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Abstract 

Titel: The Walking Gender  

Författare: Moa Linder 

Bakgrund: Den populära amerikanska TV-serien The Walking Dead är en zombiefiktion som  

inbjuder människor världen över att följa seriens protagonister kämpandes mot zombies och 

mänskliga grupperingar i ett oroligt postapokalyptiskt USA. Serien kritiseras för att vara 

bakåtsträvande gällande dess representationer av genus och etnicitet och  det är vad denna 

analys ämnar att undersöka. 

Syfte: Syftet är att undersöka hur genus representeras genom karaktärerna i The Walking 

Dead med ett strukturalistiskt angreppssätt. Jag undersöker även vilken relation hudfärg har 

med genus i dessa representationer.  

Material/ metod: Mitt material består av två avsnitt av The Walking Dead. När jag 

analyserar valda karaktärer använder jag mig av en narrativ och semiotisk analys. Den 

narrativa analysmodellen ger en konkret struktur åt analysen som börjar med en övergripande 

narrativ beskrivning över avsnittet för att sedan gå in närmare i tre valda sekvenser som jag 

analyserar med hjälp av de semiotiska begreppen denotation och konnotation.  

Slutsatser/ resultat: Analysen visar på att genusrepresentationen hos karaktärerna i stort sker 

efter stereotypa mönster och anammar maskulina och feminina ideal där männen beskyddar 

och kvinnorna beskyddas. Det finns ett visst motstånd mot dessa mönster som främst visar sig 

i karaktären Michonne som inte följer feminina ideal utan istället bär stereotypa maskulina 

egenskaper. De svarta kvinnliga karaktärerna följer inte feminina ideal utan tendenserar att 

motsätta sig normen medan de vita kvinnliga karaktärerna upprätthåller feminina ideal. De 

manliga karaktärerna förkroppsligar det manliga idealet ’den riktiga mannen’. Den maskulina 

hegemonin verkar med en hierarkisk ordning där den asiatiske och den svarta manliga 

karaktären befinner sig lägre än de vita karaktärerna. 

Nyckelord: zombier, the walking dead, TV, genus, narrativ, semiotik, myter, representation 
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1. Inledning 

”In a world ruled by the dead, we are forced to finally start living.” Robert Kirkmann (skapare 

av The Walking Dead)
1
 

Den amerikanska TV-serien The Walking Dead sänds i över 120 länder och lockar miljontals 

tittare till varje avsnitt där Rick och hans grupp överlevare tampas mot zombies och 

människor i en postapokalyptisk värld. I säsong tre är The Walking Dead det mest sedda 

programmet i amerikansk kabel-TVs historia i åldersgruppen 18-54.
2
 Trots sin popularitet 

kritiseras serien starkt på bloggar och nyhetsportaler runt om i världen för att vara 

bakåtsträvande, patriarkalisk och rasistisk menandes att den framställer männen i 

maktposition medan kvinnorna beskyddas och de mörkhyade karaktärerna osynliggörs.
3
          

Genus är ett alltid aktuellt ämne som är starkt länkat till identitet. Ideal och myter om 

kvinnligt och manligt påverkar människor i dess identitetsskapande och sätter höga mål att 

uppnå.
4
 Då karaktärer i TV ofta ses som representationer av verkligheten ger de både 

uppenbara och dolda ideal om hur män och kvinnor ska vara och bete sig.
5
 Hur 

representationen av genus förstås i samband med hudfärg är viktig att beakta för att 

uppmärksamma rasism, orättvisor och diskriminering. 

Jag ser det intressant att undersöka hur dessa framställningar om genus ser ut i en värld 

där samhällets institutioner kollapsat, där mening inte längre är densamma och moraliska 

dilemman dyker upp runt varje hörn.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur genus gestaltas och representeras i The Walking 

Dead. Jag vill diskutera huruvida dessa representationer använder sig av kvinnliga och 

manliga stereotyper och myter och hur relationen mellan hudfärg och genus ser ut. Det är 

viktigt att uppmärksamma dessa representationer då de vill framstå som naturliga och avbilda 

                                                           
1
 Robert Kirkmann, Citat http://www.goodreads.com/quotes/725845-in-a-world-ruled-by-the-dead-we-are-

forced (Hämtad 2013-09-05) 
2
 AMC. Om The Walking Dead. http://www.amctv.com/shows/the-walking-dead/about (Hämtad 2013-05-02) 

3
 Lorraine Berry, 2013-04-01 

http://www.salon.com/2012/11/11/the_walking_dead_has_become_a_white_patriarchy/ (Hämtad 2013-05-
02) Chaunceydevega, 2012-11-26http://www.dailykos.com/story/2012/11/26/1164790/-Michonne-or-Maggie-
Race-Gender-and-Rape-on-The-Walking-Dead-TV-Series# (Hämtad2013-09-11) 
4
 Helena Josefson, Genus – hur påverkar det dig?, Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur, 2005,  s. 5ff 

5
 John Fiske, Television Culture, Abingdon: Routledge, 2011, s. 4ff 

http://www.goodreads.com/quotes/725845-in-a-world-ruled-by-the-dead-we-are-forced
http://www.goodreads.com/quotes/725845-in-a-world-ruled-by-the-dead-we-are-forced
http://www.amctv.com/shows/the-walking-dead/about
http://www.salon.com/2012/11/11/the_walking_dead_has_become_a_white_patriarchy/
http://www.dailykos.com/story/2012/11/26/1164790/-Michonne-or-Maggie-Race-Gender-and-Rape-on-The-Walking-Dead-TV-Series
http://www.dailykos.com/story/2012/11/26/1164790/-Michonne-or-Maggie-Race-Gender-and-Rape-on-The-Walking-Dead-TV-Series
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”verkligheten”. I och med detta är serien en del av hur människor uppfattar sig själva och 

samhället. Med semiotiken vill man dekonstruera denna ”naturlighet” för att visa på att det är 

representationer som bottnar i ideologier.
 6

  

Frågeställningar 

- Hur gestaltas genus i The Walking Dead?  

- På vilket sätt återspeglas ideal, stereotyper och myter om kvinnlighet och manlighet? 

- På vilket sätt representeras genus i samband med hudfärg? 

 

1.3 Material och avgränsningar 

Material 

Materialet jag använder mig av är två avsnitt ur The Walking Dead, det första från början av 

säsong ett och det andra från början av säsong tre som i skrivande stund är den senast utgivna 

säsongen. Detta för att få ett bredare urval av intressanta karaktärer men också för att se 

huruvida framställningen av genus utvecklas från säsong ett till säsong tre.  

Jag väljer avsnitt ur början av säsongerna för att få så tydliga karaktärsdrag som möjligt, 

då dessa brukar vara mer påtagliga i dess introducering i serien. Avsnitten analyseras genom 

en övergripande narrativ nivå  och en detaljerad sekvensanalys med hjälp av de semiotiska 

begreppen denotation och konnotation. Båda avsnitten har svenska undertexter och det är den 

översättning som använts i den denotativa nivån i scenanalyserna.  

Valda avsnitt är: 

- Säsong ett, avsnitt tre (sändes 2010-11-10): “Tell It to the Frogs”, Längd: 0.45.00 h 

- Säsong tre, avsnitt fyra (sändes 2012-11-04): ”Killer Within”, Längd: 0.43.19 h 

 

Avgränsningar 

Jag avgränsar mitt material till att endast bestå utav två avsnitt. Det hade varit mer 

representativt att analysera ett avsnitt ur varje säsong eller fler men detta blir för omfattande 

och tidskrävande.  

Min karaktärsanalys berör endast ett urval av seriens protagonister. Karaktärer vidrörs i 

scenanalyserna om de är av vikt för representationen av genus och genus i samband med 

                                                           
6
 John Fiske, 2011, s. 1ff 
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hudfärg. Denna avgränsning sker på grund av att det blir för omfattande att analysera varenda 

karaktär.  

Mitt huvudfokus ligger således inte på själva zombien utan hur mänskligheten framställs 

agera i en postapokalyptisk situation som den i The Walking Dead - hur de mänskliga 

karaktärerna frambringar vissa ideal och hur de förhåller sig till varandra och zombierna. Jag 

kommer inte gå in på zombiens ursprung utan hålla mig till den moderna zombien som den 

som representeras i serien. 
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2. Bakgrund 

2.1 The Walking Dead 

The Walking Dead (2010-) är en originalserie från den amerikanska TV- kanalen AMC. Den 

baseras på en serietidning av Robert Kirkman och kretsar kring Rick och hans grupp 

överlevare i ett postapokalyptiskt USA kämpandes inte endast mot zombies utan också 

människor. Serien är den mest sedda dramaserien i amerikansk kabel-TV.
7
  

2.2 Tidigare forskning - Den moderna zombien 

Ordet zombie konnoterar till de levande döda men en allomfattande definition av zombien är 

komplex menar Kevin Boon och Peter Dendle, då filmmonsters karaktärsdrag överlappar 

varandra. Zombier delar ett gemensamt karaktärsdrag – de har någon form av metafysisk 

kvalitét av deras forna jag – en själ, en vilja eller en personlighet osv, men varje zombie har 

förlorat något grundläggande som definierar dem som människa.
8
 

1968 kom zombien att ikonifieras genom Romero’s film The Night of the Living Dead 

som den zombien vi känner i modern historia med karaktärsdrag som den omättliga stela 

människolika varelsen.
9
 Denna varelse är nutidens populäraste monster och med dess 

paradoxala gestalt menar flertalet av författarna till antologin Better off Dead att zombien 

reflekterar vår tids oro – att förlora identitet.
10

 Zombienarrativet önskar att simulera oro och 

håller sig varken stabilt eller konsekvent. Det förfall det påvisar – samhällets kollaps och 

misslyckandet av mening, är enligt Zani & Mieux vad ett traditionellt zombienarrativ 

innefattar.
11

  

Collins och Bond påpekar att de nyare zombienarrativen är betydligt mer hoppfulla än 

tidigare. Zombieapokalypserna innebär inte längre människans utrotning utan skapar en re-

                                                           
7
 AMC. Om The Walking Dead. http://www.amctv.com/shows/the-walking-dead/about (Hämtad 2013-05-02) 

8
 Kevin Boon, ‘Part Introduction: And the Dead Shall Rise’ i Better off Dead, USA: Fordham University Press, 

2011, s. 7ff 
9
 Deborah Christie, ‘A Dead New World -Richard Matheson and the Modern Zombie’ i Better off Dead, USA: 

Fordham University Press, 2011, s. 67 
10

 Margo Collins & Elson Bond, ‘”Off the page and into your brains” New Millennium Zombies and the Scourge 

of Hopeful Apocalypses’ i Better off Dead, USA: Fordham University Press, 2011, s. 187 
11

 Stephen Zani & Kevin Meaux, ‘Lucio Fulci and the Decaying Definition of Zombie Narratives’ i Better off Dead, 

USA: Fordham University Press, 2011, s. 101ff, min översättning 

http://www.amctv.com/shows/the-walking-dead/about2013-05-02
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generation där människorna i kontrast till zombierna blir ännu mer mänskliga.
12

 Dendle menar 

att den globala zombieapokalypsen testar våra mänskliga värderingar.
13

  

De senaste tjugo åren har zombien utvecklats markant – speciellt i snabbhet, kognitiva 

förmågor och intelligens. Lauro menar på att den nästan är oigenkännlig och dess 

transformation, i dess representation inom populärkultur, ställer forskare frågan vad som fått 

zombien och dess narrativ att förändras så radikalt över de senaste tjugo åren.
14

  

