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Abstract 
 
I denna studie undersöks interaktion mellan karaktärer i syfte att utforska hur medierad 

maskulinitet och temat seriemördare uttrycks i den amerikanska tv-serien Dexter (Showtime 

2006-2013). I serien får vi följa seriemördaren Dexter Morgan som drivs av ett begär att döda. 

Parallellt med denna centrala del av handlingen söker Dexter Morgan också sin identitet som 

man utanför rollen som seriemördare med avsikt att smälta in i samhällsnormen.  

 Syftet med min studie är att belysa medierad maskulinitet i tv-serien, med huvudfokus 

på huvudrollskaraktären Dexter Morgan. Vidare diskuteras representation av medierad 

maskulinitet i relation till karaktärsdrag kopplade till kategorin seriemördare. Studiens 

frågeställningar lyder således: Vad är relationen mellan seriemördartemat och Dexter Morgan 

som medierad maskulinitet? Hur ser Dexter Morgans interaktion med tre centrala karaktärer 

(hans far, syster och läkare) i serien ut? Vilka egenskaper kopplat till maskulinitet respektive 

femininitet kan urskiljas? Förändras Dexter Morgans karaktär under seriens gång, och i så fall 

hur? 

 Den teoretiska ramen domineras av R.W Connells maskulinitetsteori avseende 

hegemonisk, underordnad och delaktig maskulinitet. Kategorin seriemördare diskuteras 

utifrån tidigare forskning av Louise Nilsson och Richard Dyer. Materialet utgörs av 

representativa scener ur seriens handling, insamlade från olika säsonger.  

 Det metodologiska tillvägagångssättet är baserat på narratologi i avsikt att identifiera 

vilka delar en berättelse vilar på. Scenanalysen utgår från Keith Selbys och Ron Cowderys 

narrativa analysmodell som i min studie delas upp i två steg. Steg ett innebär en deskriptiv 

genomgång av selekterad scen. Därefter följer analysen av scenen i ett separat stycke. 

 Analysen påvisar att om endast två karaktärer förekommer i samma scen kan de aldrig 

inta samma genuskonstruktion då maktpositionering dem emellan är ständigt närvarande, 

beroende av de maskulina respektive feminina egenskaperna karaktärerna tillskrivs. 

Slutsatsen är att Dexter Morgans medierade maskulinitetsroll faller inom ramen för en 

traditionell maskulinitet, som verkar för att vidmakthålla ett patriarkalt samhälle, där denna 

hegemoniska maskulinitet förblir den genusroll som alla andra ska mätas mot. Analysen visar 

också på att egenskaper tillskrivna hegemonisk maskulinitet tenderar att sammanfalla med de 

karaktäristiska egenskaper förenat med temat seriemördare. 

 

Nyckelord: seriemördare, maskulinitet, Connell, television, tv-serie, representation, 

Dyer, hegemonisk maskulinitet, innehållsanalys, norm, kodex, egenskaper, narratologi.
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1. Inledning 
	  

”– Även om Dexter helt klart agerar oetiskt och för sina egna 

syftens skull, så finns det något i hans beteende som talar 

till vad vi alla önskar att vi kunde göra, på ett eller annat 

sätt. Men det är ju inte så att vi alla önskar att vi kunde 

döda människor... – Eller så kanske det är så att vi gör det 

(Michael C Hall).”  

(Palm, 2010, SVD kultur) 

Citatet ovan är hämtat från en intervju med Michael C Hall som gestaltar den intelligenta 

seriemördaren Dexter Morgan i den amerikanska tv-serien Dexter (Showtime, 2006-2013). 

Dexter drivs av ett begär att döda och har enligt en ”mördarkodex” nischat in sig på att 

mörda skyldiga som sluppit undan rättvisan. För att maskera sin mörka sida lever han ett 

dubbelliv som blodanalytiker vid Miami Metros Police Departement där han tillsammans 

med sina poliskollegor ägnar dagarna åt att lösa mordfall. För att ytterligare kamouflera sin 

avvikande personlighet investerar han mycket kraft i att försöka passa in i den sociala 

samhällsnormen genom att framstå som en god arbetskollega, bror, son, make och far. Tv-

serien har producerats i hela åtta säsonger som i Sverige sändes mellan år 2006- 2013 (TV6). 

Serien har omdebatterats för sitt nydanande sätt att tänja på moraliska gränser genom denna 

hänsynslösa seriemördare, som trots sina brutala brottshandlingar, tilltalar och väcker 

sympati hos tv-publiken. Detta möte med den fiktiva seriemördaren i populärkulturen, som 

trotsar lagen för att tillgodose sitt avvikande begär, öppnar upp för reflektion i avseendet för 

hur vi betraktar gränsen mellan rätt och fel, ond och god (Nilsson, Persson, 2008: 225). Jag 

var inledningsvis intresserad av att undersöka seriens betydelse med utgångspunkt från dess 

presentation av det alternativa perspektiv och förhållningssätt till moraliska frågor som 

serien erbjuder. Men vid närmare granskning av materialet insåg jag hur relativt oreflekterat 

jag accepterat den konventionella manliga genusroll Dexter intar i sin strävan att passa in i 

sin omgivning. Stuart Hall menar att medierad maskulinitet och femininitet har en tendens 

att i media presenteras som den naturliga formationen av dessa genusroller, och när man 

konsumerar en medietext såsom exempelvis tv-serien Dexter, så görs detta ofta med ett 

okritiskt öga för innehållet eftersom man är i ett avslappnat tillstånd. Detta leder till att man 
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succesivt förförs till att acceptera ett visst förhållningssätt till idéer kring hur exempelvis 

riktig manlighet bör se ut (Gauntlett, 2002:26-27). Genom denna insikt skiftades mitt fokus 

från att studera hur den moraliska horisonten för vad vi anser vara rätt och fel i och med 

denna serie kan ha modifierats, till att istället studera representation av medierad 

maskulinitet i tv-serien, samt att ställa maskulinitet i relation till Dexter Morgans gestaltning 

som seriemördare. Då forskning av tv-serien Dexter med fokus på representation av denne 

mördares maskulinitet är blygsam, ämnar jag med min undersökning fylla en kunskapslucka.  

