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Abstrakt 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur genus representeras i HBO`s tv-serie  

True Blood och hur denna porträttering står i kontrast till normer i samhället. Viss fokus 

ligger även på relationen mellan genus och etnicitet. 

Vampyrerna i populärkulturen har genomgått en stor förändring under de senaste seklerna 

vilket diskuteras genom tidigare forskning av Anna Höglund och Katarina Harrisson 

Lindbergh. Detta hjälper till att ge en bakgrundsbild av de fiktiva varelser som står i centrum 

för seriens handling. 

Connells teorier om genus används för att definiera genus och fastställa samhällets bild av hur 

en man och en kvinna ska vara. Detta kompletteras med Fiskes forskning om hur mening 

skapas samt hur tv-industrin framställer kön och etnicitet.  

Baserat på ett antal avsnitt från seriens första säsong identifieras ett antal huvudkaraktärer, två 

män och två kvinnor, som sedan studeras noggrannare under utvalda scener där de samspelar 

med varandra. 
 

Analysen sker genom en semiotisk analys, med hjälp av Roland Barthes begrepp om 

denotation och konnotation, för att identifiera vilka egenskaper som utmärker männen och 

kvinnorna i serien. Dessa egenskaper ställs sedan emot det teoretiska ramverket för att 

fastställa hur väl seriens genusmönster överensstämde med verkligheten. 

Ett antal gemensamma teman identifierades och analysen visar att det finns samband mellan 

den teoretiska ramen och resultaten funna i serien. Även om inte alla egenskaper från teorin 

gick att finna fanns ändå en tydlig uppdelning i hur genus porträtterades som överensstämde. 

Kvinnorna framställs som känslosamma, emotionellt splittrade och beroende av mannen. 

Mannen blir istället kvinnans beskyddare som är aggressiv när situationen kräver det. Det 

fanns även spår av gränsöverskridande i vissa karaktärer då manliga och kvinnliga egenskaper 

blandades i skapandet av deras identitet. Detta leder till slutsatsen att de finns ett mönster för 

hur genus porträtteras som reflekteras både i samhället och i serien. Även etniciteten visade 

sig spela en viktig roll i karaktärernas framställning då den bidrog till att skapa avvikelse och 

debatt. Serien bidrar vidare i skapandet av en intressant diskussion om samhällets förmåga att 

acceptera nya medlemmar och hur förhållanden över gränserna för etnicitet hanteras. 
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1. Inledning 

1.1 Inledning 

Människan har alltid varit intresserad av en värld bortom sin egen, en blandning av 

fascination och ängslan för något man inte känner till. Berättelser om vandöda väsen såsom 

vampyrer har länge varit en del av vår kultur och har överlevt ända in i nutiden. (Harrisson 

Lindbergh 2011:7-8) Vampyrer är rovdjur. De är fiktiva sagoväsen som lever på blod från 

andra levande varelser och har i myter och berättelser dödat för att få det. Det har aldrig varit 

någon hemlighet att vampyrer ser människor som ett byte, men under senare år har denna 

framställning förändrats. Personligheten hos vampyren har utvecklats och de önskar i större 

utsträckning vara en del av samhället utan att suga blod från sina grannar. Ett exempel på 

detta är Stephanie Meyers Twilight-böcker och den amerikanska tv-serien True Blood, 

baserad på bokserien ”The Southern Vampire Mysteries” av Charlaine Harris. (Harrisson 

Lindbergh 2011: 9-10) Serien började sändas av tv-kanalen HBO under 2008 och har sedan 

dess lockat en enorm publik säsong efter säsong. Även de svenska tittarna föll handlöst för 

serien, inte minst när svenske Alexander Skarsgård tog hem rollen som vampyrsheriffen Eric. 

(IMDB 2013) 

 

Forskning visar att 2000-talets vampyrer skiljer sig avsevärt från sina historiska föregångare. 

Istället för rasande, blodtörstiga monster är de vackra, sexuella övermänniskor. De vill 

omfamna sin mänskliga sida, förtrycka sitt begär efter blod och leva i samförstånd med 

människor. Eller i alla fall vissa utav dem. De finns fortfarande vampyrer som ser människor 

som byten, ämnade att vara underordnade. En splittring har uppkommit i vampyrleden, på 

samma sätt som det kan uppstå mellan människor, och just nu arbetar både film, tv och 

litteratur med att bearbeta hur olika de två grupperna egentligen är. (Harrisson Lindbergh 

2011: 207) 

 

I denna uppsats kommer karaktärer från tv-serien True Blood att undersökas för att se hur de 

agerar och samspelar i en värld där man inte längre behöver vara levande för att leva. 

 

”Vampires often turn on those who trust them you know. We don't have human values like 

you. 

Well, humans turn on those who trust them too” 

                                                   (True Blood; Säsong 1, Avsnitt 1; 00:24:30) 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka gestaltningen av manlighet och kvinnlighet i den 

amerikanska serien True Blood, för att sedan diskutera och problematisera gestaltningen i 

jämförelse med samhälleliga normer. Jag vill även diskutera framställningen av genus i 

relation till etnicitet. Den mediala framställningen av etnicitet och genus bidrar till 

produktionen och reproduktionen av maktförhållanden och påverkas av samhällets normer 

och praktiker.  

Mina frågeställningar är följande;  

- Hur framställs genus i serien? 

- Hur kan representationen av genus förstås mot bakgrund av samhälleliga 

förhållanden?  

- Vilken relation finns mellan representationen av genus och etnicitet i serien? 

 

1.3 Material och avgränsningar 

Materialet för undersökningen består av tre avsnitt från tv-serien True Bloods första säsong. 

Dessa avsnitt kommer att vara de första tre från den första säsongen då karaktärerna bör vara 

mer framträdande och ”övertydliga” för att vara minnesvärda och locka fler tittare. Avsnitten 

kommer inte att analyseras i sin helhet, utan endast i form av ett antal scener där de utvalda 

karaktärerna samspelar med varandra. 

De valda avsnitten är; 

Säsong 1 

Avsnitt 1: Strange Love (”Underlig kärlek”) 

Avsnitt 2: The First Taste (”Den första smaken”) 

Avsnitt 3: Mine (”Min”) 

Karaktärerna som inkluderas är Sookie Stackhouse, Bill Compton, Tara Thornton och Sam 

Merlotte. Eftersom de är seriens huvudkaraktärer ges de mest utrymme och bör vara de 

starkaste representanterna av seriens ideal. Studien tar endast ställning till ett begränsat antal 

karaktärer och inflytande eller påverkan från seriens övriga besättning kommer inte att tas i 
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beaktande. Fokus kommer att ligga på de utvalda fyra och deras samspel med varandra. 

Karaktärernas utseende kommer att beröras kort med koppling till deras kön och etnicitet, 

utan fördjupning i symbolisering av färger, kameravinklar och posering. 

Den semiotiska analysen kommer att fokusera på egenskaper och karaktärsdrag med grund i 

genus- och representationsteori. Även etnicitet kommer att beröras men endast med koppling 

till genus och representation. 

 

1.4 Bakgrund och tidigare forskning 

1.4.1 True Blood 

Serien utspelar sig i den fiktiva staden Bon Tempes, Louisiana, USA, i en värld där vampyrer 

lever sida vid sida med människor. Detta efter att en japansk forskargrupp lyckats framställa 

ett syntetiskt blodalternativ som säljs under varumärket "Tru Blood". Vampyrer behöver 

därför inte längre leva gömda och överleva på mänskligt blod. De har ”kommit ut ur kistan” 

och förklarat att de vill leva i samförstånd med människor. Trots detta ser många människor 

vampyrerna som ett hot och är skeptiska till deras anpassning till samhället. Seriens 

huvudperson är den telepatiska servitrisen Sookie som förälskar sig i vampyren Bill. (IMDB, 

2013) 

Säsong 1 har två huvudintriger. Den första är jakten på en mördare i staden, som mördar 

kvinnor som haft kopplingar till Sookies bror, Jason, men också till vampyrer. Den andra är 

den begynnande relationen mellan Sookie och Bill och deras försök att ta del av varandras 

världar. (IMDB, 2013) Serien är skapad av Alan Ball och baserad på novellserien ”The 

Southern Vampire Mysteries” av Charlaine Harris. Första säsongen hade premiär på den 

amerikanska kanalen HBO den 7 september 2008. (IMDB, 2013) 

 

1.4.2 Vampyrens historia 

Vart det hela började 

Den ursprungliga definitionen av en vampyr är en övernaturlig gengångare som på natten 

suger blod från människor. (Nationalencyklopedin 2012) Detta skiljer sig en del från den 

vampyr vi nu ser i populärkulturen. Katarina Harrisson Lindbergh hävdar att den nutida 
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vampyren är retuscherad, skapad som en blek och blodtörstig övermänniska med evigt liv. 

Den ursprungliga vampyren var mer lik det vi idag kallar en zombie. Historier om dessa 

hemsökande gengångare som reser sig ur graven kom från alla världens hörn, från antika 

Grekland till Indien. Dessa historier handlade ofta om personer som p.g.a. en våldsam död 

och eller olycklig kärlek blev vampyrer. (Harrisson Lindbergh 2011; 9-10) 

 

Skapandet av den nutida vampyren tog sin början under 1800-talets när skräckromantiken tog 

form. Döden med alla dess kopplingar inspirerade skrivandet och började som poesi i form av 

tragiska kärlekshistorier där vampyren driver sitt offer i fördärvet. (Harrisson Lindbergh 

2011; 143-145) En av de mest kända poeterna vid denna tid var lord George Byron. Han skrev 

flera dikter om vampyrer, men kom sedan att forma vampyrens karaktär på ett oväntat sätt. 

Efter att ha blivit ovän med sin kamrat John Polidori, bestämde sig denne för att ta ut sin 

frustration över Byron i litteraturform. Han skrev en vampyrnovell där han lät Byron stå 

modell för vampyren, lord Ruthven, en adlig översittare med mörkt hår, blekt ansikte och en 

oemotståndlig aptit på det motsatta könet. Detta ses som den officiella födseln av den 

moderna vampyren och karaktären återanvändes av många författare. (Harrisson Lindbergh 

2011; 146-149) 

Höglund menar att Polidoris ”The Vampire” (1819) lade grunden för att göra vampyren till en 

samhällsmedlem, inte bara ett fiktivt monster. Då det blev känt att det var lord Byron som 

agerat inspiration till karaktären Ruthven så gavs de kommande vampyrporträtten fler drag 

som liknade honom. Byron var för sin tid en outsider, accepterad av samhället men betraktad 

som annorlunda. Det gjorde att karaktären blev mer komplex, inte längre en samvetslös 

blodsugare, de fick en mänsklig del som ifrågasatte sitt öde och plågades av sitt beroende. 

(Höglund 2011; 94-97) 

Den moderna vampyren tar form 

En av de mest kända vampyrförfattarna är Bram Stoker med romanen ”Dracula” (1897). 

Stokers vampyr är greve och bor på ett slott i Transsylvanien. Han suger blod från halsen på 

unga kvinnor under natten och dödas tillslut med en dolk genom hjärtat. (Harrisson Lindbergh 

2011; 165-167) Hans föda består av blod och rått människokött, gärna serverat direkt från 

döda kroppar. (Höglund 2011; 238-239) 
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Harrisson Lindbergh anser att Ann Rice bär huvudansvaret för skapandet av de vampyrer vi 

ser i dagens populärkultur. Hon vidareutvecklade den Byron- och Draculainspirerade 

versionen till en mer socialt anpassad figur. I sin bokserie ”The Vampire Chronicles” (1976), 

som bl.a. innehåller ”En vampyrs bekännelser”, möter vi vackra förfinade vampyrer med 

övermänskliga förmågor som lever i lyx. Hon presenterar vampyrer med olika syn på sig 

själva, vilket influerade filmens kommande porträtt. (Harrisson Lundbergh 2011; 198-199) 

En annan tendens i vampyrfilmer är att skildra vampyrerna som missbrukare. Deras blodtörst 

är ett behov de inte kan fly från. Ett bra exempel på detta är filmen ”The Lost Boys” (1987) 

som berättar historien om en pojke som dras in i ett gäng som visar sig vara vampyrer. 

