 

version av saker och ting. Maggie undrar varför de vill veta något om Rust. Utredarna berättar att 

någonting har hänt som kanske han är inblandad i. 

 

Maggie: ”Jag tyckte Rust var en bra man. Så jag förstå inte vad jag kan komma med. (Paus) 

(Rust i bild vid korset i hans lägenhet) Rust visste precis vem han var och det kunde man inte få 

honom att ändra på. Martys största problem var att han aldrig riktigt kände sig själv. Han visse 

aldrig riktigt vad han ville. Men jag klarar av att inte vara arg för det. Inte efter så här lång tid.” 
 

                                                 
431 Jfr Blackmore (2000), sid 233-234; Illouz (2008), sid 245-246; (2013), sid 80-107; Onfray (2007), sid 81-90.  
432 Jfr Illouz (2003, 2008, 2013). 
433 Blackmore (2000); Illouz (2013). 
434 Axelson (2005), sid 212-240.   
435 Se t ex E7: 25:50. 
436 Lagerkvist (1980), sid 98-99. 
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Maggie som dramat igenom uppfattas som välmenande, rejäl och vettig blir något av ett 

karaktärsvittne för den fiktive karaktären Rust, som både utredare och tittare vid det här laget kan hysa 

sina dubier kring.437 Det blir också återigen en möjlighet att stryka under den messianska kopplingen 

kring Rust och korset på väggen som han mediterar över.   

 

9.6.2 Nära Gud – i tystnaden (E6: 10:55) 

Rust dyker upp 2002 hos predikant Theriot som tittaren stiftat bekantskap med under väckelsemötet i 

januari 1995 (Se avsnitt 9.3.1 Väckelsemötet). Mötet denna gång utspelar sig i någon sorts lumpbod 

och här framgår att mannen hamnat på dekis sedan sist (ligger i en soffa och röker med en spritflaska 

bredvid sig). De båda männen inleder ett samtal.  

 

Rust (en bit in i samtalet): ”Varför slutade du (prästseminariet)?” 

F.d. predikanten: ”Byråkrati. Politik.” 

Rust: ”Ljug inte för mig. Varför slutade du?” 
 

Här börjar den före detta predikanten berätta om en skandal kring barn, sex och vuxnas övergrepp. 

Kyrkan framstår som en hycklande instans och Theriot låter uppgiven och sorgsen. 

  

Rust: ”Varför lämnade du väckelsen?” 

F.d. predikanten: ”Våra två sista tält blev vandaliserade. Jag tappade modet. Lite för mycket av 

det här (håller upp en mugg med sprit som han håller i handen). I hela mitt liv har jag velat vara 

nära Gud. Den enda närheten, (Paus) var tystnad.” 
 

Scenen med Rust och Theriot är i sin lågmäldhet ytterst berörande. Den hårt luttrade sökaren lägger 

fram tystnadens existentiella omfång. Tillsynes i endräkt med den stillatigande Rusts egen tystnad och 

dennes erfarenhet av meditation och tystnad.438  

 

9.6.3 Att säga som det är (E6: 17:29) 

Rust förhör en ung kvinna som dödat flera av sina barn, men som har olika bortförklaringar runt det. 

Det framgår även att hon är emot preventivmedel och tycker att barn är något underbart och fint. Efter 

att Rust fått henne att erkänna sina dåd, säger han långsamt och med eftertryck: ”Tidningarna kommer 

att vara tuffa mot dig. Fängelse är mycket, mycket hårt mot folk som skadar barn. Om du får 

möjligheten, så borde du ta livet av dig.” 

    Scenen indicerar – via en ohyggligt makaber tragedi – hur motståndet mot preventivmedel (som 

regel med religiösa förtecken) alstrar lidande. Ett elände som tragiskt nog tenderar att genereras över 

generationer. Det sociala arvet är en självförstärkande mekanism och obönhörligen en svårlöst boja.439     

    Samtidigt ser vi ett prov på Rusts messianska kärvhet. För trots att han ömsint hjälper henne igenom 

en bekännelse, har han sedan inget behov av att framstå som snäll, sentimental och hycklande. Något 

                                                 
437 Även i en annan scen (E6: 33:40) står Maggie upp för Rust som en bra man. 
438 E6: 12:50. Se även bilaga: Bilderna 23 och 24. 
439 Jfr Bourdieu (1999); Molander (2014); Therborn (2016). 
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som serien problematiserar genom att tittaren få se Marty vara banalt snäll på ett sätt som mer 

påminner om det altruistiska tricket.440 Att härma det som verkar empatiskt och trevligt.441 Samtidigt 

som Rust också när det kommer till kritan inte alls på något vis är hjärtlös.442 Men Rust är inte 

sentimental och söker heller inte subjektiv erkänsla genom att verka snäll eller medkännande.443 

 

9.6.4 Ni äter era barn (E6: 21:35) 

Rust slänger barnamörderskans 40-sidiga bekännelse på Martys skrivbord (2002) och ber honom 

skriva ut det. Det uppstår ett gräl. De utslungar förolämpningar mot varandra, som inbegriper 

anklagelser om sexuell frustration. Till sist får Rust nog: ”Du, de här, det här stället, det är som om ni 

äter era barn och det går bara bra så länge ni har nåt att fira.”444 

    Här finner vi en möjlig blinkning mot Nietzsche. I Nietzsches Mänskligt, alltför mänskligt finner 

man under rubriken Från människoätarnas land följande rader: ”I ensamheten förtär den ensamme sig 

själv, bland de många blir han förtärd av de många. Det är bara att välja.”445 Ett citat som för övrigt 

erinrar om vad Rust säger om att vara en del av en kropp i det avsnitt som avhandlats under 9.2.4 Vara 

en del av en kropp. Uppenbart börjar kanske Rust känna sig förtärd. 

 

9.6.5 Sju år av regressiv katatoni (E6: 23:23) 

Rust besöker flickan Kelly de hittade inspärrad i knarkfabriken (1995). Hon har fått terapi, men 

befinner sig fortfarande, efter 7 år, i ett helt otillgängligt tillstånd, vårdad på en klinik. Rust blir 

ombedd att ta det försiktigt. Hon sitter apatisk i en gungstol. Rust talar med henne, utan gensvar. Men 

på något vis uppstår någon sorts kontakt. Efter lång tystnad börjar hon viska. 

  

Kelly: ”Mannen med ärren var värst.” 

Rust: Vilka ärr? 

Kelly: ”Jätten. Han tvingade mig se på det han gjorde med Billy.” 

Rust: ”Ärren på jätten, var de i ansiktet?” 

Kelly: ”Hans ansikte. Hans ansikte. Hans ansikte (flickan börjar skrika i panik och får ett anfall). 
 

Här har vi ett av de mer remarkabla exemplen på Rusts messianska sida. Hur han visar prov på sin 

säregna förmåga att – likt en utvald – komma i förbindelse med människor som inte andra kan nå.446   

 

                                                 
440 En annan förhörs-scen gestaltar delvis Rusts och Martys olikheter på den här punkten (E4: 04:50). En annan scen som 

diskuterats under avsnitt 9.2.3 Se saker som de är innehåller också exempel på det här. När Marty ger pengar åt en ung flicka. 

Som senare blir hans älskarinna.  
441 Jfr Blackmore (2000); 162-175. 
442 Rust finner exempelvis under en eldstrid en ung pojke i ett hus hemma hos tungt kriminella brottslingar och gömmer 

honom i badrummet (E4: 47:40).  
443 Diskussioner kring skillnaden mellan att känna för (compassion) eller med (empati) en annan människa lyfts fram i Paul 

Blooms bok Against empathy. Bloom (2016), sid 138-142. 
444 Här har vi ett liknande – om än kort - kristologiskt mönster som i det avsnitt som analyseras under 9.3.1 Väckelsemötet. 

Rust rasar här mot månglarna i polishuset. 
445 Wijkmark, (1987), sid 30. 
446 På ett liknande vis tycks Rust få kontakt med en annan svårnåbar kvinna i episod 7. Se analysavsnitt 9.7.1 Döden är inte 

slutet (E7: 33:08). 
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9.7 Episod 7: After you’ve gone (51:28 min) 

9.7.1 Döden är inte slutet (E7: 33:08)   

Rust och Marty (2012) söker upp en gammal färgad dement kvinna, Miss Dolores, som varit 

hembiträde för Sam Tuttle (Far åt bl.a. Billy Lee Tuttle).447 Rust lägger efter en stund sin hand på den 

gamlas arm och får kontakt med henne. Hon börjar sedan svara på frågor. Det här är således ett avsnitt 

som anknyter till Rusts särskilda förmågor och förstärker det messianska draget hos honom.  

 

9.8 Episod 8: Form and void (52:42 min) 

9.8.1 Alla har ett val (E8: 14:20) 

Marty och Rust befinner sig i bil (2012). Marty funderar högt över en sak han grubblat på sedan 2002. 

En bit in i samtalet säger Marty något om val.  

 

Marty (betänksamt): ”Ja. När hon (Maggie) berättade (att hon haft sex med Rust), sa hon att jag 

inte skulle skylla på dig, att det inte var ditt val, du var full och hon såg till att det hände.”448 

Rust: ”Alla har ett val, Marty. Jag skyllde fan på dig.” 

Marty: ”Beskyllde mig för vad då?  

Rust: ”För att du drev en bra kvinna till en punkt där hon måste utnyttja mig, utnyttja vårt 

samarbete, för att bli av med dig. Du var en stor ljugande skithög.” 

Marty: ”Hon kunde inte ha utnyttjat dig om du inte ville själv.” 

Rust: ”Där ser du. Alla har ett val. Ändå bryr hon sig om dig.” 

Här framgår att Maggie sökt upp Rust nyligen, orolig för Marty, trots att de varit skilda i 10 år. 

 

Under illusionen av ett jag finns det ett själv som kan välja.449 Rust tycks dock här inta en möjligen 

annan syn på saken än tidigare: ”Alla har ett val.”450 Detta kan förstås på olika vis.      

   1) Dels som att man i sista avsnittet slarvat med konsekvenstänkandet. Det finns en annan anda i de 

två sista avsnitten. Kanske har man fokuserat på andra saker än att få Rusts repliker att hänga samman.  

    2) Man kan även se samtalet om val som ett utslag av en filmklassisk grundsats som ofta 

förekommer i amerikansk film. Det gör sig bra. Att man har ett val. Att man måste välja. Inte sällan 

utgör det grundtematiken i många historier. Narrativet kretsar kring en karusell av orsak och verkan – 

och spänningen ligger i vem som väljer vem, hur och varför. Frågor tittare med gängse föreställningar 

om medvetandet, jaget och den fria viljan appelleras av.   

    Det kontra-intuitiva å sin sida skrämmer, ställer våra självmodeller på kant, och kan möjligen 

tillåtas att kittla våra uppfattningar och fördomar för stunden, men löper inte sällan risken att dö på 

                                                 
447 Både Rust och Marty har nu satt igång en egen utredning och serien berättas inte längre genom återblickar eller andra 

personers historier. De har trots gamla motsättningar och oklarheter lagt det förflutna bakom sig. 
448 Maggie kommer hem till Rust (2002) och förför honom (E6: 42:49). Hon har just upptäckt hur Marty varit otrogen igen. 

Hon vill hämnas. Försöker ragga upp någon i en bar, men fixar inte det. Med Rust – som hon känner – vågar hon låta det ske. 

Hon vet att detta kommer tvinga fram en skilsmässa. 
449 Olika teoretiska tankefigurer som med visst släktskap beaktar jaget, viljan och friheten på detta vis har omnämnts tidigare.  

Jfr Dennett (1984), sid 78-80; Blackmore (2000); 237; Wegner (2002), sid 342; Metzinger (2010), sid 126-131; Harris 

(2016), sid 87. 
450 Jfr Rust: ”Vi (är saker som) jobbar under illusionen att vi har ett jag, ett tillskott av sensoriska upplevelser och känslor 

som är programmerade med en försäkran om att vi alla är nån, men i själva verket är vi ingen.” Detta avhandlas under avsnitt 

9.1.2 Illusionen av ett jag. 
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slutet, inlemmade i den kropp och karaktär som formulerade och var bärare av provokationen. En 

Prometeus som får sitt straff.451      

    3) Det är också möjligt, ifall man vill undvika kognitiv dissonans rörande Rust och hans utsagor, att 

tyda det han säger som betecknande för en mer öppen betraktande-nivå av vad som sker kring val och 

väljande.452 Går man vidare från det perspektivet finns inte nödvändigtvis någon motsättning i vad 

Rust säger nu – och vad han tidigare förfäktat. Det är helt enkelt så att det finns valsituationer. Och i 

de valsituationerna har vi alla ett val. Och vi kommer att välja. Om än: Det vi väljer var aldrig vårt val. 

Vi rår nämligen inte över det som konstituerat det. Vi väljer inte det som styr våra val.453  

    4) Ur en buddhistisk synvinkel är det också möjligt att i varje fall betrakta val, och deras verkningar, 

även om den som gör valet inte existerar: Handlingar finns, liksom deras konsekvenser, men inte en fri 

individ som handlar.454     

    5) En femte möjlighet är att Rust befinner sig i en förvandlingsprocess. Att Karaktärskomplexet på 

ett amerikanskt och möjligen slentrianmässigt sätt utvecklats över tid. I slutet – som analyseras längre 

fram under avsnitt 9.8.3 Rust skådar ljuset – har Rust en näradöden-upplevelse, möter sin döda dotter 

och försonas med att det kanske finns en mening, en Gud, en ordning. Att ljuset vinner. Vilket 

reducerar hans tidigare tankefigurer till att möjligen framstå som inskränkta metastaser sprungna ur en 

livskris och depression, men att han nu är botad. Att jaget och viljan åter är på sin rätta plats.455  

    6) En sjätte aspekt rör genren och thrillers generellt: Hur ska hjältarna tillåtas krossa skurkarna, om 

inte den gängse uppfattningen om jaget, viljan och det fritt valda brottet är på plats?456 Således kan 

man tänka sig att serien här inom sitt eget universa mot slutet behöver återupprätta en moral och 

föreställningsvärld som föregriper slutuppgörelsen, i vilken hjältarna tarvar rätten att döda och 

ondskans uslingar vara förtjänta av sitt rättmätiga öde.   

 

Det är svårt att veta vilka 6 perspektiv som äger störst bäring. Sannolikt finns det korn av 

meningsfullhet i samtliga betydelsekonstruktioner. Skälet till att stanna upp kring det är i vilket fall 

väsentligt. Dels åses här en typ av problematik som lätt följer med historier som skapar ett 

karaktärskomplex som sedan inte riktigt rimmar med underhållningsindustrins behov av att bli kompis 

med tittaren på slutet. Dels framträder också möjligen en viss okunskap om vilka perspektiv – och 

                                                 
451 Den sofistikerade yrkesmördaren i Michel Manns Collateral (2004) har tidigare nämnts som exempel. En annan liknande 

karaktär är Lorne Malvo i tv-serien Fargo (säsong 1), gestaltad av Billy Bob Thornton. Dessa båda kan inte riktigt liknas vid 

Rust och uppfattas snarast som psykopater, men de levererar minst sagt besvärande kommentarer om tillvaron. 
452 Metzinger tänker sig att man kan begrunda möjligheten av ett sorts agentskap. Jfr Metzinger (2004), sid 41, (2009), sid 

115-131. Det är också i någon mening Dennetts idé.  
453 Jfr Blackmore och Max Velmans samtal kring fri vilja. Blackmore (2006), sid 242.  
454 Blackmore (2004), sid 413 Metzinger (2010), sid 251. 
455 Forskningen kring jaget och medvetandet lyfter konsekvent frågor som oroar det gängse intuitiva sinnets idé om sig självt 

och utmanar därigenom vad vi uppfattar som sunt, friskt och riktigt. Jfr Blackmore (2000, 2004, 2006); Metzinger (2004), sid 

626-627. Karaktären Rust som utmanar konventionen framställs på många vis som trasig och suspekt. Det skulle kanske vara 

mer skrämmande om en karaktär utan Rusts mörka karaktärsmönster förmedlat alla dessa utmanande perspektiv på tillvaron.  
456 Jfr Onfray (2007), sid 48. 



