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Abstract [sv] 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur hinsides människors samvaro med 

den fysiska människan gestaltas i serien Hemsökt: övernaturliga upplevelser. 

Medieanalysens resultat utförs ur ett multimodalt perspektiv. Serien är multimodal vilket 

betyder att flera modaliteter samspelar för att få effekt för ett kommunikativt syfte i hur 

hinsides människors samvaro gestaltas. I resultatet förekommer det semiotiska resurser i 

modaliteterna miljö och föremål, kommunikation, fysisk gestaltning av hinsides 

människan, kamerans position och rörelse, ljus och bild samt ljud och musik som leder 

till tolkningen att serien som multimodal formar en fiktion så pass nära en människas 

vardag som om fiktionen blir en skildring av verkligheten. Resultatet diskuteras sedan 

mot teorin medialisering som beskriver att västvärldens människor har media som den 

primära källan om information och kunskap i hur världen fungerar. Serien Hemsökt: 

övernaturliga upplevelser, utifrån teorin medialisering, bevisar att paranormala händelser 

är mer accepterat och en mer accepterad uppfattning om vad som händer utanför livet 

som de existentiella frågorna inte når. 

 

Nyckelord: Religion och media, medialisering, populärkultur, hinsides människor,  

hemsökelse
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1. Inledning 

I denna studie kommer vi undersöka hur hinsides människors samvaro med den fysiska 

människan gestaltas i media. Analysen kommer sedan diskuteras i relation till 

medialiseringsbegreppet (Hjarvard 2012), vilket behandlar media som primär källa till 

hur vi idag erhåller vår livsåskådning. Med andra ord gestaltas religiösa uttryck i media 

och de uttryck som gestaltas i media når ett betydande antal mottagare. 

 Religion har idag gått från att medieras av de äldre etablerade religionernas institutioner 

till att i huvudsak medieras genom massmedia. Detta kan delvis bero på att vi i den 

västerländska kulturen idag genomgått ett skifte i religionsutövning. Den en gång 

institutionellt och väl förankrade kristendomens kollektiva religion har tappat sitt fäste 

och vi finner idag en ny form av religiositet som är mer individuellt anpassad. David 

Thurfjell (2015-09-24), som är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap vid 

Södertörns Högskola, uppger i en intervju publicerad av Svenska kyrkan på Youtube 

(URL: https://www.youtube.com/watch?v=CSp2pqGLUuM)  att det i Sverige är vanligt 

att uppge att man inte tror på Gud men att man tror på någonting. Detta visar också på, 

som nämnts ovan, att en glidning har skett till en mer individuellt anpassad åskådning 

vilket lägger vikt på att man skapar sina egna uppfattningar om eventuella existensfrågor 

såsom Gud, livet efter döden och så vidare. 

 Thurfjells utsaga stärks av Partridge (2004, s. 58), som vidare menar att alternativa 

spiritualiteter kan och bör betraktas som ett fenomen som kan existera utanför de 

institutionaliserade religionerna. Med alternativa spiritualiteter brukar man tala om 

nyreligiösa rörelser. Dessa definieras i Nationalencyklopedin som rörelser som växte 

fram som alternativ till de etablerade religionerna. Många av de idéströmningar som berör 

nyreligiösa eller alternativa spiritualiteter har i modern tid fått stor draghjälp från 

populärkulturella medier som film, tv och serier. Denna korsbefruktning av äldre religiösa 

och esoteriska idétraditioner och populärkultur benämns av Partridge (2004) som 

occulture, eller på svenska ockultur (en sammanblandning av orden ockult och 

populärkultur).  

 Media är idag ett forum som används som en primär källa för livsåskådningar. Eftersom 

vi lever i en så kallad sekulär epok kan inte frågan om meningen med livet besvaras 

eftersom ingen vet absolut vad som händer innan vi föds och efter vi dött. Individen som 

sökande varelse söker därför efter svar på dessa frågor som de existentiella frågorna inte 

kommer åt. Det gör de via media (Arlebrand 2002, s.13). 

https://www.youtube.com/watch?v=CSp2pqGLUuM
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 Den projicering av religiösa former som framställs i massmedia (populärkultur där 

inräknad) blir då den form av religion som det största antalet individer möter idag. Vi 

möter ibland, istället för de traditionella kristna idéerna om vad som händer efter döden, 

alternativa idéer såsom en alternativ existentiell dimension där den avlidnes själ kan 

befinna sig i eller en återfödelse i en annan värld. Exempel på sådana produktioner i media 

är filmerna Insidious, Bröderna lejonhjärta, The Discovery med flera. I samtliga av dessa 

filmer presenteras olika former av idéer om vad som händer med en människa efter det 

att hon avlidit. 

 Vi definierar denna plats som hinsides världar som betyder att avlidna människors 

själar befinner sig jämsides med den fysiska människan men i en annan dimension. 

Avlidna människor som befinner sig i en hinsides värld kan uppfattas som paranormal 

eller övernaturlig. I den moderna västvärlden har tron på paranormala aktiviteter blivit 

mer accepterat, vilket bevisas i medias framställning av populärkultur. 

 Eftersom media framställer den allmänna kulturen är media i dag en central kanal som 

medierar religiösa uttryck och avgör därför också vilka uttryck som är legitima. Hjarvard 

(2012) benämner detta fenomenen “medialisering”. Medialisering är en teori som menar 

att media påverkar samhällets sociala konstruktioner. Med andra ord, samhällets sociala 

konstruktion anpassas efter vad medierna framställer (Lövheim, Axelson, Axner 2015, s. 

149). Hjarvard (2012, s. 28) menar att genom medialisering har religiösa institutioner 

förlorat kraften att representera sin religion. Detta innebär att majoriteten av 

västerlänningar får i dag sina religiösa åskådningar via media i stället för den 

institutionella religionen. 

 Utifrån vad som ovan anförts skall vi i denna studie undersöka och försöka ge en bild 

av hur personer, genom möte med populärkulturella uttryck och medieringar, bildar sig 

en religiös föreställning om vad som kan hända efter döden. Populärkulturen formas idag 

utav trender som människor finner intressanta och vad som lockar stor publik. Genom 

media byggs en förväntan på vad religiositet innebär och detta leder till att 

populärkulturen delvis också får en viss påverkan av media i sin utformning. 

Populärkulturen innefattar det område som riktas till den stora allmänheten och på så vis 

också till största publiken och därför kommer undersökningen att se efter hur ett liv efter 

döden presenteras i populärkulturell media. 

 Ur ett didaktiskt perspektiv är föreliggande studie även relevant för gymnasielärare i 

ämnet religionskunskap. I ämnets syfte ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att 

utveckla kunskap om religioner och livsåskådningar utifrån förmågan att analysera samt 
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kritiskt granska texter då begreppet text innefattar böcker, filmer, bilder och mycket mer. 

Med hjälp av redskapen i denna studie kan hanteringen av hur en textanalys genomförs 

vara relevant i gymnasieundervisningen för att utveckla kunskaper och färdigheter hos 

eleverna på ett kreativt och dynamiskt sätt. 

1.1 Syfte & frågeställning 

Syftet med föreliggande studie är att utifrån ett multimodalt perspektiv undersöka hur 

hinsides människors samvaro med den fysiska människan gestaltas i populärkulturell 

media. Ur syftet har följande forskningsfrågor preciserats: 

1. På vilket sätt gestaltas hinsides människor i serien Hemsökt: övernaturliga 

upplevelser? 

2. På vilket sätt gestaltas interaktionen mellan de hinsides människorna och de 

fysiska människorna i serien Hemsökt: övernaturliga upplevelser? 

1.2 Disposition 

I det här avsnittet kommer vi att ge en överblick på hur vi valt att disponera vår studie 

och motivera varför vi valt att göra så som vi har gjort. Under avsnitt två, Medialisering 

som bakgrund – religiös åskådning via media, går vi igenom den bakgrund som ligger 

till grund för vår studie, det vill säga medialisering, samt även tidigare forskning. 

Medialisering är en teori som medieforskaren Hjarvard använder för att beskriva 

förhållanden mellan samhället och media i en förändringsprocess där medias utformning 

kommer att påverka den samhälleliga sociala konstruktionen i ett allt mer moderniserat 

samhälle. Denna modernisering har sin utgångspunkt i tre centrala begrepp, 

sekularisering, individualisering och globalisering, vilket vi går in djupare på under 

rubriken.  

 Under avsnitt tre, Metod, kommer vi att presentera den metod vi använt oss av för att 

genomföra arbetet där vi förklarar temats definition, våra avgränsningar och vad en 

kvalitativ innehållsanalys innebär. Utifrån Selby & Cowdery (1995) har vi utformat ett 

analysschema som efterföljs för att genomföra den analys vi presenteras och vilka de är 

kan ni läsa mer om under rubriken. 

 Under avsnitt fyra, Multimodalitet, presenterar vi det teoretiska perspektiv som ligger 

till grund för det som vi i vår analys försöker att finna, det vill säga multimodala och 

semiotiska resurser. Eftersom det är en analys av en media så fann vi att det multimodala 
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och det socialsemiotiska, det vill säga det meningsbärande av teckenvärldar, bilder, musik 

och så vidare, var lämpligt för att finna stöd för vårt resultat.  

 Under avsnitt fem, Resultat och analys, presenterar vi vårt resultat. Resultatet i denna 

studie är såvida också vår analys då detta arbete är en analys av ett material som vi 

förskaffat oss. Varför vi kombinerar analysen och resultatet till ett och samma under en 

rubrik beror dels på att korta ned omfånget av arbetet och dels för att resultatet utan att 

vara analyserat skulle framstå som något kort, koncist och irrelevant. Ifall vi skulle 

presentera resultat och analys isär skulle resultatet enbart bestå av olika föremål 

(subjekt/objekt), vilka kameravinklar som använts vid specifika tidpunkter och så vidare. 

Därför valde vi istället att presentera vårt resultat i form av analys. 

 Slutligen under avsnitt sex, Diskussion, diskuterar vi det resultat vi presenterat under 

rubrik 5. Där diskuterar vi då resultatet mot bakgrunden om Hjarvards medialiseringsteori 

och därefter diskuterar vi även för- och nackdelar med den metod vi använt oss av. 

2. Medialisering som bakgrund – religiös åskådning via media 

Vi kommer analysera serien Hemsökt: övernaturliga upplevelser utifrån ett multimodalt 

perspektiv där vi tolkar socialsemiotiska resurser utifrån hur hinsides människors 

samvaro med den fysiska människan gestaltas. Analysen kommer sedan diskuteras mot 

bakgrunden som i detta avsnitt av uppsatsen kommer presenteras. Presentationen av 

bakgrunden handlar om teorin medialisering. Medialisering är, som nyss nämnts, en teori 

som beskriver hur samhället och samhällets sociala konstruktioner anpassar sig utifrån 

medias sätt att fungera (Lövheim, Axelson, Axner 2015, s. 149). Vi kommer här att 

redogöra för konceptet medialisering genom följande begrepp: individualisering, 

sekularisering och globalisering (Gauther 2015, s. 82). 

 Enligt nationalencyklopedin är media “kanaler för förmedling av information och 

underhållning” (hämtad 2018-11-16). Den information och underhållning som framförs 

av media visualiserar en syn på bland annat kön, klass, etnicitet, generationer och sexuell 

läggning (Elmfeldt, Erixon 2007, s. 72), vilket leder till att den synen bidrar till en allmän 

kultur där ideala gestaltningar konstrueras. 

 Medias utbredning accelererade under 1900-talet. Kring 1950 och 1960 sändes TV-

program i Amerika som till exempel Father knows best, Leave it to beaver, the Donna 

reed show och Ozzy and the Harriet. Dessa TV-program visualiserade ljushyade och 

kristna familjer i medelklassen. Familjerna bestod av en man och en kvinna, det vill säga 
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ett heterosexuellt par, som hade upp till tre barn. Medan mannen arbetade utanför hemmet 

blev kvinnan hemmafru, klädd i klänning och pärlsmycken. Familjen bråkade sällan och 

när det väl blev bråk kom den vise föräldern och löste konflikten snabbt. Genom att 

amerikaner följde dessa TV-program systematiskt formades idealet av hur den normala 

amerikanska familjen skulle se ut (Holtzman, Sharp 2014, s.30), vilket utgick från vad 

mediet visade som den allmänna kulturen. 

