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Abstract 

 

Denna uppsats syftar till att göra en religionsvetenskaplig analys av filmen Thor från 2011. 

 

De grundläggande metoderna som använts i arbetet är en diskursanalysmetod som är influerad av 5 

Simon Lindgrens populärkulturella arbetsfält, och en komparativ studie av Joseph Campbells teori 

om monomyten. 

 

Våra tolkningar och arbetet kommer fram till att Thor passar in i Campbells teori om monomyten. 

 10 

This essay aims to make a religious scientific based analysis of the movie Thor from 2011.  

 

The basic methods used in this work are a discourse analysis, influenced by Simon Lindgren’s 

popular culture field of expertise, and a comparative study of Joseph Campbell's theory of the 

monomyth. 15 

 

Our interpretations and this work concludes that Thor fits into Campbell's theory of the monomyth. 

The results imply that Campbell's theory proves to be applicable in modern times narration on film. 

Events and actors in the film fit with several elementary parts in a hero-myth according to 

Campbell. 20 
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1 Inledning 

 

”Worldwide, a significant number of films continue to rely explicitly on religion for the 

development of narrative and character.” Melanie.J.Wright
1
 

1.1 Bakgrund 5 

Filmen Thor baserar sig på de populära serietidningarna av Marvel från 60-talet, med samma namn 

på karaktären. Marvel Worldwide Inc, eller som det kallas i vardagligt tal Marvel Comics, är ett 

amerikanskt företag som jobbar med serietidningar och liknande medier. Bolagets föregångare 

skapades redan 1939 som Timely Publications men utvecklades 1961 till den nuvarande titeln och 

stilen man känner igen som Marvel Comics. Marvel är idag kända för att ha skapat karaktärer och 10 

superhjältar som Spindelmannen, X-Men och Hulken. Företaget har haft svåra ekonomiska problem 

under 80- och 90-talet men har under den senaste tiden rest sig ur askan främst på grund av de stora 

filmfranchiser som startats med grund i deras gamla serier. De flesta av Marvels seriefigurer 

existerar i ett gemensamt ”Marvel Universum” i vilket vårt verkliga universum är avspeglat när det 

gäller städer, länder, historia, religion och kultur.
2
 15 

 

Efter att Marvel hade skapat Hulken som av många anses vara den starkaste i hela Marvels 

universum uppstod problemet med att överträffa denna ”mäktigaste människan”. Stan Lee som 

skapade Hulken beskrev idén till Thor som ”How do you make someone stronger than the strongest 

person? It finally came to me: Don't make him human-make him a god.”
3
 20 

 

Thor är ett intressant objekt eftersom han är aktuell i och med Marvels stora satsning inom 

filmbranschen. Enligt Svenska Filminstitutets statistik hamnade Thor på 35:e plats av de mest sedda 

filmerna i Sverige år 2011, med ca 0.8% av de svenska biobesökarna.
4
 Filmen beräknas också vara 

den 8:e mest inkomstgivande filmen i USA och Canada 2011.
5 

Filmen räknas in i flera genrer som 25 

Fantasy, science-fiction, action och äventyr men betecknas främst som en superhjälte-film (action). 

 

För teologer och religionsforskare har film på senare år blivit ett intressantare medium att utforska 

                                                 
1
 Wright, 2006. s.8 

2
 Marvel http://marvel.com 

3
 Lee, 2002. 

4
 Svenska Filminstitutet. http://www.sfi.se 

5
 MPAA- http://www.mpaa.org 
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och det är allmänt accepterat att det finns akademiskt intresse i att analysera filmer.
6 

 Thor är därför 

ett intressant objekt att analysera på grund av sin aktualitet och sin tydligt uttryckta 

religionskoppling. Vi gör antagandet att Thor hör till gruppen av västerländskt producerade filmer 

som influerats starkt av västerländska värderingar och kulturer vilket ger ytterligare ett djup i dess 

framställning, via regissör, produktionsbolag, målgrupper och traditioner. Med dessa siffror och 5 

tendenser anser vi att arbetet kommer att vara ett uppskattat tillägg i kunskapsbanken om religion 

och film där denna genre av filmer är smärtsamt frånvarande. 

1.2 Syfte och problemformulering 

Analys av filmen Thor (2011) med hjälp av Faircloughs diskursanalysmetod, omarbetad genom 

Lindgrens arbete kring bild- och film-analys. 10 

 

Till grund för analysmaterialet måste vi besvara vissa frågor som hur karaktären och hans 

omgivning framställs. Det är viktigt för oss att därför titta på filmens stora delar till exempel 

protagonisten Thor och antagonisten Loki. 

 15 

På vilket sätt framställs Thor? 

På vilket sätt framställs andra viktiga karaktärer? 

Stämmer Thor överens med Campbells hjältemyt? 

1.3 Avgränsningar 

I fokus för vårt arbete sätts filmen Thor (2011) och här följer information om övrigt material som 20 

används. Vi kommer inte att utföra någon analys på serietidningen eller filmen The Avengers (2012) 

trots att de hör starkt samman med Thor, på grund av tidsbrist inom arbetets ramar. Det finns andra 

filmer som kretsar kring nordisk mytologi och Tor men dessa ligger inte i samma genre, tid eller 

franchise. För kontextens skull kommer arbetet referera till filmer som berör samma genre
7
, 

franchise
8
 och som bär på likheter

9
 i strukturen vi anser värda att reflektera kring. Filmen The 25 

Avengers bygger vidare på flera filmer som Iron Man, Thor och Captain America vilket gör att Thor 

delar filmen med andra huvudkaraktärer och därför finns det inte lika mycket att hämta om Thor 

där. The Avengers kommer att finnas med i vårt arbete men som ett bakgrundsmaterial till Thor för 

att ge mer inblick i vem Thor är. Tidningsserien kommer vi inte att använda i arbetet då den är 

                                                 
6
 Blizek, 2009. s.1 

7
 Se referenslista. Film, Genre 

8
 Se referenslista. Film, Franchise 

9
 Se referenslista. Film, Övrigt 
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alltför stor och omfattande. 

1.4 Tidigare Forskning 

Det finns inget tidigare arbete om specifikt filmen Thor (2011). Religionsvetenskapliga analyser av 

filmer har blivit ett växande forskningsområde där det numera finns mycket arbeten och 

undersökningar. Dock är det nästan uteslutande analyser där världsreligionerna och deras 5 

gestaltningar och berättelser står i fokus. Vi har inte funnit någon litteratur som specifikt berör 

nordisk mytologi på film. I följande avsnitt presenteras för vårt arbete dem viktigaste influenserna. 

1.4.1 Film 

Vi finner tre forskare i vår studie av området. Blizek
10

, som är professor i filosofi och 

religionsvetenskap på University of Nebraska i Omaha, en av grundarna till The Journal of Religion 10 

and Film
11

 (en webb-baserad tidsskrift som behandlar religion och film sedan 1997) och har skrivit 

böcker som bland annat The Continuum Companion to Religion and Film (2009) där olika 

tolkningssätt och begrepp inom filmtolkning behandlas. Vi har också influerats av 

religionsprofessorn Wright som arbetat med film som material i sina arbeten. Hon har skrivit 

Religion and Film: An Introduction (2007) och Faith in Film: Religious Themes in Contemporary 15 

Cinema (2005). Wright var fram till sin död anställd på Open University och hennes arbete kretsade 

kring religion och kultur med ett stort intresse inom främst judendom och film.
12 

Båda dessa 

författares arbeten behandlar religion och film/kultur. De har båda också medverkat i artiklar och 

arbeten som berör lärandet med film och religion, till exempel Blizeks medverkan i antologin 

Teaching Religion and Film (red. Watkins 2008). 20 

 

I Melanie. J. Wrights bok Religion and Film: An Introduction märker vi att hon anser religion vara 

aktuellt när det kommer till filmskapande.
13

  Hon förklarar där att de flesta filmer som görs idag har 

ett stort behov av religion för att skapa både berättelser och karaktärer, vilket ytterligare är en 

lockande tanke som gör ämnet intressant att betrakta. Hon tar upp den ändring som skett de senaste 25 

20 åren mot att religionsforskare och teologer börjat titta mer och mer på populärfilm istället för att, 

som innan, fokusera nästan enbart på så kallade ”konstnärliga” (i bemärkelsen att tillhöra finkultur 

och inte attrahera den stora massan) filmer.
14

 

                                                 
10

 University of Omaha. http://www.unomaha.edu 
11

 University of Omaha. http://digitalcommons.unomaha.edu 
12

 Squarespace. http://melaniewright.squarespace.com 
13

 Wright, 2006. s.8 
14

 Wright, 2006. s.23 
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Gregory Watkins är filmskapare och föreläsare på Stanford University, han har skrivit artikeln 

Seeing and Being Seen: Distinctively Filmic and Religious Elements in Film i Journal of Film and 

Religion och är dessutom redaktör till antologin Teaching Religion and Film där vi funnit många 

olika artiklar för att få en överblick av film och religion som gemensamt område. Han saknar 5 

professur i religion som Blizek och Wright men har istället en professur i film. 

1.4.2 Populärkultur 

I detta avsnitt behandlas de teorier och metoder vi influerats av och använder oss av inom 

populärkultur. Simon Lindgren,
15

 professor i sociologi är central i vårt arbete. Han är aktuell och har 

skrivit böcker inom området populärkultur de senaste 10 åren. Ett återkommande namn som han 10 

influeras av i sina arbeten är Joseph Campbell, som är central för vårt arbete. Lindgren har också 

använt sig av Roland Barthes arbeten. Roland Barthes är en fransk samhälls- och litteratur-kritiker, 

som byggt sitt arbete kring teckenstudier och myter på Saussures tidigare arbete.
16

  

 

Roland Barthes introducerade begreppet ”tecken” i främst litteratur men även reklam och film, ett 15 

arbete som påbörjades av Saussure.
17

 Det som Barthes kom fram till var att samhällets alla 

uttrycksformer var ”tecken” och dessa kan vi i sin tur kombinera ihop till ”texter”.
18 

Texten enligt 

Barthes har alltid en mening, den finns inte där som ett rent sammanträffande, oavsett om det är 

politiskt, religiöst eller ekonomiskt tryck som skapat texten. Inga tecken eller texter är oskyldiga 

och i den världsbild där de existerar meddelar de betraktaren något. Detta kommer vi att använda 20 

genom hela analysen av filmen och kommer därför betrakta, det som vi uppfattar, placerat där av en 

specifik anledning och kommer att behandla det därefter.
19

 

 

Lindgrens resonemang baseras på diskursanalysens grunder och han beskriver det som att försöka 

finna och inventera olika element i ett kulturellt samhälleligt sammanhang. I boken Populärkultur 25 

arbetar han successivt fram en definition för begreppet populärkultur och dess inneboende element 

vilka han sedan analyserar med en trestegsmetod som han utvecklat utifrån Norman Faircloughs 

CDA - system.
20

 I korta drag beskrivs CDA - systemet som följande. Faircloughs system bygger på 

att betrakta begreppet text som innefattande både tal, skrift och bilder, det fokuserar på att inte bara 

                                                 
15

 Umeå Universitet. http://www.soc.umu.se 
16

 Britannica. http://www.britannica.com 
17

 Calvet, 1994. s.339 
18

 Lindgren, 2009. s.15 
19

 Lindgren, 2009, s.77 
20

 Lindgren, 2009 
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betrakta texten och hur den är uppbyggd utan också att fundera över vad som förorsakat texten.
21 

2 Teoretisk referensram och metod 

Arbetet kommer omfatta speciellt tre ämnesområden: film, religion och populärkultur. Ur dessa 

ämnen används olika begrepp, teorier och tolkningssätt som vi sedan utnyttjar till att besvara vår 

problemformulering. I detta kapitel kommer vi att presentera de teorier som vi använder i arbetet. 5 

Följande avsnitt behandlar Joseph Campbells monomyt och efter det kommer vi att presentera 

Blizeks  teori om gudsavbildning på film. Vi kommer senare också att introducera filmen och 

analyser av de olika huvudkaraktärerna. 

2.1 Campbell 

Han har publicerat böckerna Creative Mythology (1991) och Transformations of Myths Through 10 

Time (1990) där han lägger grunden för en känd mytbildningsteori.
22

 Vårt arbete bygger mycket på 

Joseph Campbells arbete kring begreppet monomyten, och i hans bok The Hero With A Thousand 

Faces (1949) görs en omfattande analys av hjältemyten som fortfarande är aktuell inom senare 

forskares arbeten. Hans arbeten om monomyten betraktas som mycket inflytelserika av forskare.
23

  

Vi har använt oss av Campbells monomyt då den berör hjältefiguren och därför kan knytas samman 15 

med Thor som definieras som en hjältefilm. Campbells influenser ligger också nära de influenser 

som Lindgren använder i sitt arbete. 

2.2 Monomyten 

I detta avsnitt presenterar vi först en kort sammanfattning av Campbells arbete för att sedan övergå 

till en mer sammanhängande och detaljerad genomgång av det. 20 

 

Campbell finner att filosofer, konstarter, forntida och historiska samhällsformer, de främsta 

upptäckterna inom vetenskap och teknologi är påverkade av drömmar, och drömmarna blir i sin tur 

influerade av myterna.
24 

Campbell har formulerat en teori om en ”universell myt” d.v.s. en mall i 

vilken alla världens myter faller in. En myt enligt Campbell avslöjar tillvarons innersta väsen och 25 

hjälper människan genom svåra stunder med olika varianter av vägledning. Dessutom menar han att 

myterna oavsett vilket område eller tid de kommer ifrån inte innefattar några större skillnader i 

                                                 
21

 Winther, 2000. s.67 
22

 Joseph Campbell Foundation. http://www.jcf.org 
23

 Bowie, 2006. s.284 
24

  Campbell, 2011. s.3 
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struktur samt att myterna har ett liknande upplägg kring händelseförloppet. Han anser att alla myter 

har någon form av ”hjälte” som aktör. 

