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Abstract 

Title: Banshee – A mythological creature in today's media society 

Author: Kimberly Seitola  

Supervisor: Stefan Larsson  

Subject: Religious studies 

  

Purpose: The purpose of the paper is to investigate how the Irish mythological creature 

banshee is shaped in today's media society. 

  

Theory: This essay uses the reception theory, which targets the producer, the spectator 

and the reader. 

  

Objectives and focus: The essay is based on the following questions: 

How have the representation of the mythological creature banshee changed in the media 

in comparison with Irish folklore? How do the perpetrators perceive the media's design 

of the mythological creature banshee? 

 

Method: The methods that the essay uses is content analysis and comparative method. 

The methods were chosen because they complement each other. 

 

Material: The essay's empirical essay consists of all scientifically published material re-

lating to the mythological creature banshee, the short film Banshee from 2014, the Amer-

ican television series Teen Wolf, Internet forums and their various commentary fields. 

  

Result: The essay identifies that the form of banshee in the media is similar to the Irish 

folklore. The research also shows differences between the Irish folklore and media pro-

duction. Analyzes of the audience's perspective shows that the mythological creature 

banshee provokes a kind of curiosity among today's media users. 

 

Keywords: Banshee, myth, mythology, folklore, creature, Teen Wolf, YouTube,  

reception theory, comparative method, content analysis.  



 

 

Sammanfattning 

Titel: Banshee - En mytologisk varelse i dagens mediesamhälle 

Författare: Kimberly Seitola  

Handledare: Stefan Larsson  

Ämne: Religionsvetenskap   

  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den irländska mytologiska varelsen 

banshee gestaltas i dagens mediesamhälle. 

  

Teori: Den här uppsatsen använder sig av receptionsteorin, vilken riktar sig mot produ-

centen, åskådaren och läsaren. 

  

Frågeställningar: Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: 

Hur har gestaltningarna av den mytologiska varelsen banshee förändrats i media i  

jämförelse med irländsk folktro? Hur uppfattar åskådarna mediernas gestaltning av den 

mytologiska varelsen banshee? 

 

Metod: Metoderna som uppsatsen använder sig av är innehållsanalys samt jämförande 

metod. Metoderna valdes för att de bland annat kompletterar varandra. 

 

Material: Uppsatsens empiri består av allt vetenskapligt publicerat material rörande den 

mytologiska varelsen banshee, kortfilmen Banshee från 2014, den amerikanska tv-se-

rien Teen Wolf samt internetforum och dess olika kommentarsfält. 

  

Resultat: Uppsatsen identifierar att mediernas gestaltning av banshee liknar den ir-

ländska folktrons. Forskningen även skillnader mellan folktron och mediernas framställ-

ning. Undersökningar av publikens perspektiv visar att den mytologiska varelsen bans-

hee väcker en form av nyfikenhet bland dagens medieanvändare. 

 

Nyckelord: Banshee, myt, mytologi, folktro, varelse, Teen Wolf, Youtube, receptions-

teori, jämförande metod, innehållsanalys.  
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1 Introduktion 

John T. Seymour (2013) menar att av alla irländska spöken, feer eller varelser anses 

banshee vara den mest kända för allmänheten. Han anser att människor som besöker Ir-

land förväntar sig att den mytologiska varelsen uppenbarar sig för dem (Seymour, 

2013). Bansheen är en mytologisk varelse som har gått från att vara en irländsk  

vidskepelse till att i dag användas som sagoföreteelse för att skrämma barn och ungdo-

mar, menar forskaren D.R. McAnally Jr. (2006).  

Avseendet med den här forskningen är att bidra med kunskap och öka vetandet 

om hur den mytologiska varelsen banshee gestaltas i dagens mediesamhälle, samt att ge 

en inblick i hur medieanvändare tolkar gestaltningarna. Sökningar med ordet Banshee i 

olika databaser identifierar att det finns begränsat med forskning rörande den mytolo-

giska varelsen, publicerad på både svenska och engelska.  

En medieproduktion som sökningarna identifierar är serien Teen Wolf. Det är en 

amerikansk tv-serie som bland annat väcker åskådarnas intresse för övernaturliga krafter 

och mytologiska varelser (Teen Wolf 2011–2017). Utöver serien identifierar  

sökningarna även filmklipp på hemsidan Youtube, i form av en kortfilm och en  

informationsfilm.  

Mytologi och ockultism är någonting jag finner fascinerande, både inom  

vetenskapliga texter samt inom media i form av olika film- och serieproduktioner. Det 

är motivet som har inspirerat mig till att ta fram denna form av forskning. En undersök-

ning som avser att studera vad som liknar och vad som skiljer vetenskapliga texter och  

medier åt. 

Det finns även som ambition att undersöka huruvida media bibehållit den  

information som folktron ger läsarna eller om medierna anpassar informationen för att 

den ska passa in i den pågående produktionen. Vilket leder till forskningens syfte, som 

är att undersöka hur den irländska mytologiska varelsen banshee gestaltas i dagens  

mediesamhälle. Skiljer sig mediernas framställning av banshee från irländsk folktro och 

den mytologiska varelsens historia? Uppfattar åskådarna och läsarna informationen?  
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1.1 Tidigare forskning 

Vid en första sökning i olika databaser rörande ämnet, uppkom svårigheter att hitta 

tidigare forskning för att kunna besvara undersökningens frågeställningar. Genom sök-

ningar i Högskolan i Gävles databaser med sökordet Banshee identifierades boken ”The 

Banshee’s Wail The Banshees: A Literary History of Irish American Women Writers”, 

skriven av Sarry Barr Ebest och publicerad av Syracuse University Press 2013.  

 Barr Ebests syfte med boken är att framhäva irländsk-amerikanska kvinnors  

arbete i frågor rörande jämställdhet och rättigheter: 

Why the banshee? Because Irish American women writers share a good deal in common 

with the mythical Irish being. Sometimes translated as “scold” or “a scolding woman,” 

the term “banshee”/ bean-si is a derivation of badhb , which can mean “war goddess” or 

“a dangerous, frightening and aggressive being.” One variation, bad, is associated with 

“heroic individuals”; another, badhbh , refers to “threatening” females; whereas tales as-

sociated with the si -woman convey the role of guardian (Barr Ebest, 2013, s 1). 

 

Förutom förklaringen ovan, existerar begränsat med vetenskapligt material innehållande 

termen eller myten om banshee. Encyclopedia of religion innehåller artikeln ”Fairies” 

som berör den mytologiska varelsen.  

 I texten ”Fairies” diskuterar Venetia Newall feer inom irländsk folktro. 

Newall kallar banshee för ”the most tragic tutelary fairy”. Med användningen av det  

begreppet menar Newall att enligt irländsk och skotsk folktro sägs den mytologiska  

varelsen banshee vara en så kallad ”dödsande” (Newall 2005).  

 Som tidigare nämnt visar undersökningar i databaser att det finns begränsat 

med forskningsmaterial rörande den mytologiska varelsen banshee. För att utvidga  

uppsatsen, gjordes även sökningar med sökorden mytologi i olika databaser. Genom  

undersökningarna identifierades kandidat-uppsatsen ”Grekisk mytologi i film: En  

innehållsanalys om hur grekisk mytologi gestaltas i film”.  

 Vilket titeln antyder behandlar uppsatsen hur grekisk mytologi gestaltas i  

filmer. Genom kvantitativa innehållsanalyser av filmerna ”Percy Jackson – Kampen om 

åskviggen”, ”Percy Jackson – Monsterhavet”, ”Clash of the Titans” och ”Wrath of the 

Titans” visar den undersökningen att traditionella grekiska myter anpassas för filmgen-

rer och för att kunna väcka tittarnas uppmärksamhet (Ruther, 2017). 

 

   



 

3 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur den irländska mytologiska varelsen 

banshee gestaltas i dagens mediesamhälle. Skiljer sig mediernas framställning av bans-

hee från irländsk folktro och historiken rörande den mytologiska varelsen? Och hur 

uppfattar åskådarna och läsarna informationen?  

Undersökningar uppvisar en begränsad tillgång till tidigare forskning rörande 

den mytologiska varelsen banshee. Den här forskningen har för avseende att bidra med  

kunskap och ett ökat vetande om mediernas gestaltning av banshee i jämförelse med 

den mytologiska folktron. 