 Av ovanstående exempel visar det att media har en dynamisk kraft att påverka 

samhällets sociala konstruktioner. Medias påverkan handlar om att människan skapar 

värderingar samt formar sina dialoger och samspel med andra på samma sätt som media 

värderar och kommunicerar (Lövheim, Axelson, Axner 2015, s.149). Varför media har 

så stark påverkan på människans sociala tillvaro beror på moderniseringen av samhället. 

Moderniseringen av samhället innefattar individualisering, sekularisering och 

globalisering. 

2.1 Media i en individuell, sekulär och global epok 

När kristendomen en gång gjorde sitt segertåg i Europa hade den bakom sig 

sin tids mäktigaste institution: den katolska kyrkan. När den ockulta 

andligheten nu vinner gehör hos allt fler andliga uthungrade västerlänningar, 

har den vår tids mäktigaste institutioner bakom sig: massmedia. (Arlebrand 

2002, s. 13) 

Citatet av Håkan Arlebrand jämför medias makt att påverka med katolska kyrkans makt 

att påverka. Katolska kyrkan hade i västvärlden mer makt än kungen mellan 1000–1500-

talen. I dag, en tid vi kallar ”det postmoderna samhället”, framträder vi som individuella 

varelser då vi inser vår egen individuella person för att hitta vår egen väg att leva istället 

för att leva med bestämmelser från samhället, äldre generationer eller religiösa respektive 

politiska auktoriteter (Gauther 2015, s.74). Individualismen är en påverkande faktor för 

medialiseringen. Var annars hittar individen sina källor om livets förnimmelser om inte 

utifrån media (Lövheim, Axelson, Axner 2015, s. 151).  

 Ovanstående citat av Arlebrands visar också att kyrkan, eller om vi ska kalla den för 

den institutionaliserade religionen, har generellt sett tappat makten över samhället. I 

Sverige har bland annat religionsfrihet lagstadgats från år 1951 samt år 2000 bröts den 

formella kontakten mellan staten och svenska kyrkan. Religionens minskade makt i 

styrande enheter i samhällets institutioner kallas för att samhället har sekulariserats. I 
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samband med individualismen har individers relation till religion förts från en 

kyrkoorienterad religion till en individorienterad religion (Willander 2015, s. 54). I det 

sekulariserade samhället väljer individen själv sin livsåskådning och med primär källa 

från media bildar individen sin dialog och samspel med andra utifrån vad media visar den 

allmänna kulturen. 

 Media som primär källa erbjuder information och underhållning i en värld där avstånd 

och gränser inte längre är något större problem. Åke Sander och Daniel Andersson (2015) 

nämner globaliseringsprocessen. Många analytiker menar att globaliseringsprocessen har 

formats med hjälp av en informations- och kommunikationsteknologi som producerats i 

kapitalismens ekonomi (Sander & Andersson 2015, s. 81). I informations- och 

kommunikationsteknologi har de mediala verktygen bidragit till att världen 

kommunicerar och samspelar utifrån vad som förekommer i media eftersom den fysiska 

kontakten kräver resor och formalia över gränsen. I media transporteras idéer, bilder, 

information och kapital vilket skapar förutsättningar att bilda nya individuella och 

kollektiva identiteter (Sander & Andersson 2015, s. 83). Globaliseringens roll i 

förhållande till media har det även blivit en mer varierad diskussion om religion då mindre 

grupper lyckats få sin röst hörd (Hjarvard & Lövheim 2012, s.11) 

 I samband med sekulariseringen är inte människan längre knuten till en bestämd 

uppfattning av omgivningen och tillsammans med individualismen söker människan 

meningar med livet i olika medier som förekommer i en global kontext. Samband med 

religiösa iakttagelser diskuterar Stig Hjarvards tre generella aspekter om medialisering 

(Gauther 2015, s. 82). För det första, och som sagts tidigare, är media den primära källan. 

Därför möter individen religiösa iakttagelser först via medier. För det andra, formar media 

information om religion utifrån de krav som förekommer för populärkulturen – det vill 

säga att populärkulturen ska vara populär, vilket är något annat än den smalare 

finkulturen. Populärkultur ska vara masskultur och på så vis är det också en folkkultur 

(Lindgren 2009, s. 33). Medias information om religion bidrar alltså till populär 

masskultur vilket leder till att media illustrerar vilka religiösa element som är legitim. För 

det tredje har media blivit en social och kulturell arena som tar över många av de 

funktioner som har funnits i de institutionaliserade religionerna såsom etiska aspekter, 

guidning i livet och känslan av gemenskap men också distans till andra. 

 Ungdomar vänder sig till olika former av media för att söka uppfattning om människans 

existentiella vistelse. Christopher H. Partridge (2004) hävdar att när medieteknologier 

slog igenom fanns det en generation x som redan var vuxna. Däremot generation x:s 
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nästkommande generation, benämnd generation y, växte generation y upp med 

medieteknologier och därmed blev media en vardaglig självklarhet. Båda föräldrarna 

arbetade, jämfört med föregående generationer då kvinnan var hemma, vilket ledde till 

att barnen mötte media och fick media som primär kunskapskälla över hur världen 

fungerar (Partridge, 2004, s. 119 - 120). 

 De senaste åren har forskning om religion och populärkultur trätt fram i ett sociologiskt 

perspektiv. Forskningen visar att populärkulturen lever i en kultur av detraditionalisering 

och skiftande heliggöranden. Detta betyder i sin tur att populärkulturen påverkar många 

förnimmelser i religiös riktning bland människor, speciellt bland de yngre (Moberg & 

Sjöberg 2015, s. 91), vilket även Arlebrand, liksom Partridge, diskuterar då unga 

människor tar hjälp av ockultismen för att finna svar på de stora livsfrågorna med 

massmedia som primärkälla (2002, s. 13). 

 Annette Hill (2011) skriver i sin bok Paranormala medier: audience, spirit and magic 

in popular culture att det paranormala är en del av populärkulturen. Paranormal kan kallas 

översinniga då händelser som vi inte kan förklara, det vill säga händelser som är bredvid 

(para betyder bredvid), förekommer (Jacobson 1971, 18). Tidigare nämndes det att 

informations- och kommunikationsteknologin har utvecklats med den kapitalistiska 

ekonomin vilket betyder att media är beroende av att konsumenterna konsumerar för att 

mediet ska bli populär och fortsätta verksamma. Med andra ord, enligt Hill, vill 

populärkulturen erbjuda en upplevelse och erfarenhet. Det är den upplevelsen och 

erfarenheten populärkulturen lever på och kan därefter fortsätta. Konsumenterna ingår i 

en kultur som innehåller normer och värderingar. Tron på paranormala händelser har 

exploderat i populärkulturen och gett allmänheten synen att tron på paranormala 

händelser är något ordinärt och har med hjälp av populärkulturen blivit en vardaglig 

livsstil hos många (Hill 2011, s.37). En brittisk opinionsundersökning från 1950 visade 

att bara tio procent trodde på paranormala händelser. I dag har de procenten accelererat 

till att hälften av befolkningen i Storbritannien, även Nordamerika, tror på paranormala 

händelser (Hill 2011, s.38). 

2.2 “Ett stenkast från vardagen” – paranormala händelser i en vardaglig 

miljö. 

Citatet i rubriken ovan kommer från programledaren Jack Werner där han i podcasten 

Creepypodden i P3, som har genomsnitt 334 916 lyssnare per vecka och var därför den 

fjärde största podden i Sverige vecka 47 år 2018 (Poddindex 2018, hämtat 2018-12-02), 
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samtalar om hur människor i den normala och trygga världen inser att det logiska och det 

normala plötsligt bryts av något helt annorlunda och konstigt. Han menar att fiktioner 

skildrar hot som är så pass nära vår vardag så att om vi bara tar ett litet mentalt steg bort 

från de logiska sambanden uppfattar vi fiktionen som en skildring av verkligheten. Det 

kan handla om en dörr som plötsligt knarrar eller att vi upplever oss höra fotsteg i ett 

trähus. Även om det logiska är ett tvärdrag och att trähus knakar vid temperaturskillnader 

visar fiktionen en annan orsak till varför dörren plötsligt knarrar och att vi hör fotsteg i 

ett trähus, vilket händelsen blir ett litet stenkast från vardagen. Med andra ord, hur kan vi 

vara så säkra på att det är tvärdrag och temperaturskillnader som är orsaken? Tänk om 

det är något annat. 

 Citatet är från avsnitt 93, “Bakgården” (Creepypodden i p3 2018), och i avsnittet 

berättar Jack Werner om en väktare som berättar varför han sa upp sig från sitt arbete på 

Disney world. Berättelsen handlar om en helt vanlig väktare i en helt vanlig vardag. En 

hel familj försvinner och han börjar utreda vad som har hänt. Disney world har flera extra 

erbjudanden där familjer betalar för att få bilder sparade när de åker attraktioner. Denna 

familj hade betalat extra och det visar sig att familjen gick på en attraktion men de gick 

aldrig av. Väktaren hittade efter ett tag omkring 700 bilder från samma attraktion, då det 

bara fick en bild per åktur. Familjen måste ha åkt 700 gånger men det gick ju aldrig av. 

På bilderna visade det sig att familjen betedde sig konstigt då väktaren studerar familjens 

ansiktsuttryck och beteende. Ibland var inte pappan där och ibland var han där, ibland såg 

familjen vettskrämda ut och ibland såg de normala ut och ibland var familjen borta från 

bilden och ibland dök de plötsligt upp igen på bilden efter. Han var också helt säker på 

att dockorna i attraktionen rörde på sig. Ledningen ville tysta ner händelsen eftersom det 

kan skada varumärket och därför sa väktaren upp sig för att kunna berätta vad han hade 

varit med om. 

 Anja Hirdman (2012) skriver i förorden till boken Döden i medierna: våld, tröst, 

fascination att erfarenheten av döden får människan via media. Jack Werner i 

Creepypodden i P3 nämner aldrig begreppet döden i avsnittet men döden finns indirekt 

som ett centralt tema. Att vi alla ska dö är en självklarhet men när vi dör vet ingen vad 

som händer. Med sekulariseringen skapades ett tomrum om vad som kom att hända efter 

döden eftersom de existentiella aspekterna inte kom åt det. Därför har tanken om vad som 

händer efter döden alltid varit en av de mest centrala tankarna om varför människan 

existerar. Till exempel har man med hjälp av naturvetenskapliga metoder försökt nå döda 

människor med hjälp av radiovågor och värmekameror (Kingsepp 2012, s. 132). 
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 1960 blev intresset för paranormala händelser stort vilket visades i skräckgenrens 

filmatiseringar på 1970-talet. Med hjälp av medier kunde döden visualiseras. I slutet av 

1990-talet och början av 2000-talet fick skräckfilmen återigen fart tillsammans med en 

ny filmteknik som kom att kallas film footage i bland annat filmerna The blair witch 

project och paranormal activity. Det unika med film footage var att filmerna verkade vara 

som hemmagjorda inspelningar av vardagen, det vill säga det såg ut som att allt filmades 

med en vardaglig videokamera. Med detta formades genren till att vara en blandning 

mellan fiktion och dokumentär vilket resulterade i, som nämns tidigare, att fiktionen blev 

ett stenkast från människors vardag. 

 Med en blandning av dokumentär och fiktion öppnades dörrarna till flera program som 

fick benämningen populärkulturell media eftersom det verkade för en allmän publik. 

“Ghost Haunting TV” blev oerhört populärt (Hill 2012, s. 52), bland annat med de 

svenska TV-programet Det okända. Det okända lockade även en stor manlig publik, med 

tanke på att idealet kring andlighet kopplas till en feminin åskådning (Kingsepp 2012, 

s.134). Ett hav av realitygenre, både svenska och internationella, sändes med liknande 

tema då ett medium hjälpte allmänheten med kontakten med de döda, antingen i deras 

hem eller i en TV-studio. I och med tittarsiffrorna och mängden program visade det att 

det var godtyckligt för en allmän kultur.  