 

Enligt Campbell innehåller en myt fyra olika attribut; den mystiska, den kosmologiska, den 

sociologiska och den pedagogiska. Inom den mystiska delen av myten skapas det en känsla av 5 

vördnad hos individen inför livets mysterier och människans plats i tillvaron genom olika symboler 

och riter. Det kosmologiska attributet innebär att myten ska tillhandahålla en uttömmande, begriplig 

världsbild som faktiskt måste överensstämma med den rådande vetenskapliga bilden. Myten 

beskriver i metaforisk form hur världen är beskaffad och var människan hör hemma i den. I den 

sociologiska delen ska myten bekräfta och upprätthålla den rådande samhällsordningen genom riter 10 

och ritualer. Myten är helt enkelt det kitt som håller samman ett samhälle. Inom det pedagogiska 

attributet ska myten vägleda individen genom de oundvikliga psykologiska kriser som uppstår 

under livets gång, från barndomens tillstånd till vuxenlivets förpliktelser och ålderdomens slutliga 

övergång i döden.
25 

 

 15 

Dessa fyra attribut ska genomsyra myten men Campbell nyanserar också att det finns en rad olika 

”händelser” som bör ske. Campbells teori om monomyten innehåller tre huvudsteg som utgör själva 

kärnan, vilka han kallar för separation, invigning och återkomst. Inom dessa tre steg finns ett antal 

mindre delar som beskriver hjältens gång mer i detalj vilka vi tittar på i senare avsnitt. Den 

universella mytens första del av äventyret, separationen, börjar med att hjälten träder ur vardagens 20 

vanliga sysslor och lockas eller förs bort villigt eller motvilligt till äventyrets tröskel. Vid tröskeln 

möter han olika mystiska varelser som vaktar övergången som han antingen besegrar eller lugnar 

ner för att sedan träda in i det okända riket. När hjälten kliver över tröskeln stiger han in i den andra 

delen av äventyret, invigningen. Bortom tröskeln färdas hjälten genom en värld av märkliga krafter 

som både är okända och välbekanta, dessa krafter kan utgöra ett hot i form av olika prövningar men 25 

också som assistans för att hjälten ska lyckas. När hjälten sedan har kommit halvvägs genom resan 

genomgår han den slutgiltiga prövningen och får sin belöning. Segern har olika utgångar enligt 

Campbell som alla är möjliga i olika kombinationer; hjältens förening med världens gudinnemor, 

hans erkännande av fadern, hjältens upphöjelse till gud, eller om makterna har blivit ovänligt 

inställda mot honom förlorar hjälten sitt pris. Inom äventyrets sista del återkomsten, om hjälten får 30 

de högre makternas välsignelse blir han deras sändebud med deras beskydd och om det blir tvärtom 

kommer de att driva hjälten på flykt och förfölja honom. Vid hjältens återkomst måste de 

                                                 
25

  Campbell, 2011. s.XV 
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överjordiska krafterna stanna kvar i sin egen värld och hjälten återvänder från de okändas rike och 

föra med sig gåvan som ska återupprätta världen. Enligt Campbell framställs ofta monomytens 

hjälte som en person med egenskaper utöver det normala, och är gärna hyllad eller föraktad av sitt 

samhälle.  

 5 

Segern enligt Campbell tar plats på antingen mikro- eller makrokosmos. I mikrokosmos har hjälten 

ofta sin seger på hemma plan (ex: på gården eller i byn) och i makrokosmos är mytens hjältes seger 

mer omfattande, där blir segern världshistorisk triumf. Hjältar som är knutna till mikrokosmos 

enligt Campbell är bland annat kejsaren Huang-Di och Tezcatiloca vilka är helt okända för många. 

Hjältarna i mikrokosmos är oftast knutna till ett område till exempel en by eller ett land som myten 10 

inte överstiger. Hjältar som ingår i makrokosmos är oftast kända över ett större område eller över 

hela jorden, här ger Campbell exempel som Mohammed och Jesus vilka på ett eller annat sätt 

påverkat hela världen och inte bara en liten by eller en viss grupp individer. Som enkelt exempel på 

detta så dog Jesus enligt myten på ett kors för alla människors synder och inte bara för de som hört 

myten i ett visst land. Hjältens resa skiljer sig inte grundplanen särskilt mycket oavsett om hjälten 15 

framställs i mikro- eller makrokosmos, inte heller skiljer den sig om hjälten är dum eller 

intellektuell, kristen eller jude, utan resan gestaltas nästan på samma vis oavsett var hjälten befinner 

sig eller vad hans äventyr går ut på enligt Campbell. Den skillnad som finns är den mellan mikro- 

och makrokosmos. Hjälten från mikrokosmos folksagor utgör sitt dåd som ett fysiskt verk, däremot 

utför hjälten från makrokosmos ett verk utav en stor moralisk handling. Trots det förekommer det 20 

förvånansvärt få variationer i utformningen av hjältens äventyr i form av karaktär och seger.
26

  

2.2.1 Separation  

Enligt Campbell kallas hjälten till ett äventyr genom olika metoder och händelser som oftast sker 

omedvetet för hjälten. Hjältens avfärd aktiveras normalt av en ”härold” vilket kan vara till exempel 

en person, en ande eller ett djur. Härolden är även en manifestation av de olika krafter som finns 25 

och utsätter ofta hjälten för en sorts kris som leder in hjälten på ett spår som skiljer sig från hans 

tidigare vardagliga spår. Härolden kan mana hjälten att utföra olika slags stordåd eller hjälpa honom 

att komma till insikt om en ny religion eller del av den. Inom många religioner och ritualer kallas 

den här initieringen för ”jagets uppvaknande”.
27

 Till de typiska omständigheterna av denna typ av 

kallelse hör till exempel den mörka skogen, den porlande källan, samt ett förvridet utseende på den 30 

som förmedlar ödets makt (härolden). Här finns det många symboler som bland annat grodor, 

                                                 
26

  Campbell, 2011. s.33 
27

  Campbell, 2011. s.46 
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drakar och ormar.
28

 Den här symboliken gör att härolden ofta, men inte alltid, framställs som något 

negativt eller mer exakt mörk, motbjudande och skrämmande som anses vara ont i världens ögon. 

Om hjälten accepterar och följer kallet öppnas en väg genom det mörker som existerar runt om 

honom där juveler eller andra sorts skatter finns.
29 

Om hjälten i myten istället väljer att avvisa 

kallelsen leder det till att äventyret omvandlas till sin negativa motsats, vilket kan innebära att 5 

hjälten blir instängd och få utföra hårt arbete eller att personen ifråga förlorar möjligheten till 

verkligt aktivt handlande och blir därmed ett offer som måste befrias. Hjältens blomstrande värld 

blir kall och kal och livet känns meningslöst. Samlingar av myter och sagor från hela världen visar 

tydligt hur vägran betyder att man har svårt att släppa taget om sin egoism men innebär inte att 

hjältens resa aldrig blir av. I de myter där hjälten accepterar kallelsen brukar ett av de första mötena 10 

på vägen vara en beskyddande gestalt vilket oftast är äldre än hjälten.
30

 Den som hjälper hjälten är 

vanligtvis av manligt kön och kan vara till exempel en eremit, herde, smed, eller som i de mer 

storslagna myterna vägvisare, färjkarl eller den som leder själarna.
31 

Med hjälp och vägledning går 

äventyret vidare tills han kommer fram till det Campbell kallar ”tröskeln”. Denna tröskel är oftast 

övervakad av en väktare, och är ingången till en region eller värld där starka krafter finns. Bortom 15 

tröskeln finns det mörker, det okända och faror. Här går det att antingen besegra eller komma 

överens med tröskelns makter men man kan också bli uppslukad av det okända och hjälten kan 

tyckas ha dött.
32

 Det som sker är en form av självutplåning där hjälten söker i sitt inre för att tillslut 

födas på nytt. Under den här tiden blir hjälten påmind om vem och vad han är. Detta kan beskrivas 

som att gå in i ett tempel där man lämnar sin världsliga personlighet utanför.
33

 20 

2.2.2 Invigningen  

När hjälten har passerat tröskeln har han kommit in i det som Campbell anser vara mytens mest 

händelserika fas, invigningen, som också kallas för prövningen. Det är på denna del myten har som 

störst fokus på. 

 25 

Prövningen är en påbyggnad av den första tröskeln och utgör bara inledningen av det farliga 

äventyret till erövringar och ögonblick av upplysning. Monster måste dräpas och oväntade hinder 

måste tas förbi om och om igen som leder till en mängd små preliminära segrar med glimtar av det 
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paradis som kan finns i slutet av resan.
34

 Här får också hjälten hjälp i hemlighet av olika råd, 

amuletter eller gömda agenter. Ibland kan hjälten upptäcka att det finns en övernaturlig kraft som 

finns där och hjälper honom.
35 

När hjälten har tagit sig förbi alla hinder och monstren har besegrats 

är han framme vid ett av de slutgiltiga äventyren då hjälten möter drottningsgudinnan (även kallad 

den mytologiska modern), vilket Campbell beskriver som ett mytiskt äktenskap. Det leder till en 5 

vändpunkt vid zenit, världens yttersta ände eller vid den centrala platsen i kosmos.
36

 Den 

mytologiska moderns gestalt ger kosmos kvinnliga egenskaper som en närande och skyddande 

gestalt.
37

 Den slutgiltiga prövningen blir här att hjälten ska vinna kärlek. Om hjälten är en kvinna är 

det hon som genom sina kvinnliga egenskaper ska bli hustru till en odödlig då den himmelska 

maken stiger ner till hennes säng varken hon vill det eller ej.
38

 Drottningsgudinnans och hjältens 10 

äktenskap symboliserar hjältens totala behärskning av livet. Kvinnan är livet och mannen är den 

som känner och bemästrar det. De olika prövningar som hjälten har fått genomlida är själva 

förberedelsen till de slutgiltiga upplevelserna och dåden där hans medvetande har härdats och 

förstärkts. Krig och vredesutbrott är okunnighetens nödlösningar där ånger är instinkten som 

kommer för sent. Myternas universella syfte är att utgöra ett symboliskt grundmönster för män och 15 

kvinnor, för att kunna överskrida sina egna gränser måste man finna sin position i mänskligheten. 

 

Enligt Campbell är Försoningen med fadern en del av invigningen där barmhärtighet och nåd ofta 

framställs lika livfullt som rättvisa och vrede för att balansen ska bevaras och bäras framåt istället 

för släpas. Försoningen innebär att man blir ett med fadern, vilket betyder att man måste lämna sin 20 

bindning till jaget, detta beskrivs som ett komplext dilemma av Campbell. Hjälten behöver hysa tro 

på att fadern är barmhärtig och ha förtroende för denna barmhärtighet. Genom att hysa tillit 

förflyttas trons centrum bort från plågsamheter och monstren upplöses. Det är i denna kamp där 

hjälten kan finna hopp och tröst hos en hjälpsam kvinnlig gestalt, som skyddar honom med sin magi 

mot äventyrandet av den jagupplösande invigningen. Med hjälpen kan hjälten sedan uthärda krisen 25 

och upptäcka att fadern och modern speglar varandra och egentligen är densamme.
39

 

 

I flertalet myter blir hjälten också upphöjd eller försedd med magiska krafter. Det här gudomliga 

tillståndet har hjälten uppnått genom att nå bortom okunnighetens sista utmaningar och 

medvetenhetens kedjor har försvunnit vilket gör att man blir fri från all fruktan och inte kan nås av 30 
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förändringar. Denna frigörelse bär vi alla inom oss och kan uppnås i hjälterollen.
40

 Det är ett 

incitament för att leva och agera som hjälten i myterna. 

 

Inom myterna kan hjälten även få en slags gåva som är utan dess like. Dessa gåvor kan vara 

utformade på en mängd olika vis. Ett exempel från nordisk mytologin är där alla de största hjältarna 5 

färdas till Odens sal Valhall och ges möjligheten att förtära så mycket kött och dryck de kan. Även 

från andra myter världen över finns samma symbolik där olika gudar dricker och äter.
41

  

Hjälten som har vunnit gudens gunst kan be om en gåva som fullkomlig upplysning, längre liv, 

vapen att besegra fiender med, eller önskar god hälsa till någon närstående person. Campbell anser 

att genom att bryta igenom sina personliga begränsningar utsätter man sin själ/ande för fara, och 10 

genom olika instrument som myt, kult, filosofiska och asketiska övningar hjälper man individen att 

tygla faran och nå bortom sin begränsade värld och får ständigt en växande insikt.
42

 Efter flertalet 

trösklar och dräpta monster riktar hjälten sin högsta önskan till att bli mer upphöjd till att det 

omfattar hela kosmos. Där till slut medvetandet lyckas bryta igenom kosmos’ gränser till den insikt 

som överskrider all upplevelse av form. Alla symboliseringar och gudomligheter ger insikt om den 15 

oundvikliga tomheten, döden
43

. 

2.2.3 Återkomst 

När hjälten fullbordat sitt sökande med hjälp och råd han har fått från mänskliga eller djuriska 

gestalter måste han påbörja sin mödosamma färd tillbaka med det som Campbell kallar för 

”livsförvandlande trofé”, där gåvan ska åstadkomma förnyelse av samhället, nationen, planeten eller 20 

universum. Gåvan kan vara en skatt som ett gyllene skrin, vishetens runor, den sovande prinsessan 

m.m. Men inte allt för sällan avvisar hjälten ansvaret att förmedla eller leverera gåvan på grund av 

tvivel, trötthet eller för att budskapet inte lyckats förmedlas vidare.
44

 

 

Om hjälten segrar och vinner gudinnans eller gudens välsignelse och ges uppdraget att återvända till 25 

sin egen värld med det som gynnar hans samhälle, kan hjälten få ett övernaturligt beskydd och stöd. 

Men om hjälten nu erövrar trofén mot väktarens vilja eller om demoner och gudar inte vill att 

hjälten ska återvända, då kan det sista stadiet av äventyret bli väldigt fartfyllt och inte allt för sällan 
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även komiskt. Denna flykt är full av fantasi och magi med mängder av hinder och undanmanövrar.
45

 

Flykten är en mycket populär del inom myter och folksagor, och har utvecklats på mängd olika 

vis.
46

   

 

Ibland stöter hjälten på problem och måste hämtas tillbaka från sitt äventyr med hjälp utifrån, vilket 5 

innebär att världen hämtar tillbaka honom. Campbell menar att om hjälten håller sig undan 

samhället kommer världen och knackar på dörren, om hjälten inte vill återvända kommer den som 

stör hans frid att straffas men om hjältens resa hem helt enkelt blivit fördröjt blir det en operation 

för att rädda hjälten så att han kan återvända.
47

 

 10 

I återkomstens tröskel finns det två olika världar, den gudomliga och den mänskliga. Dessa världar 

kan endast föreställas om de är helt åtskilda från varandra som dag och natt eller gott och ont. 

Hjälten utgår från det land vi alla känner till och utifrån det famlar hjälten in i en annan värld som 

varken han eller vi känner till. Men i själva verket är dessa båda världar en och samma ur ett 

symboliskt och mytologiskt perspektiv, vilket ses som gudarnas värld och är en bortglömd 15 

dimension av den värld vi lever i enligt Campbell. Att hjälten utforskar den okända dimensionen 

oavsett om det är med vilja eller motvilja är poängen med äventyret. Värderingar och skillnader 

som anses vara normala i den ”vanliga” världen försvinner medan hjälten assimileras in i det som 

tidigare bara var främmande. 