 

79 

 

dessas konsekvenser – som Rust serien igenom företräder. Om vi i själva verket, som Rust säger, 

egentligen inte är någon, vem är det då som har valet? Fråga kan tyckas knappologisk, men är oerhörd.  

    Samtidigt ska man ha klart för sig att populärkulturen ofta aningslöst begagnar sig av 

djupsinnigheter, efterapar vetenskapliga utsagor och fritt fraterniserar med sådant som låter filosofiskt 

– utan att ha en aning om vad det är man härmar eller försöker ge sken av.  

 

9.8.2 Slutuppgörelsen (E8: 24:30) 

För att göra en lång historia kortare: Marty och Rust kliver ur bilen utanför huset hos den ärrprydde 

(2012). Sedan följer en jakt i vad som framstår som ruinerna av ett gammalt övervuxet fort byggt i 

sten. Rust jagar efter mannen i en labyrint av gångar och växtlighet. Rust kommer in i en större sal 

med ett stort runt hål i taket högt ovanför honom.  Han ser sig omkring och drabbas efter en stund av 

samma märkliga synvillor som tidigare i serien. Nu antar synerna form och färg av något som 

påminner om himlen och märkliga fenomen som fotograferats i rymden.457  

    Strax därefter anfaller den ärrprydde mannen Rust beväpnad med en yxa och en kniv. Han sticker 

dolken i Rust och lyfter med väldiga krafter upp honom. Rust skallar mannen tre gånger och får 

omkull honom, samtidigt som han själv blödande faller ner på rygg med kniven i magen. Mannen med 

yxan återfår balansen och går fram mot Rust. Marty som nu dykt upp skjuter mot den ärrprydde, men 

mannen kastar yxan i bröstet på Marty och går fram till honom och drar loss den för att utdela ett sista 

hugg. Då skjuts han i huvudet. Det är Rust som med sina sista krafter lyckas avlossa sitt vapen. Marty 

hasar fram till Rust, som drar dolken ur sin egen mage. Det ser illa ut. Sirener hörs ljuda och polisbilar 

rullar in på gården. 

    Den här slutuppgörelsen får ta viss plats i analysen av det skälet att den är viktig för förståelsen av 

nästa avsnitt som är analysens sista. Både Marty och Rust är här nära döden.  

 

9.8.3 Rust skådar ljuset (E8: 44:40) 

Rust och Marty överlever slutstriden, men Rust har varit mycket illa däran. Båda har legat på sjukhus. 

I den här scenen hälsar den redan utskrivne Marty på. Han drar Rust, iklädd endast en stor vit 

sjukhusskjorta, i rullstol utanför byggnaden. Här följer i sin helhet dialogen som avslutar serien. 

  

Marty: ”Doktorn sa att du får åka härifrån om några dagar. Jag ser till att du får skjuts, nånstans 

att bo.” 

Rust: ”Ja, jag hittar på nåt.” 

Marty: ”Det är redan klart. Hördu. Jag tog med nåt (Marty lämnar över ett paket).” 

Rust: ”Ska vi förlova oss?” 

Marty: ”Om vi skulle förlova oss, så hade jag skaffat en finare rosett.”  

Rust: (I paketet ligger ett cigarettpaket – Camel). ”Kom du ihåg?” 

Marty: ”Ja.” 

Rust: ”Ska vi går bort från det här taket?” 

Marty: ”Bra idé.” 

Rust: ”Ja, jag kan skuffa två hjul själv.”  

                                                 
457 Se bilaga: Bilderna 41 och 50. 
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Marty: ”Jag borde låta dig riva ut dina stygn. Sluta. Känns det bättre? Du är före mig (Med 

anspelning på att Rust sitter i rullstolen framför Marty).” 

Rust: ”Jag borde inte ens vara här, Marty.  

Marty: ”Jag tror att ’Nej, för fan’ är rätt svar på det.” 

Rust: ”Nej, jag menar inte så. (Rust verkar tagen) Det är nåt annat. 

Marty: ”Vad är så… Prata med mig, Rust.” 

Rust (Med stor ansträngning): ”Det fanns ett ögonblick… Jag vet att när jag var nere i mörkret 

att nåt… Vad jag än hade blivit, inte ens vid medvetande, fanns det en svag medvetenhet i 

mörkret… Jag kunde känna hur jag gled undan. Och under mörkret, fanns ett annat mörker, ett 

djupare, värme. Som en substans. Jag kunde känna. Och jag visste… Jag visste att min dotter 

väntade på mig där. Så tydligt… Jag kunde känna henne. Jag kunde känna dem. Jag kunde ana 

min pappa där också. Det var som om jag var en del av allting som jag nånsin älskat. Och vi alla, 

alla tre, bara gled ner. Och allt jag hade behövt göra var att släppa taget. Och jag gjorde det. Jag 

sa: ’Mörker, ja!’. Och jag försvann. Men jag kunde ändå känna hennes kärlek där. Ännu mer än 

förut. Ingenting… Inget annat än den kärleken (Gråter… Marty sträcker försiktigt ut en hand 

mot Rust axel). Och sen vaknade jag.” 

Marty: ”Hördu. Sa du inte en gång, vid middagen, att förut, kanske… att du brukade… Att du 

brukade hitta på historier om stjärnorna?” 

Rust: ”Jo, det gjorde jag i Alaska under natthimlen.” 

Marty: ”Ja. Du brukade ligga där och titta upp. Ja. På stjärnorna.” 

Rust: ”Jag såg inte på tv förrän jag var 17 år, så det fanns inte så mycket att göra där, förutom att 

gå omkring, utforska.” 

Marty: ”Och… Och titta på stjärnorna och hitta på historier. Vilka historier?” 

Rust: ”Jag har varit uppe i det där rummet och tittat ut genom fönstren varje natt här. Och 

tänkt… det är bara en historia. Den äldsta (Rust tittar uppåt).” 

Marty: ”Vilken är den?” 

Rust: ”Ljuset mot mörkret.” 

Marty: ”Ja, jag vet att vi inte är i Alaska, men det verkar som om mörkret har vunnit mycket mer 

mark (tittar på himlen).” 

Rust: ”Ja. Det har du rätt i. (Marty reser sig och tar tag i rullstolen) Hördu.” 

Marty: ”Ja, vad då?” 

Rust: ”Kan du visa mig till den där bilen? Jag har tillbringat tillräckligt med tid på sjukhus 

(Reser sig upp ur rullstolen).” 

Marty (Tar tag om Rust som knappt kan gå själv): ”Jisses. Vet du vad? Jag borde protestera, 

men det verkar som om du är odödlig. Vill du gå tillbaka och hämta dina kläder eller nåt?” 

Rust: ”Nej. Jag behöver inget jag lämnade där. (Tystnad) Du ser det på fel sätt, det där med 

himlen.” 

Marty: ”Hur så?” 

Rust: ”En gång fanns bara mörker. Jag vet nu att ljuset vinner.”  

De stapplar vidare, Marty skrattar. Kameran rör sig uppåt, mot himlen. Det blir svart. 

 

Rust tycks ha skådat ljuset – kanhända i kristen anda. Det sker genom en sorts nära döden-upplevelse 

(NDU). I sig är det inget konstigt med den typen av upplevelser. De är omvittnade i alla tider, i de 

flesta kulturer och av människor i olika åldrar.458 Konklusionerna som följer skiljer sig dock åt. Å ena 

sidan har vi de som uppfattar upplevelsen som ett bevis på att det finns liv efter döden. Något Harris 

problematiserar, eftersom det tenderar att skapa dubiösa berättelser med ytterst tveksamt innehåll som 

inte håller för vetenskapliga granskningar.459 Å andra sidan finns det de som uppfattar det hela som en 

kemisk föreställning som på många vis kan likna de storartade och existentiellt omvälvande 

upplevelser som kan erhållas via biologiskt aktiva substanser.460 Rimligen borde Rust utifrån det 

karaktärskomplex vi lärt känna vid det här laget möjligen valt att stanna vid den sistnämnda 

                                                 
458 Blackmore (2000), sid 179. 
459 Harris (2016), sid 173-188. 
460 Blackmore (2000), sid 178; Harris (2016), sid 188-200. 
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ståndpunkten och antagit att det han upplevt var resultatet av ett extraordinärt neurokemiskt tillstånd. 

Den utläggning tittaren däremot nu får sig till livs skulle antagligen passa alldeles utmärkt under ett av 

predikant Theriots väckelsemöten.461 Den kritiska frågan blir: Mötte verkligen Rust sin dotter – eller 

kändes det bara så? Gick Jesus på vattnet – eller kändes det bara så? Finns det ett separat jag med fri 

vilja – eller känns det bara så? Den här typen av frågor sätter fingret på en öm punkt och den dikotomi 

som kan finnas mellan ”hur det känns i mig” och hur något verkligen uppträder eller förekommer.462   

 

Ur ett förstapersonsperspektiv hamnar naturligtvis den subjektiva upplevelsen i centrum. Och känslan 

är sammanvävd med ett sorts personligt sanningsanspråk. Rust mötte sin dotter, och det var sant för 

honom. Samtidigt finns ändå en viss måttfullhet i vad Rust säger: ”Det var som om jag var en del av 

allting som jag nånsin älskat.” Och som om är nu förstås inte riktigt detsamma som: jag är. Onekligen 

kan man här möjligen erinra sig upplevelselikheten med hur vi uppfattar exempelvis magikern Joe 

Laberos övertygande och illustra trick. Vi ser med egna ögon hur han trollar bort någon ur en låda, 

eller viker ihop hundralappar som sedan vecklas ut till femhundrakronors-sedlar.463 Känslan och 

upplevelseintensiteten går knappast att ta miste på. Ändå vet de flesta av oss att det finns något djupt 

bedrägligt över tilldragelsen, hur övertygande det hela än verkar. Som om det fanns två perspektiv: Å 

ena sidan hur saker till synes och känslomässigt upplevs och uppfattas, och å andra sidan en helt annan 

orsakskedja, dold för vår varseblivning och bedömningsförmåga.464   

    Ur ett tredjepersonperspektiv blir det hela orimligt. Dottern är död sedan länge. Liksom fadern. Men 

nära döden-upplevelser, inte minst i samband med livshotande tillstånd och en hjärna som moduleras 

av olika kemiska påslag, kan ge förhanden dessa typer av upplevelser och fantastiska berättelser. 

Frågan man kan ställa sig, som Blackmore gör ur memetisk synvinkel, är varför just denna typ av 

historier (memer) gör sådan succé? Som kulturyttring förökar de sig tämligen framgångsrikt, även i 

vår tid.465 Och True Detective 1 bidrar här till att reproducera NDU-memen.  

    Memer, menar Blackmore, behöver inte vara sanna för att frodas, men fyller de exempelvis en typ 

av terapeutisk funktion, som i relation till rädslan för döden och meningen med livet, ligger de bra till 

för att bli kopierade, förfinade och spridda, inom ramen för nära döden-upplevelser som ju onekligen 

existerar som faktum, även om vissa av slutsatserna kring dessa fenomens innebörd inte nödvändigtvis 

håller streck.466  

    Blackmore framhåller också nära döden-upplevelsens status-lockande implikation, dess humanitära 

och moralkapitalistiska sida. Den spelar så att säga under täcket med vår allas vilja att framstå som 

goda, kärleksfulla altruister.467 För uppfattningen om att nära döden-upplevelser gör oss till bättre och 

                                                 
461 Väckelsemötet avhandlas under avsnitt 9.3.1 Väckelsemötet. 
462 Jfr Metzinger (2010), sid 130. 
463 På Youtube finns flera av Joe Laberos trick att beskåda, bland annat detta med sedelvikningen.  
464 Jfr Wegner (2002), sid 26-28.  
465 Blackmore (2000), sid 180.  
466 Blackmore (2000), sid 180. 
467 Blackmore (2000), sid 162-174. 
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större människor är en oerhört allmänt spridd föreställning (mem) och den ställer dess bärare i en 

fagrare och bättre dager.468  

    Med Blackmores resonemang i åtanke slås man av att Rusts moralkapital och trovärdighet åtskilligt 

förstärks genom hans NDU på slutet av serien, vilket gör det svårare att avfärda honom. Rust är ju nu 

en bärare av NDU-memen, och det är bra människor, fina människor. Det är folk som mött döden, och 

som transformerats.469 Således får NDU i det här fallen en viss intrikat touch och effekt som det inte är 

helt och hållet säkert att det fanns en tydlig avsikt bakom. Likväl fungerar det. 

    Här framkommer vidare också några detaljer om Rusts uppväxt som bidrar till förståelsen av hans 

karaktärskomplex. Ingen tv! Bara en sådan sak.470 Och mäktiga stjärnhimlar utan ljus och 

ljudföroreningar. Det är saker det är tänkt att tittaren ska kunna tillfoga sin karaktärs-journal över Rust.  

    Här framkommer också att Rust mer eller mindre kommit tillbaka från de döda. En återuppståndelse 

bevittnas. Och bilden av Rust när han stödd på Marty stapplar iväg från sjukhuset, och lämnar allt han 

äger och har bakom sig, är en travesti över mängder av bilder på den lidande Jesus, klädd i vitt, och 

med skjortan på sniskan så att en stor del av bringan blottas, utmärglad och tärd, nertagen från korset, 

på väg bort. Den messianska aspekten är direkt ofrånkomlig.471 Liksom kopplingen till en österländsk 

kontext där individens personliga bindningar och ambitioner upplösts.472 Som hos den kinesiske zen-

mästaren Kaku-an Shi-en (Kyozan) och den sista illustrationen i De tio bilderna av koherden. Där 

herdens halmtäckta hydda är stängd och han utan större väsen om sig och sitt liv tar sin kalebass 

(sinnebild för tomheten) till torget, och ”stödd på sin stav återvänder hem. Han gör sällskap med 

vindrinkare och slaktare – han och de är alla omvända till buddhor.”473 Det slutliga tillståndet av 

anonym tillvaro har inträtt. 

 

 

Messias har återuppstått? Ur True Detective 1: E8: 50:37 

                                                 
468 Blackmore (2000), sid 181. 
469 Blackmore (2000), sid 181. 
470 I Campbells mytologiska persongalleri växer exempelvis utvalda barn och blivande hjältar upp bland djur. I vår tid skrivs 

det unika kanske bättre fram genom att låta barn växa upp utan mobiltelefon eller dator. Jfr Campbell (2011), sid 331. 
471 Se även bilaga: Bild 15. 
472 Campbell (2011), sid 232. 
473 Jfr Lagerkvist (1980), sid 98-99; Campbell (2011), sid 232. 
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10. Avslutande diskussion 

10.1 Inledning 

Föreliggande religionsvetenskapliga studie avhandlar den existentiella dimensionen av människan och 

hennes belägenhet som troende, tvivlande, grubblande eller vetande varelse.     Studiens utgångspunkt 

är förtrollande ateism i den populära, omdiskuterade och kritikerrosade tv-serien True Detective 1 – 

med särskilt fokus på en av seriens karismatiska huvudkaraktärer och dennes sammansatta, ateistiska 

och andliga hållning.  