Peter Dendle menar att zombienarrativen har förändrats efter Millenniegenerationen - de 

unga vuxna vars uppväxt har kantats av MTV och teknologi. På grund av dessa teknologiskt 

mättade, multitaskande och högstimulerade vuxna menar Dendle att zombienarrativen ändrats 

därefter. I en nu global värld med oförutsägbart våld och kaos där tillräckligt med verkliga 

monster finns menar Dendle att milleniegenerationen är mer komfortabel med ett cinematisk 

monster som är förutsägbart .
15

 Karaktärerna i zombiefiktion vet att zombien vill ha 

människokött och vet därmed hur de ska förbereda sig (till skillnad från tidigare zombier som 

agerat mer irrationellt). Snabbheten bland zombies faller samman med generationens fart som 

klarar av visuell fragmentation och är vana vid snabbt tempo och mycket som händer på 

samma gång.
16

 Steve Jones menar på att zombien har blivit en mer komplex varelse, mindre 

irrationell ”och mer lika sin förmodade binär – människan.”
17

 

Zombien kan läsas som kvinnlig vars binära motsats, människan, då läses som manlig 

menar Steve Jones. Genom dess representerade karaktärsdrag  menar han att ”zombien 

metaforiskt symboliserar en patriarkal rädsla för feministpolitik”.
18

 Zombierna (kodade 

kvinnor) hotar att ta över den mänskliga (kodade män) dominansen. Här menar Jones att 

”zombien kan förkroppsliga den patriarkala rädslan för ökande kvinnlig frigörelse (...)  och 

den framväxande feminismen.”
19

 

 Zombiens föruttnande kropp menar Jones kan ses som en konceptualisering av kvinnans 

historiskt sett ”svagare” kropp, i betydelsen om att autonomitet inom den västerländska 

kulturen endast är till för män. Jones ser med sin läsning av zombies, att rädslan för dem beror 

                                                           
12

 Collins & Bond, s. 187 
13

 Peter Dendle, ‘Part Introduction: And the Dead Shall Inherite the Earth’ i Better off Dead, USA: Fordham 
University Press, 2011, s. 160 
14

 Kevin Boon, s. 8ff 
15

 Peter Dendle, ‘Zombie Movies and the “Millennial Generation”’ i Better off Dead, USA: Fordham University 
Press, 2011, s. 185ff 
16

Ibid., s. 176 
17 Steve Jones, ’Porn of the Dead’ i Zombies are Us – Essays on the Humanity of the Walking Dead, North 

Carolina: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2011, s. 47 
18

 Ibid., s. 40, min översättning 
19

 Ibid., s. 42, min översättning 
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på att de saknar rationalitet och detta speglar en patriarkal rädsla att kvinnor blir ostoppbara 

om de får makt. Zombien blir en figur som står för revolt då den hotar den patriarkala 

ordningen.
20

 

2.2.1 Den mediala döden 

”När vi konfronteras med den representerade döden (...) är det en död av ’den andra’” menar 

Elisabeth Bronfen. Döden finns ständigt närvarande i livet och bekräftar enligt Bronfen den 

egna odödlighet – det är någon annan som dör.
21

  

Zombien och dess narrativ spelar på den mänskliga ängslan om dödlighet menar Kevin 

Boon.
22

 Döden har inte längre någon mening då den representeras som ett ”continuous state of 

being”
23

 där de döda lever igen om än som en monstruös version av sitt forna jag. Zombien 

hotar att förgöra distinktioner och den binära oppositionen levande/död.
24

 Christie frågar sig 

hur mänskligheten ska värdera livet när döden inte längre har någon mening...
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Steve Jones, s. 40ff 
21

 Elisabeth Bronfen, Over Her Dead Body: Death, femininity and the aesthetic, Manchester: Manchester 
University Press, 1992, s. xi 
22

 Kevin Boon, ‘The Zombie as Other: Mortality and the Monstrous in the Post-Nuclear Age’ i Better off Dead, 
USA: Fordham University Press, 2011, s. 50 
23

 Lynn Pifer, ‘Slacker Bites Back: Shaun of the Dead Finds New Life for Deadbeats’ i Better off Dead, USA: 
Fordham University Press, 2011, s. 170 
24

 Ibid., s. 170 
25

 Deborah Christie, s. 79 
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3. Teoretisk ram 

3.1 Genus 

Då könsrollsbegreppet befäster redan flertalet innebörder menar Yvonne Hirdman att man 

behöver ett ord fritt från färdiga betydelser. Med detta begrepp blir könet som biologiskt och 

som roll mer förstärkt. Könsrollsbegreppet spaltar upp ”socialt”+”kön” dvs 1+1=2, med ett 

genustänkande vägrar man acceptera 1+1 som något egentligt och absolut, det finns bara ett 2. 

Med ordet genus vill Hirdman synliggöra den bakggrund av prägling och fostran som 

formerar ’män’ och ’kvinnor’.
26

  

Genus är något som görs, och gjorts i alla tider. Det är på många plan så socialt förankrat 

att det sitter i väggarna. Historiskt sett har både religion och biologi försökt finna bevis för 

skillnader mellan män och kvinnor – för att sätta mannen i en dominant position jämtemot 

kvinnan. Dessa ’bevis’ menar Hirdman ses som orörliga. Genus gör ett ständigt isärhållande 

för att underordna kvinnan. Hirdman menar att detta isärhållande av genus – denna 

’självklarhet’ är en kulturellt nedärvd överrenskommelse. Genusordningen eller 

genussystemet är uppdelningen som utgår ifrån kön.
27

 Vilka egenskaper som anses bättre och 

sämre påverkas av denna genusordning där de manliga egenskaperna värderas som bättre.
28

  

Mannens försörjning och ’omhändertagande’ av kvinnan tillsammans med kvinnans 

barnafödande är vad Hirdman kallar den naturliga ordningen, där övertygelsen om att hemmet 

och underordningen är kvinnans naturliga plats.
29

 Det stereotypa genuskontraktet rättfärdigar 

könens skilda positioner och dess olika förutsättningar där mannens jobb är att ”ta hand om” 

kvinnan medan kvinnan agerar hjälpreda och subjektifieras för mannen. Han ansvarar för 

beskydd och försörjning medan hon har födandet och uppfödandet som uppgift. Mannen blir 

genom detta kontrakt förmedlaren av världen medan Han och barnet (sonen) blir själva 

världen för kvinnan.
30

 Den ’ideala modern’ menar Sue Thornham sätter sig själv och sina 

egna viljor åt sidan.
31

 

Varför har kvinnor inte värjt sig mot underordningen? Hirdman menar att då 

genusordningen skapar ordning och mening upplevs den naturlig och självklar. När den 

upplevs som självklar menar Hirdman, att de flesta kvinnor accepterar den och ser sina 

                                                           
26

 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga form, Egypten: Sahara Printing, 2010, s. 11ff 
27

 Ibid., s. 27ff 
28

 Helena Josefson, s. 16 
29

 Yvonne Hirdman, s. 80  
30

 Ibid., S. 85ff 
31

 Sue Thornham, Women, Media, Feminism, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007,  s. 60, min 
översättning 
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kroppar som beviset för deras underordning.”De/Vi (kvinnorna min anm.) lever i samma 

normalitet som den manliga normens värld skapar. Vi kan vantrivas i den, men den är 

kulturen.”
32

 Hirdman menar att underordning sköts bäst av de underordnade själva.
33

.  

 

3.1.1 Hirdmans tre formler 

För att konkret kunna peka ut på vilket sätt genus representeras i The Walking Dead använder 

jag mig av Hirdmans tre formler om Henne och relationen könen emellan. Dessa formler 

grundar sig på det stereotypa tänkandet som funnits och fortfarande finns. Hirdman påpekar 

dock att dessa är förenklingar av ett historiskt och samtida stereotypt tänkande.
34

  

A – Icke A (grundformeln) A – a (jämförelsens formel) A – B (den normativa 

formeln) 

Man – Icke Man Man – ’den lilla mannen’ Man – Kvinna 

Man – Form, Kvinna - formlös a= en ofullgången man Isärhållande 

Kvinna = Icke-existens Vetenskapens ’fakta’ ’Riktiga män’ & ’riktiga 

kvinnor’ 

Grundformeln (A – icke A, dvs Man- icke Man) illustrerar Hirdman med det antika tänkandet 

där mannen står för form och kvinnan för formlösheten. Hennes förpassning till kvinnohusen 

utgör ett sorts icke-existerande.  

Under renässansen växer jämförelsens form upp (A-a= dvs Mannen – och den lilla 

mannen). Kvinnan ses i denna formel som en ofullgången man som aldrig kan nå upp till hans 

skor. Hirdman menar att hon ses som att det är någonting som fattas, ett ’maskinfel’.  

Hennes havandeskap gör henne djurisk, och hon förstås som våldsam och lustsökande – 

egenskaper som rättfärdigar att mannen av naturen skulle vara  mer ägnad att bestämma över 

kvinnan. I denna formel kan dock kvinnan vara mer A, och mannen mer a, dvs en kvinna kan 

vara mer ”manlig” och en man mer ”kvinnlig”.  a formas – ständigt vägd och mätt i relation 

till A.  

Den normativa formeln (A-B, dvs Man – Kvinna) menar Hirdman göds av 

naturvetenskapen och  Charles Darwins teorier om ’the survival of the fittest’. Formeln vill 

betona ett totalt åtskiljande – som att det handlar om två olika arter där tankarna kretsar kring 

kontraster och utgör dikotomier. Darwins teorier om det sexuella urvalet har påverkat denna 

formel så som Hirdman uttrycker ”(. . .) Mannen står i kamp mot andra hannar med ett mål för 

                                                           
32
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33
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34
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ögonen, fortplantningen, med en konsekvens, försörjningen.”
35

 Kvinnan formades å andra 

sidan av sin uppgift att föda och uppföda, och även som Hirdman lägger till – för att behaga.
36

  

3.1.2 Genus och representation 

Studier av bl a Busby, Janus, Friedman och Tuchman på 1970-talet visade på 

könsrollsstereotyper inom mediebilder. Sue Thornham menar att dessa representerar kvinnor i 

begränsade roller.
37

 Detta förklarar hon med att ”män kontrollerar uttrycksmedel (...) genom 

att ockupera dominanta positioner inom dem (press, tv, reklam, film m.m. min anm.), och 

genom att använda den makt som ges dem att förmedla idéer och värderingar av en patriarkal 

ordning.”
38

 Dessa värderingar uppmuntrar både kvinnor och män att definiera kvinnor som 

sexobjekt eller som fruar och mödrar i en familjekontext. Bilder av kvinnor som reproduceras 

i media blir därmed i patriarkal favör, där kvinnors ’njutning’ i kulturella former konstrueras 

så att de uppfyller maskulina fantasier och önskningar.
39

 För att komma ifrån den stereotypa 

representationen inom media menar Thornham att det behövs fler kvinnor i maktpositioner 

inom media.
40

  

3.2 TV: Ideologi 

Vad är en TV? Och vad är kultur? Dessa frågor ställer sig John Fiske i första kapitlet i 

Television Culture och problematiserar därmed definitionerna av dessa. För Fiske är TV en 

kulturell agent som agerar bärare av meningar och njutningar. Kulturen hänvisar han till den 

”generation och cirkulation av dessa varierande meningar och njutningar inom samhället.”
41

 

TV har en unik ’nowness’ som ger sin publik möjlighet att rutinmässigt följa seriala 

produktioner.
42

  

Fiske menar att TV använder sig av koder som är fyllda av mening för att definiera 

”verkligheten”. En kod är enligt Fiske ”ett teckensystem, vars regler och konventioner delas 

mellan medlemmar av en kultur.”
43

 ”Verkligheten” är redan inkodad av koderna inom en 

                                                           
35

 Yvonne Hirdman, s. 37 
36

 Ibid., s. 37 
37

 Sue Thornham, s. 23ff, min översättning 
38

 Ibid.,, s. 7, min översättning 
39

 Ibid., s. 41 
40

 Ibid., s. 24 
41

 John Fiske, 2011, s. 1 
42

 Ibid., s. 1ff 
43
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kultur. Därmed, menar han, finns det inget universellt sätt att läsa den. För Fiske samspelar 