 

Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: 

 

”Hur har gestaltningarna av den mytologiska varelsen banshee förändrats i media i jäm-

förelse med irländsk folktro?” 

”Hur uppfattar åskådarna mediernas gestaltning av den mytologiska varelsen banshee?” 
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1.3 Metod 

Den här forskningen använder sig av två metoder; innehållsanalys samt jämförande me-

tod. Metoderna valdes för att de bland annat kompletterar varandra, eftersom informat-

ionen som behandlas under rubriken ”undersökning” först ska analyseras och därefter  

jämföras mellan medieperspektivet och folktron. 

 

1.3.1 Innehållsanalys 

Metoden ”innehållsanalys” togs fram som metod som för att kunna förklara vad som  

karaktäriserar medierade texter och offentliga meddelanden. Den definieras som en  

"forskningsteknik för att göra replikerbara och giltiga avledningar från texter, eller  

annan orsak av betydelse, till deras kontextuella användning” (Woods & Nelson, 2011).  

Någonting som innehållsanalysen har som innebörd är att systematiskt analysera 

publicerat kommunikationsmaterial, exempelvis tv-program, böcker samt inspelade  

intervjuer. Analyserna av det här resulterar till skapandet av objektiva och kvantitativa 

data (Woods & Nelson, 2011). 

 Rötterna till denna metod återfinns inom religionsvetenskapen, den kan även 

spåras tillbaka till 1700-talets Sverige. Forskare räknade antalet religiösa symboler som 

är inkluderade i 90 olika psalmer, av anledningen att analysera och därefter avgöra om 

psalmen var för eller emot kyrkan (Woods & Nelson, 2011). 

 Innehållsanalysens historia som användning inom kommunikation, journalistik, 

sociologi, psykologi och affärer är ungefär 50 år. Metoden härstammar främst inom  

arbete inom social- och beteendevetenskap. Numera tillämpas innehållsanalyser även 

inom sjukvården samt inom lag och rätt (Neuendorf, 2002). 

Metoden, som det kortfattat nämndes ovan, fungerar att applicera inom ett flertal 

olika vetenskapliga perspektiv. Bland annat är innehållsanalysens uppgift att upptäcka 

specifika data, för att identifiera och begripa en viss riktning eller förändringar i  

specifika fenomen över tiden. Utöver det identifierar metoden även mönster eller  

samhörigheter inom en särskild genre. Den plockar fram skillnader, på det viset över 

jämföranden mellan liknande variabler i olika sammanhang samt att relatera  

karaktäristika meddelande egenskaper till liknande variabler (Woods & Nelson, 2011).  

Innehållsanalysen kan även tillämpas inom många olika undersökningsområden. 

Ett annat exempel på denna tillämpning är språkliga analyser av mediernas bevakning 

rörande växthuseffekten. Ett sista exempel är en undersökning av hur könstillhörighet  
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demonstreras i TV, till forkningen om strategier för tillvägagångssätt för användning i  

personliga annonser (Neuendorf, 2002). 

I korta drag kan innehållsanalysen definieras som den systematiska, objektiva 

och kvalitativa analysen av ett meddelandes egenskaper. Vad det innefattar är en  

fördjupad granskning av de mänskliga interaktionerna. Det är även analysen av  

karaktärsbilder inom tv-reklamer, filmer och romaner. Samt datorstyrda utlåtandet av 

ordanvändning inom skilda avsikter, tillexempel pressmeddelanden, politiska tal, med 

mera (Neuendorf, 2002). 

Användningen av en innehållsanalytisk metod har sina fördelar. För det första 

görs analyser på ett existerande, producerat material, vilket ökar studiernas trovärdighet. 

För det andra möjliggör metoden för forskare att systematiskt hantera och samtidigt  

studera omfattande analysmaterial. Eftersom innehållsanalyser baseras på befintliga  

texter erbjuder metoden även möjligheten till forskarna att ge historiska och kulturella 

inblickar i forskningsproblemet (Woods & Nelson, 2011). 

Trots att innehållsanalytiker bör använda sig av både vetenskaplig litteratur samt 

kommersiell forskning, är det teorin som avgör på vilket sätt materialet ska undersökas 

och bearbetas. Vetenskapligt arbete utgår generellt sett från teorin, med  

forskningsfrågor, hypoteser eller förklaringar som kan identifieras ur en teoretisk 

synvinkel. Granskningar av innehållsanalytisk litteratur visar att analysernas  

frågeställningar baseras på nyfikenhet framför formella hypoteser (Neuendorf, 2002). 

Kimberly Neuendorf (2002) anser att det finns missuppfattningar rörande den 

innehållsanalytiska metoden. Hon menar att det är lättare att genomföra  

innehållsanalyser än att använda andra forskningsmetoder. Innehållsanalyser görs på 

existerande material, vilket gör att Neuendorf menar att alla människor kan använda och 

tillämpa metoden. En aspekt som Kimberly Neuendorf (2002) även menar gör att  

innehållsanalys kan användas inom olika områden, såväl akademisk, kommersiell samt 

icke-kommersiell forskning. 

I texten ”Content analysis” diskuterar Robert Woods H. Jr. och Chad Nelson 

(2011) fördelarna med innehållsanalytiska undersökningar. De menar att befintliga  

texter analyseras, vilket gör att forskarens inverkan minskar och trovärdigheten ökar. 

Något som de även påpekar är metodens möjlighet till omfattande forskning, i form av  

systematisk hantering och sammanfattning av större forskningsmaterial.  
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1.3.2 Jämförande metod 

Den franska historikern Marc Bloch beskrev jämförelse metoden som ett fyrfaldigt  

projekt. Det första steget handlar om att i en eller flera olika sociala miljöer välja två  

eller flera fenomen som i första hand visar olika analogier. Steg två handlar om att  

beskriva linjerna i deras utveckling, för att därefter observera deras likheter och  

skillnader. Det avslutande steget handlar om att så långt som möjligt förklara de  

identifierade likheterna och skillnaderna (Stausberg, 2011). 

Den jämförande metoden utövas i stor utsträckning och diskuteras mycket inom 

vetenskapen, i mer omfattande form inom humaniora och samhällsvetenskap. Under de 

senaste årtiondena har jämförelsen varit ett hett ämne inom akademisk religionsforsk-

ning. Michael Stausberg (2011) menar att utvecklingen är en omförhandling av identite-

ten och det disciplinära arvet. Som argument menar han att ledande tidskrifter har  

publicerat relativt få exempel på jämförande metoder samtidigt som ett flertal  

publikationer på olika språk diskuterat den påstådda problematiken med jämförande  

religionsforskning. Något Stausberg (2011) anser resulterade i att metoden försvarades 

och gav upphov till förbättring av problematiken.  

Stausberg menar att otillräcklig jämförelse är ett problem, dock är det även otill-

räcklig användning av vetenskaplig operation. Få skulle skylla på metoder som diskurs-

analys eller deltagande observation om några utav anhängarna befanns vara skyldiga till 

kolonialism, ideologi, imperialism, rasism eller sexism. Ändå används i jämförelse 

andra kriterier, så att jämförelsen som sådan försvinner (Stausberg, 2011). 

Vidare resonerar frågan om jämförelse nära diskussioner om generalisering och 

reduktion. I den här uppsatsen, spelade jämförande analyser en nyckelroll i  

grundperioden för religionsforskning och som jämförande religion. Liksom med  

liknande discipliner som antropologi har den stora omplaceringen av fältet sedan 1960- 

talet förändrat den jämförande metodens roll i den akademiska sfären (Stausberg, 2011). 

Några huvudorsaker för de nu allmänt delade bekymren och problem med  

jämförelsen kommer att diskuteras nedan. Jensen menar att den stora teoretiska  

utmaningen för det komparativa projektet har varit avslag på grundläggande jämförbar-

heter i religiösa angelägenheter. Jensen anser även att om "religioner" bara är koloniala, 

imaginära och retoriska uppfinningar, om det inte finns några delade drag som kan jäm-

föras analytiskt, så skulle religionsforskningen inte ge någon mening (Jensen, 2001). 