 20 

Ur det normala och vakna medvetandets perspektiv kommer det alltid att finnas en motsättning 

mellan världarna som anses vara obegriplig i förhållande till den visdom som hämtas från hjältens 

äventyr och det förstånd som vanligtvis fungerar i hjältens ursprungliga värld.
48

  Det svåraste med 

uppgiften är hur hjälten ska förmedla ett budskap som åtskilliga gånger har förmedlats på rätt sätt 

men mottagits fel av mänskligheten. Vid denna tröskel finns det många svårigheter och 25 

misslyckanden. Efter att hjälten har upplevt den sköna fullkomligheten och har återvänt är hans 

första problem att acceptera det verkliga i livets tillfälliga sorg- och glädje- ämnen, varför återvända 

till en sådan värld?
49

   

  

Slagfältet symboliserar livets fält där varje varelse lever av den andres död. När hjälten upptäcker 30 
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livets oundvikliga skuld, till exempel att hjälten har dräpt någon, kan han fyllas med sådan skuld att 

han inte kan gå vidare. För att lösa detta problem kan hjälten skapa en falsk bild av sig själv där han 

försöker framställa sig själv som mindre skyldig än andra och rättfärdiga sitt syndande eftersom han 

representerar det goda. Målet med myterna är att undanröja denna typ av okunnighet genom att föra 

samman det individuella medvetandet med den universella viljan. Det kan hjälten uppnå genom att 5 

nå insikt om sambandet mellan de temporära fenomen och det oförgängliga liv som lever och dör.
50

 

 

2.2.4 Hjälten och dess förvandlingar 

Legendernas och myternas skapare har sällan nöjt sig med att framställa hjälten som en vanlig 

människa, utan skaparen har ofta lagt till övernaturliga attribut på hjälten redan från födseln som har 10 

utmärkt hjälten att vara en mer extraordinär person. Campbell presenterar en stor mängd olika 

former av hjältar och inslag i hjältemytens uppbyggnad. Det finns två synsätt man kan se 

hjältekaraktären på enligt Campbell. Det första är att man kan se hjälten som en gestalt som man 

ska följa och imitera, hjälten framstår då mer som en slags mästare som hjälper sin elev till att 

uppnå ett mer andligt stadium. I det andra synsättet framställs hjälten som en symbol att begrundas 15 

som man inte behöver följa eller efterlikna.
51 

Här följer ett litet antal förvandlingar hos hjälten och 

dessutom kvinnan som roll enligt Campbell. 

 

När hjälten var barn fick det utvalda barnet ofta leva obemärkt under en lång period. Vilket kan 

sammanfattas som en tid med stora faror, hinder eller med skam. Här slungas barnet både inåt mot 20 

sitt egna djup och utåt mot det okända. De många olika myterna är här ofta överensstämmande om 

att det krävs enastående krafter för att klara av de olika utmaningarna, och för att överleva dessa 

hinder. Barndomsberättelserna har ofta en komisk klang samt att barnet ofta har en tidigt utvecklad 

styrka och visdom i förhållande till sin låga ålder.
52

  Avslutningen på barndomen utgörs av hjältens 

återkomst eller erkännande då man uppmärksammade hjältens sanna natur efter att ha gömt sig en 25 

längre tid. Händelsen kan utlösa en kris då de framträdande krafterna som innan varit utestängda för 

dem och gamla mönster bryts ned eller upplöses.
53

 

 

Hjälten som förkämpe utgår från världens mittpunkt, vilken kan vara den plats där hjälten blivit 
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född, där han bor eller har bott, dit återvänder han eller utgår från för att utföra sina handlingar.
54

 

”Ty den mytologiske hjälten är ingen förkämpe för de ting som har varit utan för de ting som ska bli 

/…/”.
55

 Medan fienden är stor och mäktig och utnyttjar sin makt för egen vinning träder hjälten 

fram och försöker förändra och skapa nytt. Den mytologiska hjälten kommer fram från det okända 

och för med sig hemligheten om hur tyrannen ska störtas från sin makt position.
56

 Principen är att 5 

hjälten vill förnya det samhälle vi lever i till det bättre medan tyrannen vill behålla den 

samhällsordning som råder och som han dessutom tjänar på. Hjältens uppgift blir att sprida 

kreativitet och förnyelse.
57

 

 

Kvinnan har en stor symbolisk roll på en djupare nivå inom myterna. Hon är med i många olika 10 

berättelser där hon bland annat rövas bort från sin svartsjuke fader eller befrias från en syndfull 

älskare. Henne uppgift är att komplettera hjälten och fungerar som dess andra hälft. Hon är bilden 

av hans öde som måste befrias från de yttre omständigheternas fängelse. Dock finns ett stort 

problem för hjälten om han är omedveten om sitt öde eller vilseledd av falsk hänsyn, då kommer 

inga av hans ansträngningar övervinna de hinder som ligger framför honom.
58

  15 

I myterna där hjälten ska vinna kärleken är vägen dit oftast ofantligt svår och där finns det stora 

likheter med olika myter världen över om just detta fenomen. Oftast framstår föräldrarna som elaka 

och onda där hjälten ska överlista dem. Föräldrarna sätter upp hinder efter hinder för att skydda sin 

son eller dotter för att träffa sin kärlek och hindrar där med livet att gå sin egen väg. Hjälten brukar 

få hjälp av en oförutsedd person men även av sin kärlek eller jungfrun med att finna en lucka i 20 

föräldrarnas försvar. Kedjor, avgrunder och alla olika typer av barriärer faller samman inför hjältens 

auktoritära närvaro. Hjältens seger är förutbestämd och segrarens öga har snabbt hittat och urskilt 

svagheten i befästningen och han öppnar upp klyftan. För den som inte blir vilseledd av yttre 

känslor utan finner sina riktiga känslor inom sig blir det som ett hjul som rullar av sig självt som 

leder till att problem skingras och den dolda vägen öppnar sig.
59

 25 

2.3 Religion och film 

Blizek är professor i religionsvetenskap med intresse för filmanalys. Blizek påpekar vikten av att, 

både inom filmvetenskap och inom religionsvetenskap, vara uppmärksam på hermeneutiken. Han 

nämner som exempel att en betraktare i publiken oftast inte har någon större förkunskap om religion 
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och därför inte ser de tecken och texter på ett sådant sätt att den religiösa meningen visar sig 

överhuvudtaget.
60

 Blizek har undersökt förekomsten av Gud i film och kommit fram till att det finns 

fyra olika sätt att avbilda Gud på film. 

 

Först är den bildlösa bilden av Gud. Den visas oftast som en känsla eller en erfarenhet i filmen. 5 

Denna typ är mycket vanlig och lätt att finna eftersom Gud finns i allting och därför inte behöver 

finnas i någon specifik situation eller känsla. En sådan ”atmosfär” kan kännas i filmen La vita è 

bella (1997) där 4-åriga pojken Giosué överlevt i ett koncentrationsläger som genom Guds nåde, 

och i slutscenen får man en känsla av att allting har löst sig trots det hemska som filmen visat. Det 

andra sättet man kan framställa Gud på är genom en annan övernaturlig varelse som surrogat för 10 

Gud. Döden är ett vanligt surrogat med exempel som Ingmar Bergmans Det Sjunde Inseglet (1957) 

och Meet Joe Black (1998) av Martin Brest. I det tredje synsättet har man en mänsklig karaktär som 

surrogat för Gud. Denna typ är vanlig inom genrer som skräck, thriller och science fiction och 

karaktären kan bära på ett eller flera attribut som vanligtvis tilldelas Gud. Exempel på detta kan 

vara The Truman Show (1998) av Peter Weir där en producent kontrollerar hela huvudrollens värld, 15 

alltifrån naturfenomen till vardagliga händelser. I det fjärde och sista sättet att visa Gud på är att 

visa honom som en egen karaktär. Detta är vanligast i komedier som till exempel i Tom Shadyacs 

Bruce Almighty (2003) där Gud lämnar över sina krafter till karaktären Bruce för att densamma ska 

försöka utföra Guds arbete med att besvara böner och sköta jordens väder och natur.
61

 

2.4 Kritik 20 

De forskare, teorier och begrepp som vi använder oss av har en stark förankring i strukturalismen 

och som sådan har den mycket kritik riktad mot sig. En kritik som ofta dyker upp är att 

strukturalismen förespråkar en gällande universell vetenskap med regler, vilket inte alltid ses som 

rimligt och möjligt inom ett humanistiskt ämne på grund av den historiska aspekten. Exempelvis 

religion anses innebära olika saker beroende på omständigheterna och den gällande 25 

samhällsordningen. Detta enligt Culler som forskat på begreppet strukturalism.
62

 

 

Bowie påpekar att Campbell är mer av en teoretiker än etnograf trots de kunskaper som han besitter 

om många olika kulturer.
63 

Kritiken som Bowie lämnar mot Campbell är något som i vårt fall inte 

innebär ett problem enligt oss. Filmen i sig kan inte betraktas som en konkret djupdykning ner i 30 
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någon verklig del av världen i och med dess science-fiction och fantasy genre. Däremot går det att 

göra en teoretisk analys grundad på filmen och kontexten kring den. 

2.5 Metod 

Detta mycket omfattande arbete är nödvändigt eftersom det är mycket svårt att definiera en 

slutgiltig ”tolkning” av filmen och dess innehåll eftersom varje enskild betraktare har en tolkning 5 

som inte alltid stämmer överens med regissörens vision.
64

 Vi kommer att vilja fånga inte bara 

regissörens önskade vision av filmen men också det som publiken uppfattar. Detta gör vi genom att 

betrakta filmen, såsom publiken gör, för att sedan också kort betrakta regissörens ursprung samt 

dyka djupare i innebörden av vad filmen visar. Detta är något som man som publik ofta missar att 

göra. 10 

 

Under de mer detaljerade analysdelarna av filmen kommer vi att använda oss av en metod vi lånar 

från populärkulturen där man undersöker tre olika aspekter av en ”text”, nämligen den textuella, den 

kontextuella och den sociohistoriska nivån.
65

 Dessa tre nivåer är en analysmodell som Lindgren 

arbetat fram som en vidareutveckling av Faircloughs CDA-system (critical discourse analysis) för 15 

att kunna analysera populärkulturella ”texter”.  

När man analyserar den textuella nivån frågar man sig vad det egentligen är som texten säger, kort 

kan man förklara det som den enklaste delen av vad man uppfattar. I vårt fall är det till exempel 

”Hur framställs Thor?”. Textuellt innebär i vårt fall olika karaktärer, scener och även längre 

sekvenser av filmen. 20 

 

På kontextuell nivå får man börja ställa sig frågor som; Vem skapade filmen? Varför skapades den? 

För vilka skapades den? Detta gör man för att skapa sig en överblick av filmens kontext. Kontexten 

brukar också innehålla en diskursanalys där man betraktar världsbilden som texten cirkulerar i eller 

kring. I vårt fall blir det mycket lämpligt att se hur filmen relaterar till sina syskon-filmer Iron Man 25 

(2008) och Captain America (2011) skapade av samma bolag, delar samma påhittade universum i 

sitt berättande och där karaktärerna enligt den ursprungliga serievärlden också möts (även i 

uppföljaren The Avengers). Det kan också vara rimligt att lyfta fram andra liknande filmer i samma 

genre och från samma tid. 

 30 

Slutligen har vi den sociohistoriska nivån av analysen, som motsvarar Faircloughs ”social praktik” 
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vilken beskrivs som ett försök att koppla den kontextuella analysen till verkligheten idag.
 66

 Detta 

kommer vi att främst betrakta genom tidigare forskares arbeten kring religiöst baserade och tolkade 

filmer.
 
I just vårt fall blir den sociohistoriska nivån kopplad till religionen och samhället idag. 

När vi nu analyserar filmen ur ett religionsvetenskapligt perspektiv är det viktigt för oss att vara 

medvetna om att filmen är en produkt av den kristna västvärlden. Anledningen är att kristendom 5 

ofta har ett sådant stort inflytande och påverkan på filmer från Hollywood att det är svårt att skilja 

handlingen från var och vilka filmen har skapats.
67

  

3 Resultat 

3.1 Sammanfattning av filmen 

I den inledande scenen befinner vi oss i nutidens New Mexico. Vi får kort se tre människor som 10 

färdas genom öknen och bedriver forskning av något slag. I en mycket kort sekvens frambringas en 

storm vilket resulterar i att människorna kör på en främmande människa som plötsligt dyker upp i 

stormen. 

 

Scenen bryter abrupt och vi förs långt tillbaka i tiden till Norge på 900-talet. En berättarröst berättar 15 

om hur människan en gång i tiden trodde på att vissa världar i deras universum var hem till deras 

gudar men att vissa världar beboddes av farliga varelser. Vi introduceras till frostjättarna som löper 

amok över världen och inför en ny istid, men mänskligheten får hjälp av Odin (som visar sig vara 

berättarrösten) och hans asar. Med ett förlorat öga står Odin och tvingar jättarnas kung på knä och 

tar med sig källan till deras krafter. Asarna återvänder hem till den eviga världen, Asgard. Med en 20 

svepande effekt får vi se att Asgard är en plats som ligger långt bort i universum med stjärnor i 

bakgrunden, liggande ovanpå molnen med ett utseende helt annorlunda den värld vi är vana vid. 

Samtidigt berättar Odin hur Asarna har fallit i glömska och numera hör till människors myter och 

legender. 

 25 

Scenen ändras och vi får nu möta Thor och Loki, som har lyssnat på deras fars (Odins) berättelse 

vilken avslutas med att han förklarar att en av hans söner någon dag kommer att försvara den fred 

med jättarna som Asgård kämpat för. Thor visar direkt en framåtanda och ambition över att vilja 

bekämpa och krossa frostjättarna men blir genast tillrättavisad om att en vis kung aldrig söker krig, 
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men måste alltid vara redo för det. I denna scen får vi också se den första blicken av rivalitet mellan 

de två bröderna, Thor och Loki. 