”verkligheten”, representation och ideologi i en samspelt harmoni.
44

  

TV-serier arbetar för att framstå som objektiva reproduktioner av verkligheten istället för 

att ses om kulturella konstruktioner. Fiske menar att det är med bl a semiotik man 

dekonstruerar denna enhet och exponerar dess ”naturlighet” som en högt ideologisk 

konstruktion.
45

 Jag använder mig av John Storeys förklaring där han hänvisar till ordet 

ideologi som antingen”en systematisk idébank artikulerade av en speciell grupp människor”
46

 

eller  ”viss maskering, förvrängning  eller döljande.”
47

 Fiske menar även att realismen är ute 

efter att maskera TV-program för att vara en representerad ”verklighet” och därigenom dölja 

att TV arbetar ideologiskt för att främja och föredra vissa meningar, att cirkulera vissa 

meningar istället för andra och att tjäna vissa sociala intressen bättre än andra.
48

 De tekniska 

koderna av TV kan precist identifieras så som valmöjligheterna av t ex kameravinklar, 

däremot är de ideologiska och konventionella koderna mycket svårare att precist urskilja.
49

  

 

3.2.1 TV och genus 

TV har länge gjort genus med sin publik om inte mer än någonsin i utvecklandet av 

genusspecifika narrativ där såpoperan står för den feminina och actionserien för det maskulina 

narrativet.
50

  

Richard Dyer menar att inom konventionell TV är män de centrala protagonisterna och 

innehar aktiva roller- det är deras karaktärer som får berättelsen att gå framåt. Kvinnor ses 

som mål eller en bonus när målet är nått. I och med detta menar han att narrativet knyter an 

med den manliga sexualiteten.
51

   

I George Romeros zombiefiktioner Night of the Living Dead, Dawn of the Dead och Day 

of the Dead, är de centrala protagonisterna kvinnor. Steve Jones menar då på att de mänskliga 

kvinnliga protagonisterna blir ’phallusized’ menandes att de blir ”manliga” och får maskulina 

egenskaper för att kunna leda narrativet och behärska vapen och våldsamheter.
52
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3.2.2 Myter 

Myter är frambringandet av den dominanta klassens värderingar och verkar för att få dessa att 

upplevas naturliga och universella.
53

 Fiske använder sig av Roland Barthes och menar att 

myter gynnar den dominerande samhällsklassen och betydelserna av manlighet och 

kvinnlighet menar han utvecklades för att gynna borgerliga mäns kapitalistiska intressen. En 

myt är en berättelse som en kultur förklarar delar av naturen eller verkligheten med. Livet och 

döden, människor och gudar tillhör de primitiva myterna medan de nutida myterna bland 

annat kretsar kring manlighet och kvinnlighet, familjen och vetenskap.
54

 Myten om kvinnans 

roll som moder arbetar för att legitimera kvinnans plats i hemmet
55

 och myter som denna 

florerar i TV rutan för att naturalisera detta. 

3.2.3 Stereotyper 

Asa Arthur Berger menar att stereotyper ofta används i narrativa texter och ger författaren 

möjlighet att snabbt och enkelt ge motivation för karaktärer och karaktärisering. Han 

definierar stereotyper som idéer människor delar om olika grupper eller kategorier av 

människor t ex etniska grupper, genus, arbete etc. Han menar att det talas om t ex mexikaner, 

advokater, gays, överklassen som om alla är likadana. På basis av en del görs generaliseringar 

om alla. Detta menar Berger oftast är negativt och denna simplifiering gör det farligt då den 

lätt bildar ett ”Vi” och ett ”Dom”.
56

  

3.2.4 Maskulina ideal och myter 

De ideal och myter som representeras i TV är kulturella konstruktioner som arbetar 

ideologiskt för att verka naturliga.
57

 R.W. Connell är maskulinitetsforskare och talar om den 

hegemoniska maskuliniteten. Connell använder sig av Antonio Gramscis begrepp hegemoni 

som Connell hänvisar till som ”den kulturella dynamik som gör att en grupp kan hävda och 

upprätthålla en ledande position i samhället”.
58

 Hen menar på att maskuliniteten upprätthåller 

en ledande position i samhället och i genusrelationer där homosexuella män och kvinnor ses 

som underordnade.
59
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Helena Josefson menar att ordet ”manlig” är ett positivt laddat ord som konnoterar 

överordning och att de förväntningar som följer därefter är omänskliga.
60

 Connell påpekar att 

manligheten nästan alltid utgår från mannens kropp, dvs det är den som driver på hans 

handlande och menar att det är den biologiska kroppen producerar genusskillnader genom 

genetik och hormonella olikheter.
61

  

Idealet om den ’riktiga mannen’ kretsar kring mannen som ledare – en stark beskyddare 

som aldrig visar känslor. Män förknippas här med hårda kroppar och fysiskt våld. Den 

mediala representationen av detta ideal, genom filmstjärnor som te x Sylvester Stallone, 

handlar om krig, hjältar och våld där de manliga filmhjältarna hanterar smärta utan att blinka 

och är osårbara.
62

  

Marcus Herz & Thomas Johansson menar att män skapar homosociala gemenskaper – 

manliga nätverk som arbetar just hegemoniskt. Vidare menar de att manlig vänskap oftast 

associeras med makt och privilegier.
63

 Connell ser att idrott och sport är den ultimata 

definitionen på manlighet – där frodas ’den riktige mannen’. 
64

 

Studier visar dock på att manligheten går mot en ny riktning – en ”femininisering” där 

den manliga vänskapen bygger på jämställdhet och sensitivitet. Största hindret mot ’den nya 

mannen’ är homofobin.
65

 Den ’nya mannen’ ses numera även som ett estetiskt ’njutbart 

objekt’ och ges egenskaper som t ex intimitet och ett mer fysiskt och psykiskt närvarande.
66

  

Fiske använder sig av Barthes och hävdar dock att myter inte är allomfattande, men 

behöver heller inte avfärda de gamla myterna. Den nya myten om ’den nya mannen’ innebär 

inte ett avfärdande av ’den riktige mannen’ myten men behövs enligt Fiske för att möta nya 

behov i samhället.
67

 

Richard Dyer har i sin text Male Sexuality in the Media tittat på hur maskulinitet visar sig 

genom representationer inom media. Dyer menar på att den manliga sexualiteten konstant 

yttrar sig i media genom symbolism som är starkt centrerad kring mannens genitalier.Vapen 

nära höften, svärd, knivar och gevär är alla exempel på just denna symbolik som implicerar 
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penisen.
68

 Han menar även att heterosexuella känslor gärna bekräftas med viljan att skapa 

ideer om att dessa verkligen existerar och vad de innebär.
69

  

 

Manliga egenskaper/aktiviteter 

Dessa är exempel på stereotypa manliga egenskaper och aktiviteter utifrån Helena Josefsons 

tabell. För fullständig tabell se bilaga 7.  

Egenskaper Aktiviteter 

Logisk Hävda sin rätt 

Bra lokalsinne Tävla 

Makt & status Bygga muskler 

Praktisk Bära kniv 

Krigare Ta för sig 

Aggressiv Vara en hjälte 

Självständig Bygga saker 

Gilla spänning Bestämma 

Självsäker Ta initiativ 

Tuff Köra snabbt 

Principfast Slåss 

Auktoritär Hävda sin rätt 

 

3.2.5 Feminina ideal och myter  

(A)ll . . . visions of woman are contaminated by male-defined notions of the truth of 

femininity.( . . .) Woman is always a metaphor, dense with sedimented meanings.  

-Rita Felski (i Thornham, 2007)
70

 

Femininitet är den sociala konstruktion som kopplas samman med kvinnligt genus och dess 

ideal definieras av den dominanta ideologin.
71

 Denna ideologi göder myten att kvinnor, med 

Friedans ord genom Thornham ”endast kan finna uppfyllning i sexuell passitivitet, manlig 

dominans och naturlik moderlig kärlek.”
72
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Kvinnliga egenskaper har historiskt ansetts mindre värda än de manliga. Feminina ideal 

grundar sig i hög grad på kvinnans inre väsen vilket bottnar i synen på kvinnan som natur 

(motsatsen till mannens kultur) där hon bör vara en bra mamma, känslosam, vårdande och 

anpassningsbar. Helena Josefson menar dock att i dagens kvinnliga ideal finns en 

motstridighet – en kvinna ges meddelandet att göra vad hon vill, försörja sig själv och att inte 

vara beroende av en man, samtidigt som hon ges budskapen att tillfredställa mannen genom 

att vara snygg, sexig och svag. Josefson hävdar att ”kropp och utseendet är den kanske 

viktigaste delen av processen att bli kvinna”.
73

  

En stereotyp bild av kvinnan som mor menar Josefson reproduceras genom media och 

hon menar på att ”myten om den goda och uppoffrande modern har blivit en del av en 

”kvinnlig” identitet. 
74

 

Kvinnliga egenskaper och aktiviteter 

I boken Genus – så påverkar det dig delar Helena Josefson in kvinnliga stereotypa egenskaper 

och aktiviteter i en tabell. Dessa använder jag mig av när jag tittar efter kvinnliga stereotyper i 

analysen. För hela tabellen se bilaga 7.  

Egenskaper Aktiviteter 

Vara varm Krama sin kompis 

Visa känslor Laga mat 

Sentimental Pluta med läpparna 

Tvivla på sig själv Duka vackert 

Visa omsorg Ha en bästis 

Omtänksam Prata problem 

Barnkär Fnittra 

Empatisk Gråta 

Mjuk Ta hand om 
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Intuition Trösta 

 

3.2.6 Föreställningen om hudfärg 

John Storey menar att  det endast finns en mänsklig ras och att dela in folk i olika raser är 

rasism. Han menar att ras är en kulturellt och historisk förankring där vad hudfärg betecknar 

görs meningsfullt ur en social och politisk hierarki. Denna uppdelning sätter den vita 

människan i en överlägsen position jämtemot ’de andra’ och det var först efter andra 

världskriget rasismen förlorade sin vetenskapliga support.
75

  

I White undersöker Richard Dyer representationen av vita människor i västerländsk 

kultur. Han syftar på att vithet är osynligt och att vita har haft kontroll över definitionen av sig 

själva och att den då blivit neutraliserad. Dyer menar på att så länge ’ras’ endast appliceras på 

icke-vita och så länge vita människor är osynliga i porträtteringen av ’ras’ fungerar vita som 

den mänskliga normen. Han menar på att det ger en maktfull position – att vara ’endast’ 

mänsklig och kunna tala för hela mänskligheten medan människor som getts en ras endast kan 

tala för deras ras. Dyer menar på att vitt också är en färg som görs osynlig av vita i relation till 

icke-vita. Detta menar Dyer skapar en ojämlikhet där icke-vita blir positionerade som ’de 

andra’. 
76
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4. Metod 

4.1 Metodval 

För att analysera mitt material utrifrån min teoretiska ram fann jag den semiotiska analysen 

som passande då semiotiken är ute efter att dekonstruera representationerna i TV och påvisa 

att de är ideologiska konstruktioner.
77

 Jag väljer även att använda mig av en narrativ analys 

som ger en struktur och grovgrund över hur avsnitten är uppbyggda. Den semiotiska analysen 

fokuserar på delar, i denna uppsats sekvenser, och den narrativa analysen knyter an till 

helheten. Karaktärsläsningen ämnar att titta på karaktärerna som ideologiska konstruktioner. 

Då en tolkning aldrig kan vara korrekt ifrågasätts den som metod. Däremot berikar 

tolkningen förståelsen för texten i och med dess sökande efter underliggande meningar. En ny 

text skapas som försöker förklara den gamla texten på ett klarare vis.
78

  

4.1.1 Urval  

Avsnitten som står för min analys är avsnitt tre i säsong ett och avsnitt fyra i säsong tre. Jag 

väljer tidigast möjliga avsnitt där mina valda karaktärer figurerar sida vid sida i säsong ett 

(avsnitt tre) och där utvalda karaktärer figuerar i samma avsnitt i säsong tre (avsnitt fyra).  