Detta är emellertid inte en metodologisk kritik utan en teoretisk, om än med tydliga  

metodologiska konsekvenser (Stausberg, 2011). 
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Bland de mest kända utövarna av jämförande forskning är de viktorianska  

antropologerna James G. Frazer och Edward B. Taylor. Utöver sina jämförande analyser 

av animism och offer i primitiv kultur, som är allmänt kända bland religionsforskare, 

publicerade Taylor en uppsats där han, baserat på data från 282 samhällen, jämförde det 

sedvanliga rituella undvikandet av svärmor med matrilokal bosättning, där paret lever 

med fruns familj, efter bröllop. Uppsatsen utlöste en viktig debatt (Taylor, 1889). Frazer 

är skaparen till ”The Golden Bough”, som härrörde från hans försök att förklara den  

lokala anpassningen av prästerskapet av Diana i Aricia, nära Rom (Stausberg, 2011). 

Försöket till förklaring resulterade i ett omfattande komparativt arbete som  

utvecklade teorier om magi och religion, helig kunskap, döende och återupplivande  

gudar. Arbetet skandaliserade allmänheten på grund av att den kristna uppståndelsen  

inkluderades i dess jämförande berättelse (en förbindelse som försvann i senare  

utgåvor). Frazers och Taylors jämförande arbete var knutet till deras evolutionsteorier 

(Stausberg, 2011). 

 Den moderna evolutionära vetenskapen fortsätter att förlita sig på jämförande 

metodik, även om detta ofta saknas på en explicit nivå. Det faktum att variation, som är 

avgörande för evolutionsteorin, kräver en jämförande bedömning för dess tolkning. Till 

exempel för att fastställa förekomsten av naturligt/kulturellt urval eller anpassningar. Av 

den anledningen bidrar de flesta insatser till granskningen av religion som fungerar i lo-

kalerna för nutidens evolutionära teori implicit eller explicit på ett jämförande sätt 

(Stausberg, 2011). 

  

1.4 Material 

Uppsatsens empiri, dvs. det material som behandlas för att undersöka hur den  

mytologiska varelsen banshee framställs i medier i jämförelse med folktron, består av 

kortfilmen Banshee från 2014 och den amerikanska tv-serien Teen Wolf. Den valda  

empirin motiveras av undersökningar i olika databaser med sökordet Banshee utförda 

den 27 februari 2018. Sökningarna identifierade den mytologiska varelsens förekomst i 

ovan nämnda material.  

Det mediala innehållet kompletteras med böckerna Irish Wonders av D.R. 

McAnally Jr., The Banshee signerad Elliot O´Donnell samt Banshees, And Other Death 

Warnings av ST John D. Seymour. Tillämpningen av böckerna i undersökningen motiv-

eras av att sökningar med sökordet Banshee i ett flertal databaser via Högskolan i Gävle 

identifierade en brist på material publicerad på både svenska och engelska.  
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För att besvara forskningens frågeställningar valdes att identifiera allt vetenskapligt 

publicerat material rörande den mytologiska varelsen banshee, vilket finns tillgängligt 

på engelska. 

För att kunna beskriva en av personerna i tv-serien Teen Wolf, valde författaren 

att hämta en personbeskrivning från diskussionstråden Teen Wolf Mythology: What is a 

Banshee? den 14 mars 2018. På grund av att informationen från forumet anses vara sub-

jektivt formulerad, är det värt att ha i åtanke att informationen inte behöver överens-

stämma med den vetenskapliga faktan.  

 

1.5 Teori 

Den här undersökningen använder sig av receptionsteorin. Det är en teori som riktar sin 

uppmärksamhet mot läsaren och åskådaren. För att kunna tillämpa receptionsanalys 

inom kulturstudier, krävs det en viss förståelse för masskommunikationens utveckling. 

 Dagens mediekonsumtion påverkar människor och deras uppfattningar om  

samhället. Informationen har betydelse för hur förstår konflikter, förhåller oss i politiska 

frågor, samt hur vi identifierar oss. Receptionsteorin studerar relationerna mellan  

medialt material och våra tolkningar av materialet (Eriksson & Östman, 2010). 

Receptionsteorin menar att medietexter kodas av producenten. Det innebär att 

producenten fyller materialet med budskap och värderingar, som sedan avkodas av 

publiken. Olika åskådare gör denna avkodning av texten på olika sätt. Receptionsteorin 

menar att en text kan mottas på tre olika sätt: som en dominerande läsning, som en för-

handlande läsning samt som en oppositionell läsning (Eglen, 2014). 

En ”dominerande” läsning innebär att texten utläses på samma sätt som  

producenten menade att den skulle läsas. Publiken håller med de budskap och ideologier 

som producenten har placerat bakom materialet. ”Förhandlande” läsning är en kompro-

miss mellan den dominerande läsningen och den motsatta läsningen av texten. Publiken  

accepterar producentens synpunkter, emellertid har de också sin egen inmatning och 

förståelse av texten. Med ”oppositionell” läsning menas att publiken avvisar producen-

tens föredragna läsning och skapar sin egen läsning av texten, vilket kan ses som mot-

satsen till producentens ursprungliga mening (Eglen, 2014). 

Stuart Hall argumenterade i undersökningen Encoding/Decoding för att tv- 

programmen som sändes ut var kodade utifrån vissa sociala och kulturella uppfatt-

ningar, vilka nödvändigtvis inte delades av publiken. Hall hävdar teoretiskt sett att de 
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inbäddade budskapen kan misstolkas eller värderas på andra sätt av publiken än medie-

producenterna hade tänkt från början (Gripsrud, 2011). 

 Stuart Halls arbete följdes upp av ett flertal forskares undersökningar, här refere-

rar Machor & Goldstein bland annat till Television Culture av John Fiske samt Janice  

Radways Reading the romance (Machor & Goldstein, 2001). I dessa undersökningar  

betonar forskarna även att publiken är aktiv och att mottagarnas kulturella bakgrund  

avgör hur ett budskap tolkas: 

But whether it takes the form of dominant, negotiated, or oppositional responses or a 

combination of all three, the reception experience still depends on the particular  

interpretive formations that viewers/readers inhabit. For the new audience studies,  

reception occurs as an active process of "production in use" that is always culturally  

activated within special contexts and local histories (Machor & Goldstein, 2001 s. 205). 

 

Boken Reception study: from literary theory to cultural studies (2001) antyder att  

receptionsteorin har utvecklats de senaste tio åren. Tidigare forskning handlade mer om 

mätningen av mediernas effekt på åskådarna. Mätningar gjordes genom användningen 

av kommunikationsmodellen kallad “sändare-budskap-medie-mottagare” (Machor & 

Goldstein, 2001). 

Sedan mitten av 1980-talet har vetenskapliga receptionsstudier omprövat fram-

ställningen av ett flertal stora litterära verk, exempelvis Hamlet och Stolthet och fördom. 

Forskaren Steven Mailloux’s arbete om retorisk kraft och receptionshistoria, samt Gary 

Taylor’s arbete om återupptäckten av Shakespeare har bidragit till angloamerikansk  

receptionskritik (Machor & Goldstein, 2001). 

De nya receptionsstudierna, som nämndes ovan, delas in i moderna och  

postmoderna modeller. Modellerna återskapar den historiska metoden som den  

angloamerikanska formella kritiken hade väckt misstro mot, även om modellerna 

fokuserar på olika aspekter. Den moderna modellen bevarar en traditionell 

begreppsapparat rörande textuell självständighet medan den postmoderna utmanar en 

traditionell begreppsapparat (Machor & Goldstein, 2001). 

 Dagens mediesamhälle som orienteras mot internet erbjuder nya möjligheter för 

receptionsforskning. Som exempel kan kommentarsfält under videoklipp eller  

tidskrifters digitala upplaga vara fruktbara källor för empiri. Van Zoonen menar att  

diskussionsinlägg på internetforum kan vara mer naturliga än intervjustudier, eftersom 

de återspeglar vardagslivets mediekonsumtion. Möjligheten till anonymitet anser Van 

Zoonen vara en annan fördel, eftersom kontroversiella reaktioner och tolkningar kan  
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förekomma på sätt som avviker från intervjusammanhang (Eriksson & Östman, 2010). 

 Med Van Zoonens uttalande som motiv, baseras den här undersökningen på  

analyser av kommentarsfält för att analysera hur publiken uppfattar mediernas gestalt-

ning av banshee. Eftersom receptionsteorin betraktar mottagaren, är den samtidigt influ-

erad av en annan forskning som intresserar sig till varför publiken använder sig av olika 

former utav media. För receptionsforskaren handlar mediekonsumtionen om hur saker 

görs meningsfulla med språk som resurser. Receptionsanalyser beträffar undersökningar 

mellan mötet av läsare och text samt intresserar sig för mediers påverkan på människan 

(Eriksson & Östman, 2010). 