 För att sammanfatta vad vi har kommit fram till är media beroende av en konsumtion 

för att överleva. Det populärkulturella mediet formar sin kanal för nå ut till en masspublik 

då mediets information och kommunikation pusslas ihop med den rådande normen i 

kulturen. 

 Religion som en direkt påverkande enhet för samhället har brytits loss sedan, i Sverige, 

år 2000. I dag påverkas individen mer sällan av den institutionaliserade religionen. I 

stället fångar individen de aspekter som individen själv tycker passar. I samhället som det 

ser ut i dag är media den primära källan som på en global arena erbjuder individen enorma 

mängder information av varierande livsåskådningar. På så sätt blir media en stor 

bidragande faktor som påverkar samhällets sociala konstruktion, vilket denna teori 

benämns medialisering.  

 De existentiella aspekterna skapade ett tomrum utanför det fysiska livet, med andra ord 

vad som händer innan vi föds och efter vi har dött. Enligt Hill (2012) har det visat sig att 

paranormala händelser är populärkultur vilket i sin tur bevisar att tron på paranormala 

händelser är en allmän kultur. I samband med ett hav av populära TV-program som bland 

annat Most haunted, Hemsökta hus och Det okända samt skräckfilmens filmteknik film 
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footage som visas i bland annat The blair witch project och Paranormal activity har 

genren blivit en blandning mellan fiktion och dokumentär vilket paranormala händelser 

har hamnat ett stenkast från människors vardag.  

3. Metod 

3.1 Temats definition 

Definitionen av temat vi ska analysera är hinsides människors samvaro med den fysiska 

människan. Hinsides människor är människor som befinner sig i en annan dimension men 

på samma nivå som den fysiska människan. Definitionen “hinsides människa” är 

inspirerad av Sara Duppils (2013) som skriver om hinsides världar där avlidna 

människors andar existerar. Enligt nationalencyklopedin betyder hinsides “på andra 

sidan” och har en särskild betoning av definitionen på människor efter döden. 

 Varför vi valt denna definition av tema är för att vi vill ha ett så precist begrepp som 

möjligt på människor som avlidit men vars andar är kvar tillsammans med den fysiska 

människan. Begrepp som “livet efter döden” och “avlidna människors närvaro” upplever 

vi som alldeles för breda och för vaga. Vi vill heller inte blanda in begreppet “spiritism”, 

som definieras som en kontakt med avlidna människor, på grund av att det kan uppfattas 

som en nyreligiös rörelse. Varför vi inte vill blanda in nyreligiositet i temats definition är 

för att många fysiska människor som tror på hinsides människor inte själva ser sig som 

religiösa. 

3.2 Avgränsning av analysmaterial 

Vi avser att genomföra en medieanalys där vi kommer att göra ett urval av vilken media 

som representerar vårt syfte. Media är en kanal som på något vis förmedlar information 

till mottagaren. För att nå så många mottagare som möjligt riktade vi in oss på 

populärmedia och valde mediet serier. Vi använder oss av medieforumet Netflix för dess 

stora spridning, då Netflix år 2018 når 190 länder och har 111 miljoner abonnenter. 

Beroende på om en abonnent har basic-, standard-, eller premiumabonnemang kan en 

abonnent streama på upp till fyra enheter. Med andra ord, kan ett abonnemang användas 

av upp till fyra personer samtidigt. På grund av denna mottagaromfattning blev Netflix 

ett relevant forum för att hitta ett gediget analysmaterial. 

 Vårt val av analysmaterial föll på serien Hemsökt: övernaturliga upplevelser. Varför 

vi valde denna serie är för det första att det är populärkultur. För det andra ingår serien i 
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genren “reality-TV”, det vill säga att den har för avsikt att skildra verkligheten till skillnad 

från en fiktiv skräckfilm. För det tredje är serien från 2018 vilket visar att det populära 

mediet är aktuellt med att skildra en allmän kultur av övernaturliga upplevelser. För det 

fjärde har vi valt denna serie på grund av, med tanke på att serien visar en populär kultur 

och är inom “reality-TV” från 2018, att de tydligt kan svara mot vårt tema och syfte. 

 Serien har sex avsnitt men för att kunna hänvisa till vårt tema och syfte om interaktion 

med hinsides människor var vi tvungna att utesluta två avsnitt, avsnitt 3 och 5. Dessa 

avsnitt visar övernaturliga upplevelser men dock inte hinsides människor. Men serien 

valdes ändå som analysmaterial eftersom majoriteten av avsnitten visade hinsides 

människor. 

3.3 Kvalitativ innehållsanalys 

Metoden vi kommer använda oss av är en kvalitativ innehållsanalys. Enligt Bryman 

(2018) handlar kvalitativ innehållsanalys om att analysera och tolka ett innehåll i en text 

utifrån ett tema. Analysen och tolkningen av temat sätts även i relation till en bakgrund. 

Vi ska därför analysera och tolka innehållet i serien Hemsökt: övernaturliga upplevelser. 

Det vi ska analysera och tolka är hur temat hinsides människors samvaro med den fysiska 

människan gestaltas i serien, för att sedan placera vår analys och tolkning i en bakgrund 

som är medialisering. 

 Eftersom det är en kvalitativ metod är vi inte ute efter att finna en absolut sanning, utan 

vårt syfte fokuserar på att bidra till en vidgad förståelse av ett specifikt fenomen. Det är 

även så att analysen och tolkningen av temat kan omöjligt utesluta en subjektiv nyans då 

vi kommer analysera och tolka det vi anser är relevant i relation till vårt syfte. För att 

minska subjektiviteten har vi färdigställt analyskoder. 

3.4 Analyskoder 

För hur vi ska utföra medieanalysen har vi utformat analyskoder med inspiration av Keith 

Selbys och Ron Cowderys bok How to study television (1995). Boken är publicerad år 

1995 vilket är en annan tid med tanke på hur informations- och 

kommunikationsteknologin har utvecklats sedan dess. Men deras iakttagelser på hur en 

medieanalys går till är ändå relevanta för oss och därför har vi utgått från Selbys och 

Cowderys medieanalysstruktur för att skapa analyskoder som passar vårt analysarbete. 
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Dessa koder betraktas som modaliteter vilket de kombineras tillsammans för att skapa ett 

kommunikativt syfte ur seriens multimodala perspektiv. 

 Koderna, som vi inspirerats till utav Selby och Cowdery, är uppdelad i två kategorier, 

form och teknik. I form analyseras serien utifrån koderna miljö, föremål, hinsides 

människans gestaltning och kommunikation. I teknik analyseras serien utifrån koderna 

kamerans vinkel, position och fokus. Kameran är också i rörelse då vi utgår från koderna 

inzoomning, panoramafilmning och cut. Kategorin teknik innehåller också koderna 

ljussättning, färgsättning och ljud. Nedan presenteras en definition av koderna. 

3.4.1 Koderna i kategorin form 

Utifrån koden miljö kommer vi analysera och tolka semiotiska resurser i omgivningen. 

Koden föremål har nära analys med miljö eftersom föremålen befinner sig i miljön och 

förstärker miljön för att skapa ett multimodalt perspektiv. I analysen har vi därför satt 

ihop koderna miljö och föremål. Utifrån koden hinsides människans gestaltning kommer 

vi analysera och tolka semiotiska resurser i hur gestaltningen av den hinsides människan 

svarar för temat. Utifrån koden kommunikation kommer vi analysera och tolka de 

semiotiska resurserna som t.ex. vad protagonisterna använder för begrepp för att benämna 

den hinsides människan. Vi kommer även analysera och tolka semiotiska resurser i hur 

den hinsides människan uttrycker sig när den hinsides människan vill ha uppmärksamhet 

och kontakt. 

3.4.2 Koderna i kategorin teknik 

Utifrån koden kamerans vinkel kommer vi analysera och tolka semiotiska resurser i 

kamerans placering i grod-, mellan- och fågelperspektiv. I grodperspektivet är kamerans 

position på marken och vinklad uppåt vilket gör att subjektet blir dominerande, mäktig 

och auktoritär. I mellanperspektivet är kamerans position i jämnhöjd vilket skapar en 

identifikation mellan subjektet och åskådaren. I fågelperspektivet är kamerans position 

upphöjd och vinklad nedåt vilket framställer subjektet som svag och maktlös.  

 Utifrån koden kamerans position kommer vi analysera och tolka semiotiska resurser i 

vilket avstånd kameran har gentemot subjektet. Det finns fem avstånd som är jättelångt-, 

långt-, medium-, nära- och jättenära avstånd. I ett jättelångt avstånd betraktas miljön och 

bildar en kontextuell uppfattning. I ett långt avstånd betraktas fortfarande miljön men 

avståndet till subjektet är mindre och mer i fokus. I ett medium-avstånd skapas en 

personlig relation till subjektet vilket medium-avståndet är som ett samtal då man ser 

ungefär midjan och uppåt. I ett nära avstånd bildas intimitet. Mottagaren kan studera 
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subjektet mer i detalj och gör nästan intrång i subjektets “intima area”. I ett jättenära 

avstånd skapas en emotionell och dramatisk relation då varje tår, glad mun eller någon 

annan abstrakt känsla avslöjar statusen på subjektet.  

 Utifrån koden kamerans fokus kommer vi analysera och tolka semiotiska resurser i 

selektivt respektive djupt fokus. I ett selektivt fokus drar det selektiva fokuset till sig all 

uppmärksamhet. I ett djupt fokus är samtliga element på bilden viktiga och förekommer 

oftast i ett jättelångt respektive långt avstånd.  

 Utifrån koden inzoomning kommer vi analysera och tolka semiotiska resurser i att 

subjektet blir inzoomat, då den generella beskrivningen är att mottagaren observerar 

objektet.  

 Utifrån koden panoramafilmning kommer vi analysera och tolka semiotiska resurser i 

att kameran rör sig svepande i sakta rörelser från en sida till en annan. Det blir en 

kontextualiserande och utforskande rörelse.  

 Utifrån koden cut kommer vi analysera och tolka semiotiska resurser i att två scener 

visas och skiftar i korta sekvenser i snabb takt. Det visar att det är i samma tid.  

 Utifrån koden ljussättning kommer vi analysera och tolka semiotiska resurser i hur 

ljussättningen är high-key eller low-key samt hög respektive låg kontrast. I high-key är 

ljussättningen ljusare vilket symboliserar en fin bild som är lyckling och glad. I en low-

key är ljussättningen mörkare vilket symboliserar en ledsam bild som är dyster och mörk. 

Om ljussättningen har hög kontrast finns det stora kontraster mellan ljussättningar på 

bilden. Det symboliserar ett dramatiskt och teatraliskt perspektiv. Jämfört med hög 

kontrast förekommer det låg kontrast då ljussättningen inte ger någon specifik kontrast 

på föremål. Det symboliserar ett realistiskt, verkligt och dokumentäriskt perspektiv.  

 Utifrån koden färgsättning kommer vi analysera och tolka semiotiska resurser i om 

färgsättningen är varm eller kall. Är det varma färger, såsom gul, orange, röd eller/och 

brun, symboliserar det optimism och upphetsning, nästintill en erotisk känsla. Är det kalla 

färger, såsom blå, grön, lila eller/och grå, symboliserar det pessimism, ett kritiskt 

förhållningssätt och stillsamhet.  

 Utifrån koden ljud kommer vi analysera och tolka semiotiska resurser i hur ljud, såsom 

musik och ljudförstärkningar, gestaltar den hinsides människans samvaro med den 

fysiska människan. 
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3.5 Tillvägagångssätt av medieanalysen 

När vi genomförde medieanalysen började vi arbeta med en transkribering där vi skrev 

ned ordagrant seriens verbala del. Vi skrev också en kort redogörelse om vad som hände 

mellan scenerna. Transkriberingarna har använts med syftet att förenkla arbetet med 

analysen då vi kunnat gå tillbaka och se ordagrant vad som sagts och hur scenerna har 

utspelat sig. Det har vi gjort eftersom vi inte skulle behöva återgå till Netflix hemsida och 

hela tiden orientera oss fram och tillbaka i de olika avsnitten. 