Genom detta urval får jag med ett större spektrum av intressanta karaktärer och får även 

möjlighet att se huruvida genusrepresentationen ser ut i respektive säsong. Jag väljer tidigaste 

avsnitt möjligt med tanke om att karaktärernas representationer bör vara starkast i 

introduktionen av serien och per säsongstart.  

Urvalet av sekvenser sker genom ett strategiskt urval då jag väljer de som jag anser tjänar 

mitt syfte bäst, detta för att få fram så representativa sekvenser som möjligt och i sin tur få en 

rik och givande analys. 

Utvalda karaktärer i säsong ett är Rick, Shane, Lori, Daryl, Andrea, Carl, Glenn, Carol, 

Jaqui, Amy och T-Dog. Karaktärer som tillkommer i analysen i säsong tre är Merle, 

Guvernören, Hershel, Maggie, Michonne, Beth. 

4.1.2 Empiriskt material 

- Säsong ett, avsnitt tre (sändes 2010-11-10): “Tell It to the Frogs”, Längd: 0.45.00 h 

- Säsong tre, avsnitt fyra (sändes 2012-11-04): ”Killer Within”, Längd: 0.43.19 h 
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4.2 Narrativ analys 

Den narrativa analysen fokuserar främst på de fiktiva berättelserna och dess uppbyggnad – 

såsom noveller, TV-program och film. Berättelser följer i princip alltid vissa mönster vilket 

forskare som Propp och Todorov påvisar genom sina analyser av ryska folksagor. Vare sig det 

handlar om ryska folksagor eller Hollywoodproduktioner ämnar den narrativa analysen att 

påvisa just dessa mönster och karaktäriseringar för att konstatera hur berättelsen är 

konstruerad.
79

  

Texter görs av individer (eller grupper inom film- och TV produktioner) för en viss sorts 

publik. Dessa texterna kommuniceras via ett medium i ett visst samhälle. Detta menar Asa 

Arthur Berger är vad som utmärker narrativ i media. Det primära fokuset, menar han, ligger 

på narrativets funktioner, hur de påverkar publiken och samhället.
80

 

För att göra en narrativ analys menar Selby & Cowdery att narrativet först bör angripas 

på en deskriptiv nivå och beskriva vad som händer så noggrannt som möjligt. Här undersöks 

vilken period det utspelar sig i, scensättning och vad för typ av berättelse det handlar om. 

Sedan undersöks de explicita meningarna för att därefter gå över till de implicita meningarna. 

För att hitta de implicita meningarna menar Selby & Cowdery att man kan sätta de teman man 

funnit i de explicita meningarna i relation till samhället och dess normer – om män, kvinnor, 

familj, arbete etc. Varför saker presenteras på det sätt det görs och hur det relaterar till de 

dominanta värderingarna är frågor man kan ställa sig.
81

 

4.3 Karaktärsläsning 

Karaktärisering är sättet där personligheter och motivation hos karaktärer porträtteras genom 

beskrivningar, dialog etc.
82

 Inom TV har karaktärerna hög prioritet – det är genom dem 

dramat läses och de för narrativet framåt. Karaktärerna skapar personliga relationer med sina 

tittare genom regelbundenheten i TV-rutan.
83

 

Karaktärernas roll för narrativet hävdar Fiske är en typisk strategi inom TV där 

karaktärerna ses som en naturlig representation av verkligheten och han menar att de arbetar 

för att förneka skillnaden mellan verklighet och representation. Likheterna som karaktärerna 
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har sinsemellan bygger på en gemensam ideologisk grund och Fiske menar att de formerar en 

social ram som inte ifrågasätts.
84

  

Den strukturalistiska metoden som jag använder mig av i min analys tittar på karaktärer 

som ett textuellt verktyg snarare än realism som ser dem som riktiga personer med unika 

individuella egenskaper. Strukturalismen ser karaktären som en kropp av sociala värderingar 

vars kontradiktioner man vill aktivera. Karaktärens värderingar kommer fram genom hur den 

förhåller sig till andra karaktärer och dess olikheter jämtemot varandra. Fiske hävdar att 

karaktärerna alltid innefattar ideologi genom deras värderingar och sätt att agera.
85

 ”Den 

textuella oppositionen mellan hjältar och skurkar (. . .) blir metaforer för maktrelationer i 

samhället (. . .)” då hjältarna förkroppsligar den dominanata ideologin och skurkarna 

undergivna subkulturer.
86

 Fiske tar även upp Gerber och menar på att ”motsättande karaktärer 

som avviker från normer troligtvis blir dödade.”
87

 

4.4 Semiotik 

Inom semiotiken studeras tecken och dess betydelse. Tecken konstrueras av människan och 

förstås endast utifrån hur människan använder dem. All kommunikation består av tecken och 

koder som beroende på användaren ger föreställningar om en verklighet. Ferdinand Saussure 

intresserar sig hur tecken relaterar till andra tecken och menar att ett tecken består av en 

betecknande och en betecknad. Det betecknande är tecknets utseende som det uppfattas 

medan det betecknade är den mentala föreställningen tecknet hänvisar till. Det betecknade är 

socialt konstruerat.
88

  

Koder förmedlar betydelse och är de system i vilka tecken organiseras. Koderna tillämpas 

på regler och konventioner som finns i deras kultur och är kulturberoende då användarna 

behöver läsa tecknen på liknande sätt.
89

  

Saussures efterföljare Roland Barthes har givit världen föreställningen om två ordningar 

av beteckning. – denotation och konnotation. Beteckning av den första ordningen – 

denotationen, hänvisar till det synligt uppenbara i ett tecken, ett fotografi på en balkong 

denoterar just den balkongen medan andra ordningens beteckning - konnotationen fokuserar 

på processens mänskliga del så som urval, kameravinkel, kameraljus osv.
 90

 Konnotationen 
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”beskriver det samspel som sker när tecknet möter användarens uppfattningar eller känslor 

och de värderingar som gäller i kulturen.”
91
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5. Analys 

5.1 Disposition 

Analysen börjar med en beskrivning av huvudkaraktärerna för att ge en inblick i deras 

karaktäriseringar. Sedan analyseras ett avsnitt i taget med en narrativ överblick av avsnittet i 

sin enkelhet för att sedan gå in i den detaljerade scenanalysen som sker semiotiskt med en 

denotativ och konnotativ nivå. Efter respektive avsnitt görs en kort sammanfattning för att 

knyta an till hur genus, och genus tillsammans med hudfärg, representeras. 

5.2 Huvudkaraktärerna 

Rick: Huvudprotagonisten, vit man. Narrativet följer Rick och han är ledare för gruppen från 

start till slut (säsong ett till tre). Han är föredetta polis, gift med Lori och de har en son, Carl, 

och de får en dotter i säsong tre. 

Lori: Vit kvinna. Gift med Rick, har en son Carl och dör när dottern kommer till världen. 

Hade en affär med Shane i säsong ett när hon trodde Rick var död. Den ’ideala modern’. 

Carl: Vit pojke. Son till Rick och Lori. Tvingas växa upp snabbt. Använder sig av vapen och 

är den ”manlige beskyddaren” när de andra männen inte är närvarande. 

Shane: Vit man. Ricks föredetta poliskollega och hemligt kär i Lori.  

Andrea: Vit kvinna. Tuff och vill gärna döda zombies. Blir omhändertagen av Michonne när 

hon kommer bort från gruppen (i säsong 2). Guvernörens älskarinna i säsong tre.  

Carol: Vit kvinna, förlorar sin dotter och hustrumisshandlande man till zombies i säsong ett. 

Ett offer som blir starkare med tiden. Husfrulig. 

Daryl: Vit man, ”redneck”. Bror till Merle. 

Glenn: Asiatisk man. Får ofta agera lockbete. Blir tillsammans med Maggie i säsong två.  

Hershel: Vit äldre man, veterinär. Traditionellt lagd. Har två döttrar – Maggie och Beth.  

Maggie: Vit kvinna, dotter till Hershel. Tuff. Blir tillsammans med Glen.  

T- Dog: Svart man. Del i gruppen. 
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Guvernören: Vit man. Blir i säsong tre Ricks motpol och motståndare. Agerar guvernör över 

ett uppbyggt samhälle med murar mot omvärlden.  

Michonne: Svart kvinna. Smart, insiktsfull, krigare. Ser alltid bister och misstänksam ut. 

Använder katana och introducerades i serien gåendes med två avlemmade zombies.  

Jaqui: Svart kvinna. Del i gruppen i början av säsong ett.  

Beth: Vit kvinna. Syster till Maggie, dotter till Hershel. Med i gruppen från säsong två. 

Merle: Vit man. Bror till Darryl. ”Redneck”. Rasist. 

För utförligare karaktärsdrag se bilaga 1. 

5.3 Avsnitt ett: Tell It to the Frogs  

5.3.1 Övergripande narrativ  

Rick och gruppen, som varit i Atlanta, återkommer till lägret där Rick återförenas med sin fru 

Lori och sitt barn Carl. Ricks samvete tär på honom angående Merle, som gruppen lämnat 

fastkedjad på ett tak i Atlanta då han utgjorde stor fara för dem, och vill åka tillbaka mot Loris 

vilja. Daryl, Merles bror, blir helt till sig när han får höra vad som hänt hans bror och bråk 

utbryter mellan honom, Rick och Shane. Rick, Daryl, Glenn och T-Dog åker tillbaka för att 

hämta Merle. Bråk utbryter även vid stenbrottet mellan kvinnorna, som tvättar, och Carols 

man. Bråket slutar med att Shane slår honom gul och blå. I Atlanta finner de endast en hand 

kvarlämnad på taket. För fullständig narrativ översikt se bilaga 8. 

5.3.2 Sekvens ett  (00.20.39-00.00.25.46) 

Denotativ nivå 

Rick vaknar upp och finner rena, strykta och vikta kläder. Carol stryker hans polisuniform och 

går igenom lägret där alla är i gång med något (kvinnorna tvättar, viker och plockar). Lori är 

märkbart upprörd över att Rick funderar på att åka tillbaka för att hjälpa Merle och det uppstår 

en konflikt.  

Diskussionen upphör då Carl skriker på hjälp. En zombie är vid lägret och äter på ett 

rådjur. Männen slår zombien med högaffel, järnrör och dylika verktyg och Dale hugger av 

huvudet.  

För fullständig denotativ nivå se bilaga 2. 
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Konnotativ nivå 

Här får myten om kvinnans plats i hemmet och de husliga aktiviteterna som hennes 

territorium belägg. Endast kvinnor städar, diskar, tvättar, stryker eller hänger tvätt. Detta 

framstår som ett isärhållande – genus har gjorts på aktiviteter och platser.
92

  

Att Rick går runt i sin gamla polisuniform tolkar jag som en bekräftelse att trots att alla 

institutioner har upplösts är han en ledande figur då uniformen symboliserar makt, lag och 

ordning. Rättsystemet må vara förfallet men uniformen konnoterar till lag, makt, regler och 

beskydd och det blir det Rick förkroppsligar. Trots att samhället har förändrats finns det 

symboliska värdet i plagget kvar. 

Zombieattacken männen utför är av djurisk karaktär. Här anammas ”stenåldersmetoden” 

med männen som går bärsärkagång på zombien, beskyddar kvinnorna och barnen medan de 

kvinnor som är närvarande ser illamående och livrädda ut.  