Filmens titel för tankarna till ungdomar som hamnat snett i livet och gänget håller till i en 

stereotyp ”knarkarkvart” i form av ett övergivet hotell. De dricker från olika flaskor och visar 

kraftiga personlighetsförändringar samt ett okontrollerat sug efter blod vilket ger associationer 

till droger, alkohol och missbruk. (Harrisson Lindbergh 2011; 241) 

Vampyren blir en medmänniska 

Nyligen har Stephanie Meyers ”Twilight”-böcker, som berättar historien om Bella som blir 

kär i vampyren Edward, lockat de yngre generationerna till vampyrer. Vampyrerna är skapade 

som vackra varelser, de är starkare och snabbare än människor med bättre syn och hörsel. 

Meyer skildrar även hon en konflikt inom vampyrsamhället som grundar sig i inställningen 

till människor och huruvida det är rätt att föda på människoblod eller om de ska förtrycka sitt 

behov och nöja sig med blod från djur. (Harrisson Lindberg 2011; 204-206) 

Anna Höglund kallar denna splittring i vampyrleden för humanvampyrism, vilket finns i verk 

av Ann Rice, Charlaine Harris och Stephanie Meyer. Humanvampyrerna har utvecklat 

samveten och vill smälta in i människornas värld utan att dricka människoblod. Motsatsen 

finns i de råa, våldsamma monstervampyrerna som vill jaga människor för föda och nöje. 

(Harrisson Lindbergh 2011; 207) Monstervampyren har förlorat alla goda egenskaper och är 

mördare utan samvete. I berättelser framställs denna karaktär som ond och rovdjursliknande. 

Humanvampyren är annorlunda och väljer att bekämpa sin onda sida. I t.ex. Twilight och 

True Blood spelar de manliga humanvampyrerna den åtråvärda rollen och påminner om 

stereotypen ”bad boy”. (Höglund 2011; 337-339) 
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Kvinnans roll 

Höglund påpekar att det finns en hel del gemensamma drag för de mänskliga kvinnorna som 

står i centrum i flera moderna vampyrberättelser. Den kvinnliga huvudrollen tyngs av problem 

och personliga tragedier har lämnat henne vilsen i livet. I samhället ses hon som annorlunda 

och har svårt att passa in i den sociala gemenskapen. Ofta visar det sig att hon besitter någon 

unik förmåga, ämnad att skydda henne. Hennes tillvaro förändras drastiskt när hon möter 

vampyren. De blir förälskade och berättelserna skildrar ofta svårigheterna med att som 

människa älska en vampyr. (Höglund 2011: 427-428, 436) 

 

Konklusion 

Det vi kan fastställa är att vampyren över tid blivit mer mänsklig. Istället för ett rasande 

monster är det en civiliserad människovarelse. De klassiska dragen från vampyren finns kvar 

såsom den bleka hyn och blodtörsten, men de är mer dolda. Från början var vampyren en 

gengångare som reste sig ur graven för att hemsöka de levande. Med den Byron-inspirerade 

vampyren släpptes den in i samhället som en kamouflerad, manipulativ ädling. Jakten på ett 

byte kretsade runt unga kvinnor som förfördes och tömdes på blod. När berättelsen vändes 

och vampyrerna fick berätta sina egna historier utvecklades deras personligheter och gav 

utrymme till ett känsloliv. Fortfarande ett monster, men medveten och kapabel att se 

människor som mer än byten. Blodtörsten kom att kopplas mer till missbruk än 

rovdjursinstinkter och skapade en ny sida av vampyren. Detta skapade också den splittring 

inom vampyrleden som många av vampyrberättelserna under 2000-talet visar. Där finns även 

vampyrer som upplever kärlek och inleder förhållanden med människor.  

Fiktionen domineras av manliga vampyrer. Även om kvinnliga vampyrer finns närvarande så 

är de inte lika framträdande och har andra roller än de manliga. Den moderna vampyren är en 

erotiskt laddad varelse och deras begär liknas med en förtryckt lust. En mänskligare 

framställning av vampyren och dess utökade roll som medlemmar i samhället tyder på en 

ökad acceptans för det som är annorlunda. Den splittring inom vampyrleden som visas 

berättar dock att rovdjursinstinkterna fortfarande finns kvar hos vissa och att vampyrer ändå 

kan utgöra en fara för människor.  
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2. Teoretisk ram 

2.1 Introduktion 

Den teoreriska ramen består av två delar, genus och teorier om medial representation. Kapitlet 

om genus diskuterar grunderna i genusteorin samt hur det påverkar samhälleliga relationer 

mellan män och kvinnor.  

Kapitlet om representation ämnar diskutera hur kön porträtteras i medierna, med fokus på tv. 

Grunden i hur representation är uppbyggt presenteras och övergår sedan i teorier för hur och 

varför kön framställs som det gör. Även begreppet etnicitet diskuteras med koppling till 

genus, som en del i processen för att skapa en trovärdig karaktär. 

2.2 Genus 

Raewyn Connell beskriver genus som en nyckeldimension i vårt liv, våra relationer och vår 

kultur. Genus är en arena där vi ställs inför frågor rörande rättvisa och identitet. Inom 

genusforskningen bearbetas och utreds fördomar, myter och även rena lögner rörande 

skillnader mellan män och kvinnor. Föreställningen att män är mer våldsbenägna än kvinnor, 

att kvinnor är mer omvårdande, och framför allt, föreställningen att dessa genusmönster aldrig 

kommer att förändras. Enligt Connell, är allt detta fel. (Connell 2009: 9) De sociala och 

kulturella mönstren för manligt och kvinnligt sitter så djupt i oss att de verkar vara naturliga, 

men så är det inte. Mönstren varierar mellan länder och kulturer, t.ex. i vissa muslimska 

länder är det en manlig sed att ha lång klänning. Mönstren har även förändrats över tid, vilket 

vi kan se då det under tidigare århundraden varit manligt att ha långt hår och högklackade 

skor. (Josefson 2005: 9) 

 

Begreppet genus myntades under 1970-talet och med utgångspunkt i en förmodad biologisk 

uppdelning mellan hanar och honor definierar genus den sociala eller psykologiska skillnaden 

som förstärker, orsakar eller motsvarar den uppdelningen. (Connell 2009: 23) Genus är inte 

ett uttryck för biologi eller en fast dikotomi, utan handlar framför allt om de sociala relationer 

inom vilka individer agerar och det isärhållande som skapats. (Connell 2009: 24) Helena 

Josefsson instämmer till viss del i denna definition när hon beskriver genus som det begrepp 

som används för att förstå och urskilja de sociala och kulturella faktorer som visar att kvinnor 

och män förväntas vara på ett visst sätt. Alltså alla föreställningar, idéer och handlingar som 

formas kring biologiskt kön. (Josefson 2005: 5) 
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I vardagen tar vi genus för givet. Vi ordinerar omedelbart en genustillhörighet till folk vi 

möter, man eller kvinna. Uppläggen för vad som definierar manligt och kvinnligt är så vanliga 

och välkända att de kan tyckas tillhöra naturens egen ordning. Just denna syn på 

genusskillnader som något naturligt väcker skandal om någon träder utanför mönstret. Åsikter 

om vad som är passande genusrelaterade beteenden sprids ständigt med hjälp av lagstiftare, 

föräldrar, lärare, reklam och tv. Genom att visa perfekta exempel på maskulinitet och 

feminitet hjälper de till att skapa och befästa genusskillnader. Att vara en man eller en kvinna 

är alltså inget förutbestämt tillstånd, utan ett blivande, en aktiv konstruktion. (Connell 2009: 

17-18) Manlighet och kvinnlighet kan därför inte ses som något naturgivet. Men vi ska inte 

heller tro att de bara är påtvingade fenomen från myndigheter eller sociala normer. Människan 

konstruerar sig själv som manlig eller kvinnlig och förhåller sig till den plats som tilldelas i 

genusordningen baserat på hur vi uppträder i vårt vardagliga liv. Detta agerande är oftast 

frivilligt och uppskattat då det hjälper oss att skapa en identitet. Ändå är det inte ovanligt att 

det sker gränsöverskridande, det finns manliga kvinnor och feminina män och kärlek mellan 

människor av samma kön. (Connell 2009: 19) Enligt den psykologiska forskningen 

kombinerar de flesta människor manliga och kvinnliga personlighetsdrag i skapandet av vår 

identitet. Detta har kommit att röra upp reaktioner från rörelser som vill återinföra ”den 

traditionella familjen”, ”den sanna kvinnan” och ”den riktige mannen”. Ansträngningen för att 

bevara en tydlig uppdelning visar att dessa gränser som skiljt könen åt varit djupt rotade i 

samhället. (Connell 2009: 20) 

 

Den allmänna synen på genus fokuserar på föreställningen att det finns naturliga skillnader 

mellan män och kvinnor. Att det finns kroppsliga skillnader går inte att förneka, våra kroppar 

är olika och spelar olika roller i fortplantningsprocessen. Det är en utbredd uppfattning att de 

naturliga skillnaderna utgör grunden för de sociala genusmönstren. Biologiskt är män fysiskt 

starkare och snabbare än kvinnor vilket bidragit till deras hävdande som överordnade. Socialt 

antas de vara mer aggressiva och har starkare sexuella drifter, medan kvinnor som socialt 

underordnade uppmuntas att vara omvårdande och passiva. (Connell 2009: 74,76-77) Fler 

sociala genusmönster är att kvinnor antas vara lättpåverkade, pratsamma, känslosamma och 

pryda; män antas vara envisa, tystlåtna, rationella och promiskuösa. (Connell 2009: 86) 
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2.3 Tv och representation av kön 

Tv är en kulturell aktör och bärare av mening. Allt vi ser på tv innehåller potentiell mening 

och dessa meningar cirkuleras bland den breda variationen av sociala grupper som utgör 

publiken. Med en semiotisk analys kan man undersöka hur tv skapar mening och hur detta 

uppfattas av publiken. (Fiske 1987: 1) 

Kulturen och det dominerande samhällsidealet formar verkligheten och det vi ser på tv, och i 

annan media. Sociala koder hämtade från vår verklighet såsom utseende, uppförande och 

miljö som kombineras med tekniska koder som t.ex. kamera- och ljussättning, klippning och 

ljudläggning. Detta skapar grunden för överföringen av de representativa koderna, som formar 

hur vi uppfattar karaktärerna och händelseförloppet. Dessa sätts sedan i sammanhang till 

socialt accepterande med hjälp av ideologiska koder som bygger på exempelvis etnicitet, 

klass, kön eller individualism. Tv-program bidrar till att producera och reproducera sociala 

förhållanden genom att påverkas och inspireras av verkligheten. En semiotisk analys syftar till 

att undersöka hur dessa olika lager av förkodade meningsbyggen struktureras till tv-program 

och hur detta kan kopplas till vår kulturs värderingar. (Fiske 1987:5) 

 

Representation av människor har en central roll inom tv. Karaktärerna definierar programmen 

och resulterar ofta i att de ger namn åt programmet som också marknadsförs med hjälp av de 

ledande personligheterna. I en tv-serie får man följa ett antal huvudkaraktärer avsnitt efter 

avsnitt och följa dem genom alla dess händelser. Karaktären är alltså inte bara en individ, utan 

den är skapad för att föra serien framåt genom sin inverkan på handlingen. Denne får något 

som Fiske kallar ”realness” och ”nowness”, den blir verklighetstrogen och aktuell. Karaktären 

blir densamma som skådespelaren och får på så sätt ett eget liv. Detta skapar ett unikt 

förhållande till publiken och går ett steg i riktningen att utplåna gränsen mellan verkligheten 

och det som sker på skärmen. Detta genom att göra karaktären så verklighetstrogen att denne 

även skulle kunna existera utanför skärmen. (Fiske 1987: 149-151,162)  

 

Det som visas på tv är således kulturellt kodat. Allt som har att göra med karaktärerna, deras 

kläder, tal, utseende och beteende, bär på mening. En mycket laddad form av representation är 

karaktärens kön. Porträtteringen av män eller kvinnor, visar inte någon form av naturgivet 

facit, utan det är samhällets uppfattning av hur det ska vara. Vår uppfattning om genus är 

sociala och kulturella konstruktioner. (Fiske 1987: 202) 
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Med hjälp av Freuds psykoanalytiska teorier diskuterar Fiske skapandet och ursprunget av 

dessa genuskonstruktioner. Enligt psykoanalysen är könsuppfattning den första 

konstruktionen som uppfattas av ett barn. Små pojkar lär sig tidigt att manlighet ger social 

makt och för att uppnå det måste de först avvisa sin mor och sin kärlek gentemot henne, och 

med det, det feminina i sig själv. Först då kan de identifiera sig med fadern och den manliga 

makten. (Fiske 1987: 202) Genom avvisandet och förtryckandet av det kvinnliga inom 

mannen föreslås det att kvinnor, som förkroppsligar kvinnlighet, hotar mannen och dennes 

makt. Kvinnlighet kopplas därför till sårbarhet, känslor och omvårdnad. Kvinnlighet blir 

motsatsen till manlighet. (Fiske 1987: 203) 

 

Nelson (1985) har samlat ett antal exempel på hur kön vanligtvis kan porträtteras och 

framställas i vårt mediala samhälle: 

Man – Kvinna 

Aktiv- Passiv 

Framgång - Misslyckande 

Självständig – Beroende 

Organiserad – Splittrad 

Hjärna – Hjärta 

Hård – Mjuk 

Dessa oppositioner är patriarkala, då de bär på konnotationerna att de manliga 

karaktärsdragen är starka och de kvinnliga svaga. Även om dessa konstruktioner är 

naturaliserade, och ofta allmänt accepterade, är de inte naturliga, utan kulturellt konstruerade. 