    Tre frågeställningar har stått i centrum:  

 

1) Vilka olika livssynspositioneringar och tematiker av existentiell livsåskådningskaraktär är 

utmärkande för karaktären Rust? 

2) Hur kan dessa närmare beskrivas och förstås på ett övergripande plan?  

3) I vilken utsträckning har Rust lösgjort sig från en äldre form av ateism, till förmån för en 

senmodern och mindre polariserande variant?  

Den första forskningsfrågan fokuserar i analysdelen de dialoger och monologer som reflekterar den 

existentiella dimension studien undersöker. I centrum står här Rust och dennes hållning, handlingar 

och tal. I den andra forskningsfrågan har den analytiska blicken haft som mål att mejsla fram djupare 

makrostrukturer och hur konturer av tematiker både kan urskiljas och förstås, utifrån tidigare forskning 

och studiens teoretiska kontext. Då dessa frågor griper in i varandra kommer de att diskuteras 

tillsammans i avsnittet härnäst. 

    Den tredje frågeställningen, som inte avhandlats på samma sätt som de två första inom ramen för 

analysdelen, rymmer en fråga av en något mer filosofisk karaktär – och som adresserar hela den 

religionsvetenskapliga debatten om ateism och nyateism och ny nyateism. Den frågeställningen 

kommer därför behandlas under en egen rubrik i avsnitt 10.3.       

 

10.2 Hållning och handlingar, teman och tal – exempel på kategorier 

I det empiriska materialet tonar konturer fram som uppenbarar både livsåskådningspositioner, 

signifikanta teman och tillhörande artikulationer och praktiker. Studien ger ur ett makroperspektiv – 

med anknytning till den existentiella dimensionen i allmänhet, och förtrollande ateism i synnerhet – 

relief åt fyra betydande kategorier och mönster, vad beträffar hållning och handlingar, teman och tal. 

Fortsättningsvis benämns dessa 4 olika kategorier – var och en för sig – som kategorier. Något 

schematiserat har även dessa kategorier (här i den avslutande diskussionen) namngetts, av pedagogiska 

skäl. För att läsaren något enklare ska kunna associera kategorierna med de föreställningar, 

tankefigurer och förhållningssätt de i någon mening förkroppsligar.474   

                                                 
474 Det bör påpekas att koncipieringar och konstruktioner av det här slaget är sociala produkter. De profiler som här 

avhandlas – med tanke på deras flytande signifikans – bör ses som en sorts betydande siluetter som gör det möjligt att 
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Scientisten: Den galne vetenskapsmannen är en närmast mytologisk figur inom populärkulturen sedan 

Frankensteins dagar. Här utgörs den företrädesvis av en betydligt mer modest position, som förvisso 

figurerar drastiskt i linje med Prometeus-arvet, men helt och hållet fungerar utmanande på ett 

intellektuellt plan – och präglas av en scientistisk och naturvetenskaplig, ateistisk hållning.475 Rust 

tänker sig det mänskliga medvetandet som ett tragiskt felsteg i evolutionen. Det gör oss självmedvetna 

– och med det följer också smärta, förtvivlan och förvirring, där tidigare det inte fanns något lidande 

alls. Samtidigt attackerar han religionen som han menar döljer sanningen – och ägnar sig åt att berätta 

historier som går emot alla universums lagar.476  

 

 Zenbuddisten: Den orientaliske munken finns som gestalt inkarnerad inom populärkulturen, men 

existerar förstås också som en återkommande gestalt i en äldre österländsk social och mytologisk 

kontext. Närvaron av gåtfylla och kringströvande anonymiteter är en gammal historia och med 

östifieringen av väst reinkarnerar den idag i både film, litteratur och tv-serier på en global marknad.477 

Här finner vi den som en filosofisk och andlig position med inslag av zenbuddhism och (neo-

)advaita.478 Rust lever enkelt och asketiskt. Han mediterar och kontemplerar över självutslocknandet 

och tänker sig att människan lever under illusionen av att hon har ett jag: Upplevelser och emotioner 

som ger en känslan av att vi alla är någon – fast ”vi i själva verket är ingen.”479   

 

Terapeuten: De sista hundra åren har den västerländska kulturen – hand i hand med stora sociala 

omvälvningar – präglats av en övergripande freudiansk matris och en accelererande psykologisering 

av människan.480 En terapeutisk diskurs har vuxit fram – och hur vi beskriver, diskuterar och försöker 

hantera våra egna och andras liv och tillkortakommanden konstitueras av denna mall.481 Det 

terapeutiska dispositivet framstår ur en funktionell religionsdefinition onekligen som västvärldens nya 

och legitima skapelseberättelse.   

    Denna utveckling kan inte bara spåras i populärkulturen idag – den har även i hög grad densamma 

att tacka för sin framväxt. Långt innan Oprah Winfrey, Dr Phil och tv-serien om den biktande 

terapiklienten och gangstern Tony Sopranos (gestaltad av James Gandolfini), finner vi den exponerad 

                                                                                                                                                         
diskutera studiens frågeställningar. Det är konturer – med allt vad det innebär - som tar konstitutiv gestalt i relation till 

studiens övergripande syfte och frågeställningar.   
475 Konturer av kategori 1 återfinns i avsnitten 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.5, 9.3.1 - 9.3.3, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.8, 9.4.2, 9.5.2 - 9.5.3,  

9.6.2, 9.6.3, 9.7.1 (17 avsnitt). 
476 Se t ex analysavsnitt 9.1.2 Illusionen av ett jag (E1: 13:38) och 9.3.1 Väckelsemötet (E3: 02:08). Jfr Metzinger (2010), sid 

199; Blackmore (2014, sid 188; Harris (2016), sid 39, 95. 
477 Iwamura (2005), sid 25-43; Campbell (2011), sid 232. 
478 Konturer av kategori 2 återfinns i avsnitten 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.4, 9.2.5, 9.3.1 - 9.3.3, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.8, 9.5.2, 

9.6.2 (14 avsnitt). 
479 9.1.2 Illusionen av ett jag (E1: 13:38). 
480 Här avses Freuds inflytande på kulturen i vidare mening.   
481 Illouz (2008), sid 35-57. Blackmore skulle kalla en sådan diskurs ett memplex. Foucault och Agamben kallar det ett 

dispositiv. Se även kapitel 7.6. 
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redan hos Hitchcock och i exempelvis dennes film Trollbunden (1945) med Hollywood-stjärnorna 

Gregory Peck och Ingrid Bergman.482 

    I fallet True Detective 1 finner vi denna process och position karakteriserad av Rusts 

självreflexivitet.483 Även om Rust möjligen inte utmärks av en kvasi-intim önskan att vilja 

språkliggöra allt, så är det i varje fall så han synliggörs för tittaren, i och med alla långa utläggningar 

han har.484 Den terapeutiska diskursen utmärks av dess möjlighet att skapa mening ur lidande – och 

Rust håller uppenbart taktpinnen i dessa samtal. Initialt i serien analyserar han också brottsplatsen i 

vad som kan sägas vara betecknande för en psykologiserande diskurs. 

 

Messiasgestalten: Den fjärde kategorin beskriver en position med markant messianska förtecken.485 

Den ska emellertid inte förstås som en typiskt kristen position. Det handlar inte om en otvetydig Jesus-

gestalt. Det handlar snarare om en frälsare och hjälte ”där berättarstruktur och tematik har ett lätt 

igenkännbart kristologiskt mönster (…).”486  

    Grunddragen i den västerländska kulturens konstituerande myter är ofta kopplade till bibliska 

berättelser. Messiasgestalten frodas i populärkulturen och vi finner frälsaren som befriare i en både 

jordisk och – ibland – himmelsk mening. Här kan man urskilja å ena sidan lågkristologiskt färgade 

messiasporträtt – som ställs i kontrast mot en högkristologisk och snarast överjordisk frälsargestalt. 

Det förra präglas av en jordnära vardaglighet. Medan det senare utmärker sig för en våldsam och 

tuffare framtoning. Med Fiskes anomalistiske hjälte i åtanke utgör Rust här ett exempel på en karaktär 

som gränslar båda ytterligheterna. Han bär på en våldsam och farlig kraft, men framställs också som 

en reflekterande, asketisk och relativt enkel person med små behov (se även bilagan).    

 

Begreppsmässigt finns mellan dessa kategoriseringar konflikter och högst tänkbara 

motsatsförhållanden. Det är möjligt att i någon mening begrunda deras binära karaktär i relation till 

varandra – och därigenom också komma till insikt om den anomalistiska potential dessa kategorier i 

sin komplementära och sammansmälta form utgör.487 Det är just det som gör Rust till så mytiskt 

mäktig. Han hämtar – för att tala med Fiske – styrka från olika sidor av delvis polariserade strukturer, 

överbryggar motsägelserna och förkroppsligar ett sätt att leva och hantera både det naturvetenskapliga 

tredjepersonsperspektivet och jagets upplevelseförmåga och subjektivitet, vilket även inkluderar 

                                                 
482 Jfr avsnitt 9.3.7 Dåliga män (E3: 44:28). 
483 Konturer av kategori 3 återfinns i avsnitten 9.1.1, 9.2.1 - 9.2.3, 9.2.5, 9.3.1 - 9.3.8, 9.4.1, 9.4.2, 9.5.2, 9.6.1 - 9.6.3, 9.8.1 

(20 avsnitt). 
484 Vill man åse ett exempel på en detektiv-serie där inte huvudkaraktären är fast i den kvasi-intimisering som är så typisk för 

genren idag kan man titta på den brittiska detektiv-serien Foyle´s War (en detektiv gestaltad av Michael Kitchen).   
485 Konturer av kategori 4 återfinns i avsnitten 9.1.2, 9.1.3, 9.2.2, 9.2.4, 9.3.3 – 9.3.6, 9.3.8, 9.4.1, 9.5.1, 9.5.3, 9.6.1 – 9.6.5, 

9.7.1, 9.8.2, 9.8.3 (21 avsnitt). 
486 Axelson (2005), sid 225. Se även Campbell (2011). 
487 Detta diskuteras och förklaras även i avsnitt 2.1 och 7.6 (Anomalistisk kategori). 
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extraordinära medvetandetillstånd och simpel vardaglighet, extroverta och introverta kvaliteter, inre 

och yttre verkligheter.488        

    Han omfattar också förmågan att både tala om Gud – och förneka dennes existens. Därtill äger han 

även en fallenhet att få djup kontakt med människor – men också oförmågan att permanenta den. Han 

bär inom sig både barndomens stjärnhimlar i Alaska489 och det exploaterade Louisianas kustlinje. Han 

är nyktrare än de flesta, men också stundom berusad eller drogad. Han är gränsguden, som kommer 

och går – och ingen vet riktigt varifrån. Han är helgonet som når in i folks hjärta, och samtidigt 

syndaren som har sex med sin kollegas fru. Han är en dålig man – men också en ängel vars vingar ger 

de svaga skydd.490  

 

Kategorierna skymtar stundom fram på egen hand i olika scener, men ofta dyker de upp 

sammanflätade med någon annan – inte sällan flankerade av ytterligare en tredje eller fjärde kategoris 

kontur. När Rust tänker sig att människan sjåar under illusionen av att vi har ett jag, fast vi i själva 

verket är ingen, smälter exempelvis konturerna av både scientisten och zenbuddisten samman i en 

gemensam siluett.491 Och strax innan, i samma scen, har Rust förklarat att han med hjälp av korset – i 

någon mening här underställd just den kristna tankematris Onfray begrundar492 – kontemplerar över 

Jesus och möjligheten att gå med på sitt eget utslocknande.493 Plötsligt flyter således här i någon 

mening zenbuddistens jag-upplösande praktik ihop med den kristologiska koppling som trots allt 

existerar i relation till Rusts messianska sida.494 En sida som för övrigt ges relief genom att smälta 

samman de gestaltningar Axelson diskuterar var och en för sig i sitt dialektiska resonemang om både 

den lågkristologiska (timliga, mjuka och jordnära) och högkristologiska (farliga, våldsamma och 

straffande) messias-gestalten.495       

    Även karaktärens så typiskt reflexiva position, som Ziehe skulle uppmärksamma som 

subjektiveringstendens, ger vid upprepade tillfällen den terapetiska diskursen a la Illouz kontur i 

samma scen, både när Rust – onekligen medveten om sin egen begränsade kapacitet för mingel – 

förklarar att han är dålig på fester.496 Eller som i slutet på scenen, då det implicit blir tydliggjort att 

Rust aldrig skulle komma på tanken att börja prata om jag-upplösning och människans biologiska 

programmering på en familjemiddag. Rust ger här således den självreflekterande individen i det 

senmoderna och relationsproducerande, kapitalistiska prestationssamhället ett ansikte. Han svarar med 

Koivunen i åtanke an mot dess nya strukturella känslomässighet och framstår också – en stor del av 

                                                 
488 Jfr Fiske (2003), sid 172. 
489 ”Ödets utvalda barn” – för att tala med Campbell – har ofta en särskild bakgrund. Jfr Campbell (2011), sid 317-324. 
490 Se t ex E1: 02:20, E3: 28:50, E6: 42:50 och E3: 44:28.   
491 Jfr 9.1.2 Illusionen av ett jag (E1: 13:38). 
492 Onfray (2006), sid 63-68. 
493 Rust avser här Jesus bävan i Getsemane över vad som komma skall. Jfr Nya testamentet. Markus 14:32-52. 
494 Kan vi acceptera vårt eget jags utslocknande? I någon mening är det en fråga som även neurovetenskapen ställer oss inför 

idag, när den blottlägger brister och eufemismer i vår urgamla syn på jaget - som präglats av vår egen biologis begränsning 

att åse självet. Jfr Metzinger (2004), sid 631-633; (2009), sid 199; (2015). 
495 Jfr Axelson (2005), sid 223-230. 
496 Rust reflexiva hållning och självmedvetenhet återkommer under seriens gång. Jfr 9.2.2 Att veta vem man är (E2: 10:40). 
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serien igenom – som betydligt mer självmedveten än exempelvis sin mindre modernt reflekterande 

kollega.497 Marty som representant för en mindre artikulerad känslosamhet konstaterar å sin sida torrt 

att ”det fanns en tid då män inte gav luft åt skitprat och dränkte världen med det.”498   

 

10.3 Ateism eller nyateism eller ny nyateism – eller ingetdera?  

Studiens tredje frågeställning som handlar om i vilken utsträckning Rust lösgjort sig från en äldre form 

av ateism, till förmån för en senmodern och möjligen mindre polariserande variant, får delvis sitt svar i 

resonemanget ovan om den anomalistiske hjälten som förmår gränsla livets dubbelhet och liksom 

hämta kraft ur motsatta källor eller konkurrerande kategorier.499 Rust som karaktärskomplex utmärker 

sig genom sitt anomalistiska väsen och avlägsnar sig från en snäv och stelt akademisk 

konceptualisering av tillvaron. Det är som bärare och i någon mening sagesman för alla dessa 

kategorier – eller kulturer om man så vill, för att tala med Charles Percy Snow – Rust framstår som en 

sorts företrädare och kanske rentav tidig innehavare av vad man skulle kunna kalla en senmodern 

förtrollande ateism. En position som upphäver stridslinjen mellan natur- och kulturvetenskaper500 och 

utan beröringsskräck inkluderar den hissnande kunskapsutveckling naturvetenskapen tillhandahåller. 