 Medieanalys genomfördes av studiens författare via Skype-samtal eftersom vi befinner 

oss på långt avstånd mellan varandra. Då har vi synkroniserat med varandra genom att 

trycka på avsnittets startknapp samtidigt. Innan vi synkroniserat med varandra bestämde 

vi vilken kod vi skulle tyda vilket vi då har förhållit oss till och antecknat socialsemiotiska 

resurser vi funnit relevanta för vår analys. Vi har valt att presentera resultatet och analysen 

i samma rubrik vilket betyder att vi presenterar vilka socialsemiotiska resurser vi hittar 

för att sedan presentera en analys inbäddad i resultatet. Detta gjorde vi dels för att bespara 

arbetet på utrymme och dels för att strukturen skulle bli tydligare. 

4. Multimodalitet 

Vi kommer i denna uppsats analysera serien Hemsökt: övernaturliga upplevelser utifrån 

det teoretiska perspektivet multimodalitet. Ur det multimodala perspektivet betraktas 

serien som multimodal eftersom serien har flera modaliteter för att skapa ett 

kommunikativt syfte som populärkulturell media. Modaliteter är en form av ett “utvidgat 

textbegrepp” (se Danielsson, 2013. s. 169) där olika framställningsformer kan figurera 

för att förmedla ett budskap tydligare i sin helhet. När man talar om multimodalitet så kan 

man då, något förenklat, förklara det som ett samspel mellan olika framställningsformer. 

Danielsson (2013, s. 169 - 170) ger exempel på t.ex. hur dans kan kombineras med musik, 

talat språk med kroppshållning och färg och form i sceneri och så vidare. Och å andra 

sidan, menar Selander & Kress (2010, s. 29), att när människor deltar i ett nätbaserat 

forum och utbyter information och erfarenheter, samt skapar egen information, så blir det 

även för en global kommunikation. Denna globala kommunikation sker då här genom 

mediet Netflix. 
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Figur 1.  Bilden är inspirerad av Märtha Anderssons presentation av New 

London Groups (2000:26; se Andersson, 2014. s. 51) Multimodalhjulet. 

Bilden ovan representerar de modaliteter och semiotiska resurser som i 

denna studie kommer att användas i analysen av vårt material. De punkter 

som presenteras i bilden är justerad och ett urval har gjorts för att bättre 

representera det som vi kommer att gå in närmre på. 

 De resultat som arbetet genom analysen av serien kommer presentera ska i sin tur 

jämföras med teorin om medialisering som är en teori vilken medieforskaren Hjarvard 

menar har en dynamisk funktionell påverkan av samhället genom media. Media är, menar 

Hjarvard, en form av influens som kan komma att påverka ett socialt fält, som t.ex. 

religion, och därmed också religionen media. Det är en ömsesidig process (Hjarvard, 

2012, s. 24 - 25).  
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5. Resultat & Analys 

I följande rubrik kommer vi presentera de modaliteter vi anser är relevanta för serien som 

multimodal. Modaliteterna har vi nedan kategoriserat och i dessa kategorier tolkar vi vilka 

semiotiska resurser som bygger upp modaliteten med syfte att modaliteten ska bidra till 

att multimodaliteten ska bli meningsskapande. Vidare analyseras modaliteten utifrån ett 

socialsemiotiskt perspektiv för att presentera hur modaliteten presenterar seriens 

multimodalitet som en populärkulturell media. 

 Modaliteterna vi har kategoriserat är miljö och föremål, kommunikation, fysisk 

gestaltning av hinsides människan, kamerans position och rörelse, ljus och bild samt ljud 

och musik.  

5.1 Miljö och föremål  

I Hemsökt: övernaturliga upplevelser visas samtliga avsnitt i två olika scener. Därför 

delar vi upp modaliteten miljö och föremål i scenerna samtalsrummet och 

dramatiseringen. Dessa två scener skiftar med varandra mellan 1 till 2 minuter per scen 

under sändningen då dramatiseringen dramatiseras utifrån vad som berättas i 

samtalsrummet. Först filmas samtalsrummet, sedan filmas dramatiseringen och sedan om 

igen. 

5.1.1 Miljö och föremål i samtalsrummet 

Utifrån modaliteten miljö och föremål i samtalsrummet är de semiotiska resurserna 

panelen av mörkt trä på väggarna, två bordslampor och två taklampor som är upplyst med 

ett svagt ”nerdimmat” sken tillsammans med många elektriska stearinljus som skimrar 

precis som riktiga levande ljus. En semiotisk resurs i miljö och föremål i samtalsrummet 

är ett slitet bord. Runt bordet finns tre fåtöljer och en soffa som är klädd i mörkt skinn. 

Denna cirkelformade möblering av fåtöljerna och soffan är i samtalsrummets centrum.  

 Eftersom möbelformationen av soffgruppen är cirkelformad och placerad i scenens mitt 

förstår mottagaren att det är där deltagarna ska sitta. Ur ett socialsemiotiskt perspektiv 

tolkas miljön för att vara meningsskapande för en social tillgivenhet. Den sociala 

tillgivenheten bevisas genom att soffgruppen är cirkelformad då protagonisten ska få 

ömsesidig kontakt med de andra deltagarna, vilket kan liknas vid en gruppterapeutisk 

atmosfär. Den terapeutiska atmosfären förstärks, för det första, med att protagonisten 

presenterar sig för att sedan kort inleda sin övernaturliga upplevelse som formuleras som 
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ett problem. För det andra förhåller sig samtliga skådespelare till protagonistens berättelse 

med syfte att protagonisten ska få prata till punkt. 

 Även om deltagarna sitter i en cirkel och att protagonisten presenterar sig på ett 

speciellt sätt som associeras till en gruppterapeutisk situation, är samtalet ett mer 

informellt samtal vilket leder till den socialsemiotiska resursen om miljöns sociala 

tillgivenhet. Vad som utmärker denna sociala tillgivenhet i modaliteten miljö och föremål 

är att rummets atmosfär har ett centralt tema som handlar om att samlas för att samtala. 

De semiotiska resurserna i miljön, det vill säga elektriska ljus som skimrar, neddimmade 

lampor och den cirkelformade soffgruppen, symboliserar en inbjudande känsla av en 

samlingsplats där släkt och vänner träffas. Den ömsesidiga kontakten mellan 

protagonisten och dess närstående visar att, utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv, 

protagonistens övernaturliga upplevelse urartat i en okontrollerad situation. Det enda 

sättet att kunna leva med den övernaturliga upplevelsen är att berätta och att vara öppen 

med den eftersom protagonisten aldrig kommer att bli av med den hinsides människans 

samvaro. 

5.1.2 Miljö och föremål i filmatiseringen 

I avsnittet Brunnens barn finner vi miljön vara mörk och dyster. Att döma av miljön i ett 

semiotiskt perspektiv så kan familjens hus kopplas till den lägre samhällsklassen då en 

upprustning av huset inte varit prioriterat. I dramatiseringen ser vi att familjen bor i ett 

äldre hus som inte är väl omhändertaget vilket vi kan se på de trasiga tapeterna och den 

halvt förmultnade dörren i Harveys rum men även på de förfallna tegelväggarna i källaren 

och så vidare. Likt för hur det är i Brunnens barn finner vi också i avsnitten Kvinnan i 

vitt och Slakthuset. Likt som Harvey i Brunnens barn kommer även Jason i Kvinnan i vitt 

också från en familj med begränsad inkomst vilket både framgår av Jason själv i 

samtalsrummet och genom miljön som presenteras i dramatiseringen. Jasons rum är 

fattigt inrett med enbart en säng och ett skrivbord som möbler med en bordslampa och 

jordglob på. Väggarna är flottiga och smutsiga. Likheterna mellan Jason och Harveys 

uppväxt är klara då de båda kommer från fattiga förhållanden, begränsade ägodelar och 

begränsat trivsam boning. Sedan har vi avsnittet Slakthuset där Jacob ärver sina 

morföräldrars hus vilket, likt som husen i de två tidigare nämnda avsnitten, också är 

begränsat underhållet vilket framgår av de slitna väggarna i dramatiseringen och de äldre 

möblerna som även vissa av dem är trasiga i den scen då den hinsides människan visar 

sin närvaro. 

https://www.facebook.com/
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 Det avsnitt som utmärker sig till skillnad från de tre ovan diskuterade avsnitten är 

avsnittet Stulen gravsten. Det avsnittet skiljer sig åt från de andra därför att Haiden, 

protagonisten i detta avsnitt, kommer från vad som till synes, av dramatiseringarna att 

döma, ett mer välbärgat hem. Till skillnad från de halvt förfallna hemmen i de tre övriga 

avsnitten så är Haidens hus mer välinrett och till synes bättre underhållet.  

 Försöker vi hitta gemensamma nämnare för vad som utmärker dessa avsnitt så kan vi 

först och främst konstatera att en nämnare är att de familjer som berörs kommer från 

förhållandevis fattiga förhållanden eller från medelklassen. Dessa slutsatser har dragits 

utifrån ett multimodalt och socialsemiotiskt perspektiv där vi funnit bilderna av gemene 

protagonists hem som talande och uttryckande medel för klasstillhörighet och 

ekonomiska situation. Att protagonisterna hör till de mest representerade 

samhällsklasserna kan bero på att identifieringen med dem ska vara lättare för åskådarna. 

Om åskådarna kan identifiera sig med protagonisterna så upplevs deras berättelser vara 

mer benägna att vara reliabla. Finner man en sanningshalt i det som sägs så förstärks även 

upplevelsen av den hinsides människan som något reellt och verkligt. 

5.2 Kommunikation 

Modaliteten kommunikation är en viktig sekvens i hur serien skapar sitt multimodala 

meningasskapande. Protagonisterna berättar om sina övernaturliga upplevelser och 

använder begrepp för att benämna den hinsides människan. Utifrån modaliteten 

kommunikation analyseras de semiotiska resurserna. Först kommer det presenteras vilka 

begrepp som används per avsnitt sedan kommer vi tolka gemensamma nämnare som vi 

analyserar utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv som ger modaliteten kommunikation ett 

kommunikativt syfte.  

 I avsnittet Kvinnan i vitt benämner Jason den hinsides människan som “something”, 

“the woman in white”, “her”, “she” och “energy”. I avsnittet Slakthuset “something evil”, 

“it” och “the evil”. I Brunnens barn finns det fem hinsides människor protagonisten 

nämner. De hinsides barnen är visserligen tre stycken men de nämns som en grupp. De 

andra är Harleys moder och hans systers man. Begreppen protagonisten använder för de 

tre barnen är “the spirit of the three dead children”, “some kind of energy”, “they”, “the 

children”, “spirit-children”. När individen nämner individens mamma som hinsides 

nämner han “spirit” och “she”. När systers hinsides man benämns nämns han som “spirit”, 

“him” och “he”. I Stulen gravsten benämns den hinsides människan som “demon”, 

“Clarences”, “something”, “he”, “protector” och “him”.  
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 I den ovannämnda observationen av vad protagonisten använder för begrepp för att 

benämna den hinsides människan finner vi två gemensamma nämnare som vi tolkar som 

socialsemiotiska resurser. Den ena nämnaren är att de använder “something” eller “some 

kind of” när den hinsides människan uppmärksammar sin samvaro. Ur ett 

socialsemiotiskt perspektiv tolkas “something” eller “some kind of” att protagonisterna 

blir kontaktade av något de inte känner till. Protagonisterna befinner sig i en löpande 

vardag när de först upplever samvaron av den hinsides människan vilket leder till att 

vardagen plötsligt bryts av något onormalt och annorlunda. Om de från början tror på 

paranormala händelser framgår inte men tolkningen visar att det är uppenbart att de 

plötsligt blir uppmärksammade på något som bryter den vardag de befinner sig i. 