 

Scenen byts till många år framåt. Folket i Asgård har samlats och en vuxen Thor vandrar under 

folkets jubel mot sin far på tronen. Det är en ceremoni där Thor ska tillkännages som arvinge till 5 

tronen, och vi får också veta mer om Mjolnir och hur den kom till. Men ceremonin blir avbruten av 

att ett par frostjättar har tagit sig in i skattkammaren i ett försök att ta tillbaka sin ”casket” (källan 

till deras krafter) och Odin märker detta. Med en stor vaktrobot förgör han frostjättarna utan att de 

har en chans. Thor visar ilska och upprördhet, han vill att jättarna ska bestraffas men Odin anser att 

Thor ser det hela för mycket ur en krigares synvinkel istället för som ur en kungs. Odin vill inte 10 

hota den fred som fortfarande gäller med jättarna. 

 

Under ett av Thors raseriutbrott lyckas Loki med list övertala Thor att handla på eget bevåg, mot 

deras fars vilja. Med hjälp av Bifrost och dess vakt Heimdall färdas bröderna och deras 

stridskamrater till Jotunheim där Thor omedelbart tvingar fram en strid med jättarna. Efter att 15 

jättarna omringar asarna visar sig Odin återigen, denna gång manar han kungen av jättarna, Laufey, 

till att inte låta Thors handlingar hota freden men Laufey vill inget annat än döda Odin. Odin för 

alla asarna från Jotunheim tillbaka till Asgård med Bifrost. 

 

Väl tillbaka i Asgård blir Thor bannlyst av sin far efter att han anser Thor ha visat sig vara fåfäng 20 

och obetänksam. Hans krafter tas ifrån honom och han slängs genom universum via Bifrost bort till 

jorden. Utan Thors vetskap uttalar Odin en trolldom på Thors hammare Mjolnir:”Whosoever holds 

this hammer, if he be worthy shall possess the power of Thor.” 

 

Vi återvänder till filmens öppningsscen där vi nu förstår att det var Thor som blev påkörd. 25 

Thor får därefter lära sig att hantera en värld där han inte är arvtagaren till en kung och dessutom 

saknar sina ursprungliga krafter och Mjolnir. 

Under Thors vistelse på jorden blir han långsamt medveten om sin ömtålighet som människa. En 

blandning av komik och hopplöshet gör att vi får en insikt i hur Thors hela världsbild förändras.  

 30 

På jorden finns också Mjolnir men ingen kan lyfta den, inte ens Thor lyckas, och ingenstans syns de 

krafter han tidigare besatt. Thor försöker att ta Mjolnir där den bevakas av en statlig organisation 

kallad S.H.I.E.L.D. Efter detta försök blev Thor också fängslad av agenterna som finns på plats, för 

att sedan bli räddad av människan Selvig som tagit hand om Thor under hans vistelse. Även en 
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kvinna vid namn Jane Foster har hjälpt Thor, mellan vilka det också växer fram en kärlek. 

 

Samtidigt i Asgård uppdagas det att Loki inte egentligen är Odins son, utan Laufeys (jättarnas 

konung) övergivna barn som Odin uppfostrat som sin egen. Odin är försvagad av ålder och i en 

hetsig diskussion med Loki faller han ihop och blir sovande i den djupa Odin-sömnen. Loki jobbar 5 

för att ta tronen och samtidigt se till att genom lögner och list hålla kvar Thor på jorden utan sina 

krafter. Han lyckas med detta genom att lura Thor att Odin är död på grund av Thors omogna 

agerande. 

 

Thors stridskamrater reser till jorden mot Lokis order, för att hjälpa Thor tillbaka till Asgård, de 10 

berättar också att Odin lever. Thor bestämmer sig att ta sig tillbaka till Asgård men Loki gör allt för 

att försöka stoppa honom. Han skickar ned ”Förstöraren”, roboten som en gång lydde Odins 

befallning, för att döda Thor. Förstöraren dödar alla som kommer i dess väg och står till slut framför 

Thor. I ett försök att rädda kvinnan han kommit att älska och de människor han lovat att beskydda 

så gör Thor det ultimata uppoffrandet och sätter sitt eget liv efter människornas. När alla tror att 15 

Thor blivit dödad av roboten händer något märkligt. Mjolnir flyger genom luften och landar i Thors 

utsträckta hand. Thor har nu fått tillbaka sina krafter och kan besegra Förstöraren. 

 

Filmen kulminerar i att Thor återigen ställs öga mot öga med sin bror och lyckas inte bara avslöja 

Lokis lögner utan stoppar också hans planer att förstöra jättarnas hemvärld Jotunheim, en plan som 20 

Thor en gång själv hade haft men som nu ses som meningslös och alltför våldsam. Thor stoppar 

Loki genom att förstöra Bifrost, bron som tillåter färd mellan de olika planeterna i universum. 

Odin vaknar åter till liv i en mycket emotionell scen där Loki håller på att falla ut i rymdens 

avgrund men räddas av att Thor och Odin håller fast honom. I en stund av sorg och smärta av att 

inte känna sig älskad och respekterad av fadern så som Thor är så släpper Loki taget och faller 25 

medan Thor skriker i förtvivlan. 

 

Thor lärde sig att vara ödmjuk, beskyddande, eftertänksam och framför allt självuppoffrande vilket 

gav honom krafterna tillbaka. Filmen avslutas med att Midgård står stängt för Asgård, med Thor 

kvar i Asgård och kvinnan han älskar på jorden (Jane Foster). 30 

 

Efter eftertexterna får man se ett litet klipp som visar att Loki befinner sig på jorden och planerar 

ytterligare problem för världen. (Detta sista är en inblick i vad som väntar i filmen The Avengers 

(2012) som bygger på en rad filmer från Marvel Studios). 
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3.2 Thor – Filmens protagonist och huvudkaraktär 

Thor är filmens huvudkaraktär och protagonist vilket gör honom till den viktigaste karaktären inte 

bara för vårt arbete utan också för filmen. 

3.2.1 Textuell nivå 

Vi kommer att bearbeta bilden av Thor genom att först titta på honom som barn (vilket endast är i 5 

en kort scen) för att sedan betrakta hans vuxna klädsel och utseende. Den textuella nivån innebär att 

vi fokuserar på det som går att urskilja i form av kognitiv uppfattning, det vill säga sådant som vi 

kan se och höra. 

 

När vi först får träffa filmens Thor är det i formen av ett barn, då han lyssnar på Odins berättelse i 10 

Asgard. Thor framstår då som en vacker, blond och välmående pojke med mycket stora ambitioner 

och starkt självförtroende vilket han visar genom att tala om stordåd och att bekämpa frostjättarna 

som hans far en gång gjorde. 

 

Den vuxne Thor bär på huvudet en hjälm prydd av vingar och i handen håller han en stor smed 15 

liknande hammare kallad Mjolnr (vilket är det engelska ordet för den mytologiska hammaren 

Mjölner). Rustningen som han bär verkar bestå av tre olika komponenter. Armarna ser ut att vara 

skyddade av metall som ligger likt ett fjäll över armen. Bröstkorgen skyddas av en för oss 

främmande metall täckt av stora cirkulära ornament. Sist att nämna är den mycket stora mantel som 

han bär, mycket likt en konungamantel. De ornament som täcker rustningen får vi veta i filmen 20 

representerar de nio världarna i Yggdrassil (i filmen är det asarnas namn för den delen av universum 

de bor i).
68

 

 

Det stora helhetsintrycket man får av Thors utseende av filmens framställning är att han ser bra ut, 

detta märks tydligt av att till exempel den mänskliga och kvinnliga karaktären Darcy (som precis 25 

träffat Thor) uttryckligen påpekar om Thor, ”You know, for a crazy, homeless person, he's pretty 

cut.” när han vid en scen står med bar överkropp. Denna uppfattning om hans överhet förstärks 

ytterligare i samma scen av att karaktären Jane Foster (också hon en mänsklig kvinna, tillika den 

blivande romansen till Thor) blir väldigt nervös och rodnar av att stå nära honom när han står 

lättklädd framför henne. Thor är blond, blåögd och en aning orakad vilket inte är något vi ser hos 30 
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   När Thor utvisas från Asgård och blir av med sina krafter. Odin säger samtidigt som han sliter bort plattorna: ”You 

are unworthy of these realms/.../” 
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övriga karaktärer i filmen förutom hos andra asagudar. 

3.2.2 Kontextuell nivå 

Här kommer vi att se på Thors kontext. Med hjälp av informationen från den textuella analysen och 

kombinera dessa med andra exempel ur samma franchise, regissörens uttalanden, innebörden av det 

vi ser och så vidare. På detta sätt kan vi jobba oss djupare ned i filmen. 5 

Eftersom filmen plockat sin handling från berättelser om guden Tor börjar vi med att betrakta just 

Thor som gud. Vad som märks är att publiken får ett flertal incitament på att Thor är bortom den 

normala mallen av en människa, detta via just hans sexuella och fysiska utstrålning. Som barn var 

han ett vackert och välmående barn, och som vuxen inger han en lockelse till de kvinnliga 

karaktärerna. Vilket påminner mycket om nutida bilder av manliga modeller och skådespelare som 10 

anses följa den ”sexiga” mallen med en vältränad och hårlös överkropp samt att han är längre än de 

flesta andra karaktärer.
69

 I en intervju påpekar regissören Kenneth Branagh, i en fråga om varför 

Hemsworth valdes att spela Thor, att det delvis var på grund av den ”wow”-faktor som uppstår när 

Hemsworth tar av sig sin tröja.
70

 

 15 

Thor har vad man kan kalla för ett ”vanligt” nordiskt utseende som det oftast visas i filmer och 

serier; Blont hår, lång och muskulös men också ett sätt att röra sig på som är väldigt självsäkert och 

aggressivt med rak rygg, långa kliv och ett minst sagt burdust och befallande beteende. Exempel på 

detta utseende hos ”nordbor” är bland annat Vladimir Kulichs karaktär Buliwyf i filmen The 13
th

 

Warrior (1999), Elliot Cowans roll Gunnar i serien Sinbad (2012-) och Alexander Skarsgårds roll 20 

som Erik Northman i serien True Blood (2008-). 

 

Kläderna som Thor har inledningsvis tyder på att han är en kämpe och därför rör sig i frontlinjen i 

kampen mot fiender. Precis som med den närliggande Iron Man (2008) från samma franchise och 

samma universum (Marvels), spelar Thor en roll som en av jordens beskyddare (i filmen The 25 

Avengers bekämpas Loki för att förhindra en invasion på jorden av utomjordingar, teamet The 

Avengers som filmen handlar om och där Thor ingår kallas också för ” Earth's mightiest heroes”) 

vilket ofta resulterar i en våldsam konfrontation. 

 

                                                 
69

 Chris Hemsworth (Thor) hamnade 2012 på 19:e plats i tidningen Glamours läsarundersökning om världens sexigaste 

män och på 3:e plats i People Magazine.  

70
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Men om vi vänder oss till karaktären Thors egentliga person, vem är han? 

Filmen låter oss se en ung Thor som tidigt får höra berättelser om sin fars storslagenhet och hur 

Asgard besegrat Frostjättarna. Med tiden växer han upp och utvecklar ett övermod och en arrogans 

blandat med en stor del vilja till att slåss vilket visas genom striden mot jättarna och hur han ser ner 

på människorna i början av filmen.
71

 Detta lyfts i filmen fram som ett högst oönskat attribut i och 5 

med Odins påföljande utvisning av Thor, endast upphävs av att han bättrar sig och lär sig bli en 

värdig person.
72

 Denna del av Thors personlighet blir således hans problem och svårighet. Det är ur 

denna inre förändring som Thor kan nå sin räddning för att komma tillbaka till Asgård och vinna sin 

rättmätiga plats som arvtagare. Andra exempel på liknande skildringar är Luke Skywalkers 

påtvingade äventyr i Star Wars: A New Hope(1977) där R2-D2 agerar det sändebud som skulle 10 

kunna motsvara Guds ord till Moses. Detta istället för Odins förvisande av Thor. Om man tittar på 

senare filmer som har liknande genre som Thor har vi Christopher Nolans Batman: The Dark 

Knight (2008) med Christian Bale i titelrollen som hjälte tvingad att ta på sig en roll som syndabock 

av Gothams polis för att kunna rädda staden från dess kriminalitet och fördärv.  

3.2.3 Sociohistorisk nivå 15 

I den så kallade sociohistoriska nivån kommer vi att binda samman det som vi har diskuterat i den 

kontextuella och textuella nivån och koppla samman det starkare med våra vetenskapliga teorier. 

Detta innebär att saker som vi kommit fram till i de tidigare nivåerna här kommer att kopplas 

samman med tidigare teoretiska arbeten och teorier kring film och filmanalys. 

 20 

Det sätt att ”casta” (rollsätta), som använts i valet av skådespelare till Thor, är en välkänd metod 

och man brukar då tala om metonymiska attribut som fungerar likt en metafor, där vissa attribut 

agerar symboliskt för att ge en särskild uppfattning hos betraktaren. De metonymiska attribut som 

Chris Hemsworth ansågs inneha symboliserade just det man ville förmedla till publiken. Man har då 

lyckats fånga en viss ”essens” i karaktären som gör att publiken inte behöver ställa sig frågan om 25 

vem Thor egentligen är. På grund av att han är vacker, stark och vältränad som vi konstaterade i den 

tidigare analysen.
73

 

 

Precis som med tidigare myter från bibliska berättelser där bland annat Moses mot sin vilja tvingas 

leda sitt folk till räddning har även Thor i detta fall tvingats iväg på den hjälteresa som han färdas i 30 
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under filmen. 
74 

På det sätt som Thor skildras med Moses-attribut (kontextuella nivån) är ett vanligt 

förekommande sätt att skildra myter och berättelser tagna från olika religioner, där istället för att 

visa en text specifikt om Moses har man istället överfört grunden av berättelsen och karaktären till 

ett, vad man skulle kunna kalla substitut, vilket i detta fall är Thor. Även om hjälten i olika 

berättelser klär sig olika, heter något annat och måste förändras på olika sätt bär de med sig samma 5 

bas för narrativt.
75

 

 

Blizek lyfter fram hjälterollen på film som oftast starkt sammankopplad med en krigares liv och där 

det ofta uppkommer en stor avslutande konfrontation.
76

 Thors hjälteroll i Marvels universum 

innebär alltså mycket strider på grund av att han är jordens beskyddare och ”Avenger”. Man kan dra 10 

paralleller här till den räddande rollen som ofta i västerländska filmer och andra medier tilldelas 

huvudrollen likt ett Kristus-attribut, där hjälten kämpar för att rädda mänskligheten, dock måste 

detta inte ha en religiös grund utan kan bara vara något som förväntas av hjälten ifråga.
77 

Enligt 

Sofia Sjö, som gjort forskning kring hur hjältar skildras på film, så har hjälten i filmer väldigt ofta 

frälsarlika drag sammankopplat med övernaturliga attribut och en förmåga att rädda dem i nöd.
78

 15 

Thors självuppoffrande för mänskligheten är ett typiskt porträtt av till exempel Kristus lidande och 

död, ett porträtterande som återkommer i en lång rad filmer enligt Blizek. Blizek menar att det 

numera är mycket vanligt att religiösa berättelser ligger som en grund för det mönster som används 

i filmer men att den vanliga privatpersonen inte reflekterar djupare över filmens mönster utan ser 

det mer som hur det alltid mer eller mindre är i filmer idag.
79

 20 

 

Peter Malone har gjort ett arbete över hur Jesus och Kristus har avbildats i film under 1900-talet där 

han också definierar två olika termer, nämligen ”Jesus-figur” och ”Kristus-figur”. Jesus-figuren är 

när något representerar Jesus själv, medan Kristus-figur är när något representerar en figur som 

liknar Jesus. Malone visar att i början av 1900-talet var de flesta filmer och bilder om Jesus eller 25 

Kristus skapade för att väcka religiositet och tro hos publiken för att senare under årtiondena röra 

sig mot en bredare underhållningsbas med bland annat musikaler som Jesus Christ Superstar (1973) 

och satiriska filmer som Life Of Brian (1979). I hans arbete kan vi också se att filmer har fram tills 

idag rört sig ännu mer till ytterligheter där man väldigt konkret visar en hel Jesus-figur (i tidigare 

filmer visade man helst bara ryggen eller baksidan av huvudet på Jesus) och där Kristus-figurer 30 
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antar ännu större karaktär.
80

 

 

3.3 Loki – filmens antagonist 

 

Loki är en intressant karaktär i analysen eftersom han är filmens antagonist, vilket innebär att han 5 

utgör en motpart till Thor och dessutom är avgörande för den resa som Thor gör. 