1.5.1 Teoridiskussion 

James L. Machor och Philip Goldstein (2001) menar att receptionsteorins ökade  

popularitet medför att tidigare kritik gentemot den förtjänar att läggas fram och 

omdiskuteras. Invändningarna urskiljer tre fel med receptionsstudier: underförstådd  

konservatism, tvivelaktig relativism och dess historiska karaktär. 

Med underförstådd relativism hävdade Jacques Derrida att en texts retoriska 

form upprätthåller ett flertal tolkningsmöjligheter. Radikala anhängare till honom menar 

att de retoriska formerna undergräver läsarens eller textens ideologier. Dessa anhängare 

menar att när en läsare har förstått en texts innebörd, har personen accepterat etablerade 

tolkningsförfaranden (Machor & Goldstein, 2001). 

Machor och Goldstein menar att Derridas kritik är sårbar för alla receptionsteor-

etiker, eftersom teorin förutsätter att tolkningsförfarandena begränsar mottagarens roll. 

De menar att läsarens kulturella bakgrund rättfärdigar mottagaren. Jonathan Culler me-

nar att för att kunna undergräva en texts tolkningspraxis krävs noggrann läsning. Derri-

das invändning ignorerar de institutionella sammanhangen av tolkningspraxis som tex-

tens polysemiska teckenspråk kan motstå, däremot från vilket det inte kan komma un-

dan (Machor & Goldstein, 2001). 

Den tvivelaktiga relativistiska kritiken rörande receptionsteorin handlar om att 

teorin tillåter vad Machor och Goldstein kallar oförenliga tolkningsgrupper dock inte 

universella ideal, vilket gör att receptionsstudier misslyckas med att upprätta globala 

överenskommelser. I en utsträckning innebär denna invändning att eftersom  

receptionsstudien avvisar en objektiv sanning i universella värden, kan den inte försvara  

humaniora eller skapa konsensus av professionella forskare (Machor & Goldstein, 

2001). 
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Kritiken av receptionsteorins relativism indikerar att utan normativa ideal  

avslöjar begreppet "tolkningsgemenskap" avsikter. Trots att receptionsteorierna  

kritiserar grundläggande estetik, antar de dock inte att en tolkningsgemenskap saknar ett 

normativt ideal. Jauss förklarar metoder, övningar, antaganden och övertygelser, och 

menar att de som utgör en läsares "förväntanshorisont”. Denna grupp av läsare saknar 

inte offentliga importer eller misslyckas med att binda sina medlemmar, som Guillory 

påstår, eftersom text som en normativ kraft kan formulera nya övertygelser (Machor & 

Goldstein, 2001). 

 

2 Undersökning 

Som tidigare nämnt nyttjar uppsatsen två metoder: innehållsanalys och jämförelse. Un-

der avsnitten ”Vad är en myt?”, ”Vad är en banshee?” och ”Banshee i dagens  

medier” används den innehållsanalytiska metoden för att analysera inhämtat material. 

Under avsnittet ”Jämförande metod” tillämpas den jämförande metoden för att analy-

sera likheter i det insamlade materialet. 

 Undersökningen inleds med en redogörelse för begreppet ”myt”, som kommer 

att tillämpas i analysen. Motivet till användningen av begreppet ”myt” styrks av att 

banshee anses vara en mytologisk varelse, samt att begreppet anses vara ett hjälpmedel 

för att förstå bansheens ursprung. 

 

2.1 Vad är en myt? 

De gamla grekerna förknippade myt med orden mysterium och mystik härstammar från. 

Mytens dragningskraft har sitt ursprung i mystiken. Ordet antyder en djupare sanning 

och berättar om det djupaste existentiella. I olika kulturer har myter överförts muntligt 

genom århundrade, till och med årtusende från släkte till släkte (Bergman, 1997). 

Här definieras två förfaranden. Det ena är att myterna uppfångas som kvarlevor, 

vilket innebär att myter representerar filosofier från tidigare stadium i mänskligheten. I 

egenskap av evolutionisternas antydande karaktäriserar filosofierna en del av jordens 

befolkning, samtidigt som vissa kvarlevor lever kvar i moderna samhällen. Det andra 

förfarandet att avgränsa begreppet myt har varit en religionshistorisk, vilket innebär att 

begränsa ordet myt till en berättelse- och textkategori där olika övernaturliga väsen  

agerar. Håkan Rydving menar att ett vanligt tillvägagångssätt är att kombinera de två  

angreppssätten (Rydving 1997). 
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2.2 Vad är en banshee? 

Under den här rubriken får läsarna lära sig mer om den mytologiska varelsen banshee. 

Varelsen kommer att förklaras utifrån irländsk folktro, från den litteratur som gick att få 

tag på.  

I artikeln ”Fairies” diskuterar Venetia Newall féer inom irländsk folktro. Newall 

kallar banshee för ”the most tragic tutelary fairy”. Med användningen av det begreppet 

menar Venetia Newall att enligt irländsk och skotsk folktro sägs den mytologiska  

varelsen banshee vara en så kallad ”dödsande” (Newall, 2005).  

Of all Irish ghosts, fairies or bogles, the Banshee (sometimes called locally the  

“Boheenta” or “Bankeentha”) is the best known to the general public: indeed,  

cross-Channel visitors would class her with pigs, potatoes, and other fauna and flora of 

Ireland, and would expect her to make manifest her presence to them as being one of the 

sights of the country (Seymour, 2013 s.3).  

 

På grund av tidsbrist valdes det att inte göra sökningar på de lokala orden. Vid fortsatta  

undersökningar inom området är det en aspekt att beakta. I boken Banshee, And Other 

Death Warnings pratar författaren ST. John D. Seymour (2013) om den mytologiska va-

relsens banshees betydelse för Irland. Han menar att banshee som andlig varelse har en 

lång stamtavla, längden på stamtavlan går inte att säkerställa av anledningen att dess 

rötter härrör till ett svagt och mystiskt förflutet (Seymour, 2013).  

In a country, such as Ireland, that is characterized by an arrestive and wildly beautiful 

scenery, it is not at all surprising to find something in the nature of a ghost harmonizing 

with the general atmosphere and surroundings, and that something, apparently so natural 

to Ireland, is the Banshee (O’Donnell, 2016 s.5). 

 

Elliot O´Donnell menar att det irländska landskapet har gett upphov till Bansheens före-

komst på ön. O´Donnell anser att Banshees harmoniserar med det vackra landskapet. 

D. R. McAnally Jr. (2006) menar att Irland har gett upphov till stora fantasiskap-

elser. En av de största är den McAnally Jr. kallar "the weird-wailing banshee”, en va-

relse som nattetid påstås sjunga ut sin klagosång. Bansheen förföljer familjer, och kla-

gosången fungerar som en indikator på att en av medlemmarna inom kort ska föras till  

andevärlden. 

Innehållsanalyser visar att varelsens namn uttalas på olika sätt, som banshee, 

banshi eller benshee, och ordet betyder ”en kvinna som är förbjuden av älvfolket” 

(Newall, 2005). Ordet banshee kan även betyda ”den kvinnliga fen”, ”fredskvinnan”, 
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”dödskvinnan”, ”dödsängeln”, ”den vita sorgekvinnan”, ”luftens nymf” och ”luftens 

ande” enligt vissa forskare (McAnally, D. R. Jr., 2006).  

Ett resultat av innehållsanalysen identifierar olika benämningar och betydelser 

på den mytologiska varelsen banshee. Som tidigare nämnt i uppsatsen baseras  

innehållsanalyser på existerande material, vilket ökar trovärdigheten (Woods & Nelson, 

2011). Bansheen är en splittrad själ som står en familj nära eller som påstås ha en  

anledning att hata alla familjemedlemmar. Banshee är en motsats till varelsen Fearshee, 

även kallad ”fredsmannen”, som påstås bringa goda budskap. När fearsheen sjunger sin 

glädjesång, betyder det att familjen som övervakas står inför en oväntad lycka 

(McAnally, D. R. Jr., 2006). 