 Den andra gemensamma nämnaren som vi tolkar ur ett socialsemiotiskt perspektiv för 

modaliteten kommunikations är att protagonisterna använder personliga pronomen “he”, 

“she” och “it”. Eftersom protagonisterna använder sig av dessa benämningar tolkas detta 

som att de hinsides människorna får antropologiska benämningar, vilket betyder att den 

fysiska människan personifierar den hinsides människan. Med hjälp av personliga 

pronomen benämns den hinsides människan som en grammatisk person vilket ger känslan 

av att de haft kontakt av någon och inte något. Med andra ord, gestaltas den hinsides 

människan som en personifierad gestalt utifrån hur den fysiska människan upplever den 

hinsides människan. 

 När den hinsides människan vill ha kontakt kontaktar den hinsides människan den 

fysiska människan genom att använda paranormala aktiviteter. 

 En semiotisk resurs som vi tolkar som en gemensam nämnare i hur det hinsides 

människan tar kontakt med protagonisten är dörren. I Kvinnan i vitt är det 

garderobsdörrar. Dessa dörrar öppnas paranormalt när protagonisten Jason är närvarande 

i sitt barnrum där garderoben står. Dörrarna öppnas även i de andra avsnitten, men i 

Brunnens barn är det en inomhusdörr och i Slakthuset och Stulen gravsten är det 

ytterdörrar. Samtliga protagonister blir uppmärksamma på att dörren öppnar sig och de 

blir förvånade eftersom det saknas en logisk förklaring till att dörren öppnats. I avsnitten 

Slakthuset och Stulen gravsten, då ytterdörren är låst vilket bekräftas av att protagonisten 

går fram till dörren och låser, för att dörren sedan öppnas igen. I Brunnens barn öppnas 

protagonistens dörr in till hans barnrum. Han hör först knackningar och gömmer sig under 

nattduksbordet. Sedan svingas dörren upp i en plötslig rörelse.  

 Utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv fungerar dörr som en portal från den otrygga och 

okontrollerade världen utomhus, in till en skyddad omgivning där människor kan få 
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värme, äta sig mätta och vila utan hot från omgivningen. För att gestalta den hinsides 

människans närvaro uppför sig de olika dörrarna paranormalt eftersom protagonisterna 

nyss stängde den och den strax därefter öppnats. Genom att den hinsides människan 

använder dörren som kommunikation tolkas dörren som en semiotisk resurs i modaliteten 

kommunikation för att det, utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv, finns en tydlighet i att 

dörren öppnas paranormalt av den hinsides människan eftersom den hinsides människan 

kräver kontakt för att få den fysiska människans uppmärksamhet. 

 Ytterligare semiotiska resurser som tolkas för modaliteten kommunikation är att den 

hinsides människan kommunicerar med den fysiska människan genom viskningar, fotsteg 

och knackningar. 

 Viskningar är tydligast i Kvinnan i vitt och Brunnens barn. I avsnittet Kvinnan i vitt 

hör protagonisten viskningar då den hinsides människan viskar hans namn. I avsnitten 

Brunnens barn är viskningar mer centrala i hur de hinsides människorna tar kontakt. De 

hinsides människorna är barn och de viskar till protagonisten att han ska komma för att 

leka. 

 Fotsteg förekommer i samtliga avsnitt. I Kvinnan i vitt kryper den hinsides människan 

mot protagonisten vilket det då kan uppfattas som fotsteg. I Brunnens barn hör 

protagonisten fotsteg som går mot den stängda dörren till rummet där han ligger. I 

Slakthuset hörs fotsteg efter att deras pappa har dött. I Stulen gravsten hör protagonistens 

man fotsteg från den nedre våningen. Att dessa fotsteg är paranormala bekräftas genom 

att den hinsides människan kontaktar mannen för att hota honom eftersom den hinsides 

människan överbeskyddar protagonisten. När protagonistens man letar efter fotstegets 

förklaringar visas den hinsides människan i bild ovanför honom. 

 Knackningar är tydligast i Slakthuset och i Brunnens barn. Knackningarna är 

paranormala och syftar till en kommunikation till den fysiska människan. 

 Ur ett socialsemiotiskt perspektiv är viskningar, fotsteg och knackningar symboler för 

att, likt dörren som semiotisk resurs, protagonisten ska uppfatta händelsen. Viskningar, 

fotsteg och knackningar är sociala koder för att ta kontakt med varandra i den fysiska 

världen därför används viskningar, fotsteg och knackningar även av paranormala gestalter 

för att protagonisten ska uppfatta uttrycken som att någon vill ha uppmärksamhet. Som 

diskuterats tidigare i att protagonisterna benämner den hinsides människan med 

antropologiska begrepp, visar det även i detta resonemang att hinsides människors 

sökande efter uppmärksamhet gestaltas med hjälp av antropologiska uttryck för att den 

fysiska människan ska uppfatta kontakten som en kontakt. 
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5.3 Fysiska gestaltningen av hinsides människa 

När de i serien framställer en hinsides människa så gör de det med hjälp av semiotiska 

resurser som samspelar för att representera för hur en sådan kan se ut. De resurser som då 

kan tillskrivas som semiotiska resurser hos den hinsides människan är bland annat dennes 

kläder, hår, hud, ögon, accessoarer och så vidare. Dessa semiotiska resurser skapar då 

tillsammans den helhet av den hinsides människan som här ses som en modalitet för ett 

hinsides väsen. 

 De gestalter som här presenterats i avsnitten är då en föreställning om hur hinsides 

människor kan se ut med hjälp av olika semiotiska resurser som både förstärker och 

tydliggör den modala bilden av den hinsides människan. De semiotiska resurser som 

presenterats nedan har vi genom ett socialsemiotiskt perspektiv försökt analysera för att 

finna de underliggande budskapen som kan medieras genom den hinsides människans 

gestalt som helhet. 

5.3.1 Kvinnan i vitt 

För att tala om de semiotiska resurser som använts i serien kan vi först börja tala om den 

hinsides människan ur avsnittet Kvinnan i vitt. Den kvinna som Jason refererar till som 

“Kvinnan i vitt” är som namnet avslöjar en kvinna som är klädd i vitt. Hon har vita 

nedblodade kläder vilket kan ses som ett resultat från det dåd hon begått när hon mördade 

sina barn. Runt sin hals bär hon en snara som hon använde sig utav för att begå sitt 

självmord i den garderob som Jason har i sitt rum. Hennes ögon är helt vita förutom 

hennes pupiller som liknar svarta små hål i de annars snövita ögonen. Hennes hår är 

mörkt, tovigt och smutsigt vilket visar på att det är ovårdat. Hennes utseende överlag visar 

på en slags antites vilket innebär att hon i sin vita klädsel framstår i oskuldsfulla och 

änglalika färger men blodet på kläderna visar på hennes dåd vilket gör att man också får 

en direkt motsats av den första uppfattningen. Att hon i första mötet hänger med snaran 

runt sin nacke men ändock lever är också en form av antites. En hängd människa förväntas 

vara död, vilket hon också var, men i och med att hon ändå kan röra sig, föra sig och ge 

ifrån sig ljud och läten skapas denna antites vilket också förstärker känslan av att hon 

lever fastän hon borde vara död. Hennes ögon blir kalla och knivskarpa när hon saknar 

iris i sina ögon vilket också ger en effekt av att hon både är ondskefull och sticker ut från 

vad som väntas av en normal fysisk person. 
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 Av de resurser som ovan presenterats och analyserats kan vi härmed konstatera att 

Kvinnan i vitt är en hinsides människa. Med hjälp av olika semiotiska resurser framställs 

hon på ett sätt som framförallt framstår som hotfullt, ondskefullt och skrämmande. 

5.3.2 Brunnens barn 

I avsnittet Brunnens barn finner vi fyra gestalter av hinsides människor, de tre barnen 

från brunnen och Harveys mor efter det att hon dött. För att tala om de semiotiska resurser 

som gestaltas i och med de hinsides människorna så kan vi börja med de tre barnen. De 

är unga och är klädda i vita, smutsiga pyjamas. De är smutsiga, har ovårdat hår och en 

aning gråtonad hy som är våt. De är också alla i olika längd vilket gör att de framstår som 

syskon i olika åldrar. Om vi då ska analysera barnens gestaltning så kan vi diskutera det 

såsom vi gjort med kvinnan i vitt angående klädsel. Den vita färgen på deras pyjamas går 

att förknippa med det oskuldsfulla och änglalika färgen representerar, men när den sätts 

på något som är ondskefullt eller något som bör vara dött så skapas det som också ovan 

kallades antites. Att barnen är våta går att tolka utifrån att de förknippas med brunnen 

som finns i källaren vilket är det föremål de bebor. Och eftersom de alltid förknippas med 

brunnen går det att dra slutsatsen att det är den plats där barnen när de levde har drunknat 

eller blivit dränkt. Att de har ovårdat hår och är smutsiga går att se som ett resultat på en 

frånvaro av hygien- och hårvård vilket kan tänkas bero på att de är döda och hör till den 

hinsides världen. 

 Om vi ska tala om den hinsides modern som Harvey också möter i avsnittet så bör en 

presentation av henne från när hon levde först komma till tals. När modern var vid liv 

framställs hon i dramatiseringen som alltid klädd i mörka färger och uppsatt hår vilket får 

henne att framstå som ond, grym och känslolös vilket också bekräftas med den aga hon 

utsätter Harvey för. Men när han efter hennes död får se henne åter har hon istället utsläppt 

hår och är klädd i helvit klänning som påminner om en bröllopsklänning och rödfärgade 

läppar. Och när han nu träffar henne är hon väldigt ljuv i rösten när hon talar till honom, 

rör sig lugnt och för sig helt i motsats mot för när hon var vid livet. Hon har då gått från 

att vara den hårda och misshandlade modern med svarta och grå kläder till att vara den 

änglalika hinsides modern i vita änglalika kläder. Som vi kan se har snarlika antiteser 

använts i anseendet färger på klädsel i avsnittet Brunnens barn och Kvinnan i vitt. Bortsett 

från att barnen i detta avsnitt, istället för att som Kvinnan i vitt i det tidigare avsnittet hade 

sin snara runt halsen för att visa på hur hon dog, har en våt hy för att visa på hur de dog 

genom drunkning. 
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 Av de semiotiska resurserna att döma så kan vi här se att barnen från brunnen 

antagningsvis kan tänkas vara syskon som tillhört en familj som bott i huset tidigare. De 

framställs som lekfulla hinsides barn men som genom olika resurser istället upplevs som 

skrämmande. Modern å andra sidan gick från att vara klädd i mörkt och bete sig illa mot 

Harvey till att istället förvandlas till något vitt och änglalikt i den hinsides världen. Den 

modala framställning av den senare hinsides människan visar på hur en uppfattning av 

någon/t kan förändras med hjälp av semiotiska resurser. 

5.3.3 Stulen gravsten 

Den hinsides människan i detta avsnitt skiljer sig från de två ovan nämnda avsnitten. De 

hinsides människorna i de tidigare avsnitten framställs som avlidna människor med 

formen av en fysisk människa, men i detta avsnitt framställs den hinsides istället som en 

gast eller “rökfigur”. Denna figur har grå-svarta nyanser och sprider en rök omkring sig. 

Den skepnad figuren har är dynamisk och föränderlig, det vill säga att den inte är 

begränsad till en given form. Skepnaden kan skifta form mellan en mansgestalt, en 

dödskalle och försvinna helt. Inte heller lyder den till gravitationslagarna då den kan 

sväva, vilket också är ett annorlunda attribut mot för de hinsides människorna i de tidigare 

avsnitten. 