3.3.1 Textuell nivå 

 

Trots det inledningsvis påstådda brödraskapet mellan Thor och Loki ser man inte några direkta 

fysiska likheter dem emellan. Emedan Thor kan tyckas vara mycket välväxt och vacker ger Loki en 10 

känsla av svaghet. Hans kropp är tanigare och dessutom är han väldigt blek jämfört med övriga asar 

som visas i filmen. Med sitt svarta hår får man inte heller samma ”nordiska” känsla som man får av 

Thor. I jämförelse med Thors utstyrsel verkar Lokis vara nästintill blygsam med en svart och grön 

lång skrud utan några utstickande färger eller material, dock bär Loki vid flera tillfällen en hjälm 

prydd med långa böjda horn som drar blicken till sig. I scenen där Thor slänger ett matbord över 15 

rummet av ilska över sin fars ovilja att handla mot frostjättarna får vi den första direkta dialogen 

mellan de två bröderna. I scenen ser vi hur Loki står i skuggorna av en pelare, från vilken han sedan 

kliver fram och viskar lugnande ord till Thor för att styra hans ilska dit Loki vill att den ska riktas, 

nämligen mot jättarna för att få Thor att gå emot Odins önskan. I Lokis fall märks det tydligt att han 

är en karaktär av annan natur än hjältekaraktären, något som vi kan se när Lokis emotionella sida 20 

visar sig i slutet av filmen där han hellre faller mot sin död än försonas med fadern och brodern. 

Skådespelarinsatsen av Tom Hiddleston lyfter fram en ömtålighet och sorg i karaktären. Branagh 

som regisserade nämner själv i en intervju att tillsättandet av rollen baserades just på att få 

karaktären lite svårdefinierbar i frågan om ondska. Hiddleston ansågs kunna tillföra den osäkerhet 

över antagonistens framförhållning som önskades och fick därför rollen.
81

 25 

 

3.3.2 Kontextuell nivå 

Vi kommer här att titta främst på antagonisten i Loki och den motpart han formar till Thor gällande 

ondska och godhet. 
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Om vi tittar på The Avengers (nämns inte i filmen Thor (2011) men dyker upp i uppföljare) som är 

ett lag av superhjältar där Thor ingår med Hulken. Hulken är den av The Avengers som anses vara 

ett monster minst lika mycket som han är människa. Han bygger sin styrka på ilska och han passar 

inte alltid in i mallen för en superhjälte.
82

 Man skulle kunna säga att Hulken är den ”onda” av 

hjältarna och även han precis som Loki framställs i gröna färger (Hulken är helt grön när han blir 5 

arg och når sitt onda jag). Om man tittar på Loki i The Avengers (2012) återkommer han där som 

antagonist och i en scen när han tvingar en grupp människor att buga inför honom ställer sig en 

gammal man upp och vägrar buga. Detta påstår han att han gör för att det alltid kommer finnas 

översittare och onda män precis som Loki, direkt efter detta kommer det en kommentar från Captain 

America som direkt jämför Loki med andra världskrigets nazister. Emedan Loki, baserat på detta 10 

uttalande i filmen, tydligt representerar nazisternas ideologi har han i filmen en väldigt splittrad 

agenda i och med bland annat rivaliteten med Thor. Ett återkommande sätt att framställa ondska i 

filmer är just med scener höljda i mörker och skuggor. Striden mellan Luke Skywalker och Darth 

Vader i filmen Star Wars: The Empire Strikes Back (1980) bygger på en liknande premiss. Darth 

Vader smyger omkring bland mörkret och försöker lockande styra Lukes ilska genom att tala till 15 

honom inte helt olikt det sätt som Loki böjer sig ned bredvid Thor i filmen (enligt textuella 

analysen). 

3.3.3 Sociohistorisk nivå 

Precis som i analysen av Thor följer här en sammanbindning av det som visats i den textuella och 

kontextuella nivån kopplat till tidigare forskning och arbete kring filmer och filmanalys. 20 

 

Mycket av Lokis framställning bär med sig en mycket vanlig bild av en satansfigur (hjälmen med 

de stora hornen är ett exempel på detta). På det sätt som den textuella och kontextuella analysen av 

Loki visat att han symboliserar ”det onda” ger hans karaktär rum för ett motstånd till det goda 

(Thor) precis enligt den traditionella moralberättelse som Blizek tar upp. Han menar där att alla 25 

moralberättelser kräver motparter, det goda och önskvärda behöver något ont som väger upp för att 

ge ytterligare vikt i det som förmedlas.
83

 

 

Även Lokis kläder indikerar ondska med sin gröna färg som vi konstaterade ovan är det ett attribut 

som andra delar i Marvels Universum. Den gröna färgen används ofta i filmer för att symbolisera 30 
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något ont eller ruttet som man allra helst vill undvika.
84 

Exempel som nämns i Blizeks bok är den 

gröna kod som döljer verkligheten för människorna i filmen The Matrix (1999) men vi vill gärna 

också lyfta fram Hulken-exemplet som ligger nära till Thor eftersom de båda är skapade av Marvel. 

Irena Makarushka
85

 påstår att när det kommer till studiet av religion och film är det viktigt att ställa 

sig kritisk till ondskan i filmen. Många ungdomar idag ser saker oftast i svart eller vitt, man kan 5 

säga att det finns en viss dualistisk tanke, när de spelar ett spel eller ser en film. Oftast, om inte 

alltid, ligger det något mer bakom den dispyt som bygger upp filmens story, oavsett om det är 

kulturellt, politiskt eller religiöst. Om vi tittar på Loki på detta sätt kan man lätt se färgningar av 

dagens samhälle och historia. Försöket till att förgöra frostjättarna, att Heimdall vaktar porten 

mellan världarna för att inte släppa in jättarna och den arrogans och aggressivitet som tidigt i filmen 10 

färgade Thor kan man se ett budskap gällande rasism, som är mycket aktuellt i dagens samhälle 

med gränsdragningar mellan folkslag. Loki representerar här just den rasistiska och nazistiskt lagda 

delen av människan. Den religiösa innebörd som Loki också bär på i filmen är den av djävulen eller 

någon annan ond motsvarighet till den goda del som placeras på Thors axlar. 

3.4 Odin och Heimdall – Fadern och väktaren i filmen 15 

Odin är Thors far och även den viktigaste karaktären i bakgrundshistorien. Heimdall har kort film 

tid och få repliker men är i filmen ändå en mycket viktig karaktär för att assistera Thor och föra 

berättelsen vidare. 

3.4.1 Textuell nivå 

Här kommer vi att, precis som tidigare, fokusera på att klarlägga det direkta utseendet och 20 

framställandet av karaktärerna. 

Odin är en skäggig gammal man med ett öga spelad av Sir Anthony Hopkins och är far till Thor i 

filmen. Han är kung över Asgård och var en gång i tiden den som räddade jorden från frostjättarna. 

Han är precis som Thor i filmen en övermänsklig varelse från en annan planet men som på jorden 

anses vara en gud från fornnorden. Odin betraktas som en vis kung vilket vi också får höra i en scen 25 

när Frigga talar med Loki och säger: ”There's always a purpose to everything your father does.”. 

Han är i filmen kung av Asgård och där också visast och starkast av alla asarna, men vi får i en scen 

av filmen uttryckligen höra att Heimdall är lika stark som Odin, om inte till och med starkare.
86

 

Heimdall skiljer sig starkt från de andra asarna genom att hans karaktär spelas av en mörkhyad man.   
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Möjligt är att man ska ge publiken en känsla av att han skiljer sig och därför är förmer än de övriga 

asarna, vilket också märks i en scen där Loki vandrar upp till Heimdall och kameravinkeln ger 

intrycket att Heimdall är omkring tre huvuden högre än Loki (som inte verkar framställas som kort i 

andras närvaro). 

 5 

Heimdall framställs ha makten att se och förnimma vad som händer överallt på en kosmisk nivå och 

det är också han som vaktar och kontrollerar bron Bifrost. Vi ser i filmen hur han konstant vaktar 

bron och i en scen kan Thor helt enkelt ropa från jorden för att höras av Heimdall. I slutet av filmen 

kan Heimdall berätta för Thor vad som händer den mänskliga kvinnan som han älskar nere på 

jorden fastän de befinner sig i en annan del av universum. Heimdall har guldfärgade ögon som 10 

verkar blicka förbi och genom allting när han visas på bild. 

3.4.2 Kontextuell nivå 

Här kommer vi att göra kopplingar till dessa karaktärer via andra filmer i samma genrer för att 

ytterligare stärka bilden av karaktärerna. 

Om vi tittar på andra filmer i samma genre (superhjälte-, action- och science-fiction-filmer) 15 

eller/och ursprung (skapade av Marvel) ser vi till exempel i Iron Man (2008) hur Tony's far, han 

själv (sonen) och hans alter ego Iron Man tillsammans bildar en trio inte helt olik den som finns 

mellan Thor, Odin och Heimdall. I filmen Matrix (1999) möter vi Neo som föds på nytt i filmen där 

han leds av Morpheus och Trinity, som båda assisterar och kompletterar honom. Morpheus får en 

lärarroll inte helt olik en faders och Trinity bär själv i sitt namn en indikation på en treenighet. 20 

Heimdalls vaktande av Bifrost är något som vi finner i en rad liknande filmer i samma genre av 

sekundära karaktärer som vaktar på en stor hemlighet eller ett föremål. Obi-Wan Kenobi i Star Wars 

(1977) bär på hemligheten om Luke's verkliga identitet och familj, samtidigt som han också vaktar 

över den mystiska läran som i filmen kallas för ”the force”. I Lord Of The Rings (2001) ställer sig 

Gandalf på bron Khazad Dum och hindrar ett monster från att nå de övriga i sällskapet. Han står där 25 

vakt över en bro, likt Heimdall, som är av allra största vikt för att filmens hjälte ska kunna ta sig dit 

han behöver. 

3.4.3 Sociohistorisk nivå 

Utifrån den textuella och kontextuella delen av analysen kommer vi här att gå djupare in i 

karaktärerna genom att titta på vad som tidigare sagts om liknande skildringar. 30 
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Ur samverkan mellan Heimdall, Odin och Thor kan man urskilja en relativt tydlig västerländsk och 

kristen framställning av Gud, likt det kristus-attribut vi nämnde tidigare kring Thor. Vi har Odin 

som är den visa och gamla fadern, Thor är sonen som utövar sitt inflytande nere på jorden och 

påverkar livet där mer aktivt och sist men inte minst har vi Heimdall som sköter kommunikationen 

och erfarelsen av de övriga världarna. Detta följer mycket väl treenigheten inom kristendomen där 5 

vi har fadern, sonen och den heliga anden. Också faktumet att när filmen utspelar sig på Bifrost gör 

kameravinkeln och sättet som asarna tittar neråt en effekt som indikerar att jorden ligger långt där 

nere, precis som att Asgård är en himmel där gudarna vakar över människorna. Dessa sätt kallas 

fågel- och grod-perspektiv och är till för att med kameran skapa en känsla av att något är stort eller 

litet är vanligt i filmer.
87

 10 

 

Faktumet att Heimdall spelas av en färgad skådespelare kan bero på flera saker och dessa bestäms 

till stor del av publiken. Manthia Diawara skriver om hur mörkhyad publik ofta uppfattar de mörka 

karaktärerna i filmer på ett annat sätt än vad den vita publiken gör. Enligt henne skulle en karaktär 

som Heimdall kunna uppfattas vara där enbart för att stärka maktpositionen och överhögheten hos 15 

karaktärer som Odin. Heimdall är uttryckligen en svuren tjänare till Odin som möjligtvis äger 

makten till uppror men inte gör det eftersom han lyder sin härskare.
88

 

3.5 Människornas betydelse i filmen 

Människorna i Thor spelar en mycket avgörande roll på många sätt. Det är de som ger publiken en 

verklighetsanknytning och sätter perspektiv på de övernaturliga makterna. 20 

3.5.1 Textuell nivå 

Vi presenterar här karaktärerna mer ingående och vad de har för inverkan och position till Thor. 

Människorna som vi främst får möta är Jane Foster och Erik Selvig. 

Jane Foster är en ung lovande forskare som undersöker de konstiga väderfenomen som sker i öknen 

kring New Mexico och med sig har hon, Erik Selvig, en fadersgestalt och även han forskare. Ett av 25 

de fenomen som de undersöker är just den bro (maskhål genom rymden) vilket Thor färdas via och 

kommer till jorden med. På detta sätt möter de Thor och det skapas en vänskap och kärlek mellan 

honom och Foster. I den sista scenen med Thor får vi se hur han saknar Jane och ber Heimdall 

berätta för honom vad som händer henne, vi får veta att hon letar efter ett sätt att nå Thor igen. 
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Erik Selvig är till en början skeptisk mot Thor och försöker till viss del motarbeta den kontakt som 

uppstår mellan Thor och Jane Foster. Trots detta hjälper han Thor, bland annat när han fritar Thor 

från fångenskap av organisationen S.H.I.E.L.D. 