(Fiske 1987: 203) Värt att notera med Nelsons exempel är att de vid skrivandet av denna 

uppsats (2013) är nästan 30 år gammal. De kan därför representera en förlegad porträttering 

av könsrepresentation, men det är inte helt säkert att så mycket har förändrats sedan dess. 

En typisk egenskap hos många manliga hjältar i televisionens värld är vikten av att ”bevara 

sitt ansikte”. De värnar om sitt anseende och vill inte visa svaghet. Sentimentalitet ses som en 

svaghet och ett hot mot hjältens manlighet. I många kärleksscenarion finns det en scen där 

mannen, om än motvilligt, avvisar kvinnan han har känslor för. Kvinnans omvårdnad eller 
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behov av intimitet utgör ett hot mot mannens karaktär och måste därför avvisas. (Fiske 1987: 

204) Kvinnan tenderar således att få rollen som den behövande, en jungfru i nöd, en hjältinna 

som hamnar i trubbel eller helt enkelt en utsatt kvinna. Detta ger den manliga karaktären 

tillfälle att visa sin styrka genom att rädda henne. Många manliga hjältar syftar till att vara 

fredliga, men i situationer där de måste rädda eller skydda kvinnan hämnas han på fienden 

med våld, vilket i sin tur rättfärdigas av kvinnans situation. Hennes behov av beskydd tvingar 

fram mannens mörka sidor. (Fiske 1987: 212) 

Ett annat starkt laddat begrepp inom representation är ras eller etnicitet. Ett utseende, 

ursprung eller kulturella egenskaper framhävs för att markera åtskillnad. Detta bär på 

betydelse vilket påverkar uppfattningen om karaktären. Åtskillnaden markeras av över- och 

underordning på samma sätt som kön. Den kombination av sociala, ideologiska och tekniska 

koder som finns i samband med en etnicitet eller ett kön reflekterar den rådande normen i 

samhället och ligger som grund för vår tolkning. Karaktärer på tv är inte bara representationer 

av individer utan förkroppsligar ideologiska värderingar, vilket kan synas tydligt när det görs 

åtskillnad mellan hjältar och förbrytare eller ondska och godhet. Gerbners forskning (1970) 

finner tydliga skillnader i attraktivitet, klass och etnicitet mellan hjältar och förbrytare vid 

undersökningar av actionserier- och filmer. Fiske (1984) kommer till liknande slutsatser i sin 

undersökning av serien Dr. Who. Hjältarna representeras ofta som vita män med 

medelklassbakgrund som upprätthåller samhällets normer medan förbrytarna härstammar från 

en subkultur eller en kultur som motsätter sig den rådande. (Fiske 1987: 9-12) I likhet med 

Nelson, är Fiske och Gerbners forskning nästan 30 år gammal, vilket kommer att tas i 

beaktande. Deras forskning kan visa en bild av skillnader mellan hjältar och skurkar som inte 

längre är aktuell, men, liksom med könsporträttering, finns det ingen garanti för att 

förändringar har skett.  
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3. Metod 

3.1 Semiotik 

Semiotiken är studiet av tecken och dess innebörd. Tecken finns i alla former av medietexter 

och skapar mening åt oss att tolka. Ett tecken är något fysiskt, som vi kan uppfatta med våra 

sinnen, och som hänvisar till något annat än sig själv. Allt omkring oss är uppbyggt av tecken 

som bär på betydelse, men vi är oftast omedvetna om dess påverkan. 

För att förstå tecknets helhet har det delats upp i två delar, enligt Ferdinand de Saussures 

modell;  

- Det fysiska tecknet vi uppfattar med våra sinnen  

- Den mening det förmedlar   

           (Selby & Cowdery 1995:41) 

Tecknet är beroende av betraktarens tolkning och kan vara så enkelt som en huvudskakning, 

vilket tolkas som nekande. Dessa tecken delas in och organiseras i system som kallas koder. 

Kodernas regler har godkänts av alla medlemmar i en kultur och används för att frambringa 

mening. Studier av koder betonar alltså kommunikationens sociala sida. Eftersom kodernas 

regler, som dikterar våra sociala liv, är bestämda av människorna inom en viss kultur skapar 

det en förkonstruerad verklighet. Samhället, som vi ser det, är redan kodad och det enda sättet 

att uppfatta och på ett vettigt sätt förstå verkligheten är genom koderna i vår kultur. Vår 

verklighet är ingenting förutom en produkt av våra kulturella koder. (Fiske 1987: 4, 13) 

 

Fiske och Hartley beskriver vidare tecknets tudelade natur och bearbetar det med hjälp av 

begreppen denotation och konnotation, myntade av Roland Barthes, som används i 

tolkningen. Denotation innebär att man avläser det uppenbara och direkt synliga betydelsen i 

tecknet. Det kallas den första ordningen av beteckning och är det okodade budskapet i 

tecknet. Konnotation syftar till symboliken och betydelser i tecknet i kombination med andra 

tecken. Det syftar till tecknets abstrakta definition och skapas när läsarens kulturella bakgrund 

skapar betydelser och bibetydelser med tecknet. I den konnotativa betydelsen symboliserar 

tecknen värderingar, känslor och attityder. Denotation är t.ex. en generals uniform, den 

denoterar hans rang. Men den konnoterar den respekt som den bemöts av. Denotationen kan 

vara en glass, som konnoterar sommar eller barndom. Betydelsen är social och kulturell. 

(Fiske & Hartley 1978: 44-45)  
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En annan form av konnotation är en myt. Begreppet myt används i avseendet som en 

beskrivning av hur en viss kultur förklarar eller uppfattar delar av världen och tillvaron. Det 

används även, enligt Barthes, för att naturalisera historien. Exempel på myter kan vara att 

kvinnan är av naturen bättre lämpad att vårda än män medan mannen är försörjaren och 

beskyddaren. Myter såsom dessa används ofta i media med syftet att neutralisera eller 

bearbeta dem, vilket gör det till en viktig del i undersökningar och tolkning av karaktärer. 

Detta betonar också att myter i själva verket är produkter av det dominerande patriarkatet. 

(Fiske & Hartley 1978: 41-43) 

En stor fördel med användandet av semiotiska verktyg är att de kan användas på allt som 

kommunicerar mening. De begränsar sig inte till den klassiska tolkningen av tecken eller 

koder utan vill finna mening och innebörd i allt, inklusive kläder, ansiktsuttryck, färger och 

poseringar. I just studier av TV hjälper det oss att synliggöra kopplingarna mellan vad vi vet 

och hur vi fick veta det, vilket innebär en utökad förståelse för hur vi tolkar världen runt 

omkring oss. (Selby & Cowdery 1995: 62-63) Dock går det inte att förneka att det är en lära 

baserad på tolkningar, vilket är grunden till den starka kritik som riktats mot ämnet. 

Semiotiska forskare har arbetat hårt för att redovisa och kartlägga de tolkningsprocesser som 

sker för att bekräfta ämnets vetenskapliga grund. (Selby & Cowdery 1995: 210-211) 

 

3.2 Urval 

Jag har valt att begränsa min undersökning till endast tre avsnitt för att undvika risken att få 

för mycket material att bearbeta. Detsamma gäller valet av karaktärer då huvudkaraktärerna 

var de som figurerade mest och gav störst chans för en tydlig analys. 

På grund av tid- och utrymmesbegränsningar kan inte alla scener där karaktärerna syns 

inkluderas i analysen utan ytterligare ett urval gjordes bland de scener där två eller flera av 

dem samspelade.  
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4. Analys 

4.1 Disposition 

Med den semiotiska analysen identifieras de tecken som tillsammans bidrar till formandet av 

karaktärernas egenskaper. Analysen börjar med en beskrivning av huvudkaraktärerna samt 

deras roll och utseende. Sedan följer en genomgång av händelseförloppet i de tre första 

avsnitten i seriens första säsong. Eftersom avsnitten och dess innehåll ligger som grund för 

analysen är det viktigt att ge en inblick i händelseförloppet. Detta bidrar även till ökad 

förståelse för karaktärernas roller och den värld de lever i. Efter genomgången och 

identifieringen av huvudkaraktärerna kommer ett antal scener från varje avsnitt, där två eller 

flera av karaktärerna samspelar, att analyseras för att urskilja vad som utmärker genus och 

kön. Egenskaper från samtliga scener samlas sedan ihop för varje enskild karaktär och 

jämföras med varandra för att diskuteras mot bakgrund av de teorier för genus och 

representation som tidigare presenterats. I sammanställningen inkluderas även beskrivningen 

av karaktärernas utseende för att reflektera över huruvida deras etnicitet kan kopplas till kön 

och genus. 

4.2 Huvudkaraktärerna 

Sookie 

Sookie Stackhouse är servitris på en restaurang i staden där serien utspelar sig. Hon är en vit 

kvinna med bruna ögon och blont hår, fylliga läppar och en tydlig dialekt från södra USA. På 

grund av sin telepatiska förmåga har hon svårt att bilda varaktiga relationer med andra 

människor. Hon inleder en kärleksrelation med vampyren Bill och förhållandet orsakar 

kontroverser bland invånarna i staden.  

 

Bill 

Bill Compton är en vampyr som inleder en kärleksrelation med Sookie. Han är en vit man 

med brunt hår och ljusa ögon. Hans ansikte är avlångt med definierade kindben och spetsig 

näsa. Hans ansikte ramas in av mörka polisonger. Han har skäggstubb och djupt liggande 

ögon med tunga ögonlock. Han blev förvandlad till vampyr under det amerikanska 

inbördeskriget och visar mer medkänsla för mänskligt liv än många andra vampyrer. 

 



Caroline Hansen  Stockholms Universitet 
V13 M KAND  JMK 
 

19 
 

Tara 

Tara Thornton är Sookies bästa vän. Hon är en mörkhyad kvinna med bruna ögon och svart 

hår samlat i ett svall av små flätor. Tara växte upp i ett hem med en alkoholiserad mamma och 

distanserar sig från andra genom att bjuda in till bråk, ofta med antydningar om sin hudfärg 

och kvinnlighet. Därför har hon svårt att behålla sina jobb, tills hon blir en bartender på 

samma restaurang där Sookie jobbar.  

 

Sam 

Sam Merlotte äger restaurangen Merlottes, där både Sookie och Tara jobbar. Han är en vit 

man med sandblont hår och blå ögon. Sam är kär i Sookie men har aldrig berättat det och ser 

det som sin plikt att skydda henne. Han blir orolig och svartsjuk över hennes relation med 

Bill. Vid flera tillfällen råder han henne att hålla sig borta från honom och andra vampyrer. 

Han inleder en sexuell relation med Tara. 

 

4.3 Avsnitten (för noggrannare beskrivning av avsnitten se bilaga 1-3) 

4.3.1 Avsnitt 1: Strange Love  

Sookie Stackhouse är en telepatisk servitris som bor i den fiktiva staden Bon Temps. En kväll 

besöker vampyren Bill restaurangen. Sookie blir exalterad, eftersom hon har längtat efter att 

få träffa någon sedan de "kom ut ur kistan" för två år sedan. Hennes chef, Sam, som visat stor 

tillgivenhet för Sookie, och hennes bästa vän Tara verkar oroliga över Bill och hans närvaro.   

Under Sookie och Bills första möte får de en speciell kontakt medan omgivningen betraktar 

dem med misstänksamhet. Kvällen tar ett abrupt slut när Sookie, med hjälp av sina telepatiska 

förmågor, får reda på att ett par tänker överfalla Bill och stjäla hans blod för att använda som 

en drog. Utan hjälp från omgivningen lyckas hon avbryta överfallet och jaga bort förövarna. 