 

 
1.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att belysa representation av medierad maskulinitet i tv-serien 

Dexter. Detta görs med utgångspunkt från R.W Connells maskulinitetsteori gällande 

hegemonisk, underordnad och delaktig maskulinitet. Denna ämnar jag applicera på analys 

av de nyckelrelationer som huvudrollskaraktären Dexter Morgan har med tre andra 

centrala karaktärer i serien. Vidare kommer representation av medierad maskulinitet att 

diskuteras i relation till karaktärsdrag kopplade till kategorin seriemördare.  

 

 

1.2 Frågeställningar 
	  
Uppsatsens undersökning kommer att styras utifrån följande frågeställningar: 

 

1) Vad är relationen mellan seriemördartemat och Dexter Morgan som medierad 

maskulinitet? 

 

2) Hur ser Dexter Morgans interaktion med tre centrala karaktärer (hans far, syster 
och läkare) i serien ut? Vilka egenskaper kopplat till maskulinitet respektive 
femininitet kan urskiljas? 

 

 

3) Förändras Dexter Morgans karaktär under seriens gång, och i så fall hur? 
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1.3 Tv-serien Dexter  
	  
Empirin i denna studie utgörs av den amerikanska tv-serien Dexter (Showtime) som sändes 

på svensk tv år 2006-2013 (TV6). Serien finns i skrivande stund att konsumera på 

streamingkanaler på internet såsom exempelvis HBO Nordic eller Netflix. Serien består av 8 

säsonger á 12 avsnitt och varje avsnitt är ca 50 minuter långt. Serien är utvald för denna 

studie då den nått stora framgångar hos både publiken och kritikerna som belönat 

huvudrollsinnehavaren Michael C. Hall med Golden Globe pris för sin tolkning av 

seriemördaren. Serien har uppmärksammats för sitt djärva sätt att belysa etik och moral och 

öppnar genom detta upp för reflektion över hur vi drar gränsen för vad som är rätt och fel.  

Serien handlar om Dexter Morgan, vit man på 30 år som lever ett dubbelliv 

som seriemördare. Han arbetar som framgångsrik blodanalytiker på Miami Metro Police 

Departement och löser mord på dagarna och begår mord på nätterna. Dexters adoptivfar 

Harry introducerade den mördarkodex som Dexter styr sina handlingar utifrån. Kodexen 

skyddar Dexter från att lämna spår efter sig på mordplatsen för att undvika att bli avslöjad. 

Kodexen innebär också att Dexters offer måste utgöras av andra skyldiga mördare som 

sluppit undan rättvisan och till följd av det förtjänar att dö. Harry Morgan, som under seriens 

gång är avliden, hittade Dexter övergiven på en mordplats. Offret var Dexters biologiska 

mor Laura och Dexter hittades sittande i blodpölen från hennes kropp. Harry fattade tycke 

för den då 3-åriga Dexter och beslutade sig för att adoptera honom. Dexter växer upp i en 

kärleksfull familj och utvecklar en nära relation till Harry Morgan och sin adoptivsyster 

Debra Morgan. Harry upptäckte tidigt Dexters avvikande begär att döda och har sedan dess 

väglett Dexter genom livet. Harry har alltid understrukit vikten av att Dexter måste framstå 

som en normal man för att dölja sitt avvikande begär. Därför gifter sig Dexter senare med 

den vackra och frånskilda Rita Bennett som har två små barn. Rita föder Dexters son 

Harrisson och de flyttar till ett lugnt villaområde och lever familjeliv. Rita och barnen är helt 

ovetande om Dexters dubbelliv som seriemördare och att han främst betraktar deras 

äktenskap som täckmantel för detta. På arbetet framstår Dexter som den ambitiösa och 

hjälpsamma arbetskollegan som bjuder på fikabröd. Han har också en nära relation till sin 

adoptivsyster Debra Morgan som jobbar som polis i Dexters arbetsteam. Debra avgudar 

Dexter och har initialt ingen vetskap om att han egentligen är en seriemördare. Fadern Harry 

var noga med att påpeka för Dexter att hålla Debra utom vetskap om hans dubbelliv då hon 

skulle ha problem med att hantera sanningen. Trots att Harry är död under seriens gång så 
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visas hans och Dexter relation genom tillbakablickar från tiden när Dexter var ung. Harry 

figurerar även i seriens realtid som Dexters överjag i syfte att fortsätta vägleda honom.  

I varje säsong figurerar en seriemördare som Dexters polisteam ska fånga. Vid 

sidan av sina poliskollegors kännedom tar Dexter ofta upp en privat jakt på dessa mördare 

vilket resulterar i att det ofta uppstår en personlig vendetta mellan den hänsynslösa 

seriemördaren och Dexter. Jakterna är riskfyllda och kan sluta i ödesdigra konsekvenser. 