 En banshee övervakar den utvalda familjen på nära håll och hemsöker deras 

bostäder med klagosång. Hon påstås aldrig lämna en familj förrän den sista  

släktmedlemmen ligger begravd. De flesta gamla irländska släkterna, exempelvis  

MacCarthy, O'Neill och O'Flaherty, påstås ha banshees som övervakar dem (McAnally, 

D. R. Jr., 2006). 

 Bansheens sång brukar höras nattetid och påstås endast kunna höras av den 

döende familjemedlemmen. Varelsen uppenbarar sig en eller två dagar innan  

släktmedlemmens död utannonseras och klagosångens påstås innehålla dödsorsaken. I 

boken Irish Wonders berättar D. R. McAnally Jr. (2006) en historia från den irländska 

staden Kerry. I historien förlovar sig ett ungt par. När förlovningen blir officiell hör  

paret ett lågt, ledsamt skrik ovanför dem. Den unge mannen överger flickan, som dör 

med ett brustet hjärta. Natten innan flickans död hörs bansheens sång utanför familjens 

stuga.  

 D.R. McAnally Jr. (2006) menar att det finns två varianter av banshee: en  

”tillmötesgående” och en ”fientlig”. En ”tillmötesgående” banshee är en ung och vacker 

kvinnlig ande, med blekt ansikte, välformat yttre och kolsvart eller gyllene hår. Hennes 

ögon är bruna, blå eller svarta och hon bär en vit långklänning. En “fientlig” banshee 

beskrivs som en hemsk hagga, med arga och förvrängda egenskaper: missförstånd står 

skrivet över hennes ansikte, och med hennes utsträckta vapen förbannar hon  

släktmedlemmar. Elliot O´Donnell (2016) menar att den tillmötesgående bansheen visar 

prov på sorg i fråga om sin ankomst och den fientliga bansheen om upphöjningen.  

Deras gemensamma karaktärsdrag är att de framhäver kvinnan.  

  



 

14 

 

D. R. McAnally Jr. (2006) menar att enligt irländsk folktro kunde banshee höras i samt-

liga delar av Irland. Befolkningen hade inga tvivel på varelsens existens och att misstro-

ende på bansheens närvaro ansågs som en hädelse. I takt med att gamla irländska släk-

ten försvinner, menar öns befolkning att varelsen ses som en vidskepelse i dag. 

McAnally ser banshee idag på samma sätt som feer och pysslingar: som ett berättar-

ämne som används för att skrämma ungdomar. 

 

2.3 Banshee i dagens medier 

Undersökningar i databaser och på nätet visar att det existerar begränsat med medialt 

material rörande den mytologiska varelsen banshee. En serie som behandlar banshee är 

den amerikanska tv-serien Teen Wolf. Undersökningar visar även att produktionsbolaget 

HBO har skapat en serie som heter The Banshee. Den serien handlar däremot inte om 

den mytologiska varelsen, utan i stället om en stad som kallas för Banshee.  

Undersökningarna identifierade även en kortfilm om banshee, som kommer att  

förklaras senare i texten. 

Ordet television motsvarar ett sorts fjärrseende. Tv påvisar redan här på en  

annan uppfattning av den historiska innebörden än det som allmänt tidigare råder. Det 

som närmare bestämt är en regel är historieintresset som är förankrat till en plats eller 

ett territorium - det är ortens, regionens, nationens eller kontinentens historia vilket inte 

enbart lockar professionella historiker, utan även upplevelseindustrins turister. Å andra 

sidan, med en mer komplett överblick över området, finner tv-mediet inget mer  

obetydligt än en negation av positionens och distansens betydelse för mediet (Liljefors, 

2009). Förutom serien Teen Wolf och kortfilmen Banshee identifierar undersökningarna 

även hemsidor tillägnade tv-serien Teen Wolf, som på angivet sätt skildrar karaktären 

Lydia från serien som uppges vara en banshee. 

2.3.1 Hur framställer olika medier banshee? 

Kortfilmen Banshee handlar om en kvinna vid namn Sarah, där hon blir utsatt för den 

mytologiska varelsen banshee. Kortfilmen börjar med att Sarah vaknar upp mitt i natten 

av att hon hör någonting på nedervåningen, hon väcker hennes make som har  

huvudvärk och bara vill sova. Sarah går ner för att utforska vad det var för typ av ljud 

det var. Efter en kort stund hör hon en kvinnas skrik från övervåningen. När Sarah väl 

kommer upp igen hittar hon sin make död, varpå polis, ambulans och en inspektör vid 

namn O’Connor anländer för att ta reda på vad som hänt (Leijenhorst, 2014). 
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En kväll promenerar Sarah på en äng. Karaktären bedömer att något befinner sig i atmo-

sfären. Kort därpå ser hon bansheen i en vit klänning, med svart bälte och några blod-

fläckar på. Håret är ljus-nyanserat och ansiktet är blekt med en ann mörka ringar kring 

ögonen. Därefter hör hon dess kvidande skrik (Leijenhorst, 2014). 

Dagen därpå visar Sarah O’Connor vart hon sett kvinnan med klänning i fråga. 

På kvällen när Sarah kommer hem upplever hon att bansheen är hemma hos henne. 

O’Connor ringer och precis när Sarah svarar ser hon bansheen och springer upp på över-

våningen. Sarah hittar en kam som hon antar tillhör bansheen och eldar upp den. När 

O’Connor kommer är bansheen borta och han säger till Sarah att allt bara är i  

hennes huvud. När O’Connor lämnar huset och beger sig hemåt, ser han bansheen och 

hör dess kvidande slut (Leijenhorst, 2014). Där slutar sedan kortfilmen, så åskådaren får 

inget svar på vad som händer med varken Sarah eller O’Connor. 

En annan film eller serie som behandlar den mytologiska varelsen banshee är 

Teen Wolf. En av seriens karaktärer, Lydia, är en banshee, så perspektivet skiljer sig 

från kortfilmen Banshee (Teen Wolf, 2011–2017). 

Under slutet på den andra och början på tredje säsongen börjar någonting hända 

med Lydia, vilket får sin förklaring under tredje säsongen. I början av säsong tre hittar 

karaktären Lydia döda kroppar på olika ställen. Hur hon kommit till platserna eller hittat 

kropparna är ett mysterium även för henne själv. Lydia förklarar det som att hon går i 

sömnen eller får någon form av black out. Vad gäller slutet ur avsnitt nio under säsong 

tre får Lydia reda på vad hon är. Karaktären i frågan är fastbunden av en annan figur 

och klagar högmält. Figuren, som håller Lydia fastbunden, berättar för fången om upp-

täckten (Teen Wolf, 2012–2013). 

 Som det nämndes ovan låter de tittarna veta under Teen Wolf-avsnittet, "The 

Girl Who Knew Too Much", i vilken grad den övernaturliga varelsen Lydia urskiljs som 

”The Wailing Woman”. För de läsare som inte är några hängivna anhängare, som skri-

benten till hemsidans skrift är, handlar det om legendariska varelser. Möjligen att lä-

sarna till skriften framför frågan "vad är en banshee?".  I den kommande delen utav  

texten framförs det lite grundläggande mytologi och historia om banshee,  

såväl som i vilken grad det visas i serien Teen Wolf (Prugh och Smith, 2013). 

 En banshee, som traditionellt går under namnet "Bean Sidhe", är från irländsk 

mytologi och ses som ett dödens omen. Banshee är en fe och alltid en kvinna som  

använder sitt skrik eller vädjan för att signalera när en våldsam död håller på att inträffa. 

Banshees tros inte orsaka döden, utan bara varna för det. Enligt myter kan banshees  
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synas av den person som är på väg att dö och kan förekomma i flera former, till exempel 

en vacker dam, en gammal hagga och i bland även som djur som är associerade med en 

irländsk häxa (Prugh & Smith, 2013). 

 Banshees bygger på en gammal irländsk tradition, där kvinnor skulle sjunga 

ett klagomål för att beteckna någons död, kallad keening. De var traditionellt en signal 

till familjen eller vänner av den snart döda och vissa tror att hon var en vän till familjen 

som hon följde. Banshees brukade följa specifika, välkända familjer inom irländsk  

folktro. Banshees är även kända för att uppenbara sig kring naturliga former, som  

tillexempel träd, floder och stenar. Människor har rapporterat att de sett banshees 

kamma håret och har förvirrat dem med sjöjungfrun, då de ofta ses de med en kam i  

håret. Nu när Lydia vet vad hon är, är hon säker på att finslipa på sina förmågor för att 

lära sig att använda dem för gott (Prugh & Smith, 2013). 