Då upptäcker hon att hon inte kan höra hans tankar, vilket gör honom till den första personen 

immun mot hennes gåva. Bill är irriterad över situationen och försöker skrämma Sookie, 

vilket inte fungerar. Efter ett kort samtal går hon tillbaka till sitt jobb.  

 

Senare på restaurangen ber Tara Sam om att få ett jobb som bartender på restaurangen. Han 

vägrar först på grund av hennes häftiga humör men ger med sig när Tara erbjuder sin hjälp i 

att se efter Sookie. 
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Parallellt med dessa händelser får Sookies bror, Jason, reda på att hans hemliga sexpartner, 

Maudette, har sex med vampyrer och låter dem att suga hennes blod för pengar. Under en 

speciellt våldsam sexakt börjar han strypa henne men flyr sedan i panik när hennes kropp blir 

stilla.  

 

På natten drömmer Sookie en erotisk dröm om Bill och nästa dag nås hon, hennes mormor 

och Jason av nyheten att Maudette hittats mördad. Sookie hör då Jasons panikslagna tankar 

varefter han åker därifrån för att sedan bli arresterad. Under kvällen på restaurangen möter 

hon Bill igen och de bestämmer sig för att ses när hon slutat. Detta upprör Sam och Tara som 

vädrar sina känslor mot Sookie. När hon senare väntar på Bill utanför den tomma 

restaurangen blir hon själv överfallen av paret som överföll Bill kvällen innan och 

misshandlas. (IMDB 2013) 

 

4.3.2 Avsnitt 2: The First Taste 

Sookie blir överfallen som hämnd för att hon räddade Bill. Hon blir misshandlad tills hon 

ligger blodig på marken. Bill dyker upp och dödar förövarna.Genom att tvinga Sookie att 

dricka hans blod läker han hennes skador. Resten av hennes sår läker Bill genom att slicka på 

dem. Sookie berättar att hon är telepatisk och kan höra folks tankar, men inte hans vilket är 

varför hon tycker om honom. De flesta i staden tror att hon är galen eller synsk, men de 

närmast henne känner till eller anar hennes gåva även om de aldrig pratar om det.  

Innan de skilja åt bestämmer de sig för att ses igen nästa kväll. 

 

Tara är på en fest när en man visar intresse för henne. Hon skrämmer bort honom med en lögn 

om att hon är gift med en våldsam soldat. 

 

På kvällen kommer Bill hem till Sookie och hennes mormor. Jason och Tara bjuder in sig 

själva till att övervaka träffen. Efter ett kort samtal fäller både Tara och Jason vissa otrevliga 

kommentarer om vampyrer. Sookie och Bill tar då promenad mot Bills hus. Tara är kvar i 

huset med Jason och försvarar hans beteende mot Bill med att han bara försöker skydda 

Sookie. De avbryts när han kommer på att han ska hämta upp sin nya flickvän från 

restaurangen.  
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Under promenaden visar sig att Sookie är immun mot vampyrers hypnos, s.k. glamouring, och 

Bill kommenterar hennes ovanliga bekvämlighet med vampyrer. Sookie säger att hon inte 

borde vara den som är rädd för ovanliga saker och i en tillbakablick från hennes barndom 

visas hur hennes föräldrar skickade henne till olika psykologer för att undersöka hennes gåva.  

De delar en första kyss som avbryts av Bill när hans huggtänder fälls ut. 

 

På restaurangen diskuterar Sam och Tara huruvida hon ska bära uniform som de andra 

servitriserna. Tara vägrar och påpekar att han själv inte har någon. När han säger att han är 

ägaren och kan ha på sig vad han vill påpekar Tara att ingen annan man som arbetar där bär 

uniform utan bara kvinnorna. Hon kallar det sexism vilket gör Sam obekväm och låter henne 

slippa.  

 

Efter jobbet åker Sookie hem till Bill, men istället för honom själv öppnas dörren av tre andra 

vampyrer. (IMDB 2013) 

 

4.3.3 Avsnitt 3: Mine 

Sookie besöker Bills hem och möter ett tre av hans skrämmande vampyrvänner. Bill skyddar 

Sookie mot deras närmanden genom att säga att hon är hans. Han ber dem att lämna dem 

ifred. Sookie är rädd och lämnar huset i vrede. När hon kommit hem står Bill plötsligt på 

hennes veranda med ursäkten att han ville se till att hon kom hem ordentligt. Hon blir irriterad 

över att hon inte kan höra hans tankar och ber honom att lämna henne ifred. På natten 

drömmer hon att hon besöker Bill och erkänner att hon är oskuld.  

Tara och Sam sitter utanför Sams husvagn och dricker. Tara berättar att hennes mamma är 

alkoholist och att hon känner sig skyldig att ta hand om henne. Sam erkänner att han är ensam 

och har svårt att öppna sig för andra. Tara föreslår att en sexuell relation utan känslor 

inblandade skulle vara bra för dem båda. Sam protesterar att det skulle skada deras 

arbetsrelation, men samtycker tillslut och de spenderar natten tillsammans. Dagen efter vaknar 

han ensam och Tara har åkt hem till sin mamma som är påverkad. När Tara ändå försäker 

hjälpa henne får hon ett slag i huvudet med en spritflaska och lämnar huset.  

 

Sookie ber sin mormor om råd i relation med Bill. Hennes mormor uppmuntrar henne att 

behålla kontakten och Sookie åker till Bills hem, men ingen är hemma. Hon får ett samtal från 
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Sam där han ber henne åka förbi en servitris som har försovit sig. Kvällen innan hade 

servitrisen tillbringat natten med Sookies bror, Jason. När Sookie kommer dit hittar hon henne 

mördad. (IMDB 2013) 

4.4 Scenanalys 

Scenanalysen har delats in i två delar, denotation och konnotation. Denotationen består av en 

översikt av scenernas händelseförlopp och konnotationen av en tolkning av de tecken som 

visas och hur det framställer karaktärerna. Tecknen består av bl.a. ansiktsuttryck, repliker, 

tonfall och annat beteende. Scenerna har getts namn baserat på vad som händer i dem och för 

att underlätta översikten av analysen. Då samma karaktärer återkommer i flera scener kan viss 

upprepning förekomma. 

 

4.4.1 Rädda Bill (Avsnitt 1: 00:23:10)  

Denotativ översikt 

Sookie jagar bort förövarna och befriar Bill från silverkedjorna. Hon upptäcker att hon inte 

kan höra hans tankar, vilket gör honom till den första personen immun mot hennes gåva. Bill 

rynkar ansiktet och ser misstänksamt på Sookie. Han kommer med antydningar om att hon ser 

ut att ha fina blodådror i skrevet, vilket Sookie bemöter med en kommentar att även om han är 

en vampyr så ska han tala med henne som den dam hon är. Bill kommer närmare och frågar 

vad hon är. Sookie svarar med sitt namn och att hon är servitris. Hon frågar om Bills namn 

och skrattar när han svarar och berättar att hon hade väntat sig något mer ovanligt. Bill backar 

undan med rynkad panna och smalnade ögon. När Sookie frågar om hans svaghet för silver 

ber han henne att hålla den informationen för sig själv då vampyrer föredrar att hålla sina 

svagheter okända för människor. Sookie säger att hon måste tillbaka till sitt jobb.  

 

Konnotationer 

Sookie är hjälten i denna scen då hon räddar Bill från förvarna. Att Bill hålls fången med 

kedjor konnoterar ett fängslat djur som hålls fången för andras säkerhet.  

Bill är tydligt obekväm med situationen men det kan vara lika mycket en reaktion på att 

behöva blir räddad över huvudtaget som att behöva bli räddad av en kvinna. De diskreta hoten 

och prat om hennes blodådror framstår som en försvarsmekanism för att visa att han är 

vampyr och att det är hon som borde vara rädd eller behöva räddas. Hans beteende konnoterar 
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en sårad stolthet och ovilja att erkänna sitt behov av hjälp. Sookies svar konnoterar prydhet 

och en gammaldags inställning att damer inte ska behöva lyssna på mäns ”snuskiga” prat. 

Uttrycket att ”även om han är en vampyr” så ska denna regel gälla honom också visar att 

vampyrer egentligen inte hålls till samma standard som vanliga människor. När Bill kommer 

närmare backar Sookie undan, vilket konnoterar rädsla, trots att hon tidigare inte varit särskilt 

räddhågad i vampyrens sällskap. Hon försöker förtrycka sin rädsla genom att fråga om hans 

namn. Svaret får henne att skratta då hon hade väntat sig något mer ovanligt som bättre 

passade hans mytiska väsen och ovanliga livsstil. Bill backar undan vilket konnoterar skam 

och den sura minen konnoterar sårad stolthet eller irritation över Sookies reaktion. Sookie 

byter då samtalsämne, förmodligen i ett försök att minska spänningen, till hans svaghet för 

silver. Bill ber henne att hålla detta hemligt eftersom det kan användas av människor emot 

dem som ett vapen. Detta visar på en misstro för människor att det skulle anfalla och skada 

vampyrer om de kunde. Detta konnoterar också hans vilja att framstå som stark och inte verka 

sårbar för andra. 

 

4.4.2 Taras nya jobb (Avsnitt 1: 00:30:05) 

Denotativ översikt 

Efter att ha hjälpt till i baren under kvällen ber Tara Sam att få fortsätta med ett fast jobb på 

restaurangen. Sam vägrar då han inte vill riskera att hennes häftiga temperament går ut över 

kunderna. Tara erbjuder sig då att hjälpa Sam att hålla ett öga på Sookie, som kan råka illa ut 

när hon umgås med vampyrer. Sam rynkar pannan och suckar men ger med sig. Han säger 

också att hon får lära sig yrket på egen hand. 

 

Konnotationer 

Tara framstår som väldigt manipulativ i scenen. När Sam inte ger henne ett jobb direkt 

utnyttjar hon hans hemliga känslor för Sookie för att få det hon vill ha. Att erbjuda sin hjälp 

till att skydda Sookie kan också vara ett tecken på vilja att se efter sin vän, men då hon är 

medveten om Sam känslor konnoterar det manipulation. Detta är en klassisk patriarkal bild av 

kvinnan som manipulatör, vilket går tillbaka hela vägen till Adam och Eva, där kvinnan 

manipulerar mannen och leder honom i fördärvet. 

De båda tror att Sookie behöver skyddas vilket konnoterar en syn av henne som svag och 

omedveten om vilka risker hon kan utsätta sig själv för.  
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Sams omvändning konnoterar att han är obekväm med att Tara känner till hans känslor för 

Sookie. Men han går ändå med på hennes önskemål vilket konnoterar uppskattning över 

erbjudandet om hjälp. Den rynkade pannan konnoterar oro och sucken frustration eller 

trötthet. Detta kan också innebära att han är frustrerad över tanken på att behöva hjälp, men 

tar emot hjälpen för att han kan komma att behöva den i alla fall. När han har gett med sig 

vänder han ändå på situationen genom att ställa ett eget villkor på Tara. Att be henne lära sig 

yrket själv, då han inte har tid, konnoterar hans upptagenhet som chef samt en markering att 

han som överordnad har rätt att ställa krav på henne.  

 

4.4.3 Håll dig borta från vampyren (Avsnitt 1:00:53:25) 

Denotativ översikt 

Efter att Sookie stämt träff med Bill kommer Sam fram och drar med henne in på sitt kontor. 

Han kallar henne för en dum flicka och skäller ut henne för att hon utsatt sig för fara i 

samband med Bill. Sookie försvarar sig bl.a. genom att säga att man ska dra alla vampyrer 

över en kam. Efter vidare utskällning börjar Sookie snyfta. Sam suckar och sjunker ihop i 

kroppen. Han omfamnar henne och Sookie hör hans tankar om hans kärlek för henne. 

Omfamningen avbryts när Tara kommer in på kontoret och håller med Sam i hans vrede över 

Sookies agerande. Sookie hör då Taras tankar om sina känslor för hennes bror, Jason, och blir 

plötsligt rasande. Hon skriker åt dem att sluta lägga sig i hennes liv, sliter upp dörren och 

lämnar rummet. Tara och Sam står kvar och ser efter henne. 

 

Konnotationer 

Sam beteende konnoterar i denna scen en fadersfigur. Han kallar Sookie för en dum flicka, 

vilket sänker henne till nivån av ett barn. Han påpekar hennes tidigare misstag och naivitet 

medan han fördömer hennes omdöme i relationen med Bill. Allt detta konnoterar en känsla av 

honom som den som vet bättre än hon.  