Seriemördaren Arthur Mitchell som Dexter utmanar hämnas på Dexter genom att mörda 

hans hustru Rita i säsong fyra. Dexters främsta hot är hans ambitiösa kollegor med systern 

Debra i spetsen som många gånger är nära att upptäcka seriemördarnas indirekta koppling 

till Dexter. För att avleda kollegorna manipulerar och undanhåller Dexter bevismaterial i 

syfte leda brottsutredningen i annan riktning. Efter Ritas död fortsätter Dexter sina bana som 

seriemördare medan sonen Harrisson är under tillsyn av barnflickan. Dexters tilltänkta 

mordritual på seriemördaren Hannah McKay tar i säsong sju en oväntad vändning till att 

istället leda till en kärleksrelation dem emellan. Med Hannah kan han visa sin sanna sida 

som seriemördare, en sida hon accepterar. Slutligen påkommer Debra av misstag Dexter i 

färd med att blodigt mörda ett av sina offer. Hon tar vetskapen om Dexter som seriemördare 

hårt och omvärderar hela sin bild av honom. Evelyn Vogel introduceras avslutningsvis som 

en överraskning i seriens sista säsong som neuropsykiatrikern som i alla år bistått Dexters 

far Harry i skapandet av den kodex som Dexter lever sitt liv genom. Hon vet allt om Dexter 

medan Dexter inte vet någonting om henne. 

 

 

1.4 Material och avgränsning 
	  
Serien Dexter har producerats i åtta säsonger och produktionsbolaget Showtime har 

deklarerat att det inte kommer att produceras någon ytterligare säsong. Med denna 

utgångspunkt har jag valt att betrakta säsong 1-8 som en helhet, då vi nu vet hur berättelsen 

om seriemördaren Dexter Morgan både börjar och slutar. För att begränsa de drygt 96h 

långa filmmaterialet som sträcker sig mellan säsong 1-8 i serien kommer jag att göra nedslag 

i säsong 1,4 och 8 som får stå exempel för hela narrativets början, mitt och slut. En 

fiktionserie på 96h tillskillnad från en spelfilm på enbart 2h ger mer utrymme för att skapa 

karaktärer som har multipla och komplexa sidor, vilket utgör en solid grund för min studie 

som handlar om att problematisera och undersöka hur karaktärer representeras och 

förändras. 
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Jag har ytterligare avgränsat min undersökning till att enbart studera Dexter 

Morgan och hans relationer till tre centrala karaktärer i serien, hans far Harry Morgan, hans 

syster Debra Morgan och till neuropsykiatrikern Evelyn Vogel. Dexter figurerar i fler 

relationer såsom arbetskollega, pojkvän/make och som far. Men dessa relationer kommer 

inte att tas i beaktande i denna undersökning. Anledningen till att studien begränsas till 

Dexters relationer med Harry, Debra och Evelyn beror på att de alla står Dexter relativt nära 

och utgör därmed en form av familjerelation. Dessa nyckelrelationer symboliserar två 

ytterligheter för Dexter där han tillsammans med Harry och Evelyn kan visa sin sanna sida 

som seriemördare medan han mödosamt måste dölja denna inför Debra.  

Skillnaden mellan dessa tre karaktärer kan också tänkas spegla två olika 

förhållningsätt till moral. Debra ser strikt på att mord oavsett anledning innebär en 

överträdelse av den moraliska gränsen för vad som är rätt. Medan Harry och Evelyn 

förespråkar ett alternativt förhållningssätt där de anser att vissa människor inte förtjänar att 

leva och uppmuntrar istället Dexter att mörda. Som jag nämner i inledningen kommer denna 

studie inte specifikt att undersöka seriens betydelse avseende moraliska frågor kring rätt och 

fel. Dock så finns dessa aspekter med fast ur ett annat perspektiv, gestaltat genom Dexters 

tre nyckelrelationer.   

Harry och Debra är viktiga karaktärer då de figurerar i samtliga säsonger av 

serien och Dexters relation till dem är under ständig utveckling och förändring. Evelyn utgör 

en viktig karaktär då hon kliver in i serien och avslöjar att det är hon som skapat Dexter till 

den han är och att hon därmed känner till hans mörkaste hemlighet, vilket för första gången i 

serien får Dexter att ifrågasätta hela sin identitet. Tidigare hustrun Rita, flickvännen Hannah 

och sonen Harrisson kan också argumenteras utgöra en viktig del av Dexters familj, samt 

hans umgänge med arbetskollegor, men dessa relationer är relativt statiska och ensidiga 

serien igenom och Dexters utveckling i relation till dessa är därför inte lika framträdande. 

Dessa relationer har också avsiktligen valts bort då de figurerar i handlingens periferi samt 

pga. uppsatsen snäva omfång. Även om berättelsens handling kring Dexters totalt ca 55 

olika mordoffer är relativt framträdande i varje säsong så är också Dexters relation till dessa 

relativt statisk. Med anledning av detta kommer heller inte dessa att tas i vidare beaktande, 

då det även skulle krävas en utförlig genomgång av dessa relationer som i sig skulle utgöra 

en hel uppsats.  

Min studie kommer dels fokusera kring hur Dexters mördarkodex tar sig 

uttryck parallellt med den centrala delen av handlingen kring hur Dexter söker sin identitet 

som man utanför rollen som seriemördare. Varför jag anser att det är av vikt att undersöka 
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vad denna maskulinitetsidentitet består i, samt i relation till de karaktäristiska drag som 

följer gestaltningen av seriemördare.  

Jag är väl förtrogen med hela filmmaterialet och kommer därför att lyfta fram 

de scener i serien som är mest representativa för Dexter Morgans relationer till de tre 

nämnda karaktärerna. Materialet kommer bestå av 5 avsnitt ur de berörda säsongerna som 

valts ut för att studeras genom totalt 8 scener. Vidare genomgång av scenurvalsprocessen 

kommer att ges under kapitlet Metod. 
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2. Tidigare forskning  
	  

2.1 Kategorin Seriemördare  
	  
Idéhistorikern Louise Nilsson skriver i sin artikel En underhållande död- Seriemördaren 

som nöjesikon (2008) att seriemördaren är en av vår tids mest populära nöjesikoner som fick 

sitt definitiva genombrott på 1990-talet främst genom filmen Silence of the Lambs (1991), 

en romansvit om Doktor Hannibal Lector som dödar och äter ohyfsade människor (Nilsson, 

Persson, 2008: 201-202). Seriemördaren uppstod redan under 1800-talet och verkade mest i 

storstäderna. Ett vanligt fall som styrker detta påstående är seriemördaren Jack the Ripper 

som i London år 1888 dödade fem prostituerade kvinnor vid olika tillfällen. Han 

tillfångatogs aldrig men dessa illdåd fick stor internationell uppmärksamhet i pressen 

(Nilsson, Persson, 2008: 212).   