Samtidigt som subjektet – med dessa vidgade vyer i bagaget – i allt större utsträckning själv ges 

möjlighet att undersöka extraordinära medvetandetillstånd och experimentera med olika sidor av sig 

själv och de tolknings– och möjlighetsrum som idag står till förfogande.501  

    Serien avspeglar – i synnerhet genom karaktären Rust – både starka ateistiska och scientistiska 

strömningar i vår tid, präglade av både naturvetenskap men också ett – till vissa delar – österländskt 

synsätt bortom den judisk-kristna traditionens epistem,502 hand i hand med ett semi-sekulärt och 

terapeutiskt trevande efter reflexivitet, mening och en större sakral och kanske rentav metafysisk 

öppning, beroende på hur slutet av serien tolkas. Det är framför allt de två möjligen kontra-indicerande 

scenerna i den avslutande episoden (9.8.1 och 9.8.3) som till viss del utmanar den bild av Rust som en 

ateismens och naturalismens mer entydige förkunnare som studien till viss del för övrigt tecknar.503 

Samtidigt är det just detta som också gör honom till den senmoderna förtrollande ateismens apostel för 

2000-talet. En kulturellt sett intrikat prototyp och nyskapande messiasgestalt som lösgör sig från de 

                                                 
497 Jfr Koivunen (2008), sid 193. 
498 Anm. Min översättning. Den svenska textningen utgörs här av en närmast politiskt korrekt men olyckligt missvisande 

eufemism: ”Det fanns en tid då män inte talade om sig själva för alla.”  (E2: 05:42). 
499 Jfr Fiske (2003), sid155-172. 
500 Jfr Snow (2012). Konflikten återspeglas utmärkt – rent av bokstavligen - i ett avsnitt av Filosofiska rummet (2013b), där 

olika akademiska perspektiv krockar med varandra. En variant på samma tema, men med andra kombattanter, återfinns i en 

debatt om scientism i Filosofiska rummet (2016).   
501 Jfr Saler (2006); Metzinger (2010); Blackmore (2011); Harris (2016). 
502 Det finns ett självupptaget och stundom oreflekterat västerländskt maktperspektiv och tänkande som helt kretsar (kritiskt) 

kring hur världen västifierats. Detta tänkande – som har sina absoluta poänger – missar ofta på vilket sätt väst faktiskt under 

lång tid östifieras. Possamai (2009), sid 125-138.   
503 Just denna typ av tvetydig eller mångbottnad flerstämmighet – vad beträffar narrativ eller tolkningsmöjlighet - är något 

som inte alls är ovanligt förekommande inom den klassiska litteraturen och därtill snarast utmärker de delar av den 

senmoderna tv-industrins produkter, vars prakt och försåtliga fägring särskilt har för avsikt att fresta den välutbildade 

medelklassens preferenser (helst utan att de själva riktigt åser det affärsmässiga mönstret som styr alltihop i bakgrunden). Jfr 

Gripsrud (2011), sid 261-262, 398-404; Lindgren (2005), sid 14, 33.   
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gränsdragningar av traditionell och akademisk karaktär som länge snärjt kulturen, i å ena sidan ett 

ontologiskt fasthållande av förlegade religiösa doktriner, och i å andra sidan den förstelnade 

upplysningstraditionens kristendomsbundna ateism.504  

 

Helt oproblematiskt bör man nu emellertid inte låta sig förtrollas rakt igenom av en sådan här på 

pappret förtjusande hypotes – om en nyare möjlig syntes. Vad som teoretiskt sett kan verka möjligt – 

och via skenbilder elegant kan simuleras genom en populärkulturell fiktiv karaktär – kan inbegripa 

flera empiriska komplikationer.505 Som antytts tidigare (Avsnitt 5.2 Ateism, sekularisering och 

religionens återkomst) är det frestande att i exempelviset ljuset av modernitetens auktoritetsuppror åse 

antingen-eller-tänkandets fall som en svindlande och storslagen seger för både-och-tänkandet och 

vidsynthetens fullbordan. Likväl kan det vara allt för tidigt att ropa hej och tillskriva den senmoderna 

simultanförmågan hos postmoderna människor att hysa samtidiga uppfattningar som tecken på att 

himmelriket är nära, även om nu denna anomalistiskt besläktade förmåga som jag också nyligen 

diskuterat i föregående avsnitt är vad som ofta gör hjältar och hjältinnor till just hjältar och hjältinnor. 

I sagans värld tvingas de gränsla livets dubbelhet och upptäcka större rymder, både i sig själva och i 

världen utanför. Däremot kan man bortom sagoböckerna undra om denna hållning och 

strukturupplösning – idag närmast kulturellt institutionaliserad och marknadsekonomiskt välsignad – 

kan leda till något annan än en sorts schizofren kollaps, där man – för att tala med Han, Illouz, Rosa 

och Johannisson – gapar efter allt till ljudet av övermåttans positiva trumpeter, men slutligen med 

både-och-samhällets avsaknad av bärande väggar faller samman, utbränd och deprimerad – och 

alienerad ställs inför senmodernitetens tragedi: Att fångad i en situativ tillvaro upptäcka att det är 

alltmer moraliskt och etiskt likgiltigt vad man är, tror sig vara eller vill bli.506 Bortom sagan och myten 

riskerar nämligen den radikaliserade modernitetens strävan efter den närmast gudomliga anomalistiska 

positionen förvandla verklighetens prinsar och prinsessor till utbrända, hjälplösa och deprimerade 

anomiker: Simultanförmågan och samtidighetens kanske mindre smickrande men likväl reella ansikte. 

Avläsbart i någon mening även i statistik från försäkringskassan och i diagnosrekorden.507    

 

Sammanfattningsvis, och bortsett ovannämnda betydande implikationer, intar Rust som teoretisk 

konstruktion egentligen varken en rent ateistisk, nyateistisk eller ny nyateistisk position (akademiskt 

betraktat). I fråga om tankegods – med spår även av det förflutna – återfinns snarare ett brett register 

av positioneringar, konsoliderade i både serien i stort och vad beträffar karaktärens hållning och 

karakteristiska respons på olika situationer. Den (1) klassiska antiklerikala ateismens flerhundraåriga 

                                                 
504 Jfr Partridge (2005); Balangdhara (2005); Craig (2005); Onfray (2006, 2007); Saler (2006); Gray (2007); Silverstone 

(2007); Thalén (2013, 2017); Thurfjell (2015). 
505 Problematik som berör pseudohändelser, skillnader mellan levd och medierad erfarenhet och fiktionalisering av delar av 

vår varseblivning har diskuterats tidigare. Se även Boorstin (1968); Baudrillard (1988); Ziehe (1992); Thompson (2001); 

Twenge (2017).  
506 Jfr Johannisson (2009) sid 244-255; Han, (2013), sid 20-21; Rosa (2013), sid 92-94. 
507 Jfr Giddens (1991, 1996); Bauman (2000a), sid 5-9; Johannisson (2009), sid 244-256, Löfgren (2012); Rosa (2013), sid 

144-116; Svenaenus (2013), Gustafson (2016); Gunther (2017). 
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kritik av religionens maktanspråk och samhällsinflytande ges relief i några bemärkta scener, liksom en 

sekulär och sociologiskt inspirerad analys av både religion och dess stundom – särskilt i vissa delar av 

serien – arma utövare.508 I detta ryms både Bertrand Russell och Ingemar Hedenius, men också Karl 

Marx, Max Weber och Émile Durkheim.509  

    Det (2) nyateistiska anslaget – som enligt Martinson utmärker sig för en teologiskt illiterat och 

högljudd beskäftighet – träder också fram i en viss tidstypisk dräkt.510 Rust kritiserar verkligen häftigt 

religionen och raljerar den nitiskt.511  Samtidigt tycks han ändå inte särskilt intresserad av att besegra 

teologerna på deras egen hemmabana. Frågan om Guds existens eller Jesus mirakler står inte i 

fokus.512 Rust ger istället röst åt en naturvetenskaplig position och ett kunskapsfält vars landvinningar 

ställer besvärliga frågor om hjärnan, jaget, viljan, medvetandet och självupplevelsen som en sorts 

kontrollerad hallucination.513 Det sker också parallellt med att Rust inte alls fokuserar på Jesus 

underverk utan istället kreativt använder bilden av Getsemane och Jesus för att kontemplera över 

jagets utslocknande och allt som hör därtill: Kan man leva med tanken på att inte finnas till? Att jag-

upplevelsen har ett slut. Och kommer jag att sakna mig själv när jag är död?  

    Här blir det således möjligt att urskilja drag hos Rust av en något mer modulerad och (3) ny 

nyateism som – i likhet med den sene Harris – brottas med existentiella och teologiskt viktiga frågor 

och problem. En ateism som vill vara existentiellt relevant.514 Men nedsänkt i populärkulturen och 

laddad med den frihet som kan tillkomma en fiktiv karaktär under åtta timmeslånga avsnitt, åser vi 

med Ziehes allegoriserings-begrepp i åtanke Rust ändå röra sig mer tvångslöst och reviröverskridande 

över större tankerymder än dessa tre omnämnda varianter av akademisk ateism. Samtidigt som han 

som sprungen ur en scientists våta dröm avfärdar religion, rigida doktriner och teologiskt 

kategoriserande med samma frenesi som han bejakar en mer omstörtande och vitalt 

gränsöverskridande andlighet och ett personligt färgat sökande. I vilket han knappast skulle få med 

Harris på att använda korset som föremål för kontemplation över jagets utslocknande. Något möjligen 

de Botton skulle acceptera, inte minst med tanke på hur hans perspektiv och resonemang i boken 

Religion för ateister är djupt försänkta i den terapeutiska diskursens logik: Att fokusera mer på 

helandet än att eventuellt fundera över hur lidande genereras strukturellt. Vilket skiljer honom från 

Onfray – som menar att ateismens problem är att den är kristen till sin natur: Värdena, 

föreställningarna och de grundläggande berättelserna är desamma.515 Något som sedan onekligen 

                                                 
508 Intressanta scener att begrunda i sammanhanget är exempelvis väckelsemötet (E3: 02:08), ett samtal med den mördade 

kvinnans mor (E2: 03:05) och Rust intrikata samtal med den framgångsrike men minst sagt lömske pastor Tuttle (E6: 35:46). 
509 Martinson nämner i relation till denna äldre form av ateism och religionskritik även namn som Hume, Voltaire, d´Holbach 

och Feuerbach. Jfr Martinson (2017), sid 7-8, 13. 
510 Jfr Martinson (2017), sid 13-14.  
511 De i studien analyserade avsnitten 9.3.2 Väckelsemötet (E3: 02:08) och 9.3.2 Mig, mig… jag (E3: 11:51) exemplifierar 

här och var en retoriskt slagfärdig och skränigare form av kritik som den Martinson finner osofistikerad.    
512 Thalén menar att existensfrågan (ang. Gud) allt mer förlorar sin vikt i vår tid. Jfr Thalén (2017).  
513 Denna position – som inte i sig fokuserar på mirakler eller magiska krafter – skiljer sig från exempelvis Hitchens och 

denne religionskritik som fokuserar mer på raljanta redogörelser av religiös retorik och praktik. Se Hitchens (2013).     
514 Jfr Kitcher (2014), sid 115-116; Martinson (2016), sid 36; Thalén (2017). 
515 Onfray (2006), sid 67-70, 255-258. 
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frapperar den som börjar syna den terapeutiska diskursen i sömmarna och dess (identitetsskapande) 

fokus på offret och lidandet (Jesus på korset). Eller som en cartesianskt inspirerad sammanfattning 

skulle kunna lyda: Jag är ett kränkt offer, alltså finns jag. En vansklig ontologi som riskerar orsaka lika 

mycket lidande som den är tänkt att förklara. 516         

 

Rust ger relief åt både det rationella subjektet och en scientism som tar rygg på både Blackmore, 

Metzinger och Harris naturvetenskapliga orientering, men också införlivar en form av sociologisk och 

politisk medvetenhet om religionens strukturella sida och problematiska maktanspråk – utan att för 

den skull förlora den existentiella dimensionen ur sikte.517 Den scen i serien som kanske bättre än 

någon annan genialt gestaltar denna mångbottnade stridslinje och komplexitet utspelar sig 

karakteristiskt nog i en lumpbod (Bilaga: bild 23 och 24).518 Bland bråte och spruckna ting som gjort 

sitt, möter Rust återigen den karismatiske predikanten från väckelsemötet. Förra gången var de båda 

besatta av sin egen position, helt identifierade med sin egen uppfattning.519 Sju år senare är ingen av 

dem längre lika säker på sin sak. I tystnaden, ärliga, uppriktiga och med större ödmjukhet, tycks de 

finna varandra för en mycket kort stund, omgärdade av förlegade föremål och gammalt skrot. 

Symboliskt är det genialt.520 

    Det som sker här, och på sitt sätt är djupt vackert mänskligt, handlar kanske om varken förtrollning, 

Gud eller ateism. Det handlar om – besinning. Kanske avidentifiering. I vilket fall: Rust sitter varken i 

knät på ateisten Sturmark eller vid fötterna på teologen Martinson. Öppen för extraordinära 

medvetandetillstånd och andliga upplevelser lär han fortsätta sin vandring på jorden – utan särskilt till 

övers för religionens doktriner eller obsoleta tolkningsanspråk. Sålunda som klippt och skuren att 

relatera till för de ungdomar och moderna vuxna som Thurfjell diskuterar och som i både Burén och 

Risenfors studier uttrycker en sorts dubbelhet och simultanförmåga att kunna hysa åtskilda 

ståndpunkter samtidigt.521 En mobilitet och förmåga till flexibilitet som – ur ett vidare och möjligen 

mer oroväckande perspektiv – framstår som den mest eftersträvansvärda egenskapen av alla, i en värld 

vars acceleration och utvecklingstryck ökar och där marknaden föredrar rotlösa tills vidare-människor 

– vartsomhelstare som utan något given fast tro, tanke eller position är redo att lyda, bryta upp och gå 

dit helst ett behov av deras tjänster dyker upp.522          

                                                 
516 Jfr Illouz (2008), sid 183-188; (2013), sid 98-99. 
517 Jfr Kingsepp (2012), sid 152-155. 
518 9.6.2 Nära Gud – i tystnaden (E6: 10:55). 
519 9.3.1 Väckelsemötet (E3: 02:08). 
520 Mötet i lumpboden har i sin symboliska mättnad ett viss släktskap med en scen som exempelvis den i Alf Sjöbergs Hets 

(1944), där den unge huvudpersonens klassföreståndare Widgren (Gösta Cederlund) försöker få filmens onda genius – den 

ökände läraren ”Caligula” (Stig Järrel) – att ta reson i en konflikt. Samtalet utspelar sig i ett kartrum på skolan där olika 

bilder av verkligheten förvaras. Lumpboden har här en likande funktion, men mer retoriskt radikal: Man kan tänka att det är 

positioner som teism och ateism som i det här fallet utgör de utrangerade antikviteterna. De båda männen sitter mitt emot 

varandra, ingenting skiljer dem åt., en dörr är öppen, och ljuset kommer in. Se bilaga, bild 23 och 24. 
521 Jfr Risenfors (2011), sid 229; Burén (2015), sid 211-214, 217-221; Thurfjell (2017), sid 114-156. 
522 Bauman (2000a) , 5-9; Rosa (2013) 114-116; Goodhart (2017). 
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Slutligen en brasklapp: Det ryktas om att karaktären Rust återkommer i en ny säsong – True Detective 

3 (säsong 1 och 2 innehöll inte alls samma karaktärer). Det betyder att alltför dubiösa prognoser inte 

kan ställas och att karaktären inte en gång för alla kan naglas fast. Som tidstypiskt fenomen är det 

däremot troligt att den här sortens anomalistiskt sammansatta karaktärer som gränslar både scientism 

och andlighet har en framtid för sig. Inte minst eftersom det globalt sett finns en viss marknad även för 

komplexare produkter som utmanar vårt intuitiva vardagstänkande och låter naturvetenskapliga 

perspektiv träda fram utan att vara klädd i den klassiske galne vetenskapsmannens vita rock.523 Den 

zenbuddhismifierade medelklassen växer också snabbt och meditation som en del av den terapeutiska 

diskurs Illouz dryftar har etablerat sig så starkt att även den som har föga uppfattning om eller övning i 

någon form av kontemplativ disciplin likväl både kan fascineras och förtjusas av dess praktik – och 

accepterar dess inverkan på det mänskliga psyket.524  

    Vi har en längre tid åsett kriminalare och detektiver med olika psykiska diagnoser eller 

svårhanterade neuroser. Att det framöver dyker upp fler mediterande hjältar med vetenskapligt 

sinnelag och en viss lågmäld andlig framtoning torde inte vara en okvalificerad gissning. Rust som 

karaktär hade i vissa avseenden troligen varit en ren entropi för ett antal decennier sedan. Men konst 

och kulturella uttryck är inte statiska och nya existerande konventioner konstitueras – liksom deras 

karaktärsbärande roller.525 Rust som profet hade för inte så länge sedan förnärmat många och skapat 

stor upprördhet. Antagligen hade få förstått vad han säger eller kanske bara klassat honom som knäpp. 