Sookie framställer sig som en medborgarrättskämpe genom att markera att det är moraliskt fel 

att döma alla av en ras likadant men bryter till slut ihop under Sams utskällning och börjar 

gråta. Hon framstår som väldigt känslosam då hon går snabbt från ilska till envishet och sen 

till tårar. Hennes reaktion på Sams utskällning konnoterar ett behov av att försvara sig själv 

och sin förmåga att själv fatta beslut men övergår sedan till skam när hon bryter ihop.  

Sam blir ångerfull när han ser Sookie gråta vilket konnoterar en känsla av att ha överreagerat 

eller låtit sina känslor ta överhanden. Han omfamnar henne vilket konnoterar tröst och 
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intimitet. Då öppnas plötsligt hans inre och Sookie kan höra hans innersta känslor för henne 

blandat med frustrationen av hur han ska kunna skydda henne. Detta tolkas som att Sam blir 

sårbar av intimiteten och är mer benägen att låta sitt känsloliv höras när han är i känslomässig 

obalans. När Tara kommer instormande släpper de två varandra och Tara skäller ut Sookie för 

att hon inte förstår den fara hon utsätter sig för. Då hörs även hennes tankar och även där finns 

en koppling att när känslorna tar överhanden blir hon sårbar och är mer benägen att låta sina 

känslor höras. Sookie blir överväldigad och irriterad över sina vänners försök att styra hennes 

liv vilket leder till ett utbrott av plötslig ilska och hon lämnar rummet. Hon smäller upp dörren 

som en arg tonåring. Sam och Tara står kvar, bredvid varandra, vilket konnoterar två föräldrar 

som nyss grälat med sitt barn. 

 

4.4.4 Rädda Sookie (Avsnitt 2: 00:06:00) 

Denotativ översikt 

Sookie blir misshandlad av paret hon räddade Bill från. Bill dyker upp och dödar dem varefter 

han bär Sookie till en sjö. Han fäller ut sina huggtänder och biter sig själv i handleden. Han 

tvingar Sookie att dricka blodet och tillslut dricker hon villigt. Scenen fortsätter när Sookie 

vaknar upp igen och Bill slickar ett sår i hennes panna. Sookie berättar om sina telepatiska 

gåvor och att Bill är den enda vars tankar hon inte hör, vilket är varför hon tycker om honom. 

Hon berättar också att hon har svårt att dejta och komma människor nära p.g.a. sin gåva. Bill 

rör sig närmare och Sookie tystnar, spänner sig och säger att hon borde bege sig hemåt. Hon 

är läkt från sina skador tack vare vampyrblodets helande effekt. Bill säger att vampyrer helst 

inte vill att människor ska känna till detta. Han avslutar med att han borde följa henne till 

hennes bil. 

 

Konnotationer 

I denna scen agerar Bill som en hjälte när han räddar Sookie. Han tvingas använda våld för att 

skydda henne då han dödar de båda förövarna utan tecken på ånger. Detta ses som ett tecken 

på hans råa och våldsamma sida som vampyr då han direkt väljer att döda dem istället för att 

jaga bort dem, som Sookie tidigare gjort. För att hela hennes skador biter han sig själv så att 

hon kan dricka hans blod. Hans skadar alltså sig själv för att hjälpa Sookie, vilket konnoterar 

uppoffring. När hon inte vill dricka så tvingar han henne vilket konnoterar förtryck, men i det 

här fallet också nödvändighet då han vet att hans blod kan rädda henne. När han slickar 
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hennes sår konnoterar det till djur, som har denna vana, vilket överensstämmer med 

vampyrens djuriska sidor som här kommer till ytan. 

Sookie spelar rollen som den forna hjältinnan i nöd, hon har tidigare varit den som räddat men 

är nu den som själv behöver räddas. Hon misshandlas som en konsekvens av sina egna 

handlingar då hon räddat en vampyr och behöver räddas från följderna.  När hon tvingats 

dricka Bills blod öppnar hon sig emotionellt vilket konnoterar tillit. Sookie kommenterar 

vampyrblods helande krafter och Bill ber Sookie att hålla det hemligt för andra människor. 

Det antyder att det skulle innebära ett hot mot vampyrers säkerhet om det var allmänt känt 

vilket Bill vill undvika. Detta konnoterar en vilja att undvika konfrontationer med människor 

och inte visa sig sårbar. När Bill sedan erbjuder sig att följa Sookie till hennes bil konnoterar 

det bilden av en gentleman som värnar om kvinnan. 

 

4.4.5 Första kyssen (Avsnitt 2: 00:42:35) 

Denotativ översikt 

Bill och Sookie står utanför Bills herrgård. Bill ber Sookie att släppa ut håret. Hon lyder och 

skakar ut sitt ljusa, lockiga hår. Bill ber om att få röra och Sookie nickar. Han luktar på det 

och söker sig mot hennes hals. Sookie blundar och låter honom fortsätta tills han backar. 

Sookie tar tag om hans nacke och kysser honom. Bill besvarar kyssen men plötsligt rycker 

han sig undan och vänder sig bort, flämtande med utfällda huggtänder. Han skakar och säger 

att han borde följa henne hem. Sookie nickar med uppspärrade ögon. 

 

Konnotationer 

Bill framstår som den drivande parten. Han ber Sookie om saker och hon lyder. Dock ber han 

om hennes tillåtelse innan han rör henne vilket konnoterar en gentleman. Sookie är passiv när 

Bill rör henne och även om hon själv verkar njuta av hans beröring framställs hon som ett 

objekt för mannens njutning då hon inte aktivt deltar. Det är Sookie som tar initiativ till 

kyssen och drar in honom mot sig vilket konnoterar ett begär efter intimitet. Bill besvara 

kyssen till en början men när han ryggar tillbaka flämtar han vilket konnoterar rädsla. Hans 

huggtänder har fällts ut och han vänder sig bort i ett försök att dölja det vilket konnoterar 

skam över att ha tappat kontrollen. Huggtänderna konnoterar ett rovdjur och att de dök upp 

under kyssen tyder på att han tappat kontroll över sina djuriska instinkter och lockats att bita 

henne. Sookies initiativ till intimitet har alltså lockat fram hans mörka, okontrollerade sida 

och hans flämtningar kan även konnotera utmattning över den inre kampen för att förtrycka 
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begäret att bita henne. Bills avvisande och förlorade självkontroll tvingar honom att avsluta 

kvällen för att inte riskera att skada Sookie. Hans kommentar att följa henne hem konnoterar 

en gentleman som värnar om kvinnan. 

 

4.4.6 Våga vägra uniform (Avsnitt 2: 00:46:18) 

Denotativ översikt 

Tara står i baren och blandar en drink när Sam kommer dit och säger att hon måste bära 

uniform som alla andra. Tara kontrar med frågan varför han inte själv bär någon uniform. Han 

svarar då att han som ägare kan ha på sig vad han vill. Tara kommenterar då att inga andra 

manliga anställda bär uniform och skyller detta på Sams behov att sexualisera kvinnor. Sam 

rynkar pannan, suckar och säger att hon slipper uniform. Hon tackar och när Sam går därifrån 

fäller han en kommentar om att påminna honom varför han anställde henne. 

 

Konnotationer 

När Sam säger till Tara att hon måste bära uniform är det med ett avslappnat tonfall som 

konnoterar auktoritet och en förväntan att bli åtlydd utan diskussion. När Tara ifrågasätter 

honom rynkar han pannan eller suckar vilket konnoterar irritation eller trötthet över hennes 

protester och oförmåga att göra som hon blir tillsagd. Även om hans egen avsaknad av 

uniform ifrågasätts är han lugn men tydlig i att han som ägare gör och har på sig vad han vill.  

Tara tar då istället diskussionen till en annan nivå genom att påpeka att de manliga anställdas 

avsaknad av uniform innebär att de inte ses som sexuella objekt på samma sätt som 

kvinnorna, vilket gör Sam tydligt obekväm. Han rynkar pannan och sväljer hårt vilket 

konnoterar oro, antingen för att han blivit påkommen med att könssegregera eller för att inte 

reflekterat över situationen på Taras vis. 

Taras medvetenhet och ovilja att acceptera könsuppdelningen på restaurangen konnoterar 

feminism och en strävan efter lika behandling. Dock gäller diskussionen endast hennes eget 

uniformsbärande, och inte de andra kvinnornas, vilket konnoterar en vilja att sticka ut från 

mängden och inte ses som underordnad.  

När hon tackar Sam för att han låter henne slippa uniform är det med en avmätt ton, utan 

riktig känsla, som tyder på att hon räknat med att vinna diskussionen men ändå känner ett 

behov av att tacka. Sam går iväg efter att ha gett med sig vilket kan konnotera en osäkerhet 

eller skam över att ha blivit besegrad. Han avslutar ändå samtalet med en kommentar om 

varför han anställde henne, vilket tolkas som ett sätt att markera sin ställning som chef och att 
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hon inte hade haft jobbet utan honom. Det kan även vara ett uttryck för missnöje över att ha 

tvingats ge sig mot en underordnad som han förväntat sig skulle lyda hans order. 

 

4.4.7 Hon är min (Avsnitt 3: 00: 02:18) 

Denotativ översikt 

Sookie besöker Bills hem och möter tre andra vampyrer. De tänker bita henne och dricka 

hennes blod, men Bill hindrar dem genom att säga att Sookie är hans, vilket markerar att hon 

är hans egendom och ingen annan vampyr får dricka av henne. Vampyrerna återvänder till 

sina mänskliga sexslavar. Med sin telepatiska förmåga hör Sookie att vampyrernas manlige 

sexslav har hepatit D, en blodsjukdom han ämnar smitta vampyrerna med. När hon berättar 

det anfaller de henne. Bill hindrar dem och de lämnar huset. Sookie är skakad och undrar om 

blodsjukdomen är ännu en svaghet vampyrer inte vill att allmänheten ska känna till, vilket Bill 

bekräftar. Sookie är upprörd över hans uttalande att hon är hans och Bill säger att han bara sa 

det för att skydda henne. 

 

Konnotationer 

Bill skyddar än en gång Sookie från fara, denna gång med frasen ”Sookie is mine”, vilket 

konnoterar ett ägandeskap, ett äktenskapsliknande arrangemang där hon inte är tillgänglig för 

någon annan. Denna typ av uttryck konnoterar också en hierarki som inom vampyrsamhället 

innebär att människor är underordnade och ses som egendom. Sookie blir upprörd av detta 

vilket konnoterar självständighet och stolthet. Hennes rynkade ansikte och uppspärrade ögon 

konnoterar äckel och rädsla över tanken på att blir sedd som en ägodel. Bill hävdar att han 

bara sa så för att skydda henne, vilket framstår som ett försök att visa mänsklighet trots att 

han agerat som en vampyr. Hans förklaring konnoterar ovilja att ta ansvar för vad han sagt 

och skylla det på sina goda avsikter.  

Vampyrers svaghet för blodsjukdomen hepatit D är ännu ett okänt fakta om deras väsen och 

än en gång visar Bill ovilja för att det ska sprida sig, vilket konnoterar ovilja att visa sig sårbar 

och riskera att bli ett offer för människor. Sookie går med på att hålla det hemligt vilket 

konnoterar en omtanke för honom, och andra vampyrer, då hon inte vill utsätta dem för fara. 

Det konnoterar också en medvetenhet om att människor kan utnyttja dessa svagheter. 
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         4.4.8 Lämna mig ifred (Avsnitt 3: 00:14:45) 

Denotativ översikt 

Sookie stannar utanför sitt hus och ser Bill på verandan. Hon blir arg på hans plötsliga 

uppdykande vilket han besvarar genom att säga att han ville försäkra sig om att hon var trygg. 

Sookie undrar varför hon inte kan höra hans tankar och Bill föreslår att det kanske är för att 

han är död. När Sookie protesterar klargör Bill att han definitivt är död. Sookie undrar hur han 

då går och pratar svarar Bill magi, vilket gör Sookie irriterad och säger hånfullt att hon kanske 

ser naiv ut men inte är det. Sookie säger att de borde sluta träffas varefter hon går mot dörren. 

Bill följer efter och frågar varför varpå Sookie blir mer upprörd och undrar varför hon skulle 

fortsätta när hon utsätts för fara. Bill säger då att hon aldrig kommer kunna vara sig själv med 

en mänsklig man. Sookies läppar börjar darra, hon skakar på huvudet och går in genom 

dörren. Bill ser ut att ångra sig och sträcker sig efter henne men hon rycker sig undan. Hon 

ber honom att gå och försvinner in i huset. 