Federal Bureau of Investigation (FBI) i Amerika har framställt kriterier för 

kategorin seriemördare. Enligt dessa planerar seriemördare till skillnad från massmördare 

noga sitt dödande, offren är utvalda med omsorg och morden saknar motiv (Nilsson, 

Persson, 2008: 203-205). Dexters mördande däremot har motiv då hans offer utgörs av 

skyldiga mördare som sluppit undan juridisk bestraffning.  

Kriterierna för kategorin seriemördare innebär också att det måste ha begåtts 

minst tre mord som ska ha ägt rum vid olika platser och rymmas inom ett tidsintervall. Det 

är även vanligt att seriemördaren samlar på sig troféer från sina offer. Seriemördaren drivs 

av ett behov att tillfredsställa ett specifikt begär. Denne vill förverkliga en fantasi och dessa 

mord repeteras gång på gång tills hen blir stoppad (Nilsson, Persson, 2008: 203-205).  

Det som skiljer seriemördaren från den psykiskt sjuke patienten är att 

seriemördaren är fullt medveten om att dennes agerade är felaktigt. Det mest utmärkande 

karaktärsdraget för seriemördare är, trots deras brist på empati, att de är skickliga på att 

imitera känslor och beteenden för att försöka passa in i sociala sammanhang (Nilsson, 

Persson, 2009:208-209). Robert D. Hare sammanställer i sin psykologiska studie en 

checklista på tecken på psykopati såsom; vältalighet, egocentrism, manipulativ benägenhet, 

intelligens och avsaknad av empatisk förmåga. Det finns olika gradskillnader inom 

psykopati som kan röra sig om exempelvis personlighetsstörning eller ännu grövre störning 

såsom för seriemördare (Nilsson, Persson, 2009:208-209). Dexter Morgan stämmer in väl på 

många av de karaktärsdrag som Hare redogör för samt att Dexter är fullt medveten om att 

han genom sina handlingar som mördare avviker från samhällsnormen.  
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2.1.1 Seriemördare i fiktion 
	  
Filmforskaren Richard Dyer skriver i sin bok Only entertainment (2002) att seriemördare är 

ett klassiskt televisionsfenomen. Att låta en tv-serie följa en seriemördare är tacksamt då 

berättarnarrativet i sig bygger på ”cliff- hangern” att få veta när nästa planerade mord 

kommer att inträffa och spänningen kring om mördaren kommer att åka fast, vilket skapar 

en lojal publik (Dyer, 2002:71). Enligt Dyer visar statistik på att det sällan är kvinnor eller 

mörkhyade män som är seriemördare, detta avser såväl i verkligheten som i fiktionen (Dyer, 

2002:74). Nilsson menar att det karaktäristiska kännetecknet för seriemördaren är att det kan 

vara vem som helst, men utgörs oftast av en vit man i trettioårsåldern med ett alldagligt 

utseende (Nilsson, Persson, 2008:203). Seriemördarens offer består, enligt Dyer, vanligen av 

kvinnor, icke vita män och socialt utsatta män såsom pojkar och homosexuella (Dyer, 

2002:74). Samtidigt som seriemördare i fiktionen förklaras som monster så kan de också 

framträda som gestalter att identifiera sig med då de många gånger förklaras vara hjältar 

eller kultikoner, såsom exempelvis fiktionsfiguren av Jack the Ripper och Freddy Kruger. 

Det är också vanligt att verkliga seriemördare under sin fängelsevistelse får beundrarbrev 

från allmänheten (Dyer, 2002:75). 

Mötet med den fiktiva seriemördaren i populärkulturen som ställer sig utanför 

lagen i syfte att tillfredsställa sitt begär bringar fram filosofiska och politiska frågor. Vid en 

närmare analys av filmen Hannibal och tv-serien Dexter menar Nilsson att genom att göra 

karaktärerna Dr Hannibal Lector och Dexter Morgan mer humaniserade och lättare att 

sympatisera med så öppnar man också upp reflektion över hur vi och samhället drar gränsen 

mellan rätt och fel (Nilsson, Persson, 2008: 225).  
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2.2 Forskning om Dexter 
 

Tidigare forskning om tv-serien Dexter har främst utförts med syfte att undersöka hur den 

moraliska horisonten för hur vi tänker kring rätt och fel, hjältar och brottslingar i och med 

denna serie kan ha modifierats. Däremot så fanns mindre forskning utförd på serien utifrån 

ett tydligt maskulinitetsperspektiv. Men jag har hittat följande artikel som är av intresse för 

min undersökning. I artikeln Dexter: Villain, Hero or Simply a Man? The Perpetuation of 

Traditional Masculinity in Dexter (2010), diskuterar och problematiserar författaren Isabel 

Santaularia kring huruvida Dexter Morgan är en brottsling eller hjälte i relation till att han är 

en seriemördare som enbart dödar andra mördare som sluppit undan rättvisan. Hon 

diskuterar maskulinitet på ett översiktligt vis och kommer fram till att serien representerar en 

traditionell bild av maskulinitet som associerar till egenskaper såsom individualism och 

aggressivitet, som i slutändan verkar för att vidmakthålla ett patriarkalt samhälle. Artikeln 

behandlar övergripande hur Dexters karaktär agerar mer som en ”vanlig man” än som en 

traditionell seriemördare, då författaren gör en jämförelse med den psykologiskt störde 

seriemördaren i American Psycho (2000) (Santaularia, 2010:57-71).  