Idag uppfattas han kanske också som uppkäftig eller vrickad – men många finner det han säger både 

begripligt och tänkvärt.526  

 

10.4 Förtrollande Ateism? 

Förtrollande ateism är som uttryck för en intrikat (livs)åskådningshybrid möjligen inget rakt igenom 

nytt begrepp. Det sekulärt orienterade perspektivet hand i hand med en närmast sakral vördnad inför 

exempelvis naturen – och vår litenhet inför den – utgör ingenting förut helt okänt.527 528 Tydliga spår 

av en naturdyrkande men gudsförnekande andlighet hittar man också snabbt på närmsta bibliotek. Som 

position i kulturen finner vi den inte minst i den smala, språkligt sparsmakade och granntycktare äldre 

litteraturen och poesin – exempelvis finstämt skildrad och inslagen mellan boksidorna hos Harry 

Martinsson eller en idag närmast bortglömd romantisk naturalist som Gustav Sandgren.529 I sin 

reflekterande form skimrar idag – men nästan mot samma himlar som Sandgren drömde om – även 

                                                 
523 Galna och ondskefulla vetenskapsmän med naturvetenskaplig approach är en klassisk arketyp i populärkulturen. Dr 

Frankenstein tillhör en av de mest kända. Det är dock mer sällsynt att forskare med drastisk social konstruktivistisk hållning 

(t ex som Judith Butler) framställs som onda eller övermodiga. Onekligen ett intressant framtida forskningsämne. 
524 Jfr Illouz (2003, 2007, 2008, 2013); Thurfjell (2015), sid 157-182.  
525 Jfr Fiske (2003), sid 157-182. 
526 Tor Nørretranders gamla klassiker Märk världen kom ut i början av 1990-talet.  Den tematiserar och lyfter fram många 

nya tankar om jaget och medvetandet. Idag är en bearbetad del av boken på engelska en bestseller på Amazon. 
527 Jfr Edberg (1977, 1980, 1987); Liedman (2008); Danielsson (2015, 2016); Piltz (2017). 
528 Transcendentalister som Henry David Thoreau (Skogsliv vid Walden, 1854) såg i naturen ett andligt rum bortom religiösa 

doktriner. Rusts uppväxt under Alaskas stjärnhimlar parafraserar en sådan hållning. 
529 Se Boëthius (2004). 
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poeten, författaren och naturvetaren Helena Granström.530 Fysikern Ulf Danielsson är heller inte långt 

efter i en ödmjuk och sakral hållning inför universums skira mysterier.531 Även en populärkulturell 

ikon som Ulf Lundell höjde i början av sin karriär lyran och besjöng det jordiskt förtrollade – eller 

förtrollat jordiska.532  

    Utmärkande och centralt för denna hållning i Sverige under moderniteten har varit en alldeles 

särskild relation och kärlek till naturen.533 Dan Anderssons naturlyrik har hunnit lämna oförglömliga 

spår i tiotusentals begravningsannonser bortom bergen under 1900-talet. Bellman gav klang åt fjäril 

vingad, Wennerberg fick oss höra humlan surra gudagott och Verner von Heidenstam lät oss – i en 

inte sällan förlöjligad dikt – famla av längtan till stenarna, där barn han lekt. Således har vi här att 

göra med en del av vår kulturs självförståelse och arvegods. Som om vi inte bara hade lättare att 

relatera till insekter, klipphällar och geologiska formationer än människor – utan också var bekvämare 

med att se det heliga hellre i djurliv, gammelskogar och blånande berg än i en död kropp på ett kors 

eller som en skäggig farbror i himlen.534 

 

Det finns dock mycket tydligen tecken på att denna naturromantik med närmast religiösa förtecken är 

på väg att försvinna.535 Att skåda Gud i naturen eller se skogen som vår religion tycks succesivt 

försvinna i takt med att glesbyggden avfolkas, prestationskulturen konstituerar en ny människa och ett 

nytt tänkande – och det urbana livet blivit norm (även i våra drömmar).536 Samtidigt som vi – med 

tanke på nyss nämnda och omhuldade historia – dels tycker om att fortsätta dia denna kulturellt och 

nationellt ursvenska tankebild, och dels gärna fortsätter att hitta på nya sätt att konstruera den i det 

offentliga.537 När således teologiprofessor Carl Reinhold Bråkenhielm 2005 utropar naturen som 

svenskarnas religion, är han i princip 30 år efter sin tid.538 Det är lång tid (att ligga efter) – i senmodern 

tid.539 De midsommarstänger han begrundar, de julgranar (numera av plast) han tror vi ännu dansar 

runt och det äppelkrig som förvisso de söndagsskole-färgade Hans Alfredsson och Tage Danielsson 

                                                 
530 Se Granström (2016). 
531 Se Danielsson (2015, 2016). 
532 Det skedde innan Ulf Lundell under en period kom ut som troende i samband med bland annat albumet Evangeline 

(1988). Konflikten mellan religion och religiositet är där något som återspeglas i vissa texter. 
533 Sörlin & Sandell (2008);.Fredman, Stenseke & Sandell (2014); Piltz (2017). 
534 Jfr Larsson (2016a), sid 5-6; Berggren & Trägårdh (2006), sid 21. 
535 Jag har under ett halvår begrundat hur naturen på omslagen av friluftstidningen Utemagasinet (mellan åren 1980-2015) 

tagit gestalt och i en studie belyst hur naturen framför allt de sista 5-10 åren drastiskt försvunnit eller kraftfullt reducerats från 

nästan hälften av omslagen. Skärpedjupet sätter fokus på individen och alienerar på så vis friluftsmänniskan allt mer från 

naturen - och friluftslivet friställs från sitt ursprung. Larsson (2016a).  Se även liknande resonemang hos Sörlin & Sandell 

(2008); Fredman, Stenseke & Sandell (2014).  
536 Sörlin & Sandell (2008), sid 112, 206-207; Han (2013); Fredman, Stenseke & Sandell (2014); Jonstad (2016); Larsson 

(2016a). 
537 Sandeberg Andén, af J (2005-07-17); Sjödin, A (2015-09-20).  
538 Den klimatmedvetenhet som vuxit fram har på många vis förlorat sin kontakt med sina djupaste rötter – naturen själv. 

Ekologiska val och miljötänk fyller idag snarare en emblematisk och social statusfunktion än sällar sig till transcendentalism 

eller oskuldsfull vördnad och tillbedjan av naturen som Guds kropp eller en sakral struktur.  Jfr Sörlin & Sandell (2008); 

Alvesson (2011); Fredman, Stenseke & Sandell (2014); Larsson (2016a).  
539 Jfr Sennett (1999, 2007); Rosa (2013, 2015a). 
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med sådan vurm engagerade sig i, har på det hela taget tappat styrkan i sitt tolkningsprivilegium.540 

Gud må möjligen emblematiskt bo kvar i naturen, men ingen vet på samma sätt längre som förr vad 

Coops Änglamark kan ha hämtat sitt namn ur för källa och hur de blommor och djur Evert Taube 

besjunger ser ut.541 Naturen är idag snarare en källa till statusävlan, ångest och oro än stilla och 

fröjdefull själsfrid. Förr stämplade folk ut från arbetet, och försvann ut i skogen. Idag tar de 

stämpelklockan med sig i form av tidtagarur och stegräknare. Var gömmer sig Gud i Vasa-loppet? Är 

det de som dör av hjärtinfarkt i spåret som finner honom? 542  

    Däremot tycks det mer uppenbart att betydelseförskjutningar tagit fart för stora grupper i samhället 

som lyfter fram en helt annan sida av en andlig praktik och tillämpning som på sätt och vis erinrar om 

Deweys försök att göra åtskillnad mellan andlighet och religion.543 Tjuren Ferdinand i all ära, men 

idag lockar medicinsk yoga, medier, tantriska sex-övningar och KBT mer än att bara sitta och lukta på 

blommorna eller likt Kronblom – bortom den terapeutiska diskursens dispositiv – ägna sig åt coach-lös 

återhämtning och simpel kontemplation på något så genuint enkelt som ett sofflock.544 Även ifall man 

ägnar sig åt avslappningsövningar, så vill man ju känna att man liksom gjort nytta och uträttat något 

viktigt – för sig själv. Gärna en promenad i skogen – men helst med ett recept från doktorn i hand som 

välsignar dess nytta.   

    Det är i skenet av den processen, bort från en äldre form av förtrollad ateism med rötter i en avklädd 

avgudadyrkan av blommor, träd och fåglar, en serie som True Detective 1 och karaktären Rust kan 

tänkas (via sina kategorier) implicit ge relief åt ett delvis nytt expanderande möjlighetsrum, präglat av 

den urbana verklighet som de facto definierar allt fler människors liv och vardag.545 För i takt med att 

Fantomen, Tarzan och Emil i Lönneberga och andra skogs- och djungelhjältar fasas ut och idag 

framstår som mer overkliga och science fiction-betonade än Star Wars och Marvels urbana storstads-

heroer och hjältinnor,546 ser vi också en andlig längtan som söker det sakrala utan att behöva tillgång 

till en natur som välsignar sökandet och ger nycklar till en existentiell dimension. Det är länge sedan – 

för att tala med Kerstin Ekman – som naturen drevs ut ur våra minnen och föll bort som plats – och 

som subjekt för sin egen skull.547  

                                                 
540 Danielsson & Alfredsson film Äppelkriget (1971) är en utsökt studie i den typ av naturromantik och transcendentalism 

som varit så typisk för svensk självuppfattning – och som länge också hade en absolut reell diskursiv praktik. Ofta med en 

inbakad civilisationskritik av vår tids marknadsliberala och framstegsorienterade samhälle. En överideologi som ingen längre 

behöver orientera sig mot eller ta ställning till. I vår kultur – för att tala med Granström - existerar ingen fråga som inte har 

tekniken som svar. Jfr Granström (2016), sid 141. 
541 Evert Taubes visa som avslutar filmen Äppelkriget (1971) gick rakt in i den svenska folksjälen och Änglamark blev en låt 

även barn i skolan under lång tid lärde sig sjunga. Ulf Lundells Öppna Landskap (1982) lyftes länge fram som en ny och fullt 

möjlig nationalsång. Idag skulle den antagligen anses för nationalistisk.   
542 Larsson (2016a). Jfr Sörlin & Sandell (2008). 
543 Partridge (2006); Dewey (2013), sid 27-31; Harris (2016), sid 14-16, 203. 
544 Det finns 17 000 självhjälpsböcker på Kungliga biblioteket i Stockholm. Sofflocket – som metod - finns inte med. Ändå är 

återhämtning, vila och sömn i princip det absolut viktigaste för vårt välmående. Gunther (2017). 
545 Eva Kingsepp diskuterar exempelvis initierat delar av denna utveckling av andlighet i västvärlden i sin essä Medier i 

medier. En text som fokuserar på bland annat tv-program där det paranormala är utgångspunkten och mediet experten.  

Kingsepp (2012), sid 131-155. Även Thurfjell diskuterar i Det gudlösa folket uppkomsten av en nyandlighet färgad av 

ockultur och esoterism. Thurfjell (2015), sid 114-156. Jfr Partridge (2005), sid 40; Hill (2011), sid 1. 
546 Jfr Kulturnytt (2012). 
547 Tidholm (2014), sid 349-352. 
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Det som är intressant att reflektera över här i relation till studien, är att de tre första kategorier som 

diskuterats runt Rust med stor följsamhet fogar sig i asfaltslivet och en högre urbaniseringsgrad. Något 

som på sätt och vis var signifikativt även för den tidiga kristendomen, som sprang fram ur en urban 

situation – och vars missionärer fick slita hårt för att avförtrolla de naturdyrkande hedningarna som 

stod på tur att frälsas i norra Europa.548 De (1) scientistiska öppningar Harris åser i att kunna tala om 

andlighet i rationella termer har föga med änglamarken eller vindens ängar att göra. Det handlar mer 

om kunskapsexpansion och större kemisk och biologisk förståelse av extraordinära 

medvetandetillstånd – och respekt för kraften i dessa sinnesutvidgande upplevelser. Inte heller (2) zen-

orienterat mediterande är nödvändigtvis i behov av daggstänkta berg, blomstertider eller 

vindkraftsverksfria horisonter. Det handlar om att bevittna tankar. Du blundar, tittar in i en vägg eller 

stirrar ner i golvet på tunnelbanan med halvslutna ögon, och iakttar din andning. Och yoga går bra att 

utöva för sköterskor lika slitna som sjukhusets källarlokal där tänjandet på mattan tar vid, vana som vi 

blivit att försöka sträcka oss – efter allt. I serien åser vi tillika Rust kontemplera inomhus över korset – 

på väggen. Han kontemplerar inte över Getsemane – genom att vandra bland träden i parken.  

    Samma sak gäller på sätt och vis också den (3) terapeutiska diskursen: Vårt reflekterande över vårt 

lidande och intimiserande prat om känslor och identitet tycks idag mer i behov av skenet av tv-

kameror, mikrofoner, följare på Instagram eller likes på Facebook än sol, vind och vatten. Sålunda blir 

satelliterna på himlavalvet som förmedlare av mitt virala Cv viktigare än stjärnorna i skyn och månens 

skära glans. Naturen är dessutom en kinkig sak, icke att förglömma. Vi vill att den ska leverera, men i 

sin egen form har den svårt att förstå det.549 Skoningslöst struntar den i vårt behov av att rama in jag, 

mig och mitt i det sagoskimmer våra expansiva självbilder är i behov av för att försäkra oss en plats på 

Cat Walken.550 Ett kvällsljus-filter i mobil-kameran räddar dock jagbygget galant – och vill vi ha regn, 

snö eller månljus går det säkert också bra.                