En karaktär som inte är viktig i berättelsens del om Asarna och Thor men mer av vikt på jorden i 

Thors liv med människorna är Agent Coulson. Han är ledare för den grupp av S.H.I.E.L.D-agenter 5 

som befinner sig på plats under filmens händelser. S.H.I.E.L.D är en fiktiv statlig (dock hemlig) 

organisation som specialiserar sig på spioneri och laghållning. Denna organisation existerar för att 

ta hand om sådant som ligger bortom en vanlig polis’ förmåga (superskurkar och utomjordingar) när 

det kommer till planetens säkerhet. Agent Coulson är enkelt klädd i kostym och behandlar det mesta 

som sker med lugn och auktoritet. 10 

3.5.2 Kontextuell nivå 

Här kommer vi att sätta människokaraktärerna i relation till karaktärer i liknande filmer och deras 

innebörd i denna form av media. 

Jane Foster innehar den klassiska rollen som hjältens kvinnliga motpart och kärlek. I 

syskonfilmerna är det mycket vanligt med denna, stödjande och viktiga kvinnliga karaktär som till 15 

exempel Pepper Pots i Iron Man (2008) eller Betty Ross i The Incredible Hulk (2008). 

Erik Selvig spelas av svenska skådespelaren Stellan Skarsgård som ofta får roller i Hollywood med 

germanskt ursprung, för att det ska bli autentiskt för publiken. Exempel på detta är som den 

upptäcksresande svensken Bill i Mamma Mia! (2008) och i serien Entourage (2004-2011) som 

tyske regissören Verner Vollstedt. 20 

 

Agent Coulson innehar den auktoritära offentliga rollen i filmen som är vanlig att se. I regel brukar 

det alltid finnas någon form av polis, politiker, brandman eller liknande i filmer för att komma med 

ett moraliskt eller kontrollerande budskap till publiken. Exempel på detta är agenterna i Matrix-

trilogin (vilka också klär sig lika propert och enkelt som Coulson) vilka har en total kontroll över 25 

människorna omkring sig eller som det är i Judge Dredd (1995) där det är viktigt att lära sig lyda 

lagen men också att ha kritik mot ett alltför övervakat samhälle. 

3.5.3 Sociohistorisk nivå 

Här binder vi återigen samman den textuella och kontextuella nivån till att göra en mer grundlig 

analys av deras innebörd och koppling till Thor och hans hjälteresa i filmen. Detta görs återigen 30 
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med hjälp av tidigare arbeten och forskning kring film och filmanalys. 

Människans roll som frälsare syns i människornas uppoffrande för andra, likt Jesus som även han 

var människa på jorden. Selvig offrar sin egen säkerhet och sitt eget namn som professor för att 

rädda Thor från S.H.I.E.L.D. Även Jane Foster sätter hela sitt liv i risk för Thor och lägger ner 

återstoden av sitt liv till att försöka finna honom och få honom tillbaka efter att Thor förstört Bifrost 5 

och sin chans att återse henne. De bär på en uppoffrande och frälsande roll av en annan vinkel och 

proportion än den som Thor bär på. När Blizek talar om frälsning på film påpekar han att det inte 

alltid måste vara huvudkaraktären som har en frälsande roll.
89

 

 

Filmen jobbar trots allt för att få in pengar till filmbolag och filmskapare och det finns detaljer när 10 

det kommer till människorna som lyser igenom när det gäller denna agenda. Ett exempel är 

kärleksberättelsen mellan Thor och Foster, vilken är något som engagerar publiken och får dem att 

känna sig kopplade till filmen antingen genom igenkänning av kärleken för egen del eller en önskan 

om att livet ska vara just på det viset. Det får publiken att ännu mer ställa sig på Thors (och 

därigenom kärlekens) sida. Kärleksberättelsen är också något som lockar till en lite bredare publik 15 

än enbart actionscenerna gör. Detta är alltså något som inte är essentiellt för att leda den stora 

berättelsen framåt men som ger den något extra för att locka till bättre inkomster. 

Trots att filmen i övrigt är genomtänkt lyser standarden från filmindustrin igenom, nämligen den 

gällande myten om vackra heterosexuella människor som faller för varandra vilket vi ser även här 

hos Thor och Jane Foster spelade av två vackra och kända skådespelare, Chris Hemsworth och 20 

Natalie Portman. Det skulle lika gärna kunna vara ett kärleksförhållande mellan två män eller 

kvinnor, människor med vardagligt utseende, men det säljer med vackra människor på film. Detta är 

något som är vanligt inom filmer, att vissa kulturella gällande reglar som styr produktionsbolagens 

inkomster väger tyngre än att bryta mönster.
90 

 
25 

Precis som gällande ondskan hos Loki, kan även andra delar av filmen reflektera samhälleliga 

problem och historiska händelser. Agent Coulson representerar i filmen den offentliga världen i det 

att han styr över statliga agenter med uppgift att skydda befolkningen. I detta kommer in oron för 

övervåld från polis och övervakade samhällen, precis samma problem som lyfts fram väldigt 

konkret i George Orwells kända verk 1984. 30 
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3.6 Filmens symbolik 

Det som tas upp här är små detaljer kring eller i filmen som vi anser ger en skarpare insyn i 

skapandet av filmen. Vi får kort bekanta oss med regissören och hans eventuella indirekta 

inflytande över slutresultatet. Vi kommer också att presentera ett urval av detaljanalys i filmen som 

är tänkt att ge en starkare bild av filmen och dess innebörd. Med mer tid och utrymme skulle detta 5 

kapitel lätt kunna vidarearbetas men vi har valt att bara kort presentera dessa delar. 

3.6.1 Hur påverkar regissören? 

Enligt Carey Monserrate
91

 är det numera en s.k. truism att konstens och religionens ursprung är 

sammanbundna. Precis som Campbell bygger hon sin uppfattning på att det finns en universell 

mänsklig ingivelse som skapat den värld vi har omkring oss idag. Hon talar om att det kreativa 10 

skapandet är ytterligare en väg att rättfärdiga vår existentiella mening. Artisten står inför sin 

skapelse likt hur en tilltänkt skapare av världen en gång stod framför sitt eget alster. Det är inte svårt 

att genom detta se hur regissörens konstnärliga frihet och anda har påverkats av en religiös och 

undermedveten tankegång precis som Campbell menar att myter har ett dynamiskt förhållande med 

våra drömmar. Enligt Montserrate skapar regissörens verk en direkt koppling till den religiösa eller 15 

spirituella bild som han vill förmedla.
92 

Kenneth Branagh som regisserat Thor är född och 

uppvuxen i en protestantisk familj från Belfast.
93

 Enligt Monserrates artikel kan vi tänka oss att 

detta har en stor vikt för att betrakta filmen som Branagh själv har tänkt sig. Vi måste därför vara 

medvetna om att filmens koppling till myter helt enkelt kan vara ett utdrag från regissörens egen 

uppväxt och uppfattningar. Han är uppvuxen med kristna myter och de kan därför ligga till grund 20 

för eventuella överensstämmande med myter. 

Montevecchio jämför dagens moderna filmskapande med hur evangelisterna skrev ihop berättelsen 

om Jesus. För att få läsarna att förstå vad Kristus räddade dem från så använde man apokalyptiska 

bilder för att förmedla den syndiga ordningen som verkade och som människor skulle räddas från 

via Kristus kärlek. På detta sätt kan regissören, genom att skapa en apokalyptisk situation likt den 25 

som Loki orsakar (främst för frost-jättarna), visa publiken att räddning behövs och att 

mänskligheten måste ändra sitt (i Thor's fall) destruktiva sätt.
94
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3.6.2 Detaljer som visar filmen 

Vi får i en scen se hur Selvig plockar ut en bok ur en vagn med böcker. I vagnen står det en rad 

böcker. 

 

Den första boken som Selvig plockar upp men inte läser är Iain Lawrence's The Giant-Slayer vilken 5 

handlar om en flicka som hittar på en fantasihistoria för sin vän som är döende i polio. Vännen 

märker till slut att han är med i berättelsen och att det är honom det handlar om. Vi får här se hur vi 

som publik själva ska leva oss in i filmen och se oss själva som en del av den. Vi får också en 

indikation på att detta är en påhittad historia som följer fantasy genren. 

 10 

David The King av Gladys Schmitt är en bok som syftar till den hebreiska och bibliska berättelsen 

om Kung David som besegrade jätten Goliat. Boken handlar om David som människa och hur han 

finner sin plats i livet under Guds ljus. Här finner vi ytterligare en religiös koppling till den bibliska 

världen och kampen mellan Thor och jättarna (även roboten) och Thor som en dag kommer att bli 

kung. Thors strävan att finna sitt eget öde speglar det som bokens David upplever. 15 

 

Boken The Kings Trousers av Krauss och Gwynn handlar om hur folket märker att kungen tar på sig 

byxorna precis som de gör, vilket får dem att inse att han inte är bättre än de och de störtar honom 

från tronen. Här kan vi anknyta till hur Thor går från att vara en Gud i människors ögon till att 

plötsligt stå bredvid människorna precis lika dödlig som de. 20 

 

The Royal Nap av Black och Stevenson berättar om ett slott där kungen sover klockan ett och inget 

ljud får förekomma under hans sömn för då vaknar han. Precis som kungen i boken sover kung 

Odin sin Odin-sömn med jämna mellanrum.
95

 

 25 

Professor Diggins Dragons av Felice Holman handlar om en professor som tror på drakar. Han 

reser iväg med 5 barn och tillsammans lär de sig att bekämpa sina inre rädslor och ”drakar” (de 

finner såklart inga riktiga drakar i den verkliga världen utan det blir istället en metafor för de inre 

demoner och rädslor människor bär på) för att utvecklas som människor. Thor slåss själv mot ett 

inre problem och han utvecklas inte bara som person utan lär sig också vad det innebär att vara 30 
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människa och vara ett offer för sina rädslor. 

 

Tre olika böcker som alla handlar om olika gamla disneyfilmer står där av helt andra skäl, nämligen 

eftersom Marvel sedan 2009 ägs av The Walt Disney Company. Ett diskret försök att visa ägarna av 

filmen. Böckerna är titulerade Fantasy on Parade, Adventures in Fact och Great Moments in 5 

Fiction och om man tittar på dessa titlar kan man få ihop en sammanfattning av filmens genre. Det 

är en Fiction-fantasy-äventyrs-film då den har inslag av både högteknologi, magi och äventyr. 

 

The Long Christmas av Ruth Sawyer berättar 13 olika historier på de tretton dagarna mellan Jesus 

födelse och uppenbarelsen (trettondag jul, då det ska ha uppenbarat sig att Jesus är Guds son). Även 10 

om berättelserna själva inte alla är kristna i grunden är boken i allra högsta grad av kristen natur. En 

annan intressant detalj är att i Thor kan vi se att förlaget som gjort boken är Viking Juvenile, en 

referens till nordens vikingar som också myten om Tor kommer ifrån men också ordet Juvenile 

(betyder på svenska ungdomlig eller tonåring) som också skulle kunna beskriva Thors personlighet 

innan han lämnar Asgård för sitt äventyr. 15 

 

Mark Haddons bok A Spot of Bother handlar om en man och hans familj där alla i familjen lider av 

olika sociala problem (fadern är hypokondriker, sonen är homosexuell, dottern är ensamstående 

mamma, och modern har problem med att acceptera sina barns livsval). Filmen Thor berör 

problematiken som uppstår kretsar kring familjedramat mellan han själv, Odin och Loki. Där de alla 20 

lider av olika bekymmer och problem när det kommer till kärlek i familjen och att bli accepterade 

av sin familj. 

 

Margaret Moseleys bok Bonita Faye skymtar längst bort i raden av böcker och handlar om kvinnan 

Bonita Faye som, efter sin misshandlande mans död, reser till Paris från Oklahoma och där genom 25 

sin okunnighet och charm gör berättelsen humoristisk och underhållande. Thor lämnar sin hemvärld 

efter hemska förhållanden och vi får i filmen på ett humoristiskt sätt följa honom när han lär sig 

seder på jorden och att vara mänsklig och sårbar. 

 

Boken She Said Yes är svår att urskilja men verkar stå i hyllan. Boken gavs ut av modern till 30 

titelförfattaren (Cassie Bernall) några månader efter att dottern omkommit i skolmassakern på 

Columbine i USA. Mördaren påstås ha frågat Cassie om hon tror på Gud, och efter att hon svarat ja 

ska han ha skjutit henne. Cassie blev efter detta en martyr för kristna i USA. I boken står det om 
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hennes turbulenta liv som sedan övergick till konvertering och spiritualism och sedan avslutades i 

massakern på Columbine. Själva händelsen med frågan om gudstro är inget vi ser association till 

hos Thor men däremot finner vi likheter med Thors liv och Cassies liv. Thor har ett turbulent liv där 

han har problem med att kontrollera sin ilska men han får sedan möjligheten att finna en ny väg och 

en ny världssyn som sedan avslutades i hans egen död samtidigt som han proklamerar sig tro på den 5 

nya värld han lärt känna och människorna i den. 

 

En bit in i filmen får vi se längs med en gata i staden där filmen utspelar sig, och i bakgrunden kan 

man se en stor affischpelare med reklam för staden där det står: ”Welcome to the home of the 

Vikings!” med en bild av en behornad hjälm. En klar referens till den nordiska kultur som 10 

berättelsen härstammar ifrån i grunden. 

 

Odin berättar om Mjolnir i början av filmen, i tronsalen, och förtäljer att hammaren skapades i en 

döende stjärnas hjärta och att den är gjord att antingen skapa eller förstöra. Precis som en smed-

hammare är till för att skapa men också kan förstöra. Ovanpå byggnaden där Jane Foster arbetar är 15 

det en stor skylt som det är en stjärna och ordet SMITH på. Det är också utanför detta hus som Thor 

dör och sedan kommer tillbaka. Det är en plats för förstörelse och återskapande precis som Mjolnir. 

Stjärnan kan också vara en referens till den stjärna som påstås ha lett de vise männen till Jesus-

barnet. 

3.7 Thor i monomytens spår 20 

Campbells hjälteteori går i korta drag ut på att alla myter härstammar från en och samma 

ursprungliga myt och därför har de en liknande struktur. 

I denna analys är det Thor ur filmen med samma namn som är hjältefiguren och det är honom vi 

analyserar ur monomytens perspektiv. 