 

Konnotationer 

Sookie skiftar under scenen mellan flera känslor vilket konnoterar känslosamhet och 

emotionell instabilitet. Hon blir först skrämd av Bills närvaro men blir sedan arg vilket 

konnoterar en irritation över att han skrämt henne. Hennes defensiva inställning mot Bill 

under scenens gång konnoterar en vilja att dölja sina sanna känslor och en ovilja att dras in i 

fler farliga situationer. Bill hävdar att han kom för att försäkra sig om att hon var trygg vilket 

konnoterar en ansvarskänsla men samtidigt en tro att hon behöver hans beskydd. 

Sookie avvisar Bills tes om att magi håller honom vid liv, vilket konnoterar realism, och 

påpekar även att hon inte är så naiv som hon ser ut, vilket konnoterar en medvetenhet och att 

hon tidigare mötts av denna uppfattning. Diskussionen verkar ändå göra henne obekväm då 

hon darrar på rösten och spärrar upp ögonen när hon säger att de borde sluta träffas. Bill 

frågar varför och hans rynkade panna och hårda tonfall konnoterar missnöje över Sookies 

beslut. När hon går mot sin dörr följer han efter henne vilket konnoterar envishet och en ovilja 

att acceptera situationen. Sookie fortsätter stå emot hans närmanden och Bill säger då att hon 

aldrig kommer att kunna vara sig själv med någon levande man, vilket konnoterar hotfullhet 

men också en förmodad verklighet då hennes telepati inte låter henne ha ett normalt socialt 

liv. Sookies darrande läppar konnoterar att hon är på väg att börja gråta och huvudskakandet 

nekande, vilket kan betyda att hon inte tror honom. Eller så kan det innebära att hon inser att 

det ligger viss sanning i det men inte vill tro det. De uppspärrade ögonen konnoterar rädsla, 
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förmodligen för tanken på att aldrig hitta någon att ha ett förhållande med. Hennes reaktion 

blir att snabbt gå in i huset vilket konnoterar en flykt från den jobbiga situationen. Bill suckar 

och sjunker ihop i kroppen som konnoterar ånger för vad han sagt. Han sträcker sig efter den 

flyende Sookie men hon rycker sig undan på ett sätt som konnoterar panik och ber Bill att 

lämna henne i fred. Hans tydliga ånger konnoterar en vetskap om att han gjort fel och sårat 

Sookie så när hon ber honom att lämna henne i fred gör han henne till viljes. 

 

4.4.9 Vänner med fördelar (Avsnitt 3: 00:18:12)  

Denotativ översikt 

Tara och Sam sitter utanför Sams husvagn och dricker. Tara erkänner att hon har dåligt 

samvete för att hon inte kan ta hand om sin alkoholiserade mamma och Sam bekänner att han 

är ensam och har svårt att öppna sig. De diskuterar, till Sams protester, varandras sexliv och 

avsaknad av partner. Sam går in i husvagnen för att fylla på deras glas. Tara släpper ut sitt hår 

och följer efter. Hon föreslår en sexuell relation och när Sam vägrar fortsätter hon med att det 

skulle vara utan känslor. Sam tycker att det vore en dålig idé då de arbetar tillsammans. Tara 

framhärdar att det skulle funka och att de aldrig behöver prata om det efteråt. Under tiden hon 

pratar går hon bort mot soffan och lägger sig ned. Sam betraktar Tara och undrar om hon 

verkligen skulle kunna glömma och inte låta det påverka deras arbetsrelation. Om det skulle 

uppstå problem skulle han bli tvungen att sparka henne. Han samtycker tillslut och går mot 

soffan och kysser Tara. 

 

Konnotationer 

Under samtalet öppnar de sig båda för varandra vilket konnoterar tillit och känslomässig 

bekvämlighet mellan dem. Trots att de båda säger sig ha svårt att öppna sig för andra gör de 

det vilket konnoterar ömsesidig förståelse och känslomässig kontakt. 

En uppväxt med en alkoholiserad förälder konnoterar instabilitet, kränkning och ensamhet. 

Detta kan i Taras fall förklara hennes emotionella instabilitet och hennes ovilja att låta andra 

kontrollera henne. Hon känner skuld för att hon inte klarar av att ta hand om sin mamma 

vilket konnoterar en ovilja att överge sin mamma, kanske på samma sätt som hon själv känner 

sig övergiven då hennes mamma inte kunnat ta hand om henne. 

Sams ovilja att diskutera sitt sex- och kärleksliv konnoterar prydhet. Han går sedan in i 

husvagnen vilket konnoterar en flykt från de intima och privata samtalsämnena.  
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Innan Tara följer efter Sam tar hon ut sin hårsnodd och skakar ut sitt hår. Detta konnoterar 

kvinnlighet och gesten konnoteras som ett försök att se kvinnlig och förförande ut.  

Hennes inbjudan till en sexuell relation konnoterar promiskuösitet, vilket förstärks när hon 

lägger sig på soffan med särade ben som konnoterar en sexuell invit och tillgänglighet. 

Taras försäkran om att de kan hålla det hemligt och känslolöst konnoterar självsäkerhet, men 

också ett begär efter sex som är så starkt att hon är villig att offra den emotionella delen. 

Sams motvillighet till den sexuella relationen konnoterar prydhet, även om han grundar det på 

att vilja undvika problem på jobbet. Detta konnoterar också en rädsla för auktoritetsproblem 

eller att bli påkommen. Taras ihärdiga förhandlande konnoterar dominans och självsäkerhet 

medan Sams motvillighet konnoterar osäkerhet. Trots detta är det Sam som tar den första 

fysiska kontakten som gensvar på Taras inbjudande gest.  Dock först efter att ha kommenterat 

att han kan sparka henne om det skulle gå fel i relationen, vilket konnoterar en markering av 

sin överordnade ställning som chef. 

4.5 Sammanställning 

Sookies karaktär kan beskrivas med egenskaper som känslosam och pryd. I de flesta scener 

tar hon en passiv roll medan de andra skyddar henne eller berättar för henne vad hon ska göra. 

Hennes humör skiftar snabbt mellan olika känslor t.ex. när hon är arg på Sam för att sedan 

börja gråta, hon är ledsen över Bill för att sedan bli arg. Alla dessa karaktärsdrag återfinns i 

Connells exempel om hur det kvinnliga könet antas vara. (Connell 2009:86) Hennes 

känslomässiga ombytlighet kan också kopplas till emotionell splittring, vilket återfinns i 

Nelsons exempel av genusframställning, tillsammans med hennes passivitet. (Fiske 1987: 

203) Hon ges ofta rollen som ”jungfru i nöd” och räddas, för att sedan bli skyddad från att 

utsättas för nya faror. Detta passar Nelsons exempel om kvinnan som den beroende parten i 

samspel med mannen, då hon blir beroende av Bills beskydd och i samspel med Sam är 

beroende av honom som chef. (Fiske 1987: 203) 

Flera av Anna Höglunds exempel om kvinnorna i vampyrromaner stämmer in på Sookie. 

Höglund beskriver en kvinna som ses som annorlunda av omgivningen vilket stämmer p.g.a. 

Sookies telepati. Den unika förmåga kvinnan besitter är ofta ett skydd, vilket syns när Sookies 

visar sig vara immun mot vampyrernas hypnos. Detta gör det svårt för henne att ta del i den 

sociala gemenskapen. Kvinnan kommer från en bakgrund av personliga tragedier som i 

Sookies fall innebär hennes föräldrars död. (Höglund 2011: 427-428,436) 
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Taras karaktär bygger, liksom Sookies, på känslosamhet, vilket enligt Connell är en kvinnlig 

egenskap. (Connell 2009: 86) Hon har haft en svår uppväxt och uttrycker dåligt samvete över 

sin bristande omvårdnad av den alkoholiserade modern. Connells forskning visar att kvinnan 

anses ha en omvårdande roll, vilket kan förklara Taras dåliga samvete då hon känner att hon 

missunnar sin plikt som kvinna och dotter. (Connell 2009: 86) Detta kan även kopplas till 

Nelsons exempel om splittring, då hennes svåra uppväxt orsakat ett emotionellt kaos hon inte 

kan kontrollera. (Fiske 1987: 203) När hon samspelar med Sam övertalar hon honom till 

någonting, att ge henne jobb, slippa uniform eller ha sex. I alla scenarion är Sam motvillig, 

men ger med sig tillslut. Tara kategoriseras som envis vilket, enligt Connell, är ett manligt 

karaktärsdrag medan kvinnan är lättpåverkad. (Connell 2009: 86) Detta har skiftat i relationen 

mellan Sam och Tara, där Tara tar den mer drivande rollen medan Sam blir passiv. Trots detta 

är Sam hennes chef, vilket placerar henne i en beroende position, vilket Nelson kategoriserar 

som kvinnligt. (Fiske 1987: 203) Denna blandning av manliga och kvinnliga karaktärsdrag är 

vad Connell kallar gränsöverskridande och bidrar till skapandet av manliga kvinnor eller 

kvinnliga män. Detta trots att det anses vanligt att kombinera karaktärsdrag i skapandet av sin 

personlighet. (Connell 2009: 19-20) Eftersom Tara fysiskt är en kvinna går det inte att 

ifrågasätta hennes biologiska kön. Men eftersom hon vid flera tillfällen visar upp manliga 

egenskaper och agerar manligt blir hennes sociala kön svårare att fastställa. Det sociala 

gränsöverskridandet ger henne uppfattningen av en fysisk kvinna med manliga egenskaper, 

alltså en manlig kvinna.   

 

Bill är en vampyr och bemöts med misstänksamhet och rädsla från de flesta i samhället. I flera 

scener uppdagas hemligheter om vampyrens väsen t.ex. svagheten för silver, som Bill ber 

Sookie att hålla hemliga, då vampyrer fruktar att människor ska använda detta som vapen 

emot dem. Detta kan kopplas till Fiskes exempel om den manlige hjältens besatthet av att 

”skydda sitt ansikte” och inte framstå som svaga inför andra. Han verkar obekväm när Sookie 

räddat honom, vilket antyder att han ogillar att bli räddad av en kvinna. Han visar samma 

känslor när Sookie skrattar åt hans namn, vilket också kopplas till en känsla av sårad stolthet. 

(Fiske 1987: 204) Bill tar aktiva hjälterollen i flera scener, med undantag av ”Rädda Bill” där 

Sookie räddar honom. Han tar beskyddandet av Sookie på stort allvar men tenderar ändå att 

bete sig rått mot henne. Han tvingar henne att dricka hans blod och kallar henne sin egendom 

i syftet att skydda henne. Nelsons exempel visar kvinnan som en mjuk karaktär och mannen 

som hård, vilket syns i relationen mellan Sookie och Bill. (Fiske 1987: 203) Han är 
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beskyddaren och han tar bara till våld och råhet när Sookies behov tvingar honom. Ett 

undantag finns igen i scenen ”Rädda Bill”, då Sookie blir den hårda parten och jagar bort 

förrövarna. Trots Bills råhet finns ändå konnotationer till en gentleman i vissa scener. 

Bill passar in på Anna Höglunds beskrivning av en humanvampyr. Han vill leva fredligt bland 

människor och väljer att bekämpa sitt begär efter blod för att istället leva på den artificiella 

produkten. Han väljer att stå emot sina rovdjursinstinkter och ta avstånd från andra vampyrer 

som inte delar hans värderingar. (Höglund 2011: 337-339) 

I relationen mellan Bill och Sookie finns en skillnad i deras etnicitet, även om de båda är vita 

så är Bill en vampyr och Sookie en människa. Samhället har fördomar mot Bill då hans släkte 

har en historia av att vara ett hot mot människor och jaga dem som föda. I serien möts 

vampyrer med rädsla, misstänksamhet och till och med hat från människor. Bland vampyrerna 

råder delade åsikter om människor och de ses antingen som underordnade eller jämlikar.  

Denna spricka mellan Bill och Sookies båda släkten skapar problem i deras relation då de har 

svårt att komma över skillnaderna mellan dem och hantera omgivningens reaktioner. 