 

  

2.3 Min positionering i Tidigare forskning 
	  
Min undersökning kommer att ha sin utgångspunkt från Isabel Santaularias forskning av 

Dexter, men till skillnad från henne så kommer jag att studera vilken/vilka 

maskulinitetstyper som framträder i serien utifrån R.W Connells maskulinitetsteori, vilket 

författaren av artikeln inte har gjort. Isabel Santaularias artikel om Dexter, är publicerad år 

2010 och undersökningsmaterialet vilar på att det endast har producerats fyra av totalt åtta 

säsonger av Dexter. Detta ger mig fördelen, till skillnad från Santaularia, att bygga min 

studie på hela programseriens gång, från början till slut. Tidigare forskning kring kategorin 

seriemördare är relevant för att identifiera de karaktärsdrag som följer Dexter Morgans sida 

som seriemördare. 
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3. Teoretisk ram 
	  
Nedan kommer teorier om representation, genus och maskulinitet som min undersökning 

vilar på att presenteras. R.W Connells maskulinitetsteorier rörande hegemonisk, 

underordnad och delaktig maskulinitet, som tillsammans med ovannämnda forskning 

avseende kategorin seriemördare, kommer att utgöra mina huvudteorier/resonemang att 

applicera i analysen.  

 
	  

3.1 Representation och media 
	  
Enligt Stuart Hall är en allmän betydelse av begreppet representation att man använder 

språk, tecken och bilder för att uttrycka något meningsfullt om någonting, eller för att 

representera någonting på ett meningsfullt sätt till andra människor. Representation utgör en 

viktig del av processen kring hur mening skapas och utbyts mellan människor inom en 

kultur. Representationen av ett objekt, människor eller händelser i den verkliga världen och i 

den fiktiva världen såsom på tv, skapar den innebörd som vi sedan förknippar det med (Hall, 

1997:15-17). Hall menar att media kan tendera att representera maskulinitet och femininitet 

på ett sätt som läsaren uppfattar vara den naturliga formationen av dessa genusroller, och när 

en person konsumerar exempelvis en tv-serie görs detta ofta med ett okritiskt öga för 

innehållet, eftersom personen är i ett avslappnat tillstånd då syftet är att njuta. Att okritiskt 

konsumera en medietext innebär att texten interpellerar och förför oss till att succesivt 

acceptera ett visst förhållningssätt till vår omgivning (Gauntlett, 2002:26-27), vilket innebär 

att sättet som någon/ någonting framställs på skapar betydelser för oss.   
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3.2 Vad är genus?  

 
Den moderna genusforskningen föddes ur kvinnorörelsens kamp för jämställdhet på 1970-

talet pga. att majoriteten av världens genusordningar gynnar män samtidigt som den 

missgynnar kvinnor (Connell, 2009:10). Termen genus syftar ofta till en kulturell skillnad 

mellan kvinnor och män som har rötter i en biologisk indelning som avser skillnader mellan 

honor och hannar (Connell, 2009:23). Raewyn Connell menar att innebörden av definitionen 

genus snarare skapas genom en aktiv social konstruktion (Connell, 2009:18). Helena 

Josefsson menar att genus skapar ett mönster kring hur vi förhåller oss till varandra. Enligt 

Josefsson är det tydliga sociala och kulturella mönster som styr vad som anses vara manligt 

eller kvinnligt (Josefson, 2005: 8-9). Vidare menar Josefsson att egenskaper som ofta 

tillskrivs män är; logiskhet, pragmatism, teknikkunnighet, initiativförmåga, självständighet 

och auktoritet. Medan de egenskaper som ofta tillskrivs kvinnor är mer mjuka såsom; 

intuitiv förmåga, omtänksamhet, sentimentalitet, empatiskhet, osäkerhet och känslosamhet. 

Josefsson menar, i likhet med Connell, att det är viktigt att förstå att det i samhället finns 

många orättvisor som är kopplade till genus då forskning påvisat att egenskaper kopplade till 

manlighet generellt anses mer värdefulla än egenskaper kopplade till kvinnlighet (Josefson, 

2005: 8-9).  

Anja Hirdman hänvisar i sin bok Den ensamma fallosen (2008) till 

medieforskaren Anthony Easthopes resonemang kring att de myter som utvecklas i 

populärkulturen alltid har som syfte att få det maskulina att framstå som det normala och 

allomfattande (Hirdman 2008:10).  

Maskulinitet ska enligt R.W Connell inte betraktas som ett specifikt fenomen 

att studera på generell nivå. Om man däremot ser på maskulinitet som en aspekt av en större 

struktur kommer man att kunna urskilja olika maskulinitetstyper (Connell, 1995:95). För att 

göra denna urskiljning av multipla maskuliniteter måste man utreda genusrelationerna män 

emellan samt mellan män och kvinnor (Connell, 1995:100). I de stycken som närmast följer 

kommer jag att beskriva maskulinitetstyperna; hegemonisk, underordnad och delaktig 

maskulinitet, vilka alla är konstruerade utifrån den västerländska genusordningen.  
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3.3 Maskulinitetsteori 
	  

3.3.1 Hegemonisk maskulinitet 
	  

Begreppet hegemoni som R.W Connell bygger sin maskulinitetsteori kring utgår ifrån 

Antonio Gramscis analys av klassrelationer i samhället (Connell, 1995:101). Antonio 

Gramsci var en marxistiskt inspirerad filosof som på tidigt 1900-tal myntade begreppet 

Hegemoni som har kommit att bli en central utgångspunkt i modern media- och 

genusforskning. Hegemoni syftar till ideologisk och kulturell makt som skapas genom en 

process där en grupp i samhället kan göra anspråk på politiskt, socialt – och kulturellt 

ledarskap i syfte att ta kontroll över samhällets sociala system (Gill, 2007:55). Begreppet 

innebär också att ideologi ständigt arbetar genom att skapa nya dynamiska identiteter för oss 

att beträda. Gramsci betonar att hegemoni, till skillnad från dominans, bygger på och skapas 

genom strävan att vinna människors och samhällets godtagande eller koncensus (Gill, 

2007:55-56).  