3.7.1 Avfärd 25 

Vår hjälte påbörjar sin heroiska resa genom att bli lurad av Loki, den s.k. härolden, genom att han 

medvetet styr Thor med manipulation och lockar honom med ord om hjältedåd. Loki bär den 

klassiska häroldens mörka och lömska utseende som Heimdall får oss att uppmärksamma med 

några korta meningar i två olika scener.
96

 Han bär också delar av de klassiska attribut som Campbell 
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tilldelar härolden; den bleka hyn, det svarta håret och de mörka och gröna kläder som ger härolden 

en mörk och dyster uppsyn. Loki får Thor att gå mot Odins vilja och resa till Jotunheim (en annan 

värld som är relativt okänd för hjälten, där hans resa påbörjas) för att krossa frostjättarna och skapa 

respekt och rädsla hos dem. Thors handling sätter stor vrede hos Odin. 

Genom detta har härolden nu satt igång händelser som får Odin att sända bort Thor till Midgård. 5 

Eftersom Thor inte till fullo accepterat det öde som väntar honom och kämpar emot sitt öde och inte 

vill släppa taget om sin egoism, leder det till att äventyret får en negativ riktning. Han förlorar sina 

makter och isoleras från sin hemvärld, även Mjolnir förlorar han vilket också är en del av den 

mytiska hjältens resa. Nu finner han sig i ett tillstånd av förtvivlan och förvirring över den nya 

situationen i hans liv dessutom kommer Loki med ytterligare lögner som gör situationen än mer 10 

prekär. 
97

  

I Campbells hjältemyt finner man assistans av någon oväntad figur om man själv har accepterat sitt 

öde. Trots att Thor inte valde den väg som lades för honom möts han ändå av assistans av de 

människor som under filmens gång lär honom ödmjukhet, kärlek och självuppoffring.
98

 Denna 

hjälpare framställs oftast av manligt kön och är vägledare av något slag, filmens karaktärer Selvig 15 

och Foster skapar tillsammans denna funktion med Selvigs faderliga visdom och Fosters 

vetenskapliga kunnighet. Med deras vägledning går äventyret vidare genom att Foster hjälper Thor 

att ta sig till Mjolnir och Selvig räddar honom ur fångenskapen hos S.H.E.I.L.D. 

Nu har Thor blivit så nedbruten av Lokis lögner, förlusten av sina krafter och sin livssituation att 

han faller samman och upphör att vara den han en gång var. Istället börjar han med Selvig och 20 

Fosters hjälp att bygga upp sig själv på nytt och lär sig acceptera sin nya situation. 

3.7.2 Invigning 

Hjälten har vid invigningen passerat en tröskel i sin resa och ställs inför prövningar han aldrig mött 

förut i en för honom främmande värld (Midgård-Jorden). Här får han slåss mot sina inre monster, 

hans arrogans och egoism, och dessutom situationer som han aldrig förut har upplevt. Ett särskilt 25 

problem för honom i början är sociala regler. Detta ser vi exempel på när han kastar en kopp i 

golvet så att den går sönder för att han vill ha mer kaffe, vilket i Thors fall blir något nytt han måste 

lära sig med hjälp av Foster. Han måste lära sig att hantera den försvagade människokropp som han 

inte är van att vistas i och ställs inför ytterligare svårigheter han aldrig blivit utsatt för tidigare. Tre 
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av de stora uppgifterna han blir tvungen att möta är av olika natur.  

Den första är en kamp mot ett robot liknande monster sänt av Loki som han står försvarslöst mot.
99

 

Han har blivit medveten om sina brister och försöker inte bekämpa monstret utan istället försöker 

han rädda livet på de människor som riskerar att hamna mellan robotmonstret och Thors 

sammandrabbningar. Den andra uppgiften han ställs inför är att vinna kärleken hos Jane Foster 5 

vilket han lyckas med i slutet av filmen. Foster representerar hjältemytens drottninggudinna, när 

han lyckas vinna hennes kärlek symboliserar detta hans fullkomliga behärskning av livet. Detta ser 

vi prov på när Thor dör med sin strid mot roboten, men lyckas ta sig tillbaka efter att ha offrat sitt 

liv för Foster och de andra människorna. Foster representerar här livet då hon sitter jämte Thors 

döda kropp, Thor själv symboliserar mannen som känner och bemästrar livet och lyckas därför ta 10 

sig tillbaka genom att han kommit till en ny insikt och blir där med värdig enligt Odin, vilket leder 

till att Thor får tillbaka sina gudomliga krafter och Odins besvärjelse upphör. Här får vi se mytens 

universella syfte med att förmedla ett grundmönster eller en stereotyp för män och kvinnor. Den 

tredje delen är försoningen och handlar om att bli ett med fadern, Odin som både betecknas som 

fader till Thor och dessutom bär upp filmens balans av vrede, rättvisa, nåd och barmhärtighet. Detta 15 

visas på många vis men främst genom hans dömande av Thor. Thors bestraffning hjälper honom att 

komma till insikt om det ansvar som ligger till grund för en kung. Odin skickade bort Thor i 

inledningen för att han ska lära sig barmhärtighet, ödmjukhet och pliktkänsla vilket Thor gör. Thor 

återvänder sedan likt Campbells hjälte som sin egen fader, född på nytt ur sig själv. Enligt Campbell 

är krig och vredesutbrott okunnighetens nödlösningar vilka Thor visade sig nyttja i filmens tidigare 20 

skede men som efter pånyttfödelsen har ersatts av visdom och betänksamhet vilket visas när han 

inte längre vill utrota jättarna.    

I flertalet myter och berättelser får också hjälten upphöjning eller magiska krafter när han nått 

bortom okunnigheten. Detta märks tydligt i Thor där vår hjälte ligger för döden och plötsligt får 

tillbaka de gudomliga makter han en gång bar i form av Mjolnir och makten att styra vädret. I denna 25 

dödens stund har Thor uppnått en viss insikt om sig själv och världen han lever i. Campbell nämner 

specifikt ett exempel på hur, inom nordisk mytologi, de allra största hjältarna får färdas till Odens 

sal i Valhall där de får dricka och förtära så mycket kött och mjöd de klarar av. Detta är en vanlig 

gåva i en mängd olika myter och i filmen ser vi hur Thor får sin rättmätiga plats i Valhall vid Odins 

sida. Detta visas i en av de avslutande scenerna hur alla Asgårds hjältar sitter runt ett bord där de 30 

äter och dricker medan de talar om striderna som varit. 

                                                 
99

 ”The Destroyer”-Roboten som Loki skickar till Midgård. 



 

39 

3.7.3 Återkomst 

I monomytens tredje del har hjälten fullbordat sitt sökande och tar sig tillbaka till den värld han 

kommit från och för med sig en gåva som kommer innebära förnyelse av världen. Oftast är gåvan 

ett föremål men i filmen är det Thor själv som är gåvan, då han har fått större insikt om vad det 

innebär att vara kung och hur han ska använda sin nya kunskap. 5 

Mytens hjälte får efter sin seger ett övernaturligt skydd och stöd vilket också detta framgår tydligt i 

Thor. Thor får assistans av sina forna kamrater från Asgard och med Heimdalls hjälp förs han också 

tillbaka till sin värld där han kan avsluta sin resa. I likhet med Campbells mytteori är hjälpen utifrån 

en slags operation för att hämta hem hjälten igen. Detta sker vanligtvis när hjälten ställs för ett 

problem där han inte kan ta sig hem på egen hand. 10 

Återigen skall hjälten över en tröskel, denna tröskel symboliseras av de båda olika världarna där 

Thor kommer tillbaka från jorden till Asgard. Campbell beskriver med största vikt hur de olika 

världarna egentligen är en och samma, där den ena världen är en bortglömd dimension av världen 

som vi känner till. I filmen blir detta tydligt då gudarnas värld och vår värld båda är del av en större 

enighet, det vill säga universum. I början av filmen introduceras vi direkt, av Odin, till ett krig som 15 

skedde för länge sedan i vår värld mellan jättar, människor och gudar och som sedan efter det har 

fallit i glömska och in i legender och myter hos människorna. En ovanlig vinkling som uppstår i 

Thor är att hjältens ”vanliga” värld är det som vi uppfattar som den gudomliga och övernaturliga 

världen och vi bör egentligen se hans värld som den ”vanliga” i filmen. Filmen har helt enkelt bytt 

plats på hjältens riktning i resan men urtypen är fortfarande den samma. 20 

Campbell talar om en mästares förmåga att kunna förstå de olika världarna och röra sig mellan dem 

utan att låta den ena världen befläckas av den andra. Thor visar sig vara den som bemästrar 

kunskapen om de olika världarna tillsammans med Odin, vilket visas tydligt när Thor förstör bron 

Bifrost för att förhindra förintelsen av Jotunheim. Denna handling bär en viss symbolik med sig, där 

Thor visar sig ha den förmåga som krävs att inse vikten av att bevara Jotunheim och offra gudarnas 25 

bro mellan världarna för ett större syfte. 

3.7.4 Hjältens förvandling 

Skaparna av myter och legender har ofta lagt till attribut på hjälten för att ytterligare förstärka den 

övernaturlighet som kommer att utmärka hjälten under mytens gång. I filmens fall har vi också en 

skapare, nämligen regissören Kenneth Branagh, som har arbetat för att skapa en hjälte som tydligt 30 

utmärker sig. Några exempel är hur hela Asgård i en tidig scen hyllar Thor när han ska fastställas 
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som arvinge och det sätt Branagh också rollsatt Thor som vi redan sett i tidigare kapitel. 

Campbell menar att man kan se hjälten på två olika sätt. Det första som någon man ska följa och 

imitera, en typ av mästare eller lärare, medan i det andra synsättet står hjälten mer som en symbol 

som ska begrundas och inte efterliknas eller imiteras. Thor visar stora brister i sin personlighet 

under filmen och ska kanske därför inte ses som någon mästare som ska efterliknas utan istället bör 5 

man kanske se honom mer som en symbol för den förbättringsmöjlighet som alla människor 

besitter.  

Det finns ett flertal olika roller och karaktärer som hjälten kan ta i myterna enligt Campbell men det 

finns inte utrymme för alla dessa i filmen. Som exempel kan nämnas ”Barndomen” som inte är 

något vi får ta stor del av i filmen. Men det följer andra roller som vi tittar lite närmare på. 10 

Hjälten som krigare är en roll där hjälten utgår från sin egen världs mittpunkt, d.v.s. därifrån han 

härstammar. Det kan vara till exempel ett hus, ett land eller en planet, som visar ursprunget av 

hjälten. I detta fall är det planeten Asgård som Thor kommer ifrån, vilket blir hans mittpunkt i 

världen. Denna värld får vi lära känna som Yggdrassil, som utöver Asgård består av andra delar 

som Midgård och Jotunheim. 15 

Enligt Campbell kommer den mytologiska hjälten från det okända med kunskap som kan störta 

tyrannen från dess maktposition, och dessutom kan åstadkomma förnyelse till samhället. Detta ser 

vi i filmen när Thor återvänder från Midgård och avslöjar sin brors lögner och dennes försök till att 

döda Thor. Thor står också för den förändrande symboliken i filmen i och med att han återuppstår 

och vill återskapa freden mellan jättarna och asarna medan Loki vill fortsätta det gamla krig som 20 

pågick för länge sedan genom att förgöra jättarna och deras hemvärld. 

Hjälten och kvinnan är ytterligare en roll där kvinnan bär på en mycket djup symbolik. Hennes 

uppgift är att komplettera hjälten och vara hans andra hälft. Detta ser vi i filmen där Jane Fosters 

mänsklighet och eftertänksamhet kompletterar det övermod och den dumdristighet som Thor bär på. 

Vi möter inte Janes riktiga föräldrar men hon har en fadersgestalt i Selvig som försöker hindra Thor 25 

från att umgås med Jane då han ser Thors inverkan på hennes liv som farlig. Selvig blir då ett hinder 

som Thor måste överkomma för att kunna få sin kärlek, och detta gör han i en bar där de båda 

dricker och samtalar.
 100 

Jane Foster är också den karaktär som hjälper till att lyfta fram filmens 

kosmologiska världsbild i scenen där Thor målar upp himlakropparna med hjälp av trädet Yggdrasil 

som en metaforisk bild. Trädet han ritar liknar satellitbilder med olika stjärnor och himlakroppar. 30 

Med denna bild kopplar han samman den vetenskapliga bilden av hur universum ser ut idag med ett 
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mytologiskt och metaforiskt begrepp. Axelson menar att det är just filmers uppgift att skapa en 

helhetsbild av hur världen är uppbyggd.
101

 

Campbell tar också upp hur hjälten framställs som världsfrälsare, här finns det en tydlig koppling 

till Thors framställning där han framstår som auktoritär och hålls högre än lagar, normer och andra 

befallningar. Detta ges bland annat uttryck i scenen där Thor kommer tillbaka till Asgård med en 5 

nyfunnen respekt och auktoritet där han stoppar Loki från att förstöra Jotunheim och offrar 

dessutom möjligheten till att träffa Foster igen. 

Hjältens bortgång eller död är den sista rollen som hjälten innehar. För att hjälten ska kunna vara en 

hjälte kan han inte visa rädsla för döden och allt vad det innebär. Thor dör en bit in i filmen men 

vaknar åter till liv. Det som dock kan symbolisera Thors bortgång är när han lämnar jorden för att 10 

aldrig återvända. I Asgård förstör han Bifrost (enda sättet att återvända till Midgård) fullt medveten 

om att han skiljs från kvinnan han älskar. Han är i praktisk mening nu död för människorna på 

jorden. 

Hjälten har också en roll som pedagogiskt redskap för att lära människor hur de ska vara och föra 

sig i samhället och livet. Detta är också något som MacLeod påpekar är en hjältes uppgift, nämligen 15 

att vara en symbol att efterlikna eller dyrka.
102

 

4 Diskussion 

Filmen följer i hög grad den universella hjältestruktur som Joseph Campbell arbetat fram ur sina 

kulturella, religiösa och psykologiska arbetsinfluenser kring människors drömmar och myter. 