Rick och Lori agerar som det normativa idealparet. Lori motsätter sig Ricks 

bestämmelser men han gör som han själv vill i slutändan och det stärker hans plats högt där 

uppe i den hegemoniska maskuliniteten.
93

 Han tar på sig maskulina ideal så som ledarrollen, 

han bestämmer, han är självständig och principfast – som sedd i Josefsons tabell om sterotypa 

maskulina egenskaper.
94

 Rick är en hjälte – och det är han som leder både gruppen och 

narrativet. Fiske påtalar hjälten som bärare av ideologins normer.
95

 Rick är ett perfekt 

maskulint ideal förkroppsligat. Lori som tydligt visar misstycke tar platsen som den ’ideala 

modern’ som sätter sig själv åt sidan för sin familj.
96

 Denna sekvens konnoterar till myten om 

att mannen är överhuvud i familjen – hans ord är lag, och kvinnan och hustrun, Lori, får svälja 

sina åsikter och acceptera att Rick, mannen, bestämmer. Lori visar på stereotypa feminina 

egenskaper som osäkerhet, hon pratar problem och visar känslor.
97

 

Utifrån Hirdmans formler vill jag sätt in A-B, dvs Man- Kvinna i denna scen då de 

framställs som totala motsatser med olika sfärer, egenskaper och aktiviteter. 

5.3.3 Sekvens två (0.36.50-0.39.52) 

Denotativ nivå 

Shane lär Carl att fånga grodor i stenbrottet där Andrea, Amy, Jaquie och Carol tvättar.  
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SHANE: Du (Carl) är nyckeln till allt! Jag ger mig på en och skrämmer resten mot dig. Jag 

leder dem mot ditt håll. 

CARL: Okey. 

SHANE: Du måste fånga varenda fuling du ser. Förstår du? 

SHANE: Visa ditt krigsansikte! Är du redo?  

Shane och Carl morrar mot varandra. Shane hoppar och sprattlar i vattnet.  

JAQUI: Kan någon förklara varför kvinnorna får göra allt skitjobb? 

AMY: Förstod du inte att världen gick under?  

För fullständig denotativ nivå se bilaga 3. 

Konnotativ nivå 

Denna scen visar hur maskuliniteter formas och görs. Shane som framställs som en 

macholiknande karaktär, lär här Carl hur man beter sig som en man, dvs spela tuff och leka i 

vattnet. Shane gör grodfångningen till en sport – som Connell menar är den ultimata 

definitionen av manlighet där hen menar att ’maskuliniteten frodas’.
98

 Shane säger åt Carl att 

”visa ditt krigsansikte” samtidigt som de morrar och nästintill beter sig djuriskt. Vad Connell 

påvisar är att maskulinitet nästan alltid utgår från kroppen. Det är kroppen som leder 

mannen.
99

  

Då Shane ligger i topp av den maskulina hegemonin (dock lite sårad av Ricks återkomst 

och återtagande av förstaplatsen) är han ändå en förebild för Carl som han får sina ideal ifrån 

och kan imitera dessa. Carl ses formas efter maskulina ideal och detta verkar relativt osynligt 

då det sker genom en lek.  

Kvinnorna sitter bredvid och tvättar kläder i stenbrottet. Det framställs som kvinnogöra, 

och sekvensen särskiljer aktiviteter åt, ger dessa aktiviteter genus som Hirdman talar om.
100

 

Kvinnoaktiviteten är tvätta medan mansaktiviteten är att ”jaga” grodor och leka.  

Jacqui ifrågasätter flera gånger under denna sekvens varför det är kvinnorna som får göra 

skitjobbet,  Amy försvarar det genom att säga ’att världen har ju gått under’. Jaqui, en svart 

kvinna är den enda som verkligen ifrågasätter genusordningen i denna sekvens. 
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Ifrågasättandet konnoterar både intelligens och modernitet då hon visar sin åsikt och att hon 

motsätter sig detta. Dock menar Fiske på att likheter mellan karaktärer bygger en ideologisk 

grund som inte ifrågasätts. De vita kvinnorna ser missnöjda ut för att behöva tvätta men gör 

det – de ifrågasätter inte. Deras likheter normaliserar denna sekvens och framställer Jaquie 

som att hon motsätter sig normen.  

Jaqui, som innehar en relativt liten roll, dör efter sex avsnitt genom att begå självmord.
101

 

Fiske tar upp Gerber som menar att ”motsättande karaktärer som avviker från normer 

troligtvis blir dödade.”
102

 vilket jag tolkar som meningen på grund av hennes åsikter (och 

etnicitet?). Amy är vad Hirdman menar såpass underordnad att hon ser detta så självklart att 

hon försvarar det.
103

 

I denna sekvens sätter jag in Hirdmans formel A-B, dvs Man- Kvinna då ett totalt 

isärhållande som sker – både genom de maskulina och feminina ideal som framställs men 

också genom att ge aktiviteter genus.  

5.3.4 Sekvens tre (0.41.06- 0.41.45) 

Denotativ nivå 

Rick leder Glenn och Daryl in i en övergiven galleria. Rick visar tecken med händerna för att 

varna för att zombies finns i närheten. En till synes kvinnlig zombie (långt hår, klänning och 

bröst) kommer i bild. Gänget går mot zombien. 

DARYL: Jäklar. Du var en riktigt ful slinka.  

Daryl skjuter zombien i huvudet med ett armborst. Rick kommer efter siktandes mot henne 

med sin pistol. Glenn följer efter. Daryl drar ur pilen ur zombien. 

Konnotativ nivå 

Förutom de konnotationer som leder till femininiteten gällande utseende hos zombien så som 

kroppsbyggnad, hår och smink har genus även gjorts gällande klädesvalet (klänning som i 

västvärlden ses som ett ”kvinnoplagg”). Ordvalet Daryl använder sig av ’ful slinka’ spär på en 

underliggande misogyni där, om man tolkar zombien som ’den andre’, inhyser en rädsla för 
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vad Jones talar om – feminismen.
104

 Även Hirdman talar om misogyni som ett försvar för 

rädslan för feminismen.
105

  

Taktiksnacket konnoterar till en krigsliknande situation så som krig eller liknande vilket 

rättfärdigar och neutraliserar dödandet. Rick har även det symboliska värdet i sin polisuniform 

som rättfärdigar honom att bestämma och leda – ger honom högsta rang inom den maskulina 

hegemonin. Rick är högst och Glenn är lägst, då han är den som följer efter - sist. Han 

framställs inte heller lika maskulin som Rick och Daryl med sitt kroppsspråk.  

Det är komplext att sätta in Hirdmans formler här då det gäller en zombie som saknar 

många väsentliga mänskliga egenskaper.  

5.3.5 Sammanfattning, Tell It to the frogs 

Maskulina ideal upprätthålls av de manliga karaktärerna där Rick är ledaren i den maskulina 

hegemonin - en hjälte som innefattar ideologiska normer. Genus överförs till aktiviteter och 

sysslor där kvinnor städar, diskar, lagar mat och männen slåss, kör bil och särskiljandet 

mellan kvinnnor och män är påtagligt. Kvinnorna beskyddas och männen beskyddar. Genus i 

relation med etnicitet visar på att Jaqui, den enda svarta kvinnan i avsnittet motsätter sig 

’kvinnogörat’ till skillnad från de vita kvinnliga karaktärerna. Glenn den enda asiatiska 

mannen och T-Dog, den enda svarta mannen i avnittet befinner sig långt ner i den maskulina 

hierarkin, de är inte med i den beslutsfattande cirkeln. 

5.4 Avsnitt två: Killer Within 

5.4.1 Övergripande narrativ 

Avsnittet Killer Within kretsar kring en enorm zombieattack i fängelset gruppen belägrat. 

Detta till följd av en fängelsekund som sätter på sirener och klipper upp galler. Lori som är 

höggravid, får krystvärkar och dör när Maggie måste göra kejsarsnitt för att babyn ska 

överleva. Carl skjuter sin mor för att förhindra henne att ”omvändas” till zombie. T-Dog blir 

biten och dör när han offrar sig själv genom att agera lockbete för zombierna, tillger Carol 

möjligheten att smita undan. Andrew, fängelsekunden som skapade tumultet, blir skjuten av 

en annan fängelsekund, Oscar, som därmed räddar Rick.  

I Woodbury är Michonne misstänksam mot guvernören, anandes att han inte har rent 

mjöl i påsen medan Andrea blir allt mer lockad av att stanna där. När katastrofen i fängelset 
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avvärjts har flera karaktärer dött och en liten baby, Judith, har kommit till världen. För 

fullständig narrativ översikt se bilaga 9.  

5.4.2 Sekvens ett (0.07.32- 0.10.24) 

Denotativ nivå 

Människor vandrar omkring i staden Woodbury medan några män patrullerar med vapen uppe 

på muren. Michonne går på marken längs muren och ser suspekt ut. Hon undersöker lastbilen 

och ser att det finns kulhål i karossen. Guvernören träder in och de börjar samtala. 

MICHONNE: Ni verkar klara er bra. Till och med nationalgardet manglades ner. 

GUVERNÖREN: De männen var hjältar. Inte sådana som lämnar någon kvar. (Guvernören 

cirkulerar kring Michonne). Om vi bara kommit tidigare.. och du varit med oss. 

MICHONNE: Massor av kulhål. Tror ni zombierna har klurat ut hur man använder vapen?  

För fullständig denotativ nivå se bilaga 4. 

Konnotativ nivå:  

Det är män som patrullerar (läs beskyddar) staden, med stora skjutvapen. En stereotyp 

framställning av mannen som beskyddare och skjutvapnen vill jag förena med Richard Dyers 

teorier om den manliga sexualitetens yttringar i media genom användningen av vapen som 

symboler för fallosar etc.
106

  

Michonne är en smart, insiktsfull, belevad kvinna. Hon letar bevis för vad hon misstänker 

(att Guvernören skjutit ned nationalgardet, att det inte är zombies som tagit dem) och när han 

träder fram och talar med henne ger hon iskalla hintar om att hon vet vad som hänt. Sättet hon 

talar med honom nästan förlöjligar honom. Det framstår som om Michonne vet att 

Guvernören och hans gäng har skjutit ned nationalgardet. När Michonne går mot honom 

känns det som hon utmanar honom, utan att säga rätt ut vad hon vet. När Guvernören cirklar 

runt henne verkar han vilja visa sin pondus men också sätta henne på plats, som en haj som 

omringar sitt byte. Guvernören får inte sista ordet då Michonne går därifrån efter iskallt sagt 

’Gudskelov’. Michonne visar att hon inte backar, att han inte kan manipulera henne eller 

skrämma henne till tystnad.  
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Detta går emot de feminina stereotypa egenskaper som Josefson tar upp i Genus- så 

påverkar det dig. Josefson tar upp att en kvinna idag gärna ska vara självständig, men 

Michonne är mer än så. Michonne agerar inte som en stereotyp kvinna utan bär maskulina 

egenskaper – som sedd i Josefsons tabell om stereotypa maskulina egenskaper – principfast, 

tuff, självsäker och självständig.
107

 Hon är den enda kvinnan i serien som framställs på detta 

vis (i så hög utsträckning).  

Steve Jones påtalar att de kvinnliga protagonisterna i zombiefilmerna Night of the Living 

Dead, Dawn of the Dead och Day of the Dead blir ’phallusized’, dvs ges maskulina 

egenskaper för att kunna föra zombienarrativet vidare och för att kunna bruka våld.
108

 Även 

Dyer menar att det är männen som för narrativet framåt.
109

 Tar man detta i beaktning måste 

Michonne få maskulina egenskaper för att kunna föra narrativet framåt som hon gör, till 

skillnad från övriga kvinnor som hjälper männen att föra narrativet framåt. I och med att hon 

innehar dessa maskulina egenskaper uppstår en hierarkisk maktkamp, där Guvermören genom 

sitt kroppspråk visar att det är han som innehar förstaplatsen i rangordningen. Dock visar 

Michonne att han inte kommer någon vart med henne.  