Hegemonisk maskulinitet kännetecknas idag i västvärlden av dess strävan efter 

upprätthållandet och legitimerandet av patriarkatet. Genom detta säkerställs mäns dominanta 

position och därmed även kvinnors underordnade position. Denna hegemoni hävdas främst 

genom säkerställandet av dess auktoritet snarare än genom våld (även om våld förekommer i 

vissa sammanhang i strävan efter auktoritet). Viktigt att poängtera i betydelsen av hegemoni 

är att den inte behöver vara bunden till ekonomisk eller politiskt makt, det handlar mer om 

att ha ett högt kulturellt kapital dvs. att leva upp till idealnormer av hur man ska se ut eller 

agera. Exempelvis filmskådespelare och fantasifigurer kan inneha en större hegemonisk 

maskulinitet än personer med mycket pengar eller stort politiskt inflytande (Connell, 

1995:101).  

Hirdman skriver att myten kring denna ledande maskulinitet byggs upp av 

diverse egenskaper såsom förmågan att kunna fatta förnuftiga beslut, kunna kontrollera sina 

känslor, kunna sortera, strukturera och att vara oberoende (Hirdman, 2008:20-22). 

Sociologen Michael Kimmel påpekar att vara en man medför att man inte är som en kvinna 

oavsett ålder, etnicitet och klass, vilket innebär att maskulinitet utgörs av hur man är, inte 

vem man är (Feasey, 2008:3) 

Den hegemoniska maskuliniteten fungerar normgivande och utgör den 

måttstock som andra maskulinitetstyper mäts mot (Hirdman, 2008:20-22), och verkar för att 

hålla andra män och kvinnor underordnade som inte uppfyller kravet för normen 
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(Mazzarella, 2008: 68- 84). Connell vill dock poängtera att denna typ av hegemonisk 

maskulinitet är bunden till tid och rum i avseendet att den bygger på de villkor och normer i 

samhället som är allmänt accepterade vilket innebär att denna maskulinitetsroll på dessa 

grunder närsomhelst kan ifrågasättas både av andra män och av kvinnor. Den är alltså inte 

statisk till sin natur och ser av denna anledning inte likadan ut i olika typer av samhällen 

(Connell, 1995:101).  

Jag menar att den hegemoniska maskuliniteten i västvärldens samhälle, i 

vilken serien Dexter utspelar sig i, illustreras genom maskuliniteter såsom exempelvis Bill 

Gates, skaparen av dataföretaget Microsoft, där intelligens och strategiskt tänkande värderas 

högre än extremt muskulösa kroppar vars syfte är att strida och utvinna krig.  

 Även om undersökningar påvisar att män i allmänhet menar att de inte kan 

identifiera sig med den hegemoniska maskuliniteten så lyckas den trots detta alltid anpassa 

sig till tid och rum och placera sig i en ledande position genom den ständigt närvarande 

symboliska representationen av den, i synnerhet via medierade bilder (Hirdman, 2008:20-

21).  

 
	  

3.3.2 Underordnad maskulinitet 
	  
Underordnad maskulinitet bryter mot den normbild som följer den hegemoniska 

maskuliniteten. Den underordnade maskuliniteten vill utmana den hegemoniska 

maskuliniteten genom att leva efter andra värden i livet, vilket tydligt markeras av att den 

hegemoniska gruppen män betraktar dessa män som fegisar, töntar och veklingar. Dessa 

värden likställs ofta med samma egenskaper som tillskrivs femininitet, vilket är en symbol 

för underordning. När detta sker så utestängs alltså dessa män från legitimitetscirkeln i 

samhället, oavsett om det är homosexuella eller heterosexuella. Det finns dock en tydlig 

hierarki mellan dessa män där bögar anses ligga på den absoluta botten. Homosexuella män 

får ofta utstå kulturell och politisk förnedring och uteslutning som i praktiken kan resultera i 

att de blir föremål för gatuvåld (hot och mord) och personlig utfrysning (Connell, 1995:102-

103).  
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3.3.3 Delaktig Maskulinitet 
	  
Delaktig maskulinitet utgörs av de män som inte uppfyller den normativa standarden som 

utgörs av hegemonisk maskulinitet. Denna grupp är förmodligen ganska stor då det finns få 

män som faktiskt fullt ut praktiserar de hegemoniska mönstren (Connell, 1995:103), enligt 

en hjältelik och framgångsrik manlighetsmall (Hirdman, 2008:20). Men denna grupp män 

förkastar inte den hegemoniska maskulinitetsgruppen, tvärtom, de drar istället nytta av de 

manliga fördelar som den hegemoniska maskuliniteten banar väg för d.v.s. de fördelar som 

genereras för män genom att kvinnor hålls som underordnade. Denna typ av delaktig 

maskulinitet deltar på ett passivt sätt i det hegemoniska maskulinitetsprojektet, utan att 

själva ta de risker och spänningar som det medför att vara med och bana väg för patriarkatet 

så erhåller de ändå utdelning av det (Connell, 1995:103). Denna patriarkala utdelning kan 

bestå av olika företeelser såsom ära, rätten att fatta beslut (Connell, 1995:106), att rida på 

föreställningen om att män är mer rationella, pålitligare, och mindre känslomässigt styrda än 

kvinnor (Hirdman, 2008:20). Men Hirdman menar att baksidan med den delaktiga 

maskuliniteten är att villkoret för att få ta del av de patriarkala fördelarna vilar på att man 

inte ifrågasätter den hegemoniska maskuliniteten (Hirdman, 1995:21), vilken är den 

framträdande skillnaden mellan den underordnade och delaktiga maskuliniteten. Men man 

ska inte förledas att tro att den delaktiga maskuliniteten bara utgör en enklare version av den 

hegemoniska maskuliniteten. Denna maskulinitetstyp är mycket skarpare konstruerad än så, 

då den förekommer i såväl äktenskap som faderskap och i olika typer av samhällsliv som 

bygger på ömsesidiga överenskommelser mellan flera parter, vilket inte kan genomföras via 

ett hävdande av auktoritet eller enväldig dominans (Connell, 1995:103). 