 För att då tala om de semiotiska resursernas meningsskapanden som denne gestalt 

förmedlar så kan vi först diskutera färgerna som denne gestalt målas upp i. Färgerna grå 

och svart kombinerat är färger som betraktas tillhöra något maktfullt, ont och känslolöst 

och så vidare. (se även Harveys mor i Brunnens barn). Dessa egenskaper förstärks också 

av den hinsides människans förmåga att sväva och byta skepnad och dess hotfulla 

uppträdande mot alla de som närmar sig Haiden. Dess förmåga att sväva, byta skepnad 

och försvinna helt är också attribut som visar på att den besitter en makt som sträcker sig 

över den fysiska människans förmågor. Därför kan man se gestalten som maktfull 

eftersom den kan ställa sig över den fysiska människan genom att sväva uppåt och att den 

alltid kan iaktta den fysiska människan genom att göra sig osynlig. 

5.3.4 Slakthuset 

I detta avsnitt så får vi aldrig se den hinsides människan utom några blodiga handavtryck 

som uppenbarar sig på golvet. Dock så kan vi också se att dessa handavtryck kan röra sig 

och går längs golvet och upp för väggen och sedan på taket i Jacobs vardagsrum. Vi får 

även höra ett skratt från den hinsides människan vilket åsyftar att vara Jacobs avlidne 
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morfar. Av de blodiga handavtrycken att döma så kan det tänkas att de ska symbolisera 

morfaderns blodiga händer efter de dåd han begått i huset och att hans avsikter är 

detsamma även från den hinsides världen. Det skratt som morfadern utbrister i när 

handavtrycken klättrar upp mot väggen liknar det skratt som en med stor makt visar sin 

överlägsenhet, smått hånande och överlägset, när han nu visar att han inte är begränsad 

till den fysiska världens naturlagar. 

 Detta visar också på att det inte är mycket semiotiska resurser som krävs för att man 

ska få sig en uppfattning. Som tidigare nämndes under rubriken “Multimodalitet” så 

handlar det socialsemiotiska perspektivet till stor det om situationen där något budskap 

ska förmedlas och att det är i den givna situationen som resurserna skapar en mening. 

5.4 Kamerans position och rörelse 

Under denna rubrik kommer vi gå igenom olika tekniker som kan användas vid filmning 

för att skapa olika effekter. Dessa effekter anser vi vara semiotiska resurser som är med 

och hjälper till att förstärka den multimodala helhet som kameratekniken ingår i.  

5.4.1 Grod-, mellan-, och fågelperspektiv 

Efter flera observationer av de avsnitt vi ska analysera har vi funnit återkommande 

likheter i kamerans tekniska position och rörelser. För det första märks det tydligt att när 

den hinsides människan uppenbaras är kameran vinklad i ett grodperspektiv, det vill säga 

att kameran är lågt positionerad och vinklad uppåt. I avsnittet Kvinnan i vitt är garderoben, 

där kvinnan i vitt befinner sig, det huvudsakliga subjektet och därför filmas garderoben 

ur ett grodperspektiv. Vi finner det även när kvinnan uppenbarar sig när cut-funktionen 

tar plats mellan Jason i badkaret och kvinnan i vitt men också när hon uppenbarar sig 

inför Jason efter deras flytt. Då filmas också kvinnan i vitt ur ett grodperspektiv. 

Grodperspektivet visas också i Slakthuset då de blodiga handavtrycken klättrar upp på 

väggen. I Brunnens barn knackar det paranormalt på Harveys rumsdörr vid två tillfällen. 

Då är kameran vinklad i grodperspektiv. Även i Stulen gravsten är kameran vinklad i 

grodperspektiv då den hinsides människan på något sätt närvarar.  

 I motsats till att kameran är i ett grodperspektiv när kameran filmar den hinsides 

människan, så kan man generellt säga att kameran filmar i fågelperspektiv när man istället 

står utifrån den hinsides människans position och ser mot den fysiska människan. Detta 

kan vi se i t.ex. Kvinnan i vitt när hon först uppenbarar sig för Jason. Men vi har även 

observerat det i andra avsnitt, såsom Brunnens barn när flickan uppenbarar sig för Harvey 
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första gången, Stulen Gravsten när Clarence uppenbarar sig för Haiden och Austin och i 

Slakthuset när Jacobs morfars blodig handavtryck uppenbarar sig. 

 När de fysiska människorna, de som upplever en närvaro, i avsnitten filmas är kamerans 

position i samma höjd som dem, vilket betyder att åskådarna (publiken) som vittnar 

scenen står i jämnhöjd som subjektet. Och det kan man finna i de samtliga 4 avsnitten 

som detta arbete berör. 

 När man talar om ett grodperspektiv så filmas subjektet nedifrån och förekommer på 

så vis att se större ut än vad det egentligen är. Den modala och socialsemiotiska effekt 

som erbjuds utav detta sätt att filma på är att subjektet i förhållande till objektet hamnar i 

en överlägsen position, det vill säga att man genom en kameraposition kan tillskriva ett 

subjekt en maktposition. Detta sätt att filma på fann vi när de hinsides människorna i 

serien trädde in i bild och protagonisterna hamnade i en underlägsen position i jämförelse 

med respektives ovanstående och maktfulla position. 

 Å andra sidan har vi motsatsförhållandet grodperspektiv-fågelperspektiv. Liksom när 

man i grodperspektiv hamnar i en underordnad position i relation till subjektet hamnar 

man i överordnad position när subjektet blir filmat i fågelperspektiv. Den semiotiska 

effekt detta perspektiv erbjuder är då att subjektet som blir filmat i ett fågelperspektiv 

hamnar i en lägre stående maktposition och tillskrivs attribut såsom svag, hjälplös, 

maktlös och så vidare. Exempelvis när den hinsides människan står över och ser ned på 

den unga protagonisten i avsnittet Kvinnan i vitt så står vi bakom den hinsides människan 

och får se ned på Jason utifrån ett fågelperspektiv för att visa på Jasons maktlöshet i 

situationen. 

 Slutligen har vi mellanperspektivet vilket innebär att subjektet filmas i jämnhöjd med 

kameran. Detta medför att man då som åskådare står i en jämbördig position med 

subjektet och på så sätt även lättare identifierar sig med det. När man då identifierat sig 

med protagonisten så medför det att man då senare när kameran skiftar mellan grod- 

respektive fågelperspektiv också fortsatt förhåller sig till protagonisten vilket man 

identifierat sig med och intar dennes position i de olika kameravinklarna. Exempelvis när 

man i Kvinnan i vitt får se Jason borsta sina tänder innan första mötet med den hinsides 

människans närvaro eller när man får se Haiden i Stulen gravsten innan Clarence 

uppenbarar sig första gången. 

 När man då diskuterar effekter av kameravinklar så kan man säga att de ger semiotiska 

effekter som berör bland annat makt/maktlöshet, kraftig/svag och 

överlägsenhet/underlägsenhet och jämbördighet och så vidare. Och genom våra 
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observationer kan vi då konstatera att som oftast tillskrivs de hinsides människorna en 

överordnad position i relation till protagonisterna och protagonisterna i en underordnad 

position då i det vice versa. Mellanperspektivet används för att vi åskådare skall 

identifiera oss med protagonisten och få känslan av att vara hen jämbördig i mötet med 

det hinsides och paranormala. 

5.4.2 Avstånd och inzoomning 

En annan funktion som används för att förstärka en effekt är att zooma in mot ett 

subjekt/objekt. Inzoomning är en filmningskod som ger effekten av ett observerande, t.ex. 

när den hinsides människan iakttar den fysiska människan. När den fysiska människan 

upplever sig själv att vara iakttagen zoomas bilden sakta in mot subjektets övre 

kroppshalva, framförallt ansiktet. Återkommande i avsnitten är då inzoomningar som sker 

när den hinsides människan iakttar den fysiska människan och vice versa. Inzoomning 

innebär att det är något som observeras och att man i och med inzoomningen då också 

blir en “medobservatör”. Exempel på när inzoomning används är t.ex. i Brunnens barn 

när Harvey ligger gömd under sängen och ser mot dörren som strax slås upp. Ett annat 

exempel på inzoomning finner vi i Stulen gravsten där man ser den fysiska människan 

sittandes vid ett köksbord bakifrån. Efter cut-scenen så ser man den hinsides människan 

närmar sig henne bakifrån. Ett exempel från Kvinnan i vitt är när Jason ligger i badet och 

vattnet förvandlas till blod. Cut-scenerna som sker mellan honom och Kvinnan i vitt, eller 

när Jason möter henne utanför sitt jobb i slutet av avsnittet. 

 Vad det gäller inzoomning kommer man också in och börjar beröra avstånd i relation 

till subjektet och mer specifikt här då, nära respektive väldigt nära avstånd. De scener 

som har filmats i nära avstånd brukar man tala om en intimitet till subjektet, att man 

hamnar mycket nära deras personliga area och kan studera denne i detalj. Några exempel 

på närbilder finner vi i samtliga avsnitt. Dels när personerna i samtalsrummet berättar om 

sina upplevda erfarenheter och dels när personerna i filmatiseringarna t.ex. hamnar i möte 

med den hinsides människa de erfarar. Å andra sidan, när ett subjekt blir filmat i väldigt 

nära avstånd, ger det en väldigt dramatisk effekt. Det kan vara en scen som innehåller en 

viktig händelse eller liknande och man får se subjektet på väldigt nära avstånd så man kan 

urskilja tårar, leenden och så vidare. Statusen hos subjektet avslöjas och återkommande 

ibland annat samtalsrummet sker denna typ av väldigt nära filmning som visar på den 

känslosamma urladdning deltagarna upplever när de delar med sig av sina erfarenheter. 
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 Ovan presenterades effekter som uppstår genom variation på avstånd och inzoomning 

på olika subjekt/objekt. Det här visar då på att man genom att betona särskilda avstånd 

eller närmanden genom inzoomning kan skapa effekter som underbygger en mening. I 

detta fall då bland annat intimitet till ett subjekt genom att filma på nära avstånd eller ett 

observerande genom att zooma in mot någon/t.  

5.4.3 Panoramafilmning 

Sedan så har vi panoramafilmning som fyller en funktion som påvisar ett “sökande” efter 

någonting vilket också bekräftas av de olika avsnitten vid olika sekvenser. Bland annat 

så används panoramafilmningen ofta när den hinsides människans närvaro börjar 

uppdagas eller presenteras. T.ex. så har vi i avsnittet Kvinnan i vitt en panoramafilmning 

när den hinsides människan börjar göra sig till känna genom viskningar och Jason börjar 

undersöka rummet efter källan till dessa viskningar. Ett annat exempel är i Brunnens barn 

när Harvey gömmer sig under sängen och den hinsides flickan uppenbarar sig för honom 

och liknande filmning kan man finna i avsnittet Stulen gravsten då den hinsides 

människan visar sin närvaro genom att öppna ytterdörren. 

 Den semiotiska resurs vi ovan presenterat finner vi ge oss effekten av ett utforskande 

som tillåter oss att utforska tillsammans med subjektet. Detta innebär då att vi som 

åskådare får ta del av sökandet efter någonting. Detta betyder då att det är något som skall 

eftersökas och något som då de vill vi ska vara med och upptäcka vilket ger liv till 

föreställningen om att det finns något där. Det är då också det huvudsakliga syftet med 

panoramafilmning. 

5.4.4 Cut-funktion 

Till sist så har vi cut-scener som förekommer när scenerna “hoppar” fram och tillbaka 

mellan händelser och används bland annat för att visa på att händelseförloppet sker 

simultant, det vill säga att händelserna som visas i de olika scenerna sker samtidigt fastän 

att de inte visas i samma ruta samtidigt. Ett exempel på denna användning är dels i 

avsnittet Kvinnan i vitt där Jason ligger i ett bad och vattnet börjar att förvandlas till blod. 

Scenerna hoppar där mellan Jason och den hinsides människan som befinner sig i 

garderoben. Detta visar på att det är den hinsides människan som är källan till den 

plötsliga förändringen av vattnet i badkaret. Liknande finner man i Brunnens barn när 

Harvey först börjar märka av barnens andar i avsnittet. När de börjar visa sin närvaro och 

Harvey hör dem utanför sovrumsdörren så hoppar scenerna mellan honom och dörren 
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vilket visar att de vistas där utanför samtidigt som han försöker gömma sig. Ett ytterligare 

exempel finner vi i avsnittet Stulen gravsten där Haidens pojkvän, Austin, undersöker den 

hinsides människans närvaro då cut-scenerna hoppar mellan honom i nära avstånd och 

längre avstånd i vardagsrummet för att låta oss se gestalten av den hinsides människan 

förflytta sig och förbli oupptäckt av honom. 