 

Sam är hemligt förälskad i Sookie och känner ett behov att skydda henne. Han blir aggressiv 

när han får veta att Sookie stämt träff med Bill, vilket konnoterar avundsjuka och 

känslosamhet. Han blir irriterad när Tara inte lyder hans order och trots att han visar sitt 

missnöje, med ansiktsuttryck eller kommentarer, låter han henne hållas. Ansiktsuttrycken blir 

tecken för hans inre kamp och kommentarerna framstår som ett sätt att markera och återta sin 

ställning som överordnad. Relationen med Tara är annorlunda från hans relation med Sookie. 

Gentemot Sookie är han beskyddande och omvårdande, men också aggressiv och känslosam.  

Detta skapar en kombination av manliga och kvinnliga egenskaper enligt Connells exempel. 

(Connell 2009: 86) Liksom i Taras fall resulterar det i det som Connell kallar 

gränsöverskridande. (Connell 2009: 19) Eftersom han fysiskt är en man går det inte att 

ifrågasätta hans biologiska kön, men eftersom han visar flera kvinnliga egenskaper och i 

samspelet med Tara tar en passiv kvinnlig position blir hans sociala kön en gråzon. Han blir 

därför en kvinnlig man. Hans position som chef och restaurangägare kopplar honom till 

Nelsons exempel om mannen som framgångsrik. Han är överordnad sina anställda och 

framgångsrik på så sätt att han lyckas driva ett företag. (Fiske 1987: 203) 

I relationen mellan honom och Tara kan även skillnaden i deras etnicitet diskuteras, han är en 

vit man och hon en mörkhyad kvinna. Afrikanamerikanska människor har länge utsatts för 

förtryck ifrån det vita samhället. Då serien utspelar sig i den amerikanska södern, där slaveriet 
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av mörkhyade hade ett starkt fäste, skapar samspel över denna etniska gräns en sorts 

spänning. Då både Nelson och Connell i sina exempel antyder en kvinna underordnad mannen 

och historien visar en lång period av mörkhyade som underordnade vita människor borde 

Sams auktoritet vara väldigt starkt gentemot Tara. Han är vit, man och hennes chef medan 

hon är mörkhyad, kvinna och anställd.  

 

Nedan finns alla de konnotativa egenskaperna samlade i en tabell indelade efter de respektive 

karaktärerna. De egenskaper som enligt Connell och Nelsons exempel klassas som kvinnliga 

markeras i röd färg, och de som klassas som manliga markeras i blå färg. Om en ruta lämnats 

tom innebär det att ingen koppling till egenskapen framkommit under analysen. Längst ner i 

tabellen finns även deras etnicitet, då även det tas i beaktande i analysen.  

 

        Sookie 

 

         Tara 

 

           Bill 

 

          Sam 
 
         Kvinna 

 
        Kvinna 

 
           Man 

 
           Man 

 
      Känslosam 

 
      Känslosam 

  
     Känslosam 

 
         Passiv 

 
         Aktiv 

 
         Aktiv 

 
        Passiv 

 
         Pryd 

 
     Promiskuös 

  
          Pryd 

 
         Mjuk 

 
         Hård 

 
          Hård 

 
          Mjuk 

 
      Splittrad 

 
      Splittrad 

  

 
      Beroende 

 
    Självständig 

 
     Självständig 

 
    Självständig 

 
           Vit 

 
         Svart 

 
        Vampyr 

 
           Vit 

 

 

Avslutningsvis kan det fastslås att det finns vissa gemensamma teman för hur män och 

kvinnor porträtteras, vilket överensstämde med Nelson och Connells exempel. Kvinnorna är 

känslosamma och emotionellt splittrade medan männen är beskyddande och aggressiva. Alla 

karaktärsdrag som Nelson och Connell presenterade gick dock inte att identifiera, men det är 

möjligt att fler egenskaper hade visat sig vid en mer omfattande analys som inkluderar fler 

scener eller avsnitt. Det finns också exempel på gränsöverskridande och avvikande från 

normen i form av en känslosam man och en dominant kvinna.  
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Ett genomgående tema är att Sookie, den kvinnliga huvudpersonen, behöver skyddas. Tara 

och Sam är mest intresserade av att skydda henne från Bill, medan Bill vill skydda henne från 

världen runt omkring. Sookie är den karaktär som porträtteras som mest kvinnlig, vilket gör 

henne till den med mest behov av beskydd. Den som visar flest manliga egenskaper är Bill, 

Sookies främste beskyddare. Den kvinnliga kvinnan, Sookie, och den manlige mannen, Bill, 

är varandras motsatser och bildar ett par. Tara och Sam är båda gränsöverskridande vad gäller 

sina personligheter, men är biologiskt kvinna och man. De blir därför en manlig kvinna och en 

kvinnlig man, varandras spegelbilder, och bildar ett par. De har flera konflikter om vem som 

är dominant och även om Tara avgår med segern försöker Sam få sista ordet med en 

markering av sin överordnade ställning.  

 

Karaktärernas relationer blir intressanta, inte bara från genussynpunkt, utan även med deras 

etnicitet som utgångspunkt. Sookie och Sam är båda vita amerikaner och överensstämmer 

med normen i samhället de befinner sig i. Bill är en vampyr, så även om han är en vit 

amerikan så tillhör han inte samma etnicitet som Sam och Sookie. Han är en levande död och 

tillhör istället vampyrsläktet. Tara är svart, afrikansk amerikan, och tillhör en annan etnisk 

grupp än den dominerande vita gruppen. I kombination med varandra innebär det att vi har 

två par bestående av en vit människa som upprätthåller normen för etnicitet och en avvikande 

människa som inte upprätthåller normen. Dessutom så är det ofta så att den avvikande parten, 

Bill eller Tara, är den dominerande partnern och försöker styra den andre. I detta fall finns 

alltså en tydlig koppling mellan genus och etnicitet, då de båda samspelar för att skapa 

diskussion och avvikelser hos karaktärerna.  

 

Konnotationer är kedjor av mening som hänger ihop med större system av betydelse, myter. 

(Fiske & Hartley 1978: 41-43) Myternas närvaro visar att det finns en tydlig uppfattning av 

hur kulturen ser på den delen i tillvaron. Myter hänger samman med större samhällsstrukturer 

som underordnar kvinnor och överordnar män t.ex. patriarkat. I serien ser vi flera exempel på 

myter om hur män och kvinnor förväntas vara. Sookie är en känslosam kvinna i behov av 

mannens beskydd, medan Tara är en manipulatör som övertalar män att ge henne det hon vill 

ha. Båda karaktärsdragen utgör exempel på stereotypa framställningar av kvinnor.  

Bill tillhör en grupp som skiljer sig från normen och därför behandlas han annorlunda och illa 

av människorna omkring honom. En stark genusstruktur lyser igenom vilket också på att 
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underordningen av kvinnor och normavvikande etniciteter inte har förändrats. En kulturs 

myter visar förväntningar på hur ett kön eller en etnicitet ska framstå och behandlas. 

Myterna är fortfarande aktuella och bidrar till att upprätthålla och reproducera social makt. 

Detta visar på myternas flexibilitet och anpassningsförmåga, då de går fortfarande att 

applicera på samhället vilket också betyder att maktförhållandena inte förändrats i grunden.  
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5. Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna kandidatuppsats var att undersöka hur genus porträtteras i tv-serien True 

Blood, och hur det stod i kontrast mot normen i vårt samhälle. Efter avslutad analys har jag 

funnit att det hos seriens karaktärer finns en del gemensamma teman för vad som utmärker en 

man eller en kvinna, som också följer ett förutbestämt genusmönster skapat av vår kultur. 

Dock har jag också funnit karaktärer med blandade manliga och kvinnliga egenskaper, vilket 

visar att det ändå finns utrymme för gränsöverskridande inom identitetsskapandet. Alla 

karaktärsdrag från teorin har inte funnits representerade i analysen, men detta kan bero på att 

materialet varit begränsat.  

 

Det är framför allt två relationer som har studerats i uppsatsen. Två män och två kvinnor som 

bildar heterosexuella par. Båda relationerna är komplicerade på olika sätt, mycket på grund av 

en tydlig rasskillnad inom paren. Detta bearbetades under den tredje frågeställningen om 

kopplingen mellan genus och etnicitet. Sookie är levande och Bill är död/vampyr vilket gör 

det svårt för dem att umgås då de tillhör skilda delar av samhället. Båda sidorna ogillar och 

misstror varandra vilket skapar reaktioner från omgivningen angående deras relation.  

Sam är vit medan Tara är mörkhyad, och i ett sydstatssamhälle där mörkhyade människor 

länge varit underordnade, kan en relation över gränsen för deras respektive etnicitet vara svår. 

Sam är dessutom Taras chef, vilket kan bidra till ojämlikhet i förhållandet, då hon är 

underordnad som anställd.  

Inom de båda paren finns ändå en drivande part, Bill och Tara, som försöker överkomma de 

hinder som finns och rättfärdiga relationen, vilket visar att det finns en vilja att ha 

förhållanden över gränserna för etnicitet, som i serien även inkluderar gränsen mellan liv och 

död.  

 

True Blood är en otroligt intressant tv-serie att analysera då den innehåller många teman som 

återfinns i vår egen värld. Genom att representera främlingsfientlighet mot den nya ”rasen” i 

samhället, vampyrerna, debatteras viktiga frågor som; Vilka har rätt till grundläggande 

rättigheter i samhället? Och vem har man rätt att älska? 

Vampyrer representerar de avvikande och människor representerar normen. De nya 

medborgarnas inträde i samhället har fört med sig många förändringar vilket gjort att det nu 

domineras av misstänksamhet, oro och rädsla. På grund av detta är det inte alltid lätt att vara 

vampyr i offentligheten, då du ständigt behandlas som annorlunda och farlig. Som vampyr 



Caroline Hansen  Stockholms Universitet 
V13 M KAND  JMK 
 

38 
 

finns inte samma rättigheter som för en människa och det finns en risk att utsättas för hatbrott. 

Detta sätter en negativ stämpel på samhällets förmåga att acceptera nya medlemmar som 

skiljer sig från normen, vilket väcker frågan om serien uttrycker en latent samhällskritik.  

Det ger även en negativ bild av samhällets förmåga att acceptera förhållanden över gränserna 

för ras och enticitet, då det anses dåligt att som människa ha en relation med en vampyr och 

man riskerar mötas av diskriminering. Under seriens fortsatta gång kan man undra om 

samhället kommer att bli mer accepterande och om det finns någon chans för människor och 

vampyrer att leva sida vid sida i gemensam acceptans, utan blodspillan och fruktan.  

5.1 Förslag till vidare forskning 

Efter avslutad analys och många intressanta resultat öppnas dörrar för vidare forskning. Ett 

alternativ är att inkludera fler scener och/eller avsnitt för att få ett större urval och tydligare 

resultat. Fler karaktärer kan inkluderas för att få en större spridning och bättre helhetsbild av 

seriens genusrepresentation. En djupare analys kan även inkludera sådant som kameravinklar, 

ljussättning, färgplacering osv.  

I serien introduceras fler vampyrer under säsongens gång, vilket öppnar en möjlighet att 

undersöka porträtteringen av manliga och kvinnliga vampyrer för att se om deras 

genusframställning skiljer sig från den mänskliga. 

Den semiotiska analysen kan förstärkas genom att arbeta i par eller grupp för att minska den 

enskilde forskarens inflytande samt bidra till en bredare mer innehållsrik tolkning.  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1 

Avsnitt 1: Strange Love 

Sookie Stackhouse är en servitris med telepatiska förmågor som arbetar på Merlottes bar i den 

fiktiva staden Bon Temps i Louisiana. I den inledande scenen ses hon gå genom restaurangen 

och höra tankarna från gästerna som sitter vid borden. När hon serverar en ung pojke hör hon 

att han tänker att han längtar till den dagen han kan lämna staden och aldrig komma tillbaka. 

Hon svarar att han ska se till att göra det, då hon vet av personlig erfarenhet att man blir mer 

fast på en plats ju längre man stannar. Pojken och hans sällskap blir chockade över hennes 

kommentar, då pojken inte sagt något, och börjar genast tänka tankar om vad det är för fel på 

kvinnan. Hon skyndar sig att ursäkta sig och går därifrån. På väg bort mot köket stannar hon, 

blundar, och med en koncentrerad min tystar hon rösterna från tankarna runt omkring henne.  

 

Sookies bästa vän, Tara Thornton, visas sittande i en tältstol i en butik för 

vildmarksutrustning. Hon läser en tidning när en kvinnlig kund kommer fram och frågar 

henne om en produkt. När det konstaterats att produkten inte finns uppstår en hettad 

diskussion mellan de två varav Tara tappar humöret och säger upp sig. På väg mot sin bil 

ringer hon Sookie och de bestämmer att Tara ska komma förbi baren för att ta en drink. Tara 

undrar när hon ska klara av att behålla ett jobb, varefter Sookie säger att hon måste lära sig att 

kontrollera sitt humör och sin mun. 