 

 

3.4 Medierad maskulinitet  
	  
I artikeln Men, Media, and Machines: Fabricating Masculinities in American Chopper  

(2008) har Sharon R. Mazzarella gjort en undersökning av en säsong ur realityserien 

American Chopper som handlar om Paul och hans två vuxna söner som driver en 

motorcykelfabrik tillsammans. Hon har tittat på hur olika medierade maskulinitetstyper 

utifrån R.W Connells maskulinitetsteorier framträder hos fadern Paul och hans söner Paulie 

och Mickey och deras relation till varandra. Mazzarella identifierar Connells 
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maskulinitetstyper hegemonisk, underordnad och delaktig maskulinitet och hon tillskriver 

varje karaktär en specifik maskulinitetstyp. Hon tillskriver fadern Paul den normativa 

hegemoniska maskulinitetstypen då han är en dominant patriark som sönerna ständigt mäts 

mot. Resultatet av studien påvisar att fadern Paul blir mer feminiserad i avseendet att han 

blir mer känslomässigt tillgänglig och mer förstående sina söner under seriens gång. Men 

Mazzarella vill uppmärksamma att detta inte handlar om en överträdelse över 

genusgränserna genom humaniserandet av den hegemoniska maskuliniteten. Detta är enbart 

en mediekonstruktion som arbetar för att vidga den hegemoniska maskuliniteten för att säkra 

dess rådande ställning i samhället (Mazzarella, 2008: 68- 84). 

 

 

3.5 Min positionering i Teoretisk ram 
	  
I likhet med Mazzarella ämnar jag studera medierade maskulinitetstyper utifrån Connells 

maskulinitetsteorier kring hegemonisk, underordnad och delaktig maskulinitet. För att 

identifiera dessa maskulinitetstyper kommer jag i likhet med Mazzarella studera 

interaktionen mellan karaktärer, i min studie Dexter Morgans interaktion med tre andra 

centrala karaktärer i serien. Jag avser att betrakta Connells maskulinitetstyper som 

konstruerade genusroller, vilket innebär att jag kommer vara öppen för möjligheten att 

applicera dessa teorier på både kvinnor och män i serien. Jag ämnar relatera till genusroller 

utifrån egenskaper såsom exempelvis oberoende och känslokall respektive beroende och 

känslosam, som Josefsson och Hirdman tillskriver kategorierna manligt respektive kvinnligt. 
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4. Metod 
	  
Jag har valt att göra en kvalitativ innehållsanalys av tv -serien Dexter då mitt syfte är studera 

seriens innehåll och dess betydelse. Det analytiska metodverktyg som jag har tillämpat för 

min analys är narratologi. Narratologi är det redskap som kommer att hjälpa mig att förklara 

vilka delar handlingen i en film/tv-serie bygger på samt utgöra det verktyg som kommer att 

hjälpa mig att beskriva och strukturera en scen för att kunna identifiera dess betydelse 

utifrån min teoretiska ram. Den kvalitativa forskningen såsom exempelvis narratologi har 

fått kritik för att den bygger på forskarens egna tolkningar av materialet i motsats till 

kvantitativa forskningsmetoder vars material och resultat är mätbara genom statistik och 

därför anses mer tillförlitliga. Men även kvantitativ forskning har inslag av forskarens egen 

tolkning i avseende att läsa av den statistik som mätningen resulterat i, vilket innebär att 

ingen forskning kan vara helt fri från tolkning som metod (Allwood, 2004:18-19). I min 

studie kommer en distinkt uppdelning mellan materialet och analysen av denna att 

genomföras. Även citat ur dialogen från seriens berörda karaktärer förekommer i 

scenredovisningen för att öka transparensen, vilka är rekommenderade kvalitetskriterier som 

följer narrativanalys som metod (Bergström, Boréus, 2005:254-255). Detta kapitel kommer 

att beskriva den metodologiska ram som uppsatsen bygger på, följt av stycket där jag 

beskriver på vilket sätt jag kommer att tillämpa dessa verktyg i min analys.  

 

 

4.1 Narrativ analysmodell 
	  
Keith Selby och Ron Cowdery framhåller i sin bok How to Study Television (1995) att 

ett framgångsrikt sätt att hålla en tydlig och transparant struktur i sitt arbete är att dela upp 

sin analys av filmmaterialet i tre delar; 1. Beskriva vad som händer i berättelsen, 2. Tolka 

den explicita betydelsen av berättelsen och till sist, 3. Tolka den implicita betydelsen av 

berättelsen. Det första steget innebär en detaljerad deskriptiv beskrivning av berättelsens 

händelseförlopp. I steg två studeras och tolkas den uppenbara, explicita meningen av 

berättelsen. Fokus ligger här på att studera hur något i berättelsen visas upp (Selby & 

Cowdery, 1995:30-32). Det tredje steget innebär en djupare nivå av den tolkade analysen 

som gjordes i steg två. Detta steg innebär att man tittar på den implicita mening som finns i 

berättelsen och relaterar den till dominanta och sociala värderingar som finns i samhället, 

såsom exempelvis uppfattningen om hur en familj ska se ut eller hur kvinnor respektive män 
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ska uppträda. Selby och Cowdery menar att detta steg innebär att man belyser hur någonting 

är representerat ur ett kritiskt och analytiskt perspektiv (Selby & Cowdery, 1995:33-34). Jag 

kommer i min analys, i enlighet med Selby och Cowderys modell, att först beskriva en scen 

utan att lägga värderingar i vad som visas. Därefter har jag val att modifiera modellen till att 

sammanfoga explicit och implicit betydelse då jag anser att en sammanslagning av dessa 

delar blir mer fruktbar och levande.  