 Utöver det identifierar innehållsanalyserna att banshees i serien Teen Wolf kan 

höra röster i huvudet. Ofta leder dessa rösterna dem, undermedvetet, till olika scener där 

någon mördats. I bland skriver eller skapar de omedvetna meddelanden från rösterna  

inuti deras huvuden (Okänd författare, 2015). 

 Medan banshees i serien får tidiga indikationer på att någon kommer att dö, 

saknar deras förmåga precisionen och de banshees som hittills visats i serien har inte 

fullständig kontroll över sina förmågor (Okänd författare, 2015). 

While there is much written about this type of creature in the folklore of Ireland, Scot-

land, Wales and some other countries, it is unclear to what extent the legend may be al-

tered within Teen Wolf (Okänd författare, 2015). 

 

Författaren anser att även om det finns mycket information rörande banshee inom ett 

flertal länders folktro, råder oklarheter kring hur banshee gestaltas i Teen Wolf utifrån 

folktro. Här har även författaren en bredare sökning än vad den här forskningen har på 

banshee, eftersom den här undersökningen har valt att fokusera på hur banshee fram-

ställs på Irland. Däremot är det någonting att ha i åtanke till vidare forskning att inte 

bara fokusera på ett land, utan flera. 

 Banshees i serien Teen Wolf verkar inte vara övernaturliga. Karaktären Chris 

Argent förklarar i avsnittet ”Maid of Gevaudan” att banshees endast har en koppling till 

det övernaturliga, dock kontrolleras dem inte av det. Till exempel kan Lydia korsa en 

rönnbarriär som ingen annan övernaturlig varelse i serien kan korsa. Samt förblir hon 

opåverkad av hybridvarelsen kanimas gift och bett från en alfavarulv (Okänd författare, 

2015). 
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2.4 Jämförande forskning 

I dagens medie- och internetsamhälle skrivs det mycket på nätet. Det produceras serier 

och filmer baserade på bland annat historiska situationer och olika fantasi- eller  

mytologiska varelser. Hur mycket av den fakta som finns överensstämmer med det som 

visas på våra skärmar, bland annat i form av filmer eller serier? Samt vad uppfattar 

publiken och läsarna av vad olika medier delar med sig? Under den här rubriken  

kommer det jämföras mellan existerande, historiska fakta såsom vad folktron säger samt 

vad olika typer av produktioner, så som hemsidor och serier säger.  

Den jämförande metoden utövas i stor utsträckning och diskuteras mycket inom 

vetenskapen, i mer omfattande form inom humaniora och samhällsvetenskap  

(Stausberg, 2011). Med anledning av metodens popularitet har det här avsnittet  

ambitionen att identifiera likheter och skillnader mellan mediers och folktrons  

gestaltning av banshee. 

Något som inte återfanns en förklaring till, utav de böcker som finns med i den 

här undersökningen, är att bansheen kan höra röster i sitt huvud. Att dessa röster under-

medvetet leder dem till de platser där någon dött, samt att utifrån dessa röster skriver de 

meddelanden omedvetet (Okänd författare, 2015). 

En annan aspekt som forskningen identifierar är hur uttalet på varelsen banshee  

förklaras. I två av böckerna finns exempel på uttalet och dess betydelse: banshee, 

banshi eller benshee, och ordet betyder ”en kvinna som är förbjuden av älvfolket” 

(Newall, 2005). Som tidigare nämnt i uppsatsen kan ordet banshee kan även betyda 

”den kvinnliga fen”, ”fredskvinnan”, ”dödskvinnan”, ”dödsängeln”, ”den vita sorge-

kvinnan”, ”luftens nymf” och ”luftens ande” enligt vissa forskare (McAnally, D. R. Jr., 

2006). På hemsidan Teen Wolf Mythology: What is a Banshee? förklaras det mer över-

gripande och begreppet lyder:  

A banshee, traditionally called “Bean Sidhe”, is from Irish mythology and is seen as an 

omen of death. A banshee is a fairy and always a woman, who uses her scream/wail to 

signal when a violent death is about to occur. Banshees are not believed to cause death, 

just warn of it. Myth is, the banshee can be seen by the person who is about to die and 

can appear in multiple forms, such as a beautiful lady, an old hag and sometimes even as 

animals associated with Irish witchcraft. (Prugh & Smith, 2013). 

 

Prugh & Smith menar att banshee härstammar från irländsk mytologi och kan ses som 

en dödsindikator. De anser även att banshees endast kan ses av personerna som ska dö 

och att de kan uppenbara sig i ett flertal olika former. 
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Banshees kan delas upp i två huvudklasser; ”tillmötesgående” banshees och ”fientliga 

banshees”, där den förra visar prov på sorg i fråga om sin ankomst och den senare upp-

höjningen (O’Donnell, 2016). D.R. McAnally jr. (2006) menar att det finns två  

varianter av banshee: en ”tillmötesgående” och en ”fientlig”. 

 Uppsatsen identifierar att Lydia från TV-serien Teen Wolf och bansheen i  

kortfilmen Banshee (Leijenhorst, 2014) är exempel på ”tillmötesgående” banshees. Ett 

argument som illustreras i Teen Wolf av att karaktären Lydia hittar döda kroppar på 

olika ställen och att hon förklarar det som att hon går i sömnen. I det nionde avsnittet 

under den tredje säsongen identifieras hon som en banshee (Teen Wolf 2012–2013). 

 Banshees i serien Teen Wolf verkar inte vara övernaturliga; dock kan de höra 

röster i huvudet. Ofta leder rösterna dem, undermedvetet, till olika scener där någon 

mördats. Ibland skriver eller skapar de omedvetna meddelanden från rösterna inuti deras 

huvuden (Okänd författare, 2015). Medan de får tidiga indikationer på att någon  

kommer att dö, saknar deras förmåga precisionen och de banshees som hittills visats i 

serien har inte fullständig kontroll över sina förmågor (Okänd författare, 2015). 

Sarah ser en kväll bansheen i en vit klänning, med svart bälte och några  

blodfläckar på klänningen. Håret är ljus-nyanserat och ansiktet är blekt med en ann 

mörka ringar kring ögonen. Därefter hör hon dess kvidande skrik (Leijenhorst, 2014). 

Under sökningar på andra hemsidor identifierades ett textstycke rörande den  

mytologiska varelsen banshee: 

 While there is much written about this type of creature in the folklore of Ireland,  

Scotland, Wales and some other countries, it is unclear to what extent the legend may be  

altered within Teen Wolf (Okänd författare, 2015). 

 

Författaren anser att även om det finns mycket information rörande banshee inom ett 

flertal länders folktro, råder oklarheter kring hur banshee gestaltas i Teen Wolf utifrån 

folktro. 

Jämförelser mellan folktron och medier identifierar likheter och skillnader. En 

skillnad berör beskrivningen av fenomenet. Hemsidan Teen Wolf Mythology: What is a  

Banshee? :s beskriver banshee som en gammal irländsk tradition, som handlar om att 

kvinnor sjöng klagosånger för att indikera någon närståendes död. Det sades även att 

bansheen var en vän till familjen den följde (Prugh & Smith, 2013). 

Boken Irish Wonders beskriver banshee som en övervakare av den utvalda fa-

miljen på nära håll, den hemsökte familjerna med sin klagosång. Bansheen lämnade 
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familjen när den sista släktmedlemmen ligger död och begraven påstods det (McAnally, 

D. R. Jr., 2006). 

De två textstyckena illustrerar skillnaderna i beskrivningen av fenomenet bans-

hee. Stycket från forumet förklarar mer på ett ingående sätt hur varelsen uppenbarar sig 

för den övervakade familjen, bland annat genom redogörelsen av begreppet ”keening” 

(Prugh & Smith, 2013). Det närmaste Irish Wonders kommer till tals rörande detta  

redogörs i stycket nedan: 

Bansheens sång brukar höras nattetid och påstås endast kunna höras av den döende  

familjemedlemmen. Varelsen uppenbarar sig en eller två dagar innan släktmedlemmens 

död utannonseras och klagosångens påstås innehålla dödsorsaken (McAnally, D. R. Jr., 

2006). 