 Den ovan presenterade kameratekniken anser vi vara en semiotisk effekt som hänvisar 

åskådarna till händelser som sker parallellt med varandra. Eftersom händelser som sker 

simultant i skilda platser är svåra att visa samtidigt så kompenserar man istället med cut-

scener där man växlar fram och tillbaka mellan händelserna och på så sätt visar man att 

händelserna sker parallellt av varandra.  

5.5 Ljus och bild  

I samtliga avsnitt finns det likheter i ljus, fokus och bild. I vår observation kan vi vid 

återkommande tillfällen när den hinsides människan uppenbarar sig eller ger sin närvaro 

till känna märka en low-key då ljussättningen är mörk och dyster. Den mörka 

ljussättningen får olika kontraster av svaga lampor som lyser i rummet. 

 I samtliga avsnitt finns det ett gulaktigt sken från bord- och golvlampor när den hinsides 

människan på något sätt närvarar. Med det gula skenet bildar färgsättningen en varm och 

trygg miljö. När den hinsides människan uppenbarar sig observerar vi att den varma 

färgsättningen bryts av en kall färgsättning, oftast i blå och grå nyans. I avsnittet Kvinnan 

i vitt uppenbaras kvinnan i vitt första gången i garderoben. På garderobens vänstra sida 

finns det en glödlampa med gult sken. Plötsligt öppnar kvinnan i vitt sina ögon och 

ögonens blåa nyans ger färgsättningen en brytning. Även när hon uppenbaras andra 

gången, då hon kryper mot protagonisten, blir färgsättningen en blå nyans, och egentligen 

resten av gångerna hon uppenbarar sig. I avsnitten Slakthuset och Stulen gravsten visar 

den hinsides människans närvaro först genom att öppna dörren. Inne, där protagonisterna 

befinner sig, är det varm färgsättning med gult sken. Det bildas en brytning när den 

hinsides människan gör intrång i protagonistens trygga och varma miljö vilket fönstrens 

kalla färger blir en brytning mot den gula skenet. I avsnittet Brunnens barn är det helt 

kalla färger i källan där brunnen är.  

 Det förekommer en gemensam nämnare i kontrasten. I varje dramatisering är det låg 

kontrast. I ovannämnda färgsättningen då vi presenterade variationer mellan varma och 

kalla färger i färgsättningen uttrycker inte variationen någon större kontrast. Med andra 

ord, det är en låg kontrast. Bilden ur ett multimodalt perspektiv har den låga kontrasten 
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som en socialsemiotisk resurs. Med den låga kontrasten bildas en realistisk version vilket 

protagonisternas berättelse får en känsla av verklighetsskildring. 

 Ytterligare en teknik som framkommit under observationerna är skillnader i fokus, och 

de två mest frekvent använda strategierna är djupt respektive selektivt fokus. Med det 

djupa fokuset så är inget speciellt objekt eller subjekt i fokus, utan det är lika mycket 

fokus på hela bilden vilket tillåter att man som åskådare kan observera bilden i sin helhet. 

Å andra sidan det selektiva fokuset gör så att ett subjekt eller objekt hamnar i fokus och 

att resterande av bilden tappar betydelse. Det selektiva fokuset uppmanar att man ska 

iaktta det som visas i starkast skärpa. Exempel på detta finner vi i bland annat Kvinnan i 

vitt när garderobsdörrarna i Jasons rum kraftigt börjar att skaka.  

 När de dramatiserade scenerna tar plats blir också bilden grynigare vilket ger effekten 

av att händelserna ses som mer naturliga eller vardagliga. T.ex. har vi i avsnittet 

Slakthuset när Jacob och hans moster bevittnar de blodiga handavtrycken som skiljer sig 

lite från övriga scener då den också är filmad i en “övervakningsposition” och med grynig 

bild. Vår observation på detta sätt att filma är att det ger oss en känsla av att vi bevittnar 

en händelse likt som om vi precis sett på en övervakningsinspelning. 

5.6 Ljud och musik 

I samtliga avsnitt vi observerat har vi även lagt märke till att den musik som spelas när 

respektive hinsides människa uppenbarar sig i de olika avsnitten så framställs samma 

musik. Det vill säga att när kvinnan i vitt framträder i bild så spelas en viss musik upp, 

och det genom hela det avsnittet. Likt det avsnittet så gäller samma sak i de resterande, 

Stulen gravsten, Slakthuset och Brunnens barn. Musiken skiljer sig dock åt avsnitten 

emellan då de olika avsnitten inte använder samma instrument och toner för samtliga 

hinsides människor i de olika avsnitten, utan musiken förblir enbart lika i det enskilda 

avsnittet. 

 Musiken i sig är en dramatisk sådan som med både slagverk och stråkinstrument skapar 

en osämja i både akustiken och toner, det vill säga slagverk som ger en dramatisk känsla 

med sitt tunga basljud och ostämda vibrerande fioltoner, ungefär som att dra med en gaffel 

i en porslinstallrik, som skapar en skärande känsla i öronen och därmed ger effekten av 

obehag, vilket vi kan se i avsnittet Kvinnan i vitt. Men även andra instrument, likt bastubor 

kan användas för att uppnå des basiga dramatiska tonen, vilket vi kan höra i avsnittet 

Slakthuset.  
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 I samtliga avsnitt uppmärksammas den hinsides människans närvaro med hjälp av 

knarrande dörrar. Det som presenterats under modaliteten kommunikation var den 

socialsemiotiska resursen dörr, vilket öppnades paranormalt med syfte för den hinsides 

människan att skapa kontakt. I avsnitten Stulen gravsten och Slakthuset visas 

protagonisterna då dörrens knarrande tydligt hörs, vilket dörren inte är i bild. På så sätt 

hörs dörren och det bevisar att den öppnas. Även i Kvinnan i vitt samt Brunnens barn 

knarrar dörren då dörren är i bild. Att dörren förstärks med ett knarrande ljud 

symboliserar, förutom att dörren öppnas, att det är någon kraft som får dörren att öppna. 

 I modaliteten ljud finner vi även semiotiska resurser som förstärkta dunkande hjärtslag 

och hetsande flåsningar. Att detta är semiotiska resurser beror på att vi finner det som 

gemensamma nämnare och blir förstärkt när protagonisten konkret visar rädsla, spändhet 

och en känsla av att vara iakttagen.  

 I avsnittet Kvinnan i vitt förstärks hjärtslagen när protagonisten ser kvinnan i vitt igen 

efter att han trodde att hon inte hemsökte honom längre. Han kommer ut från ytterdörren 

av sitt arbete och kvinnan i vitt står på långt avstånd och iakttar honom. I avsnittet 

Brunnens barn förstärks hjärtslagen efter att protagonisten sätt den hinsides människan. 

Han hör, andra gången, fotsteg mot hans barnrumsdörr och efter fotstegen knackar det på 

dörren. Då har protagonisten gömt sig under nattduksbordet. Efter det zoomas dörren in 

sakta och plötsligt öppnas dörren och där står en hinsides människa. Efter den scenen 

filmas återigen protagonisten och då förstärks hjärtslagen. En annan sekvens i samma 

avsnitt är när protagonistens mamma har låst in honom i källaren. I samband med att 

protagonisten bankar på dörren för att komma ut tittar tre ansikten upp på honom och 

även då förstärks hjärtslagen. I avsnittet Stulen gravsten förstärks hjärtslagen i flera 

sekvenser. Protagonisten är uppe på natten för att göra en smörgås då hon hör att någon 

är vid dörren. Hon går till dörren för att känna att den är låst och när hon går tillbaka till 

köket öppnas dörren, då förstärks hjärtslagen. En annan sekvens när hjärtslagen förstärks 

är när protagonistens man hör en aktivitet från nedervåningen. Han går ner och varje gång 

den hinsides människan uppenbarar sig i bild förstärks hjärtslagen. 

 Flåsningarna förstärks i Slakthuset. Andra gången han märker att det verkligen är något 

som iakttar protagonisten ser man protagonisten i närbild och flåsningarna förstärks. 

Även i Brunnens barn förstärks flåsningarna, alltid i samband med hjärtslagen. 

 Dessa förstärkta ljud uppenbaras, som sagt, tillsammans med protagonistens känsla av 

rädsla, spändhet och känslan av att vara iakttagen. Ur ett socialsemiotiskt perspektiv är 

dessa uttryck nära människan då människan är ansträngd och på sin vakt, vilket genererar 
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känslan av att vara på sin vakt för något hot som kan iaktta. Dessa socialsemiotiska 

resurser förstärker det kommunika syftet i modaliteten ljud för att generera denna känsla, 

det vill säga att vara på sin vakt inför hot. 

6. Diskussion 

I föregående avsnitt presenterades, kategoriserades och analyserades de observationer 

som var relevanta för vårt syfte. Resultatet kommer nedan diskuteras i relation till 

Hjarvards (2012) koncept medialisering. Först avser vi att diskutera vårt resultat för att 

sedan diskutera vår metod och det urval som har legat till grund för denna studie. 

6.1 Den hinsides människan - en diskussion 

Med hjälp av serien Hemsökt: övernaturliga upplevelser är syftet med denna studie att 

undersöka hur hinsides människors samvaro med den fysiska människan gestaltas i 

populärkulturen. Så här i sluttampen av skrivandet finner vi ytterligare en serie som just 

nu sänds på kanalen Tv4 fakta. Serien heter Vittne till det övernaturliga och beskrivs som 

en dramadokumentär. Precis som i Hemsökt: övernaturliga händelser sitter skådespelarna 

och berättar sina övernaturliga upplevelser. Berättelserna utifrån deras upplevelser 

framställs som vittnesuppgifter vilket seriens mediering av de paranormala händelserna 

bli trovärdig eftersom samtliga skådespelare bekräftar upplevelsen empatiskt. Det 

populärkulturella i dessa serien är paranormala händelser. Utifrån en medialisering är de 

paranormala händelserna i serien viktiga element för att gestalta den hinsides människan 

eftersom det onormala, ologiska och annorlunda ger fiktionen kraft att svara på 

människans tankar om vad som händer efter döden. 

 Av ovanstående resonemang, och som det beskrivs i bakgrunden, är serien Hemsökt: 

övernaturliga upplevelser en av många serier som framställer upplevelsen om det 

paranormala som vittnesuppgifter. Utifrån vår analys är det tydligt hur sekulariseringen 

och individualismen skildras. Sekulariseringen är en process då den institutionaliserade 

religionen inte längre direkt påverkar samhällets struktur. Med andra ord, påverkar inte 

religionen människan utan människan påverkar religionen eftersom människan väljer 

själv livsåskådning, men med media som primär källa. Sekulariseringen skildras i 

Hemsökt: övernaturliga upplevelser att de inte tillhör någon religion. Framför allt i 

avsnitten Slakthuset och Brunnens barn växer de upp i en katolsk kontext. I den katolska 

kontexten stigmatiseras upplevelserna. När de sitter i samtalsrummet, som utspelas i 
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“nutid”, sitter de och berättar hur de upplevde omgivningen då “nutidens” omgivning 

accepter paranormala händelser. Detta skildrar även en individualism, där protagonisten 

äntligen får uttrycka som egen person och sin egen upplevelse. 

 Utifrån en medialisering förmedlas gestaltningen av de hinsides människors samvaro 

med den fysiska människan till ett stort omfång av mottagare eftersom paranormala 

händelser är populärkultur (Hill 2011, s. 37). Aspekter om vad som händer efter döden 

tillfredsställs inte längre av en institutionaliserad religion vilket individen tar ställning till 

utifrån hur media värderar och informerar som de legitima livsåskådningarna (Gauther 

2015, s.82). Utifrån analysen av serien märker vi att serien formar en blandning mellan 

dokumentär och fiktion vilket fiktionen skildrar omgivningen som om fiktionen skildrar 

en verklighet.  