 

Andlighet utan religion – för att nu utsträcka förtrollad ateism till att betyda något liknande – är 

samtidigt i någon mening varken helt outforskat eller oprövat. I liten skala har dessutom en del 

människor redan utforskat denna möjlighet. Det som idag sker är kanske snarare att betrakta som en 

kalibrering, ett församhälleligande. En tidigare svårsmält och sparsamt rekognoserad position visar sig 

nu i profanerad form plötsligt attrahera betydligt fler människor än tidigare.551 Det institutionaliserade 

samhället och dess rationaliserade religionsutövande har sålunda – som Weber på sätt och vis siade – 

mist sin lockelse.552 Vad vi i Rust åser – i linje med Webers förutsägelser och i samklang med både 

                                                 
548 Hur projektet lyckades över tid kan diskuteras, men onekligen finner man spår av missionens eftergifter inte minst i 

psalmboken. ”De många djur- och växtmetaforerna i våra psalmer är ett arv från nordlig naturmystik snarare än de kristna 

källorna.” Piltz (2017). 
549 Naturen som konstruktion i form av klätterväggar, skidspår med konstsnö, put & take-sjöar och uppvärmda badbassänger 

frigör oss från rena och avskalade naturmöten. Jfr Sörlin & Sandell (2008), sid 206-207, 262-267. 
550 Jfr Beck (2011), sid 121-122; Han (2014), sid 40-41; (2015), sid 17-18, 31. 
551 Med profanering avses här något som tidigare varit rituellt och exklusivt separerat, men nu ställs till det gemensammas 

förfogande och framträder som en möjlig och fullt gångbar subjektsposition.   
552 Jfr Weber (1978), sid 85-86; Partridge (2005, 2008); Boglind, Eliaeson & Månson  (2014), sid 213-217. 
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Ziehe och Illouz – är nu i någon mening den spretande karismans återkomst och revolutionerande 

kraft: Hur förnuftiga men upplevelseorienterade människor (i likhet med Rust) friare än tidigare tycks 

kunna förena rationalitet med fantasi och vitala alternativa kunskapsbilder – och därmed öppna sig för 

en förvisso avförtrollad värld, men där marschen in i Webers ”järnbur av varor och förordningar” 

avstyrts (om än tillfälligt?), till förmån för en tillåtande och öppensinnad hållning, där tillvarons 

mysterium på nytt ges en större dimension av förundran och storslagenhet än vad som var möjligt i 

den genomrationaliserade Weberianska ”polarnatten”. 

 

Är då världen avförtrollad – eller tilltar förtrollningen? Att frågan rör, berör och upprör står helt klart. 

Det tidigare sekulära och enväldiga narrativ som dominerat bilden av västvärlden som succesivt 

avförtrollad har definitivt senaste decennierna delvis skjutits i sank – till glädje kanske för de som 

föredrar förtrollning framför avförtrollning, och kanhända till förfäran för de som fortfarande möjligen 

finner beskrivningen i någon mening relevant.553 Frågan är således komplicerad och rymmer flera 

tolkningsmöjligheter.  

    En möjlighet är att tänka sig ett perspektiv där världen avförtrollats, i betydelsen att äldre magiska 

teorier om verkligheten och religionernas traditionella myter och skapelseberättelser ersatts av 

vetenskapens utsagor – men att det också är just det som utgör ett av de främsta skälen till den 

nyontologisering och karismatiskt färgade återförtrollning som vi idag åser runtomkring oss.554 

Ockulturen och esoterismen som åter flutit in i samhällskroppen och öppnat upp inte minst det 

paranormala fältet för stora grupper,555 är då i någon mening en fullt begriplig – men kanske också 

förtvivlad – motreaktion på att människan under historiskt sett mycket kort tid kommit i besittning av 

nya och besvärande insikter om sin egen biologiska natur, sin evolutionära underkastelse och fysiska 

plats i ett så gigantiskt universum att det nästintill är omöjligt att föreställa sig det. Parallellt med att 

samhällets äldre sociala strukturer drastiskt omvandlats, i spåren av industrialiseringen och den 

kapitalistiska anda som under modernitetens olika faser fortsatt att rastlöst skapa nya spelplaner för 

individen och dennes livsresa – numera även inom ramen för samma liv.556 

    Enligt Metzinger – och andra medvetandeforskare studien hänvisar till – står vi nu dessutom också 

på tröskeln till en möjligen större och besvärligare process än den Weber på sin tid försökte finna ord 

för och beskriva: avförtrollningen av jaget!557 I ljuset av ett dylikt scenario, ifall nu något talar för det, 

                                                 
553 Sociologen Hans Joas angriper exempelvis i sin bok Die Macht des Heiligen (2017) (Det heligas makt) den europeiska 

sekulariseringsprocessens grundteser och menar att Weber hade fel. Herholtz (2017, 2018).    
554 Jfr Weber (1978); Ziehe (1992); Beck (1995); Bauman (2000a); Luckmann (2003); Rosa (2013). 
555 Jfr Saler (2006); sid 714; Kingsepp (2012), sid 129-155; Thurfjell (2017), sid 114-156. 
556 Ziehe diskuterar tidigt senmoderna, kulturella tendenser – mot bakgrund av detta scenario – och lyfter fram subjektivering 

(kvasi-intim vilja att språkliggöra allt och därigenom både skapa subjektet men också ständigt upplösa det – 

desubjektivering), ontologisering (längtan efter visshet och struktur – att bekämpa eller bekänna sig till) och estetisering 

(längtan efter intensitet, särskildhet och det extraordinära). Snart 30 år senare är det inte längre tendenser utan tre socialt 

aktiva kraftfält där vi dels finner den terapeutiska-moraliska diskursen och biktsamhällets uppkomst, framväxten av både 

ordning-och-reda-religion och t ex klimat-diskurser med ontologiska anspråk och slutligen: En upplevelseindustri som 

inkluderar både spöken, unika maträtter och jakten på det unika. Jfr Ziehe (1992), sid 155-165. Se även Beck (1995); Rosa 

(2013); Larsson (2016b). 
557 Metzinger (2010), sid 210-217. Se även Blackmore (2000), sid 244-246; Wegner (2002), sid 26-28, 185-186. 
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är det kanske ändå just här Rust verkligen blir intressant som position och karismatisk prototyp, 

eftersom karaktären faktiskt föregriper just en sådan utveckling och signifikativt levererar en något 

avglorifierad bild av jaget som i stora stycken är representativ för den naturvetenskapliga 

medvetandeforskningen idag (och som på många vis går på tvären med en äldre och etablerad, intuitiv 

maggrops-känsla).558 Samtidigt som Rust med en form av gudlös kontemplativ andlig hållning förblir 

en ansvarsfull och omtänksam man med hög integritet som gör sitt bästa – ja, till och med är redo att 

offra sig för andra.559  

 

Med ovannämnda sårbarhetspanorama i åtanke, och beträffande den förvirring och smärta många 

menar att både vetenskapen och den sociala samhällsutvecklingen hitintills åsamkat människan genom 

att så fort och radikalt förändra vår syn på livet, oss själva och tingens ordning, tänker sig således vissa 

forskare att mänskligheten i detta ögonblick står inför en oerhört svår utmaning, under ett paradigm 

som dessutom i globaliseringens tidevarv avreglerat politiken, luckrat upp nationsgränserna och 

därmed också implicit undergrävt det demokratiska samhället.560 Lägger man förutom detta sedan 

också till de nyss påtalade kunskapsbilder och upptäckter naturvetenskapen de senaste decennierna 

tillhandahållit rörande jaget och medvetandet, som minst sagt utmanar mångtusenåriga sätt att tänka 

och leva, framstår läget som ytterst penibelt.561 Metzinger – liksom Blackmore – menar att de 

perspektiv vi ställs inför oundvikligen kommer att skaka om oss och utmana de västerländska 

tankestrukturer som utgör våra samhällens grundvalar, men att denna process också med brutal kraft 

kommer krocka katastrofalt med många miljarder människor vars liv vetenskapsteoretiskt sett 

konstitueras av helt andra ståndpunkter. Våra brott mot dem historiskt riskera bli små, i relation till 

vad som nu stundar när vi, enligt Metzinger, kommer med bilder och kunskaper om världen som helt 

och hållet vänder upp och ner på gamla föreställningar. Metzinger går så långt att han säger att detta är 

en farlig situation. Inte minst för att konservativa och reaktionära reaktioner är att vänta när begrepp 

och uppfattningar som inte bara strukturerat utan också konsoliderat hela kulturer och samhällen 

utmanas, löses upp och rasar samman.562  

    Sannolikt kommer också krav att resas, menar Metzinger, för att alla ska få leva kvar i sin egen 

förtrollade tillvaro – vilket i en globaliserad värld har betydande komplikationer. Vi står med andra 

                                                 
558 I två radioprogram utan radikal touch diskuterar etablerade forskare dessa frågor. Det ger en relativt god bild av 

kunskapsläget och diskussionslinjen. Jfr Filosofiska rummet (2012, 2013, 2018). Se även Gärdenfors (2017). 
559 I serien blir Maggie ett betydande karaktärsvittne för Rust när hon i samtal med misstänksamma utredare förklarar: ”Rust 

var en intensiv man, men han hade integritet. Han var ansvarsfull. Det finns inte många ansvarsfulla personer i världen.” (E6: 

35:28). 
560 Jfr Lasch (1995); Wallerstein (2001); Amin (2005); Standing (2011); Rosa (2013); Streeck (2013, 2016); Bauman (2017); 

Nordin (2018). 
561 När Ziehe under 1980-talet med viss oro begrundar individens situation och kulturella reaktioner på modernitetsprocessen 

har han vid den tidpunkten inte förhanden den avförtrollning av jaget som t ex Metzinger och Blackmore senare åser – och 

rent av varnar för. Blackmore diskuterar dock i slutet på 1990-talet hur stort memetiskt tryck individen med rådande 

konventionell jaguppfattning egentligen klarar av att bära utan att bryta ihop och kollapsa. Ett resonemang som onekligen 

tangerar Ziehes funderingar och farhågor. Jfr Ziehe (1992, 2012); (Blackmore (2000), sid 233; Han (2013), sid 16-21; Rosa 

(2013), sid 137-154. 
562 Detta scenario gäller i högsta grad även västvärlden där kulten kring jaget och den fria viljan strukturerar våra samhällen 

sedan tusentals år. 
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ord inför svåra frågor som rör jaget, medvetandet och viljan – och vår sedan länge djupt förankrade 

grundtanke att alla ska få tycka och tro som de vill. Hur rimligt nu de flesta av oss än tycker att det är, 

tänker sig Metzinger att vi kanske ändå måste börja ställa oss frågor kring hur långt vi är benägna att 

låta alla möjliga kunskapsbilder och memplex konstituera livet på jorden. Är allas rätt till sin egen 

sanning ens en god strategi för en hållbar utveckling för framtiden?563     

    Med dessa besvärliga tankefigurer i bagaget, är det möjligt att tänka sig att en karismatiskt laddad 

och levandegjord karaktär som Rust utgör en betydande populärkulturell modell av hur en förtrollande 

ateism som gränslar både scientism, psykologisk reflexivitet och en andlig, kontemplativ position kan 

ta sig uttryck. Vad världen framöver behöver, ifall vi tar Blackmore och Metzingers farhågor på allvar, 

är just nya modeller och portalfigurer som kan hjälpa oss under en kommande svår transittering, då 

världen dels står inför gigantiska utmaningar av civilisatorisk art, men också raskt behöver etablera 

kunskapsbilder och uppdatera sin vetenskapsteoretiska förståelsehorisont på bred front.  

    I en kultur som sedan länge attribuerat medvetandet och det fritt väljande jaget äran av allt som vi 

slår oss för bröstet och är stolta över, blir i det avseendet Rust lika mycket en vagel i ögat som en 

potentiell och rent av oumbärlig ledsagare in i en ny skapelseberättelse runt vad vi är, hur vi kan förstå 

det - och vad som är möjligt att meditera över.     

 

10.5 Bidrag till forskningsfältet 

I en tid där populärkulturen intar en allt viktigare och utrymmesmässigt växande samhällsställning vad 

beträffar individens socialisering (”Jag växte upp med Mumintrollen, Harry Potter – och under 

tonåren Game of Throne”)564 – och exempelvis film/tv-serier och religion tar plats i 

livsåskådningsforskningens förarsäte – finns anledning att i religionsvetenskapliga sammanhang 

utforska även diverse ateistiska positioner inom masskulturen. Inte minst eftersom några av dem, så 

som förtrollande ateism, på senare tid visar upp en kanske tidstypisk semi–sekulär tendens att 

inkludera vissa definitioner av andlighet på ett sätt som tidigare ansågs som en anomali. Då detta 

perspektiv ännu framstår som närmast obeforskat, bidrar här studien till att inte bara kasta ljus på ett 

nytt intrikat fenomen – genom exemplet True Detective 1 och den karismatiske karaktären Rust – utan 

påtalar också förekomsten av ett outforskat fält där vissa aspekter av underhållningsindustrins 

produkter ännu inte lyfts fram och blivit belysta.        

    Inom ramen för denna ansats bidrar studien även till att ur sin populärkulturella empiri mejsla fram 

några radikalt viktiga tankefigurer kring den terapeutiska diskursen - och dess nära koppling till 

ateismen. En ännu relativit oproblematiserad men övergripande diskurs som på senare tid allt mer 

börjar ta formen av en sorts normativ ordning (sanning) i samhället. Ett dispositiv som i sig påminner 

om religionens tidigare inflytande och makt över tanken – och dess strukturerande kraft att styra vårt 

                                                 
563 Metzinger (2010), sid 210-217; Harris (2016), sid 35-37, 95. 
564 Denna reflektion enligt V. Waleby (personlig kommunikation, 15 juni 2017), är ett bra exempel på hur en 19 åringen kan 

åse sitt liv mot en fond av populärkulturella influenser som pågått över mycket lång tid. 
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sätt att tänka om oss själva och andra i termer av bikt, rening, godhet, självförbättring och positivt 

tänkande. Förr skulle själen räddas från helvetes lågor – idag är det jaget som bör brinna hett och glatt 

på Cat Walken. Med hjälp av terapi, mindfulness, yoga och alla till buds stående medel.  

    Resonemangen om förtrollande ateism och denna nya positions messianska och karismatiska prägel 

– i exemplet Rust – bidrar också på ett nytt och spännande sätt kring ett hjälte- och frälsartema i vår 

kultur som diskuterats förr, men inte lyfts fram på ett liknande vis – och definitivt inte i relation till 

ateism hand i hand med andlighet.           

     

Studien bidrar sammantaget till att åskådliggöra en position där förtrollande ateism kan tolkas som ett 

uttryck som försöker beskriva, å ena sidan en hybriserad hållning där både andlighet som händelse och 

upplevelseerfarenhet samexisterar med en gudsförnekande position som avfärdar en tro kopplad till en 

personlig och allsmäktig Gud eller mystisk övernaturlig kraft. Å andra sidan – vilket möjligen gör 

uttrycket problematiskt – kämpar en sådan beskrivning i sig med att rymma två traditionellt sett icke-

kompatibla ståndpunkter.  

    Resultatet kan bli att ateisterna invänder mot den magiska aspekten av förtrollad – emedan de 

förtrollade avfärdar ateismens blasfemi. Sålunda kan man tänka – historiskt sett – att begreppet 

förtrollad ateism endast kommer äga en viss relevans under en brytningstid och inte leva kvar efter att 

hybridiseringen är fullbordad och de som stridit tappert på var sida gått hädan. Det är således något av 

ett paradigmskifte – för att tala med Thomas Kuhn – som karaktären Rust föregriper och 

förkroppsligar. I Rust ser vi möjligen det som ytterligare kan komma att förstärkas.   