Innehållsanalyserna visar även att folktron benämner banshee som en fe, vilket fram-

kom tidigare i undersökningen av författaren Venetia Newall (2005) som skrev texten 

”Fairies”. Hon illustrerar benämningen av banshee som ”the most tragic tutelairy fairy” 

(Newall, 2005). Även ett utav uppsatsens använda internetforum benämner banshee 

som en fe, samt att banshee alltid är en kvinna som använder sin klagosång som signal 

när en våldsam död är nära att ske (Prugh & Smith, 2013). Den jämförande metoden vi-

sar att folktron och de olika forumen relaterar den mytologiska varelsen till feer.  

2.4.1 Publikens perspektiv  

För att besvara forskningens andra frågeställning utfördes en sökning på hemsidan 

Youtube med sökorden Irish mythology banshee. Sökningen identifierade infor-

mationsfilmen The Banshee - The Irish She Demon of Death (Sheridan, 2015). Filmen 

handlar om Thomas Sheridan (2015) som har spelat in information och lagt till bilder 

om bansheen. Motivet med sökningen var att undersöka videons kommentarsfält för att 

få användarnas perspektiv. Av etiska skäl lämnas användarnas namn utanför undersök-

ningens empiri, av anledningen att konsumenterna använder sig av sina egna namn eller 

så kallade användarnamn.  

 En kommentar till filmen beskriver att det är ett dödsljud av en ande som omger 

den döende, även om ett liv genom Kristus och vår himmelska fader skulle motstå dessa 

demoniska krafter. Användaren ser banshee som en skyddsande för boende på lands-

bygden. Hen menar att boende på landsbygden saknar kontakt med omvärlden, vilket 

får användaren att relatera till banshee som en skyddsande för att det irländska land-

skapet inte ska försvinna (Sheridan, 2015). 
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En annan användare relaterar till informationsfilmen i form av att hen bor på Irland och 

anser sig ha hört banshees i sitt liv. Hen menar att turister som besöker ön kommer bli 

förföljda av banshees och varnar användarna för att besöka Irland om du ses som en be-

sökare (Sheridan, 2015). 

 Undersökningarna av publikens perspektiv visar att den mytologiska varelsen 

banshee väcker en form av nyfikenhet bland dagens medieanvändare. En användare be-

nämner banshees som professionella sörjare och ser den mytologiska varelsen som en 

frekvent deltagare på irländska och skotska begravningar. Hen anser att det inte vilar nå-

got mytiskt över varelsen (Sheridan, 2015). 

“I hate banshees They always kill me in halo” (Sheridan, 2015) är en fjärde 

kommentar inhämtad från en användare som kommenterade informationsfilmen. Hen 

menade att dess förakt mot den mytologiska varelsen härrör sig från tv-spelet Halo, där 

hen påstås bli dödad av banshees.  

Den utförda sökningen med sökordet banshee på Youtube identifierade även 

kortfilmen Banshee. Utöver kommentarer gällande upplägg och skådespeleri, identifie-

rades ett inlägg där en Youtube-användare beskriver den mytologiska varelsen. Den här 

användaren ger en informativ och övergripande bild av den mytologiska varelsen bans-

hee; hen refererar till den ”riktiga” mytologin om Bean Sidhe (Leijenhorst, 2014).  

I den här kommentaren förklarar användaren övergripande om den irländska,  

mytologiska varelsen. Skribenten väver in sin egen bakgrund i den sista meningen och 

informerar om att hen studerade den mytologiska varelsen under sin gymnasietid.  

 Undersökningarna av publikens perspektiv visar att den mytologiska varelsen 

banshee väcker en form av nyfikenhet bland dagens medieanvändare. 

 

3 Analys 

Under det här avsnittet redovisas och diskuteras forskningens resultat, utifrån  

Frågeställningarna nedan: 

”Hur har gestaltningarna av den mytologiska varelsen banshee förändrats i media 

i jämförelse med irländsk folktro?” 

”Hur uppfattar åskådarna mediernas gestaltning av den mytologiska varelsen 

banshee?” 

 

Avslutningsvis föreslås idéer för fortsatt forskning rörande mytologiska varelser och 

medier.   
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3.1 Resultat 

Ett resultat som undersökningen visar är hur gestaltningen av varelsen i media liknar 

framställningen i litteraturen. I studien identifierades ett antal skillnader mellan folktron 

och mediernas gestaltning.  

I serien Teen Wolf kunde banshees höra röster i sitt huvud. Att dessa röster un-

dermedvetet leder dem till de platser där någon dött, samt att utifrån dessa röster skriver 

de meddelanden omedvetet (Okänd författare, 2015). Till skillnad från forumen identifi-

erade den här forskningens använda litteratur ingen förklaring till hur banshee kan höra 

röster i sitt huvud. Ytterligare en skillnad som undersökningen visar är beskrivningen av 

”keening”, vilket innebär bansheens klagosång. Där skiljer sig mediernas gestaltning 

och folktron åt. 

Här nedan följer en form av avkodning av publika kommentarer och allmänna 

texter genom internetforum. Analyserna baseras på jämförande och innehållsanalytisk 

metodik utifrån receptionsteorin. 

En likhet som undersökningen identifierar är att både folktron och medieanvän-

dare relaterar bansheen till févärlden. I artikeln” Fairies” i Encyclopedia of religion  

kallar Patricia Newall banshee för ”the most tragic tutelary fairy” (Newall, 2005). På fo-

rumet Teen Wolf Mythology: What is a Banshee? skrivs att ”Banshee är en fe och alltid en 

kvinna som använder sitt skrik eller vädjan för att signalera när en våldsam död håller på att 

inträffa” (Prugh & Smith, 2013). Resultatet visar att folktron och de olika forumen relate-

rar den mytologiska varelsen till févärlden.  

Undersökningarna av publikens perspektiv visar att den mytologiska varelsen 

banshee väcker en form av nyfikenhet bland dagens medieanvändare. En användare be-

nämner banshees som professionella sörjare och ser den mytologiska varelsen som en 

frekvent deltagare på irländska och skotska begravningar. Hen anser att det inte vilar nå-

got mytiskt över banshees (Sheridan, 2015). En annan användare kommenterade filmen 

med meningarna ”Jag hatar banshees. De dödar mig alltid i halo” (Sheridan, 2015). 

Hen menade att dess förakt mot den mytologiska varelsen härrör sig från datorspelet 

Halo, där hen påstås alltid bli dödad av banshees.  

En koppling som forskningen uppmärksammade var en kommentar från en åskå-

dare och ett stycke från D.R McAnally Jr.s bok (2006). Stycket från hans bok beskriver 

användarens kommentar till informationsfilmen på ett mer vetenskapligt sätt (Sheridan, 

2015). 
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En annan användare relaterar till informationsfilmen i form av att hen bor på Irland och 

anser sig ha hört banshees i sitt liv. Hen menar att turister som besöker ön kommer bli 

förföljda av banshees och varnar användarna för att besöka Irland om du ses som en be-

sökare (Sheridan, 2015). 

I boken Irish Wonders menar D.R. McAnally Jr. (2006) att enligt irländsk folktro 

kunde banshee höras över hela Irland. Befolkningen tvivlade aldrig på dess existens och 

att förnekande på varelsens närvaro ansågs som hädelse. I enlighet med att gamla släkter 

dör ut menar öns befolkning att banshee i dag ses som en vidskeplighet och sagoingredi-

ens för att skrämma barn och unga (McAnally, D. R. Jr. 2006). Något undersökningen vill 

påpeka är att kommentaren från den anonyma användaren, medvetet eller omedvetet, har 

vetenskapligt stöd. Stycket från D.R. McAnally Jr.s bok (2006) stödjer användarens kom-

mentar och upplevelse, det vill säga att någon upplevt det McAnally Jr. skrivit om i sin 

bok. 

 

3.2 Diskussion 

I det här fallet kan undersökningen inte konkret definiera vad media har tagit och  

anpassat från folktron, vilket jag trodde från början innan undersökningen startade. Det 

finns möjligheter att bredda och utveckla denna forskning, till exempel genom att utföra 

en bredare sökning på banshee. Att fokusera på hur flera olika länder beskriver banshee 

och inte bara ett land. Sedan är det svårt att veta vilken typ av läsning som producenten 

respektive medieanvändarna utsätts för. Enligt Stuart Halls receptionsteori kan en text 

mottas på tre olika sätt; som en dominerande läsning, som en förhandlande läsning samt 

som en oppositionell läsning (Eglen, 2014). I korta drag kan innehållsanalysen definie-

ras som en systematisk och kvalitativa analys av ett budskaps egenskaper, vilket är en 

fördjupad granskning av mänskliga interaktioner (Neuendorf, 2002).  