Ser man deras relation utifrån Hirdmans formel A-a, Mannen och den lilla mannen, ses 

osäkerheten som i denna formel finns- att A kan bli a och att a kan bli A. Då Michonne är mer 

A, mer manlig, krävs det av Guvernören att göra så att han inte blir den lilla mannen, mer 

feminin, mer kvinnlig och därmed tappar sin hierarkiska förstaplats i den maskulina 

hegemonin. Maskuliniteten sätts på prov genom att en kvinna utmanar den, dock verkar den 

’neutraliseras’ då framställningen av henne är ganska maskulin. 

5.4.3 Sekvens två (0.14.20-0.18.20) 

Denotativ nivå 

Tre bilar rör sig på fängelseområdet innanför stängslet. Hershel kommer ut med kryckor på 

gårdsplanen med hjälp av en höggravid Lori och Beth. Lori håller en arm hjälpande arm runt 

honom. T-Dog ger instruktioner åt Maggie som backar en bil.  

Rick, Daryl och Glenn hämtar ved, tittar mot Lori, Hershel, Carl och Beth. Zombier 

dyker upp innanför fängelsegrindarna och gänget skjuter mot zombierna och flyr. Rick, Daryl 

och Glenn rusar för att undsätta dem.  
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För fullständig denotativ nivå se bilaga 5. 

Konnotativ nivå 

I denna sekvens ses männen ägna sig åt ”mansgöra” dvs, de samlar ved, för att elda upp det 

zombiekadaver. Maggie och Carol är också med och ”fixar” - kör och backar med bilarna, 

men, de behöver guidning av T-Dog, en man. Lori och Beth som vårdat Hershel, följer 

honom, Lori håller en stödjande arm bakom honom. Roland Barthes beskriver en vanlig myt 

om kvinnor - kvinnan som mor, som legimerar hennes plats i hemmet och vårdande.
110

 

Hershel som precis förlorat foten är ändå så stark att han ska ta sig ut och gå och skämtar med 

Carl om ’han springer ifatt honom imorgon’. Detta faller ihop med ’den riktige mannen’ 

idealet där mannen visar smärta utan att blinka.
111

 

De som följt serien sen start vet att Lori och Rick har haft ett ganska ansträngt äktenskap 

sen första början. De tittar på varandra genom stängslet – jag ser stängslet som en symbol för 

en mur eller ett stängsel mellan dem, i relationen och kärleksmässigt. Rick hänger mot 

stängslet i vit t-shirt i en pose som för tankarna till en svettig James Dean. Barthes menar på 

att svett står för tänkande.
112

 Om Rick är den tänkande, står han för ande medan Lori står för 

materia som sett ur ett stereotypt genustänkande historiskt.
113

 Rick nickar mot henne – som att 

han styr deras samspel. Loris manér blir nästan flickigt men  flörtigt då hon smeker bort håret 

från sin kind samtidigt som hon ler. Hon beter sig efter feminina ideal som Josefson tar upp så 

som att vara snygg, söt och fnittra.
114

 Deras blickar och leenden för tankarna till hopp, att det 

finns hopp för dem, kanske för att de agerar som det normativa ideala paret. 

I den homosociala gemenskapen mellan Rick, Daryl och Glenn skiner hierarkin igenom. 

Rick leder, medan Daryl med sitt stora gevär agerar högerhand och Glenn, som är asiat 

förlöjligas av författarna genom att han skriker till Hershel (vilket lockar zombierna) som om 

han inte hängt med på att de befinner sig i en postapokalyps fullt med zombier utanför 

staketet.  

Daryl (som är vit) tillrättavisar Glenn, som förminskas jämtemot Daryl och Rick. Glenn 

bär dessutom inget skjutvapen som de övriga männen (förutom Hershel som precis förlorat 

foten och är gammal), utan bär ett stort svärd. Svärd ses som skjutvapen som falliska, men 

värt att nämna då det är Glenn och Michonne som använder svärd medan övriga i gruppen 
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(främst män) använder skjutvapen. När zombierna attackerar, är det Rick som springer först. 

Det är Rick som leder männen framåt, och öppnar låsen. Rick är alltid först på plats och är 

den som ska beskydda gruppen (kvinnorna och barnen). 

Kvinnorna, förutom Beth, kan i detta avsnitt skjuta, men de når inte upp till samma 

kaliber som männen. T o m Carl, en ung pojke skjuter felfritt medan Lori uppenbart måste 

koncentrera sig. Männen har stora gevär, kvinnorna har små revolvrar, vilket enligt Dyer 

tyder på den manliga sexualiteten aktualiseras genom dessa yttringar. Kvinnorna är utan 

fallosar och därmed får de små vapen. Männens potens yttras genom de stora, långa 

vapnen.
115

 

Kvinnorna vårdar, och befinner sig i hemmet. Även om kvinnorna gör ’mansgöra’ så är 

de aldrig inkluderade i den ledande gruppen (med Rick i spetsen). Männen har nycklarna – 

och kvinnorna lämnar inte det inhägnade området. Kvinnorna står under männens beskydd 

(och behöver bli beskyddade) vilket Thornham påtalar i Women, Media, Feminism
116

. 

Kvinnorna exkluderas från den beslutsfattande gruppen.  

Utifrån Hirdmans formler skulle både A – a, dvs mannen och den lilla mannen, passa in 

speciellt om man tänker på skillnaderna i hanterandet av skjutvapen. A-B, dvs, Man – kvinna 

passar in med tanke på åtskillnaden mellan könen och det heteronormativa idealparet Lori och 

Rick utgör.  

5.4.4 Sekvens tre (0.23.23-0.25.37) 

Denotativ nivå 

Guvernören slår golfbollar på muren som skiljer samhället Woodbury från resterande 

apokalypsvärld. Merle kommer och berättar att han vill leta upp sin bror då Andrea berättat att 

han levde sist hon såg honom. Guvernören vill inte att han ska ge sig iväg och menar på att 

han behövs på plats.  

För fullständig denotativ nivå se bilaga 6.  

Konnotativ nivå 

Guvernören på muren – högre än alla andra, med ”sitt” samhälle i bakgrunden. Att han står på 

muren och blir filmad underifrån konnoterar makt. Gränsen mellan levande/död blir konkret 

och uppenbar, dess assymetri visar på oordning. 
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Att han spelar golf är intressant då det är en utpräglad manlig sport men den konnoterar 

också till överklass. Att han skjuter mot den förfallna sidan av muren visar på en överordnad 

och Connell syftar på att det är inom sport som maskuliniteter frodas och förstärks. Väljer 

man att se zombien som ’den andra’ förlöjligas zombien då guvernören träffar den i huvudet 

med golfbollen från muren. Läser man zombien som feminin efter Jones teorier kan detta 

konnotera ett slag mot feminismen.
117

  

Med tanke på att guvernören skapat en armé för tankarna även till en krigsherre. 

Militärpratet (plus den patrullerande mannen i början av sekvensen) ger en känsla av  ett Vi 

och Dom, men även att krig (och beslutstagande) är för män och endast män. Inga kvinnor 

ingår i guvernörens militära styrka (kvinnor, senare i säsong tre, ingår i armén men de är inte 

delaktiga i den beslutsfattande gemenskapen).  

Jag tolkar denna scen som ett införlivande av Guvernören som en manlig maktsymbol 

högt upp i hierarkin. Detta förtydligas genom att sätta honom tillsammans med Merle då deras 

kontraster speglas. Merle är orakad med öppen skjorta medan guvernören är renrakad med 

strukna kläder och knäppt skjorta. Guvernören representerar idealet ’den riktige mannen’ med 

egenskaper sedda i Josefsons tabell som bestämmande, tuff, auktoritär och en symbol av makt 

och status.
118

 Merle passar in på samma ideal dock står Guvernören högre i den hierarkiska 

rangen. Deras vänskap ses kopplat till makt och privilegier som Herz & Johansson talar om då 

det är guvernören som bestämmer ifall Merle ska få leta efter sin bror.  

Merle – gestaltad som en stereotyp redneck och representerad som en arg, misogyn och 

oberäknelig man kommer undan med sitt kvinnoförnedrande prat då hans karaktär förväntas 

att bli hatad, medan  Guvernören ger patriarkala hintar och vibbar, om än subtilare än Merle.  

Misogynin som anas/hintas från Merle menar Hirdman är ett skydd av ”det manliga”, ett 

förakt mot kvinnan som övergår till hat.
119

 

5.4.5 Sammanfattning, Killer Within 

Michonnes representation skiljer sig från de andra kvinnornas då hennes framställning skiljer 

sig både till utseende, persona, motiv och egenskaper. Hon gestaltar maskulina ideal och visar 

få kvinnliga stereotypa egenskaper och attribut. De andra kvinnornas framställning visar på ett 

behov av att bli ledda av män och beskyddade. Lori står för den ideala modern som sätter sig 

själv åt sidan och tillsammans med Beth anammar de myten om kvinnan som vårdande och 

moderlig.  
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Maskulina ideal upprätthålls genom främst Rick, hjälten och ledaren, men även genom 

starka manliga karaktärer som Guvernören, Merle och Daryl. Glenn, som är asiat, har tuffat 

till sig sen säsong ett men befinner sig lägre i hierarkin än de vita männen. Även T-Dog 

befinner sig lägre i hierarkin än de vita manliga karaktärerna. 

Speciellt Rick och Guvernören förstärker det maskulina idealet ’den riktige mannen’ genom 

sina karaktärer.  
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6. Slutsatser och diskussion 

Efter att ha analyserat två avsnitt av The Walking Dead blir vissa mönster tydliga. Genus görs 

på aktiviteter och platser – det är kvinnorna som tvättar, diskar och vårdar de sjuka medan 

männen gör det fysiska eller farliga arbetet som att beskydda, bränna zombielik eller 

bestämma vid gruppens dilemman. Männen beskyddar och kvinnorna blir beskyddade. Som 

sett i Killer Within har de kvinnliga karaktärerna (förutom Beth) blivit mer självständiga i den 

meningen att de har lärt sig att skjuta och döda zombies, men de når inte upp till samma 

kaliber som männen i skytte och de skyddas fortfarande av dem.  

De vita kvinnorna anammar feminina ideal och deras karaktäriseringar grundar sig på 

stereotyper och myter om kvinnor. Lori representerar den ideala modern – som sätter sig själv 

åt sidan för sin man och sina barn. 

Efter att ha använt mig av Hirdmans formler ser jag att dessa avsnitt följer det stereotypa 

tänkandet som funnits och fortfarande finns genom att framställa kvinnan antingen som av 

annan sort, dvs särskilja kvinnorna från männen som om det vore av olika arter, men också 

genom att framställa kvinnorna som ’den lilla mannen’ som aldrig fullt kan uppnå samma 

kapacitet som mannen.  

Dock uppstår en intressant twist då karaktären Michonne går emot de kvinnliga 

stereotyperna och skiljer sig markant från övriga kvinnor i serien. Hennes framställning skiljer 

sig både till utseende, persona, motiv och egenskaper från de andra kvinnorna. Även Jaqui, en 

svart kvinna, representeras annorlunda mot de vita kvinnorna. Hon tendenserar att gå emot 

normen men till skillnad från Michonne blir hon avdödad tidigt i serien. Michonne är en stark, 

självständig och tuff kvinna men jag hävdar att hon görs manlig – hon gestaltar maskulina 

ideal och påtalar få kvinnliga stereotyper. Jag vill påstå att hon blir ’phallusized’ i enlighet 

med Jones tankar, för att kunna föra narrativet framåt som kvinna – för resterande kvinnor är 

mer bihang som hjälper främst Rick att föra fram narrativet, medan hon står på egna ben. Man 

skulle kunna se Michonne som en normbrytande representation av kvinnan – en positiv 

självständig och stark kvinna med potential att förändra stereotypa sätt att se på kvinnan. Men 

då representationen av genus, utöver Michonne, är så starkt traditionellt rotad har jag svårt att 

tro att hennes gestaltning är ämnad att helt plötsligt börja se på kvinnan som en manlig 

jämlike när resterande porträtteringar av kvinnorna är så snava. 