 

Uppsatsen kan slutligen också beaktas mot bakgrund av att humanvetenskaperna tänker segslitet i 

dualiteter som med tiden cementeras akademiskt och därefter sällan låter sig störas av nya upptäkter 

eller forskningsgenombrott. Däremot drabbas olika tider av olika dualiteters popularitet. Det går 

moden i tankar. Humanvetenskaperna är inte mer vaccinerade mot trender än populärkulturen. 

Problemet är att epokgörande och grandiosa kunskapsbilder och medföljande tolkningsmanualer inte 

alls nödvändigtvis stämmer – även om de lyckats tysta konkurrerande förklaringsmodeller med hjälp 

av smakfullt konstruerade semantiska magneter som drar de verbala eliterna till sig. Antalet karriärer 

som flyter upp i bakvattnet av sådana strömvirvlar är i sig inget mått på en idés riktighet – bara dess 

memetiska kraft och otvivelsamma säljbarhet.565      

    Det finns dock idag vissa tecken på att den tudelning som länge kluvit vetenskapssamhället inte 

längre helt hindrar samhällsvetare idag från att bygga broar mot biologi och evolutionsperspektiv. Den 

cartesianska föreställningen om skillnaden mellan kroppen och medvetandet (det mentala) börjar 

                                                 
565 Horgan, (1999), sid 7; Hajer & Wagenaar (2003), sid 1-30; Ridley (2004), sid 23; Alvesson (2011), sid 15-42; Lundquist 

(2011), sid 48-49. 
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också – trots sin uthållighet – sakta vittra i kanterna. I takt med att betydande rön inom genetik och 

evolutionsforskning, neuroforskning och kognitionsforskning väcker allt större uppmärksamhet.566    

    Oavsett om man välkomnar detta symbiossökande eller inte, står det klart att den här större 

intellektuella processen bara är i sin linda och samtidigt ställer både de närmast inblandade och 

samhället inför stora utmaningar och betydande frågeställningar.  

 

10.6 Vidare forskning 

Arbetet med studien har väckt några frågor jag finner särskilt intressanta. True Detective 1 låter oss se 

krasst på jordklotets plats i rymden och begrunda människans ömkansvärda tillvaro i rännstenen. 

Serien reflekterar över biologiska dispositioner och memetiska transmissioner. Den ger röst åt en 

misstro riktad mot det självbelåtna jaget och den fria viljan. Men lyfter också blicken och skådar ut 

mot stjärnorna. Samtidigt som den speglar samtidens hela gigantiska sårbarhetspanorama och 

senmodernitetens haveri rörande socioekonomisk rättvisa, demokrati, parallell-samhällen, sexualitet, 

vänskap, meningsförlust och religigiöst hyckleri. Seriens stora framgång skulle därmed kunna indikera 

att det finns större mottaglighet där ute för nya intrikata perspektiv och (kunskaps)synteser – vilket i 

sig kan mobilisera helt nya viktiga politiska och religiösa tvistefrågor framöver.  

    En fråga jag fastnat vid rör (1) vem som får säga vad, till vem, hur – och varför? Karaktären Rust 

framkallar en övergripande fundering över vem som får leverera riktigt skarp och besvärlig kritik som 

attackerar själva systemet och de basala (kristna eller abrahamitiska) tankemönster som konstituerar 

vårt samhälle (bortom exempelvis höger- och vänsterskalan). I den här studien tar jag honom på allvar 

– och betraktar honom som frisk. Men det är också möjligt att under alla avsnitt betrakta Rust som 

psykiskt labil, deprimerad eller sjuk. Mot en sådan förståelsehorisont blir hans position bara en tragisk 

konsekvens av en sjukdom. Serien gör det möjligt att begrunda båda möjligheterna. Tittaren kan välja 

det perspektiv som passar eller – som en hjälte eller hjältinna i sagan – gränsla båda möjligheterna. 

    Med detta i åtanke skulle det vara intressant att inventera ett större material av filmer och tv-serier 

och undersöka huruvida synnerligen bryska scientistiska, andliga eller radikala existentiella perspektiv 

alltid måste konstitueras av brottslingar, galningar, blåögda byfånar eller trasiga personer – som rent 

av kanske måste dö som straff för att de snarlikt Ikaros låtit sina tankar flyga för högt.567  

 

En annan fråga som väcks handlar om (2) vad populärkulturen kan göra med ateismen som position. 

Att den delvis avakademiseras och bryter upp gränserna mellan olika perspektiv blir tydligt i exemplet 

True Detective 1. Men hur ser detta ut inom exempelvis stå upp-komiken (stand up comedy)?  Den 

som följt den internationella och engelskspråkiga stå up-scenen har säkert i flera decennier reflekterat 

över hur den framstått som högljutt religionskritisk. Namn som George Carlin, Eddie Izzard och Ricky 

Gervais har uttryckt ateistiska positioner. I Sverige är stå upp-scenen yngre och har snarare på senare 

                                                 
566 Lundquist (2011), sid 218-219. 
567 Detta fenomen berör jag även kort i fotnoterna i avsnitt 2.1 och 10.3. 
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tid kännetecknats av en utpräglad försiktighet när det kommer till religion. Religionsskämt i ateistisk 

anda har för många närmast framstått som kränkande och främlingsfientligt – parallellt med att den 

associerats som en röst för tolerans, respekt och det öppna samhället i andra delar av västvärlden.  

    Det jag undrar över är om yngre stå upp-stjärnor i västvärlden (födda efter 1980) intresserar sig 

mindre för dessa spörsmål eller ägnar sig åt dessa frågor på ett annorlunda vis? Ateismen har aldrig 

varit en egen större karismatisk bärande rörelse, men den har indirekt fyllt teaterscener och 

idrottsarenor med talesmän och kvinnor under långt tid som bejublats för sin drift med religionen. Är 

det måhända möjligt att åse en liknande förändring av det slag som True Detective 1 ger uttryck för? 

Kanske är det rent av snarare den terapeutiska diskursen som börjar vara vår tids stora driftkucku – 

utan att vi kanske ännu inte riktigt kommit underfund med hur den strukturerar våra liv och vari den 

har sina brokiga rötter.    

    Här kan också vara intressant att med den terapeutiska diskursens framväxt i minnet (3) begrunda 

olika känslosamhetsstilar – och möjligen förskjutningar över tid när det kommer till populärkultur och 

existentiella dimensioner. Profeter av Rusts sort förkunnar onekligen inte sina tankefigurer i ett socialt 

och tidsmässigt vakuum. Skillnaden mellan exempelvis karaktären Forrest Gump (gestaltad av Tom 

Hanks, 1994) och Rust är betydande, även om båda existensialiserar betydande tankefigurer som rör 

livsåskådningsfrågor och djupa dimensioner av livet.   
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12. Bilaga: Bilder ur vinjett och olika episoder 

 

Teman, kategorier och nyckelscener – i bild  

Bilagan med bilder ur True Detective 1 syftar till att visuellt levandegöra några av de 

resonemang och tankebilder som återkommer både studien och serien igenom. Ett appendix 

av det här mindre formatet bör emellertid främst uppfattas som ett komplement och inte 

betraktas som ett eget fristående dokument med egen bäring. Avskilt ur sitt sammanhang 

finns i annat fall risk för att vissa delar av bildtexterna uppfattas som byggda på lösa och 

oreflekterade antaganden. Tillägget är således i första hand tänkt att lättsamt bistå läsaren - av 

den uppsats bilagan tillhör – med några nyckelbilder och erinra om intressanta motiv. Den 

som ändå väljer att enbart titta över bilagan bör ha detta i åtanke och påminna sig 

dokumentets roll och huvudsakliga funktion. 

 

Vinjett som gränsritual 

I en uppsats eller avhandling, eller som i det här fallet en bilaga, finns som regel en slags 

inledning - och de fyller en viktig funktion. Precis som inledningen till bilagan du just har 

läst. Utan dessa gränsritualer mellan olika förståelserum har vi svårt att organisera vårt 

tänkande och ge mening åt det vi varseblir. Risken för missförstånd och konflikt blir 

överhängande. Dessa övergångar fyller en viktig funktion och uppstår inte minst i skarven 

mellan olika programkategorier och medietexter. I ljuset av detta är det möjligt att betrakta 

exempelvis tv-serier och deras vinjetter som en sorts gränsritual mellan olika medierade 

världar. Vinjetten hjälper oss så att säga vid gränsöverskridandet, på väg in i ett nytt universa, 

och deras ofta symbolmättade estetik syftar till att koppla upp oss mot en viss känslostämning 

och göra oss redo att ta klivit in i den stundande föreställningsvärld där vi kanske ska 

tillbringa närmsta timme.568 

    Låt oss därför börja med att titta på några bilder ur True Detective 1 och dess oerhört 

ambitiösa och visuellt genomjobbade vinjett.569 Den koncentrerar utmärkt några av seriens 

grundläggande tematiker och skapar en skrämmande men samtidigt existentiellt kittlande 

atmosfär genom sina många fantasifyllda bildkompositioner.  

    Under bilderna kommer jag att kort reflektera över dem. 

   

                                                 
568 Jfr Fiske (2003), sid 42, 161-162. 
569 Musiken som effektivt ackompanjerar vinjetten får vi i sammanhanget tyvärr bortse ifrån (Originalmusik: 

Burnett, Bone T). 
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True Detective 1: Bilder ur vinjetten 

 

 

Bild 1: Vinjett: 00:17 

Vad är det som rör sig inuti oss? Vinjetten jobbar intensivt med detta stilgrepp och fyller kropp och 

huvuden med intrikata – stundom rörliga - bilder, minnen och aktiviteter. Här syns ett förbipasserande 

godståg (utan slut) i en miljö som för tankarna till ett stort spårområde. Med tanke på att korset 

återkommer som tema blir även stolpen i siluetten av Rusts öga ett intressant tecken. 

 
 

 

 

Bild 2: Vinjett: 00:18 

Människan exploaterar sin omgivning – men blir själv exploaterad och uppslukad av denna 

industrialiseringsprocess. Här tycks fabriken ha flyttat in i huvudet på Rust (?). 
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Bild 3: Vinjett: 00:26 

 

Här syns två kors och en kyrkolokal. Redan i vinjettet tydliggörs seriens koppling till religion med 

återkommande bilder av kors och hänryckta personer. 

 

 

 
 

 

 

Bild 4: Vinjett: 00:31 

Här ser vi en man (med en liten tragisk roll i episod 3) som invid ett neonliknande ljus format som ett 

kors höjer sina händer mot himlen i tacksägelse. I bakgrunden tornar ett hotfullt oväder upp sig. 
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Bild 5: Vinjett: 00:42 

Här är det Martys huvud som liksom röntgas – och tittaren åser vad som kan se ut som olika spår av 

marknadskapitalistisk exploatering – både av kvinnokroppen och av naturen som gett plats åt en 

fabriksliknande konstruktion.  

 

 

 
 

 

Bild 6: Vinjett: 00:51 

Här en bild som konnoterar ett meditativt bevittnande. En stillsam bild av Rust där möjligen en man 

inuti honom - klädd i kåpa – tycks blicka ut mot horisonten. 
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Bild 7: Vinjett: 00:54 

Den här bilden på Rust förekommer i serien (E2: 08:25), men den har här försetts med brinnande eld 

och ett kors högst upp på ett kyrktorn. 

 

 

 
 

 

 

Bild 8: Vinjett: 00:55 

Rusts kollega Marty har ett kors i huvudet på den här skrämmande bilden. Det framgår också som 

hastigast under episod 6 att Marty både slutat dricka och ägnat sig åt religion en stund - efter sina 

otrohetsaffärer. Maggie fann honom humorlös dessa år och tyckte bättre om honom innan (E6 35:13). 
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Bild 9: Vinjett: 01:03 

En annan stark och intrikat bild med olustig framtoning har smält samman en kvinnokropp (som 

eventuellt kan vara mordoffrets) med en ödslig lekplats. Denna tematik återkommer även i serien där 

ofta väldigt unga kvinnor (nästan barn) uppträder som sexobjekt och som projektionstavlor för mäns 

lustar (Jfr E2: 02:54).   

 
 

 

 

Bild 10: Vinjett: 01:13 

Här smälter religiös praktik (från väckelsemötet i serien) ihop med ett fantasifullt sätt att använda en 

upp och nervänd bild av en byggnad som kan väcka associationer till jordklotet – och hur tron sprider 

sig över världen.  
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Bild 11: Vinjett: 01:17 

Här brinner Marty. Skärselden, måhända? Eld som brinner är också upptakten i första avsnittet, efter 

att vi under några sekunder kort sett någon röra sig i mörkret. Elden kan ses både som en förtärande 

kraft, men också som rening. Både Rust och Marty brinner, förtärs och renas.  

 
 
 

 

 

Bild 12: Vinjett: 01:18 

Här är det lågor som slickar Rust i en bild som påminner mycket om bild 6. Förutom elden har här 

också skyarna förmörkats och molnen dragit ihop sig.  
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Bild 13: Vinjett: 01:23 

Bild 13 och bild 14 dyker upp i slutet av vinjetten när serien namnges. Även här används bilder av 

korset och elden på ett sinnrikt vis.  

 

 

 
 

 

 

Bild 14: Vinjett: 01:24 

Det är svårt att med enstaka bilder göra rättvisa åt snabba skeenden, men det som kan anas här är att 

True Detective liksom skrivs ut på korset som brinner (se bild 13).   

 

 

 

 

 



 

119 

 

True Detective 1: Kategorier och tematiker 

Konturerna av den västerländska kulturens konstituerande myter är inte sällan historiskt 

kopplade till bibliska berättelser. Exempelvis kvarstår en sorts messiasgestalt som den store 

hjälten inom populärkulturen. Frälsaren som befriare – i en både jordisk och himmelsk 

mening. Om detta har bland annat Tomas Axelson förtjänstfullt försökt samla några 

reflektioner kring i essän Messias – med rätt att döda. Delar av dessa resonemang profilerar 

ett å ena sidan lågkristologiskt färgat messiasporträtt – som ställs i kontrast mot en 

högkristologisk och snarast överjordisk frälsargestalt. Det förra präglas av en jordnära 

vardaglighet. Jesus som en timlig varelse – som en av oss, fast lite mer. Medan det senare 

utmärker sig för en tuffare och våldsammare framtoning. En profil orienterad snarare mot den 

tillrättavisande och tuktande guden än den kärleksfulle och allsmäktige, himmelske fadern. 

    Ett snarlikt men ändå annorlunda perspektiv på messiasgestalten är det möjligt att hämta 

inspiration till ur John Fiskes redogörelser för den anomalistiske hjälten som gränslar 

kategorier vi tänker oss som polariserade. Rust utgör ett exempel på en sådan karaktär som 

både bär på en våldsam kraft, men också framställs som reflekterande, asketisk och lågmäld.  

    De bilder som här plockats ut konnoterar bland annat några av Rusts messianska drag.  
 
 

 

 
 

Bild 15: Messias har återuppstått? True Detective 1: E8: 50:37  

Här ses den messianskt anstrukna karaktären Rustin ”Rust” Cohle bli ledd ut ur bild i seriens sista 

scen. I nästan bokstavlig mening har han ganska nyligen återuppstått från de döda – efter att ha blivit 

svårt skadad under den slutstrid som tar plats i seriens sista episod. Här leds han av sin kollega bort 

från sjukhuset.   
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True Detective 1: Bilder ur serien 

 

 

 

Bild 16: True Detective 1: E1: 07:01 

 

Som möjligen en sorts apostel för en form av förtrollad ateism där vissa kristologiska mönster kan 

kännas igen, framgår tidigt i seriens inledning att Rust när han kommer till mordplatsen besitter 

säregna gåvor och en särskild intelligens. Han är inte riktigt vem som helst – utan framstår som en 

utvald. Med därtill ett mystiskt och mytiskt förflutet. Ingen vet riktigt vem han är eller varifrån han 

egentligen kommer. Han hör inte riktigt jorden eller oss jordliga till.  