 

 

4.2 Narratologi 
 

Narratologi betyder läran om berättelser. En berättelse är en serie av händelser som ofta 

drivs av en person, ett subjekt som har ett projekt, en vilja, en önskan eller ett begär som 

genomgår en kausal kedja av sammanhängande händelser (Grisprud, 2002:242-243). I min 

analys är det Dexter Morgan i serien som kommer att utgöra subjektet. Den klassiska 

Hollywoodfilmens dramaturgi, som också tillämpas i tv-serien Dexter, inleds med ett 

intresseväckande inslag, därefter en presentation av skurkar och hjältar och deras konflikter, 

fördjupning av konflikt, point-of-no-return (man kan inte gå tillbaka till det som var förut), 

klimax (konflikten mellan skurk och hjälte avgörs) och till sist avtoning (Grisprud, 

2002:245). En tv/filmanalys bör ta sin början i episodens inledningssekvens (även kallat 

filmens anslag) då det är här tittaren förses med de huvudämnen och konflikter som 

episoden struktureras kring (Selby & Cowdery, 1995:71). I filmberättelser förekommer 

ibland en berättare som guidar tittaren genom filmens händelser. Dessa berättande jag-

personer kallas i filmspråk för voice-over vilket innebär att karaktären delar med sig av sina 

personliga tankar till publiken (Gripsrud, 2002:264-266). Inslag av vocie-over förekommer i 

tv-serien Dexter och utgörs av huvudrollskaraktären Dexter Morgan. De narratologiska 

begreppen som jag kommer att tillämpa i min analys är voice- over, subjekt och projekt. 

 
	  

4.3 Urval och operationalisering 
	  
Som jag tidigare nämnt har totalt 8 scener ur 5 avsnitt av det dryga 96h långa filmmaterialet 

valts ut från säsongerna 1,4 och 8 som får stå som representation för filmens början, mitt och 

slut. Urvalsprocessen av scener har utgjort en del av själva analysen då jag denna igenom 

arbetat främst induktivt och låtit filmmaterialet leda mig till det teoretiska snarare än 
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tvärtom, även om detta också förefallit. Scen 1 och 8 kommer att utgöras av analys av 

seriens anslag (inledningen i första avsnittet i första säsongen) respektive analys av slutscen 

(avtoningen i sista avsnittet i sista säsongen) enligt Selby och Cowderys rekommendation. 

Anslaget förser tittaren med information om de huvudämnen och konflikter serien kretsar 

kring och slutscenen avslöjar hur dessa huvudämnen mynnar ut och binder samman 

narrativets berättelse. Jag kommer att söka att belysa de scener som är representativa för de 

relationer som Dexter har med de tre karaktärerna under seriens utveckling, samt scener där 

Dexter talar i voice-over. Analysens första scener kommer specifikt hämtas från avsnitt ett 

säsong ett då presentationen av Dexters relationer med Debra och Harry bör vara som mest 

påtaglig, då det är här själva ramen för serien sätts. Varje scen bygger på kriteriet att Dexter 

ska ha en dialog med en av de berörda karaktärerna och scener där Dexter syns i bild och för 

en monolog i form av voice-over. 

Scenerna som analyseras kommer att presenteras i kronologisk ordning för att 

underlätta för läsaren att följa seriens handling. När jag skapade scenindelningen kodades 

alla scener för respektive säsong. Scen 4:2 avkodas alltså som säsong fyra, scen två. 

Scenanalysen kommer att inledas med en värderingsfri beskrivning av scenen. Därefter 

följer den analytiska delen av scenen där jag ämnar identifiera scenens sociala och kulturella 

betydelse. Jag kommer i detta steg även att applicera de teoretiska begreppen och väva in de 

narratologiska verkygen voice-over, subjekt, projekt. Jag kommer främst att studera 

dialogen som förs mellan karaktärerna i scenen, men viss fokus kommer även att läggas på 

hur karaktärerna är klädda och vilken miljö scenen utspelar sig i. Jag kommer inte att ta 

filmtekniska strukturer såsom ljussättning och kameravinklar i beaktande. I syfte att göra 

den analytiska delen mer levande och mer tillgänglig för läsaren kommer stundtals 

karaktärernas repliker att citeras.  
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5. Analys 
	  
Dispositionen av analysdelen innebär att analysen följer en kronologisk scen för scenanalys 

med start på säsong 1, därefter säsong 4 och slutligen säsong 8. Kapitlet inleds med en 

introduktion av berörda karaktärer i serien.   

 
	  

5.1 Introduktion av karaktärer 
Här följer en kort beskrivning av de fyra karaktärer som min analys kommer att kretsa kring. 
 

 

 Bild från www.foxinternationalchannels.com 2014-12-09 
Dexter Morgan, en vit man i 30-årsåldern, lever ett hemligt dubbelliv som seriemördare 

samtidigt som han arbetar som framgångsrik blodanalytiker vid Miami Metros mordrotel. 

Han är adoptivson till den väl ansedde polisen Harry Morgan och adoptivbror till Debra 

Morgan. Han är oerhört