Rick är ledaren av gruppen och hjälten i narrativet. Han så väl som de andra manliga 

karaktärerna förkroppsligar det manliga idealet ’den riktiga mannen’, även om Glenn först 

börjar närma sig det idealet i säsong tre.  Den maskulina hegemonin sätter upp en hierarkisk 
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rangordning där vissa utesluts ur den beslutsfattande gruppen och maktkamper inom 

hegemonin sker för att ständigt upprätthålla dess kraft. Manlig vänskap blir länkad till makt 

och privilegier så som sett mellan Guvernören och Merle i ’Killer Within’ men även mellan 

Rick och Shane och Rick och Hershel. T-Dog och Glenn befinner sig lägre ner i hierarkin än 

Rick, Shane, Daryl och Hershel. Här syns hur vithet naturaliserar i fas med Richard Dyers 

teorier i White. 

I denna postapokalyptiska zombievärld där förfallet av samhället och meningen med livet 

förändrats bygger karaktärerna fortfarande på maskulina och feminina stereotyper och myter 

och representerar att isärhållandet mellan män och kvinnor och att kvinnors underordning 

skulle vara något normalt. Representationen av genus i samband med hudfärg positionerar 

karaktärer med andra hudfärger än vit som ’den andre’ och är rasistiskt i sitt uttryck. Att dessa 

representationer ämnas att verka ”naturliga” och påverkar människor i samhället i sin 

förståelse för sig själva och andra göder, snarare än att förbättra, en värld full av orättvisor, 

diskriminering och förtryck. Och det är läskigt.  

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Att forska om genus är viktigt och det är av vikt att fortsätta gräva under ytan av TV-serien 

The Walking Dead för frambringa det sätt genus görs och porträtteras – för att visa på att det 

är en stereotyp och diskriminerande bild av kvinnor och män som visas genom rutan. Ett 

större omfång av avsnitt och sekvenser skulle stärka reliabiliteten. Det skulle även ge en mer 

nyanserad bild att använda någon eller några motsättande teorier om genus som ger utrymme 

för alternativa tolkningar. 

Intressant vore att ge utrymme för begreppet intersektionalitet och synliggöra de olika 

maktstrukturer som göder orättvisor och på det sättet se hur olika faktorer spelar roll så som 

ålder, kön, etnicitet etc.  

Jag tycker definitivt det borde forskas om representationen av etnicitet och hudfärg i The 

Walking Dead då det i min mening är uppenbart att det är diskriminerande och stereotypa 

gestaltningar som sker med de svarta karaktärerna och den asiatiske karaktären.  

Att studera zombierna istället för att ha fokuset på de mänskliga karaktärerna ger en 

givande analys där ett ’Vi’ och ’Dom’ blir ännu tydligare.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

Karaktärsdrag Lori Andrea Carol Jaqui Maggie Beth Michon
ne 

Amy 

Likheter         

Kön Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna 

Land USA USA USA USA USA USA USA USA 

Plats Post-
apokalyps 

Post-
apokaly
ps 

Post-
apokaly
ps 

Post-
apokaly
ps 

Post-
apokaly
ps 

Post-
apokaly
ps 

Post-
apokaly
ps 

Post-
apokaly
ps 

Tid Nu, snar 
framtid 

Nu, 
snar 
framtid 

Nu, 
snar 
framtid 

Nu, 
snar 
framtid 

Nu, 
snar 
framtid 

Nu, snar 
framtid 

Nu, 
snar 
framtid 

Nu, 
snar 
framtid 

Olikheter         

Ålder 30-40 30-40 35-45 40-50 20-30 20-30 30-40 20-30 

Hudfärg  Vit Vit Vit Svart Vit Vit Svart Vit 

Typ av kvinna Tradition
ell 

Modern Offer Moder
n 

moder
n 

Traditio
nell 

Krigare Ung 

Civilstatus Gift Singel Gift/ 
änka 

? Förlova
d i S3 

Singel Singel ? 

Kärlekstatus Problema
tisk 

Småflör
tar 

Småflör
tar 

? Kär ? ? ? 

Kropp Jätte smal Smal Smal Smal Smal Smal Välträn
ad 

Smal 

Hår  Cendré, 
långt 

Blond, 
långt 

Gråhåri
g, kort 

Svart, 
kort 

Cendré, 
page 

Blond, 
långt 

Svart, 
dreads 

Blond, 
långt 

Omhändertag
ande 

Mjuk/tuff Tuff Mjuk ? Tuff Mjuk Tuff Mjuk 

Interpersonell Tjatig Tuff Sympati
sk 

Trevlig Kaxig, 
snäll 

Mjuk Introve
rt 

Orolig 

 

Karaktärs
drag 

Rick Shane Carl Guvernö
ren 

Hershel Glen Merle Darryl T-Dog 

Likheter          

Kön Man Man Man Man Man Man Man Man Man 

Land USA USA USA USA USA USA USA USA USA 

Plats Post-
apokal
yps 

Post-
apokal
yps 

Post-
apokal
yps 

Post-
apokaly
ps 

Post-
apokaly
ps 

Post-
apokaly
ps 

Post-
apokaly
ps 

Post-
apokaly
ps 

Post-
apokal
yps 

Tid Nu, 
snar 
framti
d 

Nu, 
snar 
framti
d 

Nu, 
snar 
framti
d 

Nu, snar 
framtid 

Nu, 
snar 
framtid 

Nu, 
snar 
framtid 

Nu, 
snar 
framtid 

Nu, 
snar 
framtid 

Nu, 
snar 
framti
d 

Skillnader          

Ålder 30-40 30-40 7-12 35-45 60-70 25-35 40-50 30-40 30-40 

Hudfärg Vit Vit Vit Vit Vit Asiatisk Vit Vit Svart 
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Typ av 
man 

Traditi
onell 

Traditi
onell, 
tuff 

Pojke 
blir 
man 

Traditio
nell 

Traditio
nell 

Mjuk Tuff Tuff ? 

Civilstatu
s 

Gift Singel Singel Änkling Änkling Förlova
d i S3 

Singel Singel Singel 

Kärleksst
atus 

Proble
matisk 

Kär i 
Lori 

- Småflört
ar 

- Kär - Småflört
ar 

- 

Kropp Smal Muskli
g 

Smal Smal Smal Smal Smal Smal Muskli
g 

Hår Cendré Mörkt Cendré Cendré Grått Svart Cendr
é 

Cendré Rakad 

Omhände
rtagande 

Mjuk, 
tuff 

Tuff Tuff Tuff Tuff, 
mjuk 

Mjuk Tuff Tuff Tuff, 
mjuk 

Interpers
onell 

Ledare Tuff, 
princip
fast 

Pojke-
blir-
man 

Ledare Ledare 
som 
sedan 
kliver 
ur den 
rollen 

Snäll Krigar
e 

Krigare ? 

Gjord efter John Fiskes tabell 9.1 ”The value structure of characters” i Television Culture.120 
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8.2 Bilaga 2 

Tell It to the Frogs, sekvens ett 

Rick vaknar upp och finner rena, strykta och vikta kläder. Carol stryker hans polisuniform och 

han för sin väg längs lägret där alla är i gång med något (kvinnorna tvättar, viker och plockar). 

Ricks samvete tär på honom av att de lämnat Merle fastkedjad i tidigare avsnitt då han spelat 

vågspel med gruppens liv. Lori är märkbart upprörd över att han funderar på att åka tillbaka 

för honom och det uppstår diskussion. Diskussionen upphör då Carl skriker på hjälp. 

CARL: MAMMA, PAPPA!!!! 

Rick och Lori springer mot Carl, likaså de flesta ur gruppen. 

LORI: Har du blivit biten? Riven? 

CARL: Nej jag mår bra. 

Shane, Rick, Glenn mfl. omringar med bland annat högaffel, järnrör och dyliknande verktyg i 

högsta hugg en zombie som sitter med ryggen mot och äter på en ett rådjur. Andrea och Amy 

tittar fram och resterande män joinar. Männen börjat slå zombien med vad som skulle kunna 

liknas vid övervåld. Dale hugger av zombiens huvud med en yxa. 

DALE: Det är den förste här uppe. De kommer aldrig så här högt upp annars. 

JIM: Maten håller på att ta slut i stan.  

Ut ur skogen kommer Daryl med sin pilbåge. 

DARYL: Jävla skit. Det var ju mitt rådjur! Titta! Helt söndertuggat av en äcklig, 

virusbärande, värdelös skit! 

Han sparkar på det döda rådjuret flera gånger, märkbart arg och upprörd. 

DALE: Lugna dig, det där hjälper föga. 

DARYL: Vad vet du om det, gubbe? Ta din fåniga hatt och far tillbaka till ålderdomshemmet. 

Jag har spårat rådjuret länge. (Plockar ur hans pilar ur kadavern). Jag drar den till lägret och 

lagar en god stek. Kan man skära runt det tuggade?  



The Walking Gender                                                                                                                                                                      V13 M Kand 
Moa Linder  Stockholms Universitet, JMK 

44 
 

SHANE: (Ledigt hållandes ett gevär bakom nacken) Jag skulle inte riskera det. 

DARYL: Det var synd. Jag har några ekorrar. Det får duga.  

Det avhuggna zombiehuvudet börjar röra på sig. 

AMY: Herregud. (Ser illamående ut). Andrea följer henne bort från platsen.  

DARYL: (Till huvudet) Kom igen för fan! 

Daryl skjuter zombiehuvudet i ögat och den dör.  

DARYL: Det måste vara hjärnan. Vet ni ingenting? 

Rick tittar på honom när han går iväg. 
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8.3 Bilaga 3 

Tell It to the Frogs - sekvens två 

Shane lär Carl att fånga grodor i stenbrottet där Andrea, Amy, Jaqui och Carol tvättar. 

CARL: Jag får ingenting. 

SHANE: Det kräver tålamod. De vet att något är på gång. Jag får göra på det gammelmodiga 

sättet. 

Shane går sakta/smyger/lunkar djupare in/i/ner i vattnet. 

SHANE: Du (Carl) är nyckeln till allt! Jag ger mig på en och skrämmer resten mot dig. Jag 

leder dem mot ditt håll. 

CARL: Okey. 

SHANE: Du måste fånga varenda fuling du ser. Förstår du? 

CARL: YEAH! 

SHANE: Visa ditt krigsansikte! Är du redo?  

Shane och Carl morrar mot varandra. Shane hoppar och sprattlar i vattnet.  

SHANE: De kommer åt ditt håll! Fånga dem! Fånga grodorna! 

Carl skrattar. 

SHANE: De kommer! Fånga dem! 

Kameran mot Andrea och Jaqui som kommer gåendes med tvätt. 

JAQUI: (Tittandes mot Shane och Carl) Jag undrar hur arbetet är uppdelat egentligen? 

Kameran åter till Shane och Carl. 

SHANE: Fånga dem i hoven! Vad har du fångat bad boy? Vad har du, vad har du? 

CARL: Lera. 
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SHANE: Oboy. Vi får börja om.  

De skrattar. 

Kameran mot kvinnorna. 

JAQUI: Kan någon förklara varför kvinnorna får göra allt skitjobb? 

AMY: Förstod du inte att världen gick under?  

CAROL: (Tittar på sin man som observerar kvinnora och röker) Det är så det ligger till.  
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8.4 Bilaga 4 

Killer Within, sekvens ett 

Människor vandrar omkring i staden Woodbury medans några män patrullerar med vapen 

uppe längs muren. Michonne för sin väg längs muren, ser suspekt ut. Hon undersöker 

lastbilen och ser att det finns kulhål i karossen. Hon går upp i den och undersöker kulsprutan 

och finner blod på fordonets botten. Hon hoppar ned, ser fortfarande suspekt ut. Guvernören 

träder in i bilden. 