 
 

 

Bild 17: True Detective 1: E1: 10:44 

 

Rust visar prov på överjordisk förmåga – här dock utan våld. Han analyserar briljant en brottsplats och 

tittaren förstår att den här mannen – trots Martys skepticism – ser något som vi andra inte ser. Den här 

typen av särskildhet utmärker inte sällan frälsargestalter. Inom populärkulturen är förstås Sherlock 

Holmes en urtyp för just den här sortens skarpsinnighet.     
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Bild 18: True Detective 1: E1:09:27 

 

Marty lägger märke till korset på väggen i Rusts spartanskt inredda lägenhet (1995). Denna närmast 

asketiska inramning kvarstår så när som på ett bord 7 år senare (Jfr bild 22). 

 

 

 
 

 

 

Bild 19: True Detective 1: E1: 14:28 

Marty (konfunderad över att Rust inte är kristen): ”Varför har du då ett kors i din lägenhet?” 

Rust: ”Det är en sorts meditation.” 

Marty: ”Hur då?” 

Rust: ”Jag funderar (kontemplerar) över stunden i trädgården, att gå med på sin egen korsfästelse.” 

Rust avser här Jesus bävan i Getsemane över vad som komma skall. (Jfr Nya testamentet. Markus 

14:32-52). 
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Bild 20: True Detective 1: E1: 33:55 

Rust befinner sig å tjänstens vägnar i en liten kyrkolokal, i samspråk med en sympatisk pastor (1995). 

Utsnittet med Rust och korset är signifikativt. Korset fungerar i serien dels som något Rust individuellt 

kontemplerar kring, i relation till frågan om det egna jagets utslocknande. Samtidigt utgör korset en 

symbol för tankematriser och samhällsstrukturer Rust hårt angriper.  

 
 

 

 

Bild 21: True Detective 1: E2: 08:25 

Rust under korset i sin spartanska lägenhet (1995). Bilden finns också med i vinjetten, men då i 

bearbetad form (Jfr bild 7). 
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Bild 22: True Detective 1: E6: 08:07 

Rust och korset 7 år senare i samma spartanska lägenhet som tidigare omnämnts. I någon mening 

påminner de kala väggarna och den närmast obefintligt möblerade bostaden om det spartanskt 

avskalade kyrkorummet – eller en sakral lokal för meditation i zenbuddhistisk anda.      

 

 
 

 

 

Bild 23: True Detective 1: E6: 11:38 

Rust (t.v.) söker upp den forne pastorn som numera förestår en lumpbod (2002). Sett till studiens 

utgångspunkt utgör detta möte en betydande nyckelscen. Sist de sågs var båda affektivt uppslukade av 

sin egen uppfattning (9.3.1 Väckelsemötet: E3: 02:08). Här sitter de däremot mitt emot varandra utan 

att pistol eller predikstol skiljer dem åt. Båda röker, båda har liksom sina laster i dagern, och bråten 

runt omkring dem speglar kantänkas symboliskt förlegade ateistiska och teologiska strukturer – gamla 

trasiga ting som liksom spelat ut sin roll. Av bildvinkeln att döma befinner sig tittaren inne i butiken, 

kikandes ut – och vägen mot ljuset är uppenbarad, flankerad av två personer som inte längre blockerar 

den – utan som öppnat sig för varandra, i tystnaden. Vägen ut ur mörkret och det förgånga infinner sig.  
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  Bild 24: True Detective 1: E6: 15:00 

Rust: ”Varför lämnade du väckelsen?” 

F.d. predikanten: ”Våra två sista tält blev vandaliserade. Jag tappade modet. Lite för mycket av det här 

(håller upp en mugg med sprit som han håller i handen). I hela mitt liv har jag velat vara nära Gud. 

Den enda närheten, (paus) var tystnad.” 

 

 
 

 

Bild 25: True Detective 1: E1: 47:21 

Månglarna i templet får sig en om gång. Rust örfilar här inför andra poliser en kollega på kontoret som 

tilltalat honom aggressivt (1995). Här åskådliggörs den sidan av den messianska hjälteprototypen som 

i populärkulturen ofta spelas ut av poliser, privatdetektiver, ensamma hämnare eller mystiska 

revolvermän i västernfilmer. Filmer som Mannen från vidderna (1953, med Allan Ladd, i regi av 

George Stevens), Pale Rider (1985, i regi av och med Clint Eastwood) och Drive (2011, med Ryan 

Gosling, i regi av Nicolas Winding Refn) är exempel på historier där huvudkaraktären bär på mytiska 

drag med starka kristologiska förtecken (dessa filmer bygger i princip på en väldigt likartad matris). 

True Detective följer delvis det konceptet. 
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Bild 26: True Detective 1: E2: 23:25 

Dispyt mellan Rust (t.v.) och Marty där vi återigen får se att Rust inte är att leka med (1995). Han är 

inte bara utvald och begåvad som Sherlock Holmes. Han har också något våldsamt i sig som han 

snabbt kan plocka fram. Här hotar han att vrida sönder Martys handleder – efter att Marty angripit 

honom, upphetsad av att Rust mellan raderna påpekat att Marty ”luktar fitta” (underförstått: varit 

otrogen mot sin fru – vilket han också har varit). 
 

 

 

Bild 27: True Detective 1: E2: 25:58 

Efter att Marty och Rust misslyckats med att fråga ut två personer på en verkstad om en avsidigt 

belägen bordell med koppling till mordoffret, går de tillbaka till sin bil. Marty sätter sig bakom ratten, 

men Rust tar av sig kavajen och går tillbaka in till männen och övermannar dem med våld - och får på 

så vis reda på vad de behöver veta (1995).   
 

 

 

 



 

126 

 

 

 

 

 

Bild 28: True Detective 1: E2: 24:13 

Rust tar pulsen på sig själv efter bråket med Marty (se även bild 26). Här finner vi således ett exempel 

på den mindfulness-orienterade och kontemplative mannen - som även om han brusar upp - registrerar 

sin kropps signaler och ägnar sig åt att modellera sitt känsloliv. Det är möjligt att se det här som både 

en del av den terapeutiska diskursen – och den mer renodlat kontemplativa och zen-inspirerade, 

asketiska sidan av Rust.    

 
 

 

Bild 29: True Detective 1: E4:46:42 

Rust läser återigen av sin egen puls i en pressad situation (2012).  
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Bild 30: True Detective 1: E6: 51:10 

 

Baklampan går sönder på Rusts bil när han i ett slagsmål slungar Marty in i bakändan på bilen. Marty 

är vansinnig efter att just fått veta av sin fru att hon haft sex med Rust – för att hämnas på Marty och 

få till stånd en skilsmässa. Bråket utspelar sig på parkeringsplatsen inför ett flertal kollegor som till 

sist lyckas sära dem. Rust slutar sedan sitt jobb och de båda kollegorna skiljs åt. Vad som gör bilden 

intressant i det här sammanhanget är den trasiga baklampan… 
 

 

 

Bild 31: True Detective 1: E6: 54:42 

… för 10 år senare är fortfarande baklampan trasig på Rusts bil. Något som ytterligare förstärker Rusts 

asketiska sida och ointresse för det materiella i livet.   

 

 

 

 

 

 



 

128 

 

 

 

 

 

Bild 32: True Detective 1: E3: 18:42 

 

Marty blir upprörd när han upptäcker att Rust klippt gräset hemma hos honom – som tack för lånet av 

gräsklipparen. Rust framställs serien igenom som en intensiv, arbetsam och i någon mening 

ansvarsfull person. Buren av ett kall, besatt av en mission. Samtidigt som det finns något enkelt, 

jordnära och vardagligt över honom. Just det här är ofta en kombination som ofta används. Ladd och 

Eastwoods hjältar i filmerna som nämnts tidigare (under bild 25) ger sig oförväget i kast med det 

jordiska med yxa och slägga – och Goslings urbane cowboy lagar bil och  nattar grannens barn. 
  

 

Bild 33: True Detective 1: E3: 49:56 

Mannen som nästan dödar Rust i sista episoden sitter här på en gräsklippare och pratar med Rust 

(1995). Rust har ingen aning om vem det är – och inte tittaren heller. En stolpe i bakgrunden erinrar 

om ett kors. Det här är förstås en betydande scen. Tolv år senare dödar Rust mannen. Det som gör 

scenen intressant i det här fallet är dock gräsklippandet. Gräset länkar så att säga samman dem. 

Dessutom ser vi i slutet på scenen kort hur mannen klipper gräset på ett sätt som påminner om den 

spiralformade symbol mordoffret har på ryggen (se bild 16 och 40). I episod 7 åser vi sedan på nytt 

mannen klippa gräset på ett liknande vis (E7: 49:15).   
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Bild 34: True Detective 1: E1: 07:29 

Här sitter Rust på kortsidan av ett bord och låter sig bli utfrågad av två utredare (2012). En stor del av 

historien så som tittarna får den berättad för sig av Rust uppstår genom detta samtal – och med ett 

liknande samtal med Marty. Både Rust, och utrustningen bakom honom, känns slitna och passé.    

 

 
 

 

 

Bild 35: True Detective 1: E3: 51:34 

I serien förekommer rikligt med droger – som makrotematik. Här har Rust tiggt sig till några öl av 

utredarna för att läska gommen (Lone Star).  
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Bild 13: True Detective 1: E1: 28:41 

Rusts varseblivningsförmåga, sensitivitet och syner är viktiga drag hos den krypto-messianska 

karaktären. I den här scenen som också beskrivs i studien delar Rust sina aningar med Marty: ”Platsen 

(här) är som nåns minne av stan och minnet börjar suddas ut. Det är som om det bara hade varit en 

djungel här (aldrig varit något annat).” 

 
 

 

 

Bild 14: True Detective 1: E2: 16:51 

Rust får serien igenom syner och visioner. Här drabbas han av en övergående hallucination, relaterad 

till sin tid som knarkspanare – under cover. I början av serien självmedicinerar Rust för att stå ut med 

biverkningar från den tiden i sitt liv. 
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Bild 38: True Detective 1: E1: 30:49 

Rust ser en flicka vid vägkanten under en biltur med Marty. Han frågar om Marty tror på spöken. 

Marty snäser av honom. Det är dock något oklart i serien ifall detta är en försvunnen flicka, Rusts 

döda dotter eller bara en flicka vilken som helst som står vid vägkanten. Strax därefter får de i varje 

fall veta mer om en försvunnen flicka i samband med ett samtal med några poliser.  

 
 

 

 

Bild 39: True Detective 1: E2: 51:52 

Rust kliver ur bilen vid en nedbrunnen och ödelagd gammal kyrkolokal (se även bild 48). Plötsligt ser 

han en flock fåglar som bildar samma mönster (en platt spiralformad cirkel) som fanns på ryggen av 

mordoffret (se bild 16 och 40). Den gräsklippande mördaren har också en liknande symbol på sin egen 

rygg, vilket framgår i episod 8.  
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Bild 40: True Detective 1: E1: 05:25 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bild 41: True Detective 1: E8: 35:25 

Ett hål i taket i ruinen där slutstriden stundar förvandlas plötsligt till ett besynnerligt ljusfenomen och 

himlen ser ut att öppna sig. Sekunden senare blir Rust angripen och svårt knivhuggen. Även 

ljusfenomenet antar formen av en spiralliknande cirkel. 

 

 

 

 

 



 

133 

 

 

 

 

 

Bild 42: True Detective 1: E3: 30:16 

Rust visar i den här scenen upp både psykologiserande, terapeutiska men också messianska sidor: ”Du 

är den herren gjorde dig till.” Rust når in till mannen på ett känslomässigt vis, och gör sig också inom 

seriens universa känd som en polis som kan få fram bekännelser ur alla. 

 

 
 

 

 

Bild 43: True Detective 1: E4: 32:06 

Den terapeutiska, psykologiserande och reflexiva sidan av Rust ges återkommande relief. Här 

exemplifierat i ett samtal med Maggie (som är arg på Marty). Rust: ”Folk tabbar sig. Vi blir äldre. 

Män och kvinnor är inte tänkta att funka ihop förutom för att göra barn. Om du kan se Martys 

uppträdande som ett uttryck för svaghet, för smärta, så ser du att det inte handlar om dig.” 
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Bild 44: True Detective 1: E2: 18:51 

 

Till skillnad från Marty som söker avkoppling och utlevelse via sex med kvinnor (och rent av tycker 

att han gör det för familjens bästa) framstår tidigt Rust som annorlunda. Med vissa drag av en celibatär 

karaktär förefaller Rust inte särskilt het på gröten. Här avböjer han en sexuell invit (gratis sex). 

Kvinnan är förvisso en rätt ung sliten halvprostituerad tjej, men scenen skvallrar om att Rust inte alls 

är en kvinnojägare. Förundrad frågar hon vad Rust är ute efter (möjligen i en något större mening), 

men Rust svarar kryptiskt att han inte är ute efter något (Inte mer än de piller han köpt av henne). 
 

 

Bild 45: True Detective 1: E2: 20:12 

I samtal med den prostituerade kvinnan (bild 44) som tycker Rust verkar snäll, men farlig, reflekterar 

även Rust själv över att han är farlig. Att han som polis kan göra hemska saker mot människor med 

straffrihet. Här åser vi ännu ett exempel på Rusts egen reflexivitet – samt får ta del en ung värnlös 

kvinnas omdöme, vilket förstås hjälper tittaren att själv bilda sig en uppfattning om vad för sorts man 

Rust egentligen är. 
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Bild 46: True Detective 1: E6: 44:49 

 

Maggie förför Rust hemma hos honom. Som hämnd på Marty som uppdagats otrogen – igen.  Det är 

snarare så att Rust blir offer för situationen än själv söker upp den. Att han är aningen berusad gör 

också sitt till. I serien har Rust en längre relation som just inte tar någon större plats alls, och han ses 

även tillsammans som hastigast med ytterligare en annan kvinna. Den virile hjälten har sålunda ingen 

större plats alls i Rusts karaktärskomplex. Något som kan tänkas förstärka det kristologiska mönstret – 

att inte vara helt utelämnad åt sina drifter eller genom sex söka makt, status eller belöning. 
 

 

Bild 47: True Detective 1: E6: 45:47 

Maggie får som hon vill och vet att Marty kommer gå med på skilsmässa när han får veta att hon varit 

ihop med hans kollega. Rust offras i någon mening i spelet mellan makarna Hart.  
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Bild 48: True Detective 1: E2:51:34 

Bilden på den här halvt nedbrända kyrkolokalen med industrierna i bakgrunden finns med i bilagan för 

att den utgör ett utsökt exempel på en raffinerad estetik som utmärker delar av serien. 

 

 

 
 

 

 
 

Bild 49: True Detective 1: E4: 10:18 

Bilden på en strippa som Marty försökt få upplysningar ur (och som också förekommer i vinjetten – 

bild 5) utgör också den ett gott exempel på att det finns många omsorgsfullt komponerade utsnitt i 

serien som är djupt intrikata, fantasiväckande och problematiska. Bilder med dubbla betydelser och 

obekväma frågeställningar inbakade i den visuella gestaltningen.  
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Bild 50: Spiralgalax (Hämtad från Wikipedia 2018-04-09) 

Fotografiet föreställer en spiralgalax. Bilden kommer inte ur tv-serien, men den kan onekligen 

relateras till det mönster som förekommer i serien (Se även bild 40-41). 
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