Analyserna visar att mediekonsumentens förkunskaper avgör hur hen tolkar pro-

ducentens budskap. Med underförstådd relativism hävdade Jacques Derrida att en texts 

retoriska form upprätthåller ett flertal tolkningsmöjligheter. Dessa anhängare menar att 

när en läsare har förstått en texts innebörd, har personen accepterat etablerade tolknings-

förfaranden (Machor & Goldstein, 2001).  

 I min undersökning har jag har identifierat likheter och skillnader mellan medi-

ernas och folktrons gestaltning av banshee. Ett exempel på olikhet är att i serien Teen 

Wolf anses banshees kunna höra röster, en aspekt som skiljer sig gentemot irländsk folk-

tro. I det avseendet menar jag att seriens producenter har försökt använda sig av det som 
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Stuart Hall kallar för en ”dominerande” avläsning, vilket innebär att mottagaren har ac-

cepterat producentens syfte med materialet. Däremot är det osäkert att säkerställa att en 

dominerande avkodning har gjorts, med tanke på att allt material har inhämtats från 

tryckta källor på nätet medan uppsatsen saknar analyser av muntligt material. 

Ett exempel på likhet är att både folktron och medierna benämner banshee som en fe. 

Jag finner det intressant att både folktron och vissa medier benämner banshee som en fe, 

eftersom dödsandar sällan förknippas med feer enligt egen uppfattning. Jag relaterar 

feer som goda och tillmötesgående varelser, vilket banshee på förhand inte kvalificera-

des som utifrån min åsikt.  

Därför är det intressant att såväl folktro som medier förknippar banshee med fe-

släktet. Innehållsanalyser görs på existerande material. Analyserna i den här undersök-

ningen har gjorts på tryckta texter, vilket ökar dess trovärdighet. Den jämförande meto-

den har använts för att jämföra texterna åt. Jensen menar att den stora teoretiska utma-

ningen för jämförande vetenskap har varit avslag på grundläggande jämförbarheter i  

religiösa angelägenheter. Jensen anser även att om "religioner" bara är koloniala, imagi-

nära och retoriska uppfinningar, om det inte finns några delade drag som kan jämföras 

analytiskt, så skulle religionsstudier inte ge någon mening (Jensen, 2001).  

Banshee är en varelse inom mytologin, vilket är en undergenre inom religions-

vetenskap. I det avseendet ger den här forskningen religionsvetenskaplig mening,  

eftersom den baseras på analyser av folktro.  

Undersökningarna av publikens perspektiv visar att den mytologiska varelsen 

banshee väcker en form av nyfikenhet bland dagens medieanvändare. Forskningens  

resultat går att relatera till receptionsteorin. Van Zoonen menar att diskussionsforum 

lämpar sig för receptionsstudier, eftersom kontroversiella reaktioner och tolkningar kan 

förekomma anonymt (Eriksson & Östman, 2010). Resultaten anknyter även till Stuart 

Hall och John Fiskes resonemang om en aktiv publik och att mottagarens bakgrund av-

gör hur budskapet tolkas, som jag nämnde tidigare i undersökningen. 

Det är intressant att banshee väcker känslor i det digitaliserade samhället. Upp-

satsen visar att medieanvändare relaterar till banshee som en mystisk företeelse, fast 

även som ett ”hatobjekt” från datorspelet Halo. Jag finner det intressant att anhängare 

till tv-serien Teen Wolf har skapat ett forum, där endast den mytologiska varelsens  

förekomst i serien diskuteras. De framkommer i uppsatsen att banshee är ett ämne som 

väcker känslor, på samma sätt D.R. McAnally Jr menar att banshee idag används som 

en ingrediens i spökhistorier för att skrämma barn och ungdomar.  
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Något som fick upp mina ögon var en användares kommentar som gick att kombinera 

med stycket från D.R. McAnally Jr.s bok. Att användarnas kommentarer kunde relateras 

till irländsk folktro var något jag inte förväntade mig innan undersökningens start. Det 

är en aspekt att beakta vid fortsatt forskning inom området. 

Sökningarna som påbörjade den här uppsatsen identifierade brister på forsk-

ningsmaterial publicerat på både svenska och engelska. Med anledning av att det 

material som existerar om banshee inom irländsk mytologi upplevs som bristande, oav-

sett om det kommer till förklaringen av folktron eller vetenskapliga texter, anser jag att 

det bör skrivas mer om banshee. För att informera allmänheten om vilken typ av myto-

logisk varelse banshee är, samt ge svar på frågetecken som uppkommer kring varelsen. 

 Ett exempel på en svårighet med den här uppsatsen är bristen på vetenskapliga 

texter. Oavsett språk och att därefter återfinna relevanta Internetkällor samt övrigt 

material som har med den mytologiska varelsen banshee att göra. Utöver det funna 

materialet identifierades olika litterära verk inom kultur och konst. Vid den här uppsat-

sens sammanställning gick det förvånansvärt bra utifrån existerande förutsättningar.  

 

3.3 Sammanfattning 

Syftet med den här undersökningen är att undersöka hur den irländska mytologiska va-

relsen banshee gestaltas i dagens mediesamhälle. Sökningar med ordet Banshee i olika  

databaser visar att det finns begränsat med forskning rörande den mytologiska varelsen 

banshee publicerat på svenska. Den här uppsatsen avser att bidra med kunskap och öka  

vetandet om hur den mytologiska varelsen banshee gestaltas i dagens mediesamhälle, 

samt att ge en inblick i hur medieanvändare tolkar gestaltningarna. Uppsatsen utgår från 

följande frågeställningar: 

”Hur har gestaltningarna av den mytologiska varelsen banshee förändrats i media 

i jämförelse med irländsk folktro?” 

”Hur uppfattar åskådarna mediernas gestaltning av den mytologiska varelsen 

banshee?” 

 

Den här undersökningen använder två metoder; innehållsanalys samt jämförande metod.  

Metoderna valdes för att de kompletterar varandra, eftersom informationen som  

behandlats under rubriken undersökning först analyserades och därefter  

jämfördes mellan det mediala perspektivet och folktron. 
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Uppsatsens empiri, dvs. det material som behandlas för att undersöka hur den mytolo-

giska varelsen banshee framställs i medier i jämförelse med folktron, består av den ame-

rikanska tv-serien Teen Wolf och kortfilmen Banshee från 2014. 

Den här uppsatsen använder sig av receptionsteorin. Det är en teori som riktar 

sin uppmärksamhet mot läsaren och åskådaren. För att kunna tillämpa receptionsanalys 

inom kulturstudier, krävs en viss förståelse för masskommunikationens utveckling. 

Undersökningen identifierade skillnader mellan folktron och mediernas gestaltning. 

Undersökningen av publikens perspektiv visar också att den mytologiska varelsen bans-

hee väcker en form av nyfikenhet bland dagens medieanvändare. 

 

3.4 Förslag till vidare forskning 

Under den här punkten redogörs förslag på fortsatt forskning. Ett förslag är att fortsätta 

med mer omfattande undersökningar rörande banshee i dagens medier. Argumentet mo-

tiveras av att den första frågeställningen endast identifierade likheter och olikheter mel-

lan folktrons och mediernas framställning av den mytologiska varelsen.   

Ett annat förslag om forskningsfrågorna behålls är att inte bara undersöka ett 

land, utan flera länder för att få ett bättre perspektiv. En annan, lite bredare, synvinkel 

på vad den mytologiska varelsen banshee är för något och hur banshee agerar. 

 Utöver att fortsätta på samma väg som den här uppsatsen, går det att utföra mer  

omfattande analyser av andra mytologiska varelser. Ett förslag för att bättre kunna  

besvara den första frågeställningen är att behandla mediernas gestaltning av banshee ur 

ett flertal olika perspektiv. Ett exempel är att använda en religionspsykologisk analys, 

för att belysa varelsens psyke och därigenom undersöka dess karaktär.  

Ett annat forskningsförslag är att belysa bansheen som en myt och att kombinera 

den här undersökningens empiri med rit- och mytteorier. Genom en sådan studie ges 

möjligheten att djupanalysera varelsen och därigenom kunna identifiera om medierna 

har förändrat sin framställning av banshee gentemot folktron. 
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