GUVERNÖREN: Häpnandsväckande. Med mer ammunition kunde vi knäppt en hel flock. 

Michonne vänder sig mot honom. 

GUVERNÖREN: Du och Andrea ska visst ge er av idag. Så tråkigt. Vi har användning för en 

soldat som du.  

MICHONNE: Ni verkar klara er bra. Till och med nationalgardet manglades ner. 

GUVERNÖREN: Ingen utbildning förbereder en för världen idag.  

MICHONNE (sakta gåendes mot Guvernören): Man kunde tycka att en soldat skulle kunna 

köra undan från något så långsamt. 

GUVERNÖREN: De männen var hjältar. Inte sådana som lämnar någon kvar. (Guvernören 

cirkulerar kring Michonne). Om vi bara kommit tidigare.. och du varit med oss. 

Michonne ser suspekt ut. 

MICHONNE: Massor av kulhål. Tror ni zombierna har klurat ut hur man använder vapen?  

GUVERNÖREN: De måste stött på banditer för veckor sen. Det är otäckt där ute... men det 

vet du bättre än någon. 

MICHONNE: Det var tråkigt med Wells. 

GUVERNÖREN (nickar): Javisst. Dr Stevens kunde inte återuppliva honom. Merle satte en 

kula i huvudet på honom.  

MICHONNE: Ingen begravning? 
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GUVERNÖREN: Vi kremerade honom. Folk har utstått så mycket ändå. Gudskelov att ingen 

kände honom.  

MICHONNE (närmar sig G): Gudskelov. 
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8.5 Bilaga 5 

Killer Within, sekvens 2 

Tre bilar rör sig på fängelseområdet innanför stängslet. Hershel kommer ut på kryckor på 

gårdsplanen med hjälp av en höggravid Lori och Beth. 

LORI: Jag stöttar dig om du vill. 

BETH: Ta det lugnt på trappstegen. 

Ena bilen backar med hjälp av T-Dogs instruktioner.  

Hershel, Lori, Beth och Carl strosar omkring på gårdsplanen.  

HERSHEL: Har ni rensat bort kropparna? Det börjar se beboeligt ut.  

LORI: Se upp hur du går. Det sista vi vill är att du faller.  

Lori håller en hjälpande arm runt Hershels rygg.  

Daryl (med ett vapen runt halsen/ på magen) håller isär ett hål i stängslet där Glenn och Rick 

kommer genom med armarna fulla av kluven ved. De tittar bort mot Hershel leendes. 

GLENN: Han är en tuff jävel. (Skriker) Bra Hershel! 

DARYL: Jubla inte så högt. (Pekar på zombies som närmar sig stängslet.) 

GLENN: Jösses, kan vi inte få en bra dag? 

Hershel, Beth, Lori och Carl går, Lori med en arm bakom Hershel. 

CARL: Ska vi springa ikapp, Hershel? 

HERSHEL: Ge mig en dag till. Jag tar dig.  

Rick och Lori tittar på varandra på avstånd. Rick står bakom ett stängsel.  

Maggie tittar bort mot Hershel och kompani.  

T-DOG (till Carol): Ta resten av kropparna.. 
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Maggie ler, T-Dog och Carol stannar upp och tittar mot Hershel.  

Daryl, Rick och Glenn tittar mot Hershel och kompani (bakom ett stängsel). Lori ler och drar 

bort håret från ansiktet. Rick ger av sig ett väldigt subtilt och sammanbitet leende, hållandes 

ena handel på stängslet. Lori fnittrar, Hershel, Beth och Carl ler. Kameran filmar Carl 

framifrån och bakom syns många zombies komma gåendes. 

Carl vänder sig om och pekar. 

CARL: ZOMBIES! Se upp! 

Rick ser vad som sker och springer med Glenn och Daryl. Glenn har ett svärd medan de två 

andra har pistol/gevär. Rick springer först. 

RICK: Nej! 

Lori håller upp en pistol och blundar med ena ögat (siktar) och skjuter.  

RICK: UT MED ER! UT DÄRIFRÅN! 

Glenn fäster öppningarna i stängslet.  

RICK: NEJ! LORI! 

Rick och Daryl kommer springandes med vapen i handen. Rick springer först. 

Maggie blörjar skjuta zombies, Carl likaså.  

RICK: Carl! Kom in här! 

Beth och Hershel flyr in genom en stängslad dörr. 

BETH: Pappa, bakom dig! 

Hershel puttar bort en zombie med kryckan.  

Rick, Daryl och Glenn kommer springandes. Rick springer först. 

RICK: Låset..! Skynda på, låset! Nycklarna! 

Glenn ger nycklarna till Daryl som kastar dem till Rick.  
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T-Dog: Grinden är öppen.  

T-Dog skjuter en zombie. Lori skjuter med ena ögat stängt.  

MAGGIE (med en pistol i handen): Lori! Hit! 

Lori och Carl  springer till Maggie.  

Carol och T-Dog skjuter zombies.  

Maggie, Lori och Carl kommer bakom en stängslad grind.  

Rick låser upp grinden. 

RICK: Kom igen! 

Hershel och Beth står bakom en stängslad grind och Maggie, Beth och Lori går in genom en 

dörr. Zombies ”hänger” på stängslet. Carol och T-Dog skjuter zombies.  

Maggie, Lori och Carl flyr från inomhuszombies in bakom en grind.  

Rick får upp låset och springer till ett andra lås.  

RICK! Ut ur vägen. Kom igen! 

Rick öppnar låset  

T-Dog blir biten.  

CAROL: NEJ! 

T-Dog skjuter zombien som bitit honom flera gånger.  

CAROL: Skynda dig! 

T-Dog och Carol flyr in i fängelset.  
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8.6 Bilaga 6 

Killer Within, sekvens tre 

En man går med ett gevär på avstånd, till synes patrullerandes. Skärpan riktar sig till en korg 

med golfbollar. Guvernören slår golfbollar/ spelar golf på muren som skiljer samhället 

Woodbury från resterande apokalypsvärld. Gatan där bollarna hamnar är stökig. Kameran 

vänder vinkel och filmar Guvernören med den fina lilla samhället i bakgrunden. Guvernören 

träffar en zombie i huvudet med golfboll. Merle kommer upp på muren och visslar. 

MERLE: Bra slag. 

GUVERNÖREN: Vi borde besöka Augusta. Låta kvinnorna leka. Det skulle gå till historien. 

MERLE: Och bryta årtionden av traditioner? 

GUVERNÖREN: Absolut. 

MERLE: Jag vet inte. Vissa saker är värda att hålla fast vid. Jag tänkte rekognocera med Tim 

och Martinez senare i veckan. 

Guvernören fortsätter skjuta golfbollar.. 

GUVERNÖREN: (fortsätter skjuta golfbollar) Varför då?  

MERLE: Blondie. Hon sa att min bror är vid liv. 

GUVERNÖREN: (Tittar på Merle). För åtta månader sen. Du kan använda de bästa spårarna, 

men det är som att en nål i en höstack. (Fortsätter skjuta golfbollar). 

MERLE: Hon berättade vart gården ligger som de var på.  

GUVERNÖREN: Han kan vara var som helst. 

MERLE: Jag känner min bror. Är han därute kommer jag hitta honom.  

GUVERNÖREN: (Slutar slå golfboll) Om någon blir skadad då? Det gick nästan åt helvete 

sist.  

MERLE: Då letar jag ensam.  
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GUVERNÖREN: Jag kan inte riskera det. Jag behöver dig här. Stället skulle falla samman 

utan dig.  

MERLE: (Ser aningen sammanbiten ut) Vi pratar om min bror. 

GUVERNÖREN: Skaffa konkret information så följer jag med dig. Okej? 

Merle tittar på guvernören och rycker på mungipan. Guvernören slår en golfboll. 
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8.7 Bilaga 7 

Helena Josefsons kvinnliga och manliga egenskaper/aktiviteter 

 

Ur Helena Josefson, Genus – hur påverkar det dig?, Stockholm: Bokförlaget Natur och 

Kultur, 2005, s. 9 
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8.8 Bilaga 8 

Narrativ översikt, Tell It to the Frogs 

1. Lägret. Shane undrar hur gruppen som varit iväg kommit tillbaka. Rick gåendes i 

poliskostym. Återförenas med Lori och Carl. 

2. Rick talar om tiden i postapokalyptiska världen kring en lägereld med gruppen. Ed och 

Shane går i klinch. Konversation om Merle. 

3. Lori, Rick och Carl i tältet. Natt. Lori och Rick har sex. 

4. Morgon. Rick vaknar. Alla fixar i lägret. Kameran följer Rick. Ricks samvete angående 

Merle. Carl skriker. En zombie vid lägret. Männen dödar zombien. Daryl kommer ut från 

skogen. 

5. Kameran följer Daryl. Letar efter Merle. Killarna berättar vad som hänt Merle. Slagsmål. 

Rick och Shane är auktoritära. Lori arg för att Rick vill rädda Merle.  

6. Rick har tagit på sig sin polisuniform. Shane är upprörd över att Rick ska åka tillbaka och 

rädda Merle. Ricks samvete. Lori är upprörd. 

7. Rick ”förhandlar” verktyg med Dale. Rick, Daryl, Glenn och T-dog åker. 

8. Lori pratar med Carl. 

9. Rick, Daryl, Glenn och T-Dog i Atlanta. 

10. Lori letar efter Carl. Shane letar grodor i stenbrottet med Carl. Tjejerna tvättar.  

11. Gänget  i Atlanta.  

12, Tjejerna snackar om vad de saknar medans de tvättar. Ed har problem med tjejerna. Lori 

pratar argt med Shane. 

13. Gänget i Atlanta i ett köpcenter. Zombies. 

14. Ed hamnar i bråk med tjejerna. Shane slår honom gul och blå.  

15. Gänget på taket där Merle satt fastklovad. Endast en hand finns kvar.  
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8.9 Bilaga 9 

Narrativ översikt, Killer Within 

1. Någon lockar in zombierna i fängelset med ett dött rådjur. 

2. Gruppen på gården. Pratar med två fängelsekunder. De vill bli en del av gruppen men Rick 

menar på att de hade ett avtal om att hålla sig undan.  

3. Gruppen diskuterar hur de ska göra, Rick bestämmer att avtalet kvarstår. 

4. Michonne inspekterar lastbilen och pratar med guvernören,. 

5. Rick och gruppen diskuterar om fängelsekunderna. 

6. Inne i deras fängelseavdelning, Hershel testar att gå med hjälp av Lori och Beth.  

7. Andrea och Michonne diskuterar var de ska ge sig av. 

8. Gruppen fixar och donar medan Hershel kommer ut på innegården med hjälp av Lori och 

Beth. Zombies anfaller och gruppen splittras. T-Dog blir biten. 

9. Andrea och Merle pratar. 

10. Männen slåss mot zombies då ett starkt ljud tjuter ur högtalarna. T-Dog och Carol för sin 

väg i fängelsegångarna. Lori, Maggie och Carl likaså. Lori får värkar. 

12. Guvernören slår golfbollar, pratar med Merle. 

13. Rick mfl. letar efter generatorerna för att stänga av ljudet. Lori börjar krysta. 

14. Andrea och Guvernören pratar.  

15. Vid generatorerna blir Rick anfallen av fängelsekunden som startade zombieanfallet, 

Oscar en annan fängelsekund skjuter honom och räddar Rick. 

16. Lori ber Maggie att göra kejsarsnitt. 

17. Andrea pratar med Michonne och vill stanna i Woodbury. 

18.  Maggie gör kejsarsnitt på Lori och tar ut barnet, Carl skjuter sin mor så hon inte 

förvandlas till zombie. 
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19. Rick mfl. letar efter gruppen och hittar Hershel och Beth på innergården. Ut kommer 

Maggie och Carl med den lilla babyn. Rick blir förtvivlad.  