Campbell själv påstår att alla de tre delar (avfärd, invigning och återkomst) av hjältens resa 20 

representeras i minst ett steg och vi ser tydligt att Thor följer denna resa i flertalet av stegen.  Det 

finns en tydlig avfärd där Thor tvingas ut i en ny värld samt att det finns en tydlig teori-enlig härold 

i Loki. Precis som i de exempel vi har använt får Thor assistans och vägledning av de goda makter 

som finns. Thor rör sig tydligt över en tröskel vilket innebär en kamp mot både sina inre men också 

yttre monster. Filmen har en tydlig kvinnlig huvudroll som stämmer väl överens med båda de 25 

kvinnliga rollerna (drottninggudinnan och jungfrun) som teorin tar upp, hon kompletterar här Thor i 

flera olika områden. Filmens sista scener fokuserar mycket på försoningen med fadern och det är 

centralt för att filmens story ska vävas ihop. I slutskedet av filmen får Thor tillbaka sina krafter och 

återbördas till sin hemvärld vilket visar att han har förtjänat sin upphöjda plats, precis enligt 
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Campbells upphöjelse. Thors återkomst innebar att han återvände med en gåva av förnyad kunskap 

och visdom som världen kan nyttja till att förbättra sig. Thors återkomst problematiserades men han 

fick hjälp av sina vänner och Heimdall till att finna vägen tillbaka. Campbell talar om hur de världar 

som hjälten färdas mellan egentligen är desamma och detta får vi också i filmen se när det är tydligt 

att Asgard och Midgard ligger i samma universum. De olika hjälteroller som Campbell 5 

tillhandahåller anser vi stämmer överens med de olika roller som Thor tar under filmens gång. 

Faktumet att teorin inledningsvis syftade på olika kulturella myter från olika delar av världen främst 

från de mest antika källor som fanns att tillgå och att vi nu har applicerat teorin på en nutida film 

baserad delvis på 60-talets serietidningskultur men också på fornnordisk religion stammande från 

det första årtusendet och funnit att den stämmer överens i allra högsta grad är inte bara intressant 10 

och spännande men också stärkande för den ursprungliga teorin. Att vi finner likheter mellan Thor 

och en mängd andra filmer under arbetets gång stärker också ytterligare möjligheten att även dessa 

filmer följer en liknande struktur. Detta ser vi som en indikation på att de moderna filmer som visas 

idag, även de kan följ Campbells teori om monomyten och vi anser att hans teori är välgrundad och 

tidlös. Thor framkommer som en symbol, vilken man kan sträva att efterlikna och filmen sprider 15 

denna möjlighet till publiken. Att Campbells monomyt stämmer väl överens med just denna film 

kan dock vara ett sammanträffande. Eftersom Campbells arbete i första grad har rört sig kring 

religiösa och kulturella myter och att filmen i grunden baseras på en gammal nordisk mytologi, går 

det inte att utesluta att det är genom detta och inte filmskapandet i sig som likheterna uppkommit. 

Tittar vi enbart på den filmen som arbetet gäller finns det tydliga likheter, men vi vill poängtera 20 

vikten av att större undersökningar behöver göras med ett bredare urval av filmer för att kunna göra 

en bättre generalisering kring huruvida Campbells teorier stämmer överens med moderna filmer i 

stort. 

Den protestantiskt uppfostrade Branagh som regisserat filmen har med stor sannolikhet färgat av sig 

på filmen, precis som vilken regissör som helst. Enligt Monserrates artikel kan vi tänka oss att detta 25 

har en stor vikt för att betrakta filmen som Branagh själv har tänkt sig. Hans nära koppling till 

protestantism och kristendom bär med sig kulturella yttringar och idéer för vad som kommit att 

forma filmen och dess olika karaktärer. Han skapar i filmen en bild av en biblisk och framförallt 

kristen Gud trots att historien bygger på en nordisk mytologi. Vi får ett flertal indikationer på den 

kristna kopplingen som finns i filmen, däribland böckerna i biblioteksvagnen och den stjärn-skylt 30 

som skapar en stjärna över filmens huvudscener. Filmen arbetar här med två av Blizeks fyra sätt på 

hur man kan avbilda Gud i en film. Först och främst har vi ett övernaturligt substitut för Gud i form 

av tre mäktiga asar (Thor, Odin och Heimdall). Eftersom också Odin, Thor och Heimdall alla 
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refereras till som gudar av den mänskliga världen bär de också på den fjärde typen av 

gudavbildning på film, nämligen att visa Guden direkt på film. Odin själv kan ses som den 

allsmäktige fadern då det är han som styr och ställer i Asgård och visar sig även vara den dömande 

och barmhärtige kungen/guden i det att han har en bestämmande roll över Asgård (och till viss del 

även i andra världar). Vi ser samma mönster i de filmer och serier som vi har sett i övrigt som 5 

publik men när det kommer till begrepp som ”Kristus-karaktärer” eller ”Moses-attribut” tror vi inte 

att det sträcker sig enbart till biblisk kontext utan att det är mallar som finns gällande i större 

utsträckning än så, nämligen till en mer universell kontext. Inte helt olikt det sätt som Campbell 

bygger upp sin monomyt, tror vi att alla berättelser (i olika hög grad) bygger på liknande bas-

strukturer. Agenterna i filmen som representeras främst av Agent Coulson finns där av en specifik 10 

anledning tror vi. Med dagens samhälle av ökade säkerhetsprocedurer (efter händelser som 9/11) för 

att skydda befolkningen är det inte svårt att se rädslan för att statliga organisationer ska kunna 

komma och beslagta precis vad det vill som de gör i Thor när de tar Fosters arbetsmaterial och olika 

forskningsresultat utan att någon har rätt att stoppa dem. 

Det går inte, enligt vår tolkning av filmen, förneka att det finns starka religiösa, kulturella och 15 

filosofiska kopplingar i filmen som styr den framåt. Mycket av detta stämmer klart överens med 

Campbells teorier medan andra delar kräver en djupare analys och fundering för att se. 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 



 

44 

Källförteckning 

 

Litteratur 

 

Blizek, William.L. (2009) The Continuum Companion to Religion and Film. London. Continuum 5 

International Publishing. 

 

Calvet, Louis-Jean (1990/1994) Roland Barthes-En biografi. Stockholm. Brutus Östlings 

Bokförlag. [Ursprunglig titel: Roland Barthes]. 

 10 

Campbell, Joseph. (1949/2011) Hjälten med tusen ansikten. Stockholm. Arkad. [Ursprunglig titel: 

The Hero With a Thousand Faces]. 

 

Culler, Jonathan.D. (1975) Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of 

Literature. London. Routledge 15 

 

Diawara, Manthia. (2004). Black spectatorship: Problems of identification and resistance. I: 

L.Braudy & M.Cohen (red:er) Film Theory and Criticism (s. 892-900). New York, Oxford: Oxford 

University Press 

 20 

Lindgren, Simon. (2009) Populärkultur: Teorier, metoder och analyser. Andra upplagan. Egypten. 

Liber 

 

MacLeod, Christine. (2009-07-30). The invention of heroes. Nature, vol. 460, s.572-573 

 25 

Malone, Peter. (1997) Jesus on Our Screens. I: J.R.May (red.), The New Image of Religious Film (s. 

57-71). Wisconsin: Rowman & Littlefield. 

 

Monserrate, Carey. (2004). The passion of cinema: religion, film and visual effects. Cross Currents, 

vol.54, nr 1, s. 4-7. 30 

 

Montevecchio, Caesar.A (2012). Framing Salvation: Biblical Apocalyptic, Cinematic Dystopia, and 



 

45 

Contextualizing the Narrative of Salvation. Journal of Religion and Film, vol.16, nr 2, artikel 7. 

 

Plate, Brent.S. (2008) Religion and film: Cinema and the re-creation of the world. London. 

Wallflower Press 

 5 

Sjö, Sofia. (2007) Spelar kön någon roll när man räddar världen?: Kvinnor, kvinnlighet och 

messiasmyter i SF-film. Diss., Åbo Akademis Förlag. 

 

Watkins, Gregory.J. (red.). 2008. Teaching Religion and Film. New York: Oxford University Press. 

 10 

Winther Jorgensen, Marianne. 2000. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur. 

 

von Wright, Heidi (2010-04-23) Filmforskning kring tro och mening. Meddelanden från Åbo 

Akademi, nr 7. 

 15 

Wright, Melanie.J. (2007) Religion and Film : An Introduction. London. I.B.Tauris. 

 

Självbiografi 

Lee, Stan. 2002. Excelsior! : The Amazing Life Of Stan Lee. New York. Touchstone. 

 20 

Film 

Thor (2011)  Regisserad av Kenneth Branagh. USA: Paramount Pictures. 

 

Franchise 

Captain America: The First Avenger (2011) Regisserad av Joe Johnston. USA: Paramount Pictures. 25 

Iron Man (2008) Regisserad av Jon Favreau. USA: Paramount Pictures. 

The Avengers (2012) Regisserad av Joss Whedon. USA: Marvel Studios. 

 

Genre 

Batman: The Dark Knight (2008) Regisserad av Christopher Nolan. USA: Warner Bros.Pictures. 30 

Judge Dredd (1995) Regisserad av Danny Cannon. USA: Hollywood Pictures 

Matrix (1999) Regisserad av Andy & Lana Wachowski. USA: Warner Bros.Pictures 



 

46 

Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977) Regisserad av George Lucas. USA: Lucasfilm. 

Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) Regisserad av Irvin Kershner. USA: 

Lucasfilm 

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) Regisserad av Peter Jackson. Nya 

Zeeland, USA: New Line Cinema, Wingnut Films. 5 

 

Övrigt 

Almighty Thor (2011) Regisserad av Christopher Ray. USA: Global Asylum. 

Bruce Almighty (2003) Regisserad av Tom Shadyac. USA: Spyglass Entertainment. 

Det Sjunde Inseglet (1957) Regisserad av Ingmar Bergman. Sverige: Svensk Filmindustri. 10 

Erik the Viking (1989) Regisserad av Terry Jones. UK: KB Erik the Viking, Prominent features, 

Svensk Filmindustri. 

La vita è bella (1997) Regisserad av Roberto Benigni. Italy: Cecchi Gori Group Tiger 

Cinematografica. 

Mamma Mia! (2008) Regisserad av Phyllidia Lloyd. USA, UK: Universal Pictures 15 

Meet Joe Black (1998) Regisserad av Martin Brest. USA: Universal Pictures. 

The 13
th

 Warrior (1999) Regisserad av John McTiernan. USA: Touchstone Pictures. 

The Truman Show (1998) Regisserad av Peter Weir. USA: Paramount Pictures. 

Valhalla Rising (2009) Nicolas Winding Refn. DK, UK: BBC Films 

 20 

TV-Serier 

 

Entourage (2004-2011)skapad av Doug Ellin. USA: HBO 

Sinbad (2012-) UK: Impossible Pictures 

True Blood (2008-) skapad av Alan Ball. USA: Your Face Goes Here Entertainment 25 

 

Skönlitterära böcker i filmen 

David The King av Gladys Schmitt 

The King's Trousers av Robert Krauss och Fred Gwynn 

The Giant-Slayer av Iain Lawrence 30 

The Royal Nap av Charles C.Black och James Stevenson 

Professor Diggins Dragons av Felice Holman 

A Spot of Bother av Mark Haddon 



 

47 

Bonita Faye av Margaret Moseley 

The Long Christmas av Ruth Sawyer 

She Said Yes av Cassie Bernall 

 

Webbsidor 5 

 

Encyclopedia Britannica. Hemsida.Tillgänglig: 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/54319/Roland-Barthes (2012-12-19) 

 

Collider. Hemsida.Tillgänglig: http://collider.com/kenneth-branagh-kevin-feige-interview-10 

thor/88473/ (2012-11-30) 

 

Comicbookresources. Hemsida. Tillgänglig: 

http://forums.comicbookresources.com/showthread.php?381428-Hulk-or-Thor-(Strongest) (2012-

12-19) 15 

 

Glamour. Hemsida. Tillgänglig: http://www.glamourmagazine.co.uk/celebrity/celebrity-

galleries/2011/06/sexiest-hottest-men-2011#!image-number=69 (2012-12-10) 

 

Grand Valley State University. Hemsida. Tillgänglig: http://faculty.gvsu.edu/websterm/ways.htm    20 

(2013-01-07) 

 

IDG. Hemsida. Tillgänglig: http://www.idg.se/2.1085/1.89097 (2012-12-16) 

 

IMDB. Hemsida. Tillgänglig: http://www.imdb.com/name/nm0000110/ (2013-01-11) 25 

 

JCF-Joseph Campbell Foundation. Hemsida. Tillgänglig: 

http://www.jcf.org/new/index.php?categoryid=11 (2012-12-19) 

 

Marvel. Hemsida. Tillgänglig: http://marvel.com/universe/Main_Page?nav=1 (2012-12-19) 30 

 

 

MPAA-Motion Picture Association of America. Hemsida. Tillgänglig: 



 

48 

http://www.mpaa.org/Resources/5bec4ac9-a95e-443b-987b-bff6fb5455a9.pdf (2012-12-17) 

 

People. Hemsida. Tillgänglig: 

http://www.people.com/people/package/gallery/0,,20315920_20647261,00.html#21241291 (2012-

12-17) 5 

 

Religionsscociologi. Tomas Axelson, Lektor i religionsvetenskap. Hemsida. Tillgänglig: 

http://www.religionssociologi.se/reflektioner/religion-och-medier/film,-samh%C3%A4llets-

v%C3%A4rdegrund-och-sj%C3%A4lvreflexivitet-6484295 (2013-01-14) 

 10 

SFI-Svenska Filminstitutet. Hemsida. Tillgänglig: 

http://www.sfi.se/Documents/Omvärldsanalys%20och%20uppföljning/Filmåret%20i%20siffror/Fil

måret%20i%20siffror%202011.pdf (2012-12-12) 

 

Sociologiska Institutionen, Umeå Universitet. Hemsida. Tillgänglig: http://www.soc.umu.se/om-15 

institutionen/personal/simon-lindgren/ (2012-12-17) 

 

Squarespace. Hemsida. Tillgänglig: http://melaniewright.squarespace.com/melanies-publications/ 

(2012-12-17) 

 20 

Superherohype. Hemsida. Tillgänglig: http://www.superherohype.com/news/articles/163651-thor-

movie-panel-announced-for-kapow-comic-con (2012-12-17) 

 

UNO. Hemsida. Tillgänglig: http://www.unomaha.edu/jrf/AuthorBiosPhotos/BlizeBio.html  (2012-

12-17) 25 

 

Wikipedia-Marvel Comics. Hemsida. Tillgänglig: http://sv.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics 

(2012-12-17) 

 

 30 

Titelbild: 

Hemsida. Tillgänglig: http://www.flickr.com/photos/  (2014-01-16) 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Marcus Mattsson.
Lärarprogrammet med inriktning
Matematik och Religionsvetenskap.

Peter Widriksson.
Lärarprogrammet med inriktning
Engelska och Religionsvetenskap.