 

Under kvällen kommer Bill Compton, en vampyr, in i baren och slår sig ner vid ett bås. 

Sookie blir exalterad, eftersom han är den första vampyren som besökt baren och hon har 

längtat efter att få träffa någon sedan de "kom ut ur kistan" för två år sedan. Hennes chef, Sam 

Merlotte, som visat stor tillgivenhet för Sookie, och Tara verkar oroliga över Bill och hans 

närvaro.  Sookie och Bills första möte antyder en speciell kontakt mellan dem. Sookie inte 

visar några tecken på rädsla utan bara nyfikenhet och glädje över möjligheten att få träffa en 

vampyr. Medan hon tar hans beställning har de ett kort samtal som avbryts av paret i båset 

bredvid som kommenterar för Bill att Sookie är galen.   

 

Parallellt med dessa händelser får Sookies bror, Jason, reda på att hans sexpartner Maudette 

Pickens har sex med vampyrer och låter dem att suga hennes blod för pengar. Under en 
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speciellt våldsam sexakt med Maudette tar en chockerande vändning när Jason börjar strypa 

henne. När hennes kropp blir stilla blir Jason rädd och flyr i panik.  

 

I baren försöker paret som fällde kommentaren som Sookies galenskap konspirera för att 

fånga Bill och dränera hans blod för att sälja det som en drog. Sookie råkar höra deras plan 

med hjälp av sin telepatiska förmåga och försöker övertyga Sam och Tara att ingripa, men de 

vill inte bli inblandade. När Sookie märker att Bill och paret har gått, följer hon efter dem ut 

ur baren. Sam ber Tara att ta hand om baren och följer efter Sookie.  

 

I skogen utanför restaurangen upptäcker Sookie Bill bunden till marken med silverkedjor 

medan paret tömmer honom på blod. Sookie lyckas jaga bort paret och befriar Bill. Då 

upptäcker hon att hon inte kan höra hans tankar, vilket gör honom till den första personen 

immun mot hennes gåva. Han frågar henne om hon inte är rädd för att vara ensam med en 

vampyr då de kan anfalla de som inte är på sin vakt. Sookie svarar då att människor kan göra 

detsamma och att hon inte tror att Bill skulle skada henne. Bill fäller då en kommentar om att 

Sookie ser ut att ha fina blodådror i skrevet vilka är väldigt aptitretande för honom. Sookie 

snäser snabbt av honom och säger åt honom att vårda sitt språk och tilltala henne som den 

dam hon är. Plötsligt står Bill rakt framför hennes ansikte och väser fram en fråga om vem 

hon är. Hon darrar på rösten och svarar att hon bara är Sookie Stackhouse, en servitris. Efter 

att ha lärt sig varandras namn säger Sookie att hon måste tillbaka till sitt jobb och lämnar Bill 

i skogen.   

 

När restaurangen håller på att stänga tar Tara tillfället i akt att be Sam om att få fortsätta 

arbeta i baren. Han vägrar till en början på grund av konsekvenserna av hennes häftiga humör 

men ger med sig när Tara erbjuder sin hjälp i att se efter Sookie.  

 

Sookie åker hem och möter sin mormor sittande vid köksbordet. Hon berättar att en vampyr 

besökte baren och hennes mormor blir också fascinerad men frågar också om han bet någon. 

Den natten drömmer Sookie en erotisk dröm om Bill.  

Nästa dag när Sookie och hennes mormor äter frukost kommer Jason hem och medan de äter 

ringer telefonen och de informeras om att Maudette har blivit mördad. Jason börjar bete sig 

underligt och när han märker att Sookie försöker läsa hans tankar blir han upprörd och åker 

därifrån till sitt arbete. Där blir han under dagen arresterad av två poliser och tagen till förhör. 
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När Sookie får reda på att hennes bror blivit arresterad under sitt arbetspass samma kväll blir 

hon väldigt upprörd. Men allt förändras när Bill kommer in och ber henne att möta honom när 

hon slutat. Utan att bry sig om åsikterna från folk runt omkring tackar hon ja vilket upprör 

Sam och Tara som vädrar sina känslor mot Sookie inne på Sams kontor. Detta gör Sookie 

väldigt upprörd och hon ber dem att sluta lägga sig i hennes liv.  

På natten när hon slutat väntar hon på honom utanför den tomma restaurangen. Medan hon 

väntar blir hon själv överfallen av paret som överföll Bill kvällen innan och misshandlas som 

hämnd för att hon stoppat dem. 

 

7.2 Bilaga 2 

Avsnitt 2: The First Taste 

Avsnitten tar vid där det föregående slutade och Sookie har blivit överfallen som hämnd för 

att hon räddade Bill. Hon blir sparkad och slagen tills hon ligger blodig på marken. Paret är 

synligt påverkade och skrattar åt hennes vädjanden. Från ingenstans dyker Bill upp och 

slungar förövarna in i träd. De dör omedelbart och Bill bär Sookie till en sjö i närheten.  

Bill använder sina huggtänder för att bita upp ett stort sår i sin egen handled. Han uppmanar 

Sookie att dricka från det rinnande blodet. Hon vägar till en början men Bill forcerar såret mot 

hennes läppar och tillslut dricker hon villigt.  

 

Vampyrblod har en helande effekt på människor och Sookies kropp återhämtar sig snabbt. 

Resten av hennes sår helar Bill genom att slicka på dem. Under tiden frågar Sookie om hon 

smakar annorlunda från andra människor, vilket Bill svarar att hon gör. Han upprepar sedan 

frågan från tidigare om vad hon är. Sookie svarar då att hon är telepatisk och kan höra folks 

tankar, men inte hans vilket är varför hon tycker om honom. Det ger henne en känsla av 

fridfullhet istället för det ständiga babblandet. När alla hennes skador är läkta frågar Bill 

henne om folk staden känner till hennes gåva och hur hon hanterar sitt sociala liv. Sookie 

svarar att de flesta i staden tror att hon är galen eller synsk, men att de närmast henne antingen 

känner till eller anar hennes gåva även om de aldrig pratar om det. Hon berättar också att hon 

försökt dejta men aldrig lyckats eftersom männens tankar avslöjar otrevliga saker hon inte vill 

veta.  
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När de går tillbaka mot hennes bil frågar Bill om tillåtelse att besöka henne i hennes hem vid 

ett senare tillfälle. Sookie säger att hon är ledig följande dag och att han kan komma efter 

mörkrets inbrott, då han som vampyr inte kan vara ute i solljus. I nästa ögonblick är han borta. 

 

Tara är på en fest på en gård med sin kusin Lafayette. Hon sitter i en soffa och betraktar folket 

runt omkring sig när en man kommer och sätter sig bredvid henne. När han visar intresse 

skrämmer hon bort honom med en lögn om att hon är gift med en våldsam före detta soldat 

som skulle döda en annan man som vågade närma sig henne. 

 

På kvällen dyker Bill upp på Sookies veranda medan hon sopar. Det visar sig att en vampyr 

inte kan träda in i en människas hem utan en officiell inbjudan som Sookie ger honom. Bill 

får träffa hennes mormor samt Jason och Tara som bjöd in sig själva till att övervaka träffen.  

Efter ett kort samtal där Bill berättar för Sookies mormor om hans unga liv som boende i 

trakten gör både Tara och Jason vissa otrevliga kommentarer, Tara om hans slavägande och 

Jason om hans åsikter att vampyrer inte förtjänar samma rättigheter som människor.  

Bill ber då Sookies mormor om tillåtelse att ta med Sookie på en nattlig promenad till vilket 

hon samtycker.   

 

Tara är kvar i huset med Jason och försvarar hans beteende mot Bill med att han bara försöker 

skydda Sookie. Hon säger att hon förstår honom och övertygar honom att han inte är ensam. 

De omfamnar varandra men avbryts när han kommer på att han ska hämta upp sin nya 

flickvän från restaurangen. När han går skrattar Tara och fortsätter dricka öl. 

  

Sookie och Bill promenerar över en kyrkogård och diskuterar vad vampyrer kan göra som inte 

andra kan. Det visar sig att Sookie är immun mot vampyrers hypnos, s.k. glamouring, och Bill 

kommenterar att hon verkar ovanligt bekväm med umgänge med en vampyr. Sookie säger att 

hon inte borde vara den som är rädd för ovanliga saker och i en tillbakablick från hennes 

barndom berättar hon hur hon först upptäckte sin förmåga och hur hennes föräldrar skickade 

henne till olika psykologer för att undersöka henne. Ingen verkade tro på hennes gåva men 

alla blev rädda när hon visade vad hon kunde. Hon berättar också att hennes föräldrar dog i en 

flodvågsolycka när hon var åtta år.  
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De anländer till Bills herrgård och han ber henne att släppa ut sitt hår. När han börjar lukta på 

hennes hår och hals kysser Sookie honom. Kyssen avbryts av Bill när hans huggtänder 

framträde. Han säger att det är dags att följa henne hem och hon samtycker.  

 

På restaurangen jobbar Tara i baren men passar även på att fälla nedlåtande kommentarer till 

vissa gäster. Sam kommenterar att hon måste skaffa sig en likadan uniform som de andra, 

men Tara vägrar och påpekar att han själv inte har någon. När han säger att han är ägaren och 

kan ha på sig vad han vill påpekar Tara att ingen annan man som arbetar där bär uniform utan 

bara kvinnorna. Hon säger att Sam inte känner samma behov att sexualisera männen som han 

gör med kvinnorna. Sam ger då med sig och hon slipper uniform, men ber henne sarkastiskt 

att påminna honom om varför han anställde henne.  

 

Efter jobbet åker Sookie hem till Bill. Men istället för honom själv öppnas dörren av tre andra 

vampyrer. 

 

7.3 Bilaga 3 

Avsnitt 3: Mine 

Sookie besöker Bills hem och möter ett tre av hans skrämmande vampyrvänner. De har två 

människor med sig som sexslavar och gör närmanden mot Sookie. Bill skyddar Sookie genom 

att säga att hon är hans, med det visar henne en annan sida av livet som vampyr vilket 

skrämmer henne. Hon avvisar Bill och lämnar huset i vrede.  

När hon kommit hem står han plötsligt på hennes veranda med ursäkten att han ville se till att 

hon kom hem ordentligt. Hon blir irriterad över att hon inte kan höra honom och varför. Hon 

blir rädd och ber honom att gå och lämna henne ifred.  

På natten drömmer hon att hon besöker Bill och erkänner att hon är oskuld. Hon berättar att 

hon känner saker för honom och ber honom att ha sex med henne, varefter hon vaknar.  

 

Tara och Sam är ensamma kvar när de ska stänga restaurangen och de börjar prata om varför 

inte Sam berättat för Sookie om sina känslor. Tara säger att det förmodligen är försent nu när 

hon hittat Bill vars tankar hon inte kan läsa.  

Senare sitter de utanför Sams hem och dricker tillsammans. Tara berättar att hennes mamma 

är alkoholist och att hon känner sig skyldig att ta hand om henne. Sam erkänner att han är 

ensam och har svårt att öppna sig för andra. Tara föreslår att en sexuell relation utan känslor 
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inblandade skulle vara bra för dem båda och lägger sig på hans soffa. Sam protesterar att det 

skulle skada deras vänskap och arbetsrelation, men samtycker tillslut och de spenderar natten 

tillsammans.  

Dagen efter vaknar han ensam och Tara har åkt hem till sin mamma. Modern är tydligt 

påverkad, slår dottern med en bibel, kallar henne hora och djävulens barn. Tara står emot och 

när hon ska hjälpa sin mamma att resa sig får hon en spritflaska i huvudet och lämnar då 

huset.  

 

Sookie äter frukost med sin mormor på morgonen och ber henne om råd i sin framtida relation 

med Bill. Hennes mormor uppmuntarar henne att behålla kontakten eftersom det kan vara bra 

för henne att lära sig att umgås utan sin gåva. Sookie åker då över till Bills hem men han 

verkar inte vara där. Hon får istället ett samtal från Sam där han ber henne åka förbi en 

servitris som har försovit sig till jobbet. Kvällen innan hade servitrisen tillbringat natten med 

Sookies bror, Jason, men slängt ut honom efter ett gräl. När Sookie kommer dit hittar hon 

henne strypt i sin säng. 

 