6.1.1 Ett stenkast från vardagen - gestaltning av den hinsides människans närvaro 

Eftersom paranormala händelser betraktas som populärkultur är paranormala händelser 

en populär kultur. Hur Hemsökt: övernaturliga upplevelser gestaltar den hinsides 

människans samvaro med den fysiska människan betyder att serien medierar det som 

mottagaren förväntar sig men även att upplevelsen av en hinsides värld accepteras av en 

allmänhet. Gestaltningen i serien baseras på en blandning mellan fiktion och dokumentär 

där skådespelarnas upplevelser är den centrala utgångspunkten. Fiktionen dramatiserar 

upplevelsen vilket upplevelsen medierar en gestaltning av en hinsides värld tillsammans 

med en “allmän” människas vardag. 

 Som beskrivits i tidigare avsnitt är uttrycket i rubriken från Creepypodden i P3 och 

betyder att det logiska och normala plötsligt kan brytas av det ologiska och det onormala. 

Protagonisterna benämner den hinsides människan som “something” eller “some kind of” 

eftersom de blivit kontaktade av någon i deras vardag som inte stämmer överens med det 

logiska. Att en dörr öppnas, att vi tycks höra viskningar, knackningar och fotsteg är i en 

fysisk värld normala föremål och uttryck. I seriens modalitet “kommunikation” används 

dessa föremål och uttryck som semiotiska resurser för att gestaltningen ska nå en normal 

vardag som plötsligt bryts av ologiska och onormala händelser. Även miljön framställs 

som en realistisk omgivning. Förutom att miljön symboliserar en vanlig vardag, 

förekommer de modaliteter som “bild”, “ljus” och “ljud”. När dörren öppnas, förstärks 

kommunikationen av den hinsides människan med en grynig bild, låg kontrast och 

dunkande hjärtslag vilket erbjuder mottagaren en skildring av en vardag. 
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6.2 Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera den metod som använts för detta arbete ur ett 

kritiskt perspektiv. För det första så är det ett väldigt begränsat urval av material som vi 

bearbetat i studien. Vi har avgränsat oss till serien Hemsökt: övernaturliga upplevelser. I 

serien blev vi tvungna att göra en ytterligare avgränsning på grund av att två av avsnitten 

inte gestaltade en hinsides människa vilket är syftet med detta arbete. Då urvalet av 

material är begränsat så kan resultatet som presenteras framstå som aningen smalt 

eftersom ett bredare urval hade medfört ett mer översiktligt och reliabelt resultat. 

 För det andra så har vi gjort en kvalitativ analys. Men då det är en analys så är det 

fortfarande svårt att låta våra subjektiva omdömen och tolkningar hållas i bakgrunden 

eftersom våra förförståelser och sociala situationer kan komma att påverka utfallet av 

resultatet. På så sätt kan också resultatet framstå som något subjektivt framställt fastän 

det inte har varit avsiktligt. Vårt resultat skulle behöva jämföras mot andra liknande 

studier för att differentiera och urskilja subjektivitet och därmed också få en större 

reliabilitet. 

 För det tredje så gjordes även ett urval av vad för modaliteter och semiotiska resurser 

vi skulle använda oss av. Detta gjorde vi för att få ett så översiktligt resultat som möjligt 

och därför kan det även framstå som en svag representation för föreställningen av ett liv 

efter döden. För att få ett mer representerbart resultat, utifrån globala, kulturella och 

religiösa aspekter, hade ekosystematiska, geografiska, språkligt strukturella och 

dispositionella m.fl. modaliteter behövts. 

 Ovan har vi nu presenterat några kritiska tankar som kan komma att ställas mot vårt 

val av metod, men vi ska nu också presentera varför vi valt den. För det första så har vi, 

utifrån vad vi vet från tidigare, andra tv-program som liknar den vi valt att studera. Vi har 

bland annat programmen Det okända, Andarnas makt: Norge och Jack Werners pod, 

Creepypodden i P3 och så vidare. Vi fann i dessa olika program liknande multimodala 

och semiotiska resurser som vi funnit i serien vi valde att studera. Och eftersom de 

modaliteter och semiotiska resurserna stämmer överens med varandra så är vi övertygade 

om att den serie vi valt därför fungerar som en representant för den här typen av genre. 

Då analysen i detta arbete utgår från multimodalitet och semiotiska resurser så får vi även 

en empiri som kan fungera för att förklara hinsides människors gestaltning även i de andra 

programmen. 

 Serien på Netflix kan också figurera som representant därför att den kan nås av så 

många människor. Vi presenterade tidigare att har Netflix över 100 miljoner 
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prenumeranter vilka samtliga av dem har tillgång till serien då den är ett originalinnehåll 

från Netflix. Serien valdes därför också av den anledningen att den når ut till så många 

fler än vad t.ex. programmen som presenterats ovan gör. Och eftersom de i serien, till 

skillnad från de svenska och norska programmen, talar på engelska fungerar den också 

bättre för den globala publik den når ut till. 

 Vi ska även diskutera vårt resultat mot Hjarvards (2012) teori om medialisering. Därför 

tänker vi också att programmet som har störst publiksiffra får bli det material vi tar oss 

an, eftersom det når ut till flest personer och kan på så sätt ses som en mer övergripande 

bild av hur populärkulturell media framställer hinsides människor till det största antalet 

åskådare. 

6.3 Summering och förslag på vidare forskning 

Under detta avslutande avsnitt kommer vi svara på syftet och frågeställning. Vi kommer 

sedan presentera förslag på vidare forskning. 

 Syftet med studien var att undersöka hur hinsides människors samvaro med den fysiska 

människan gestaltas i populärkulturell media. Vi har kommit fram till att medias 

gestaltning av denna samvaro utgår från att skildra en verklighet. Medias gestaltning av 

verkligheten medieras med hjälp av flera modaliteter. Modaliteterna som vi analyserat 

innefattar ett meningsskapande som förstärker fiktionen i att skildra en verklighet. Miljö 

och föremål innefattar vardagliga sekvenser och kommunikation bidrar med att vardagen 

bryts av “something” samt att den hinsides människan tar kontakt med hjälp av föremål 

och uttryck som i den fysiska världen är logiska. De tekniska modaliteterna bidra även 

med grusiga bilder, låga kontraster, variation mellan varma och kalla färger, 

inzoomningar, olika vinklar, samt människors känslor i förstärkta ljud såsom hetsiga flås 

och dunkande hjärtslag. 

 Vi har i denna studie gjort en observation av en serie som vi betraktar som 

populärkultur. Eftersom vi har gjort en kvalitativ studie har vi därför bidragit med en 

vidgad förståelse om ett fenomen. Förslag på vidare forskning är intervjuer, med en tänkt 

målgrupp, med syfte att ta reda på hur den tänkta målgruppen uppfattar medias 

gestaltning av hinsides människors samvaro med den fysiska människan. Vår studie kan 

bidra till en empiri för att ge den vidgade förståelsen perspektiv då intervjun kommer att 

nå fenomenet på en individnivå. 

 Då vi presenterat multimodalitet och semiotik i en serie från populärkulturell media så 

går det även att se detta som en möjlighet för att skapa förståelse och kunskap i samma 
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område för ungdomar inom skolan. För den som är verksam inom skolväsendet kan det 

tänkas att det går att utföra en likartad uppgift för elever inom ett ämnesövergripande 

samarbete. Eftersom vi idag lever i ett multimodalt samhälle där man på daglig basis 

kommer i kontakt med reklam, tv, tidningar bilder och så vidare. så kan ett moment där 

elever får ta del av multimodalt och semiotiskt arbete tänkas vara relevant och kanske 

också av stor vikt. Dels för att de då lär sig att tolka bilder och film på ett djupare plan 

och dels för att de ska kunna lära sig att möta densamma med ett kritiskt förhållningssätt. 



 

 

 

Litteratur 

Andersson, M. (2014). Berättandets möjligheter - multimodala berättelser och estetiska 

lärprocesser. Diss. Luleå: Luleå tekniska universitet. 

Arlebrand, H. (2002). Det okända: om ockultism och andlighet i en ny tidsålder. Örebro: 

Libris 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. 3. uppl., Stockholm: Liber 

Creepypodden i P3 (2018). Avsnitt 93: På bakgården [radioprogram]. Sveriges radio, P3, 

23 Juli. 

Danielsson, K. (2013). Multimodalt meningsskapande i klassrummet. I Wedin, Å & 

Hedman, C. (red.) Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet. Lund: Studentlitteratur, 

ss. 169-188 

Dupplis, S. (2013). Andevärlden och den andra världen: ungdomars och unga vuxnas 

samtida föreställningar om alternativa existentiella dimensioner. I Aura, (5), ss. 73-101 

Elmfeldt, J. & Erixon, P-O. (2007). Skrift i rörelse: om genrer och kommunikativ förmåga 

i skola och medielandskap. Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion 

Frisk, C., Nyreligiösa rörelser  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nyreligiösa-rörelser (hämtad 2018-12-

06) 

Gautier, F. (2014). Religion, media and the dynamics of consumerism in global societies. 

I Granholm, K., Moberg, M. & Sjö, S. (red.) Religion, media, and social change. New 

York: Routledge. ss. 71-88. 

Hill, A. (2011). Paranormal media: audiences, spirits, and magic in popular culture. 

London: Routledge 

Hirdman, A. (2012). Förord. I Hirdman, A. (red.) Döden i medierna: Våld, tröst, 

fascination. Stockholm: Carlsson. ss. 7-16 



 

 

 

Hjarvard, S. (2012). Mediatization, public media and the national church. I Hjarvard, S. 

& Lövheim, M (red.) Mediatization and religion - nordic perspectives. Göteborg: 

Nordicom. 

Holtzman, L. & Sharpe, L. (2014). Media messages: what film, television, and popular 

music teach us about race, class, gender, and sexual orientation. 2. uppl., New York: 

M.E. Sharpe. 

Jacobson, N-O. (1971). Liv efter döden?: om parapsykologin, mystiken och döden. 

Göteborg: Zinderman 

Kingsepp, E. (2012). Medier i medier: Det okända och döden som ett annat sätt att vara. 

I Hirdman, A. (red.) Döden i medierna: Våld, tröst, fascination. Stockholm: Carlsson. ss. 

131-155. 

Lövheim, M., Axelson, T. & Axner, M. (2015). Religion och media. I Lövheim, M. & 

Nordin, M. (red.) Sociologiska perspektiv på religion i Sverige. Malmö: Gleerups, ss. 

143-160. 

Moberg, M. & Sjö, S. (2015). Mass-mediated popular culture and religious socialisation. 

I Granholm, K., Moberg, M. & Sjö, S. (red.) Religion, media, and social change. New 

York: Routledge. ss. 91-109. 

Partridge, Christopher Hugh (2004). The re-enchantment of the West: alternative 

spiritualities, sacralization, popular culture, and occulture. Vol. 1, London: T & T Clark 

International  

Sander, Å. & Andersson, D. (2015). Religion och religiositet i en pluralistisk och 

föränderlig värld. I Sander, Å. & Andersson, D. (red.) Det mångreligiösa Sverige - ett 

landskap i förändring. Lund: Studentlitteratur. ss. 37-138. 

Selander, S. & Kress, G. 2010. Design för lärande: ett multimodalt perspektiv. 

Stockholm: Norstedt. 

Selby, K. & Cowdery, R. (1995). How to study television. Basingstoke: Macmillan 

Thurfjell, D. 2015. Världens mest sekulariserade land? – David Thurfjell. [video] 

https://www.youtube.com/watch?v=CSp2pqGLUuM [2018-12-03] 

https://www.youtube.com/watch?v=CSp2pqGLUuM


 

 

 

Willander, E. (2015). Religiositet och sekularisering. I Lövheim, M. & Nordin, M. (red.) 

Sociologiska perspektiv på religion i Sverige. Malmö: Gleerups, ss. 53-68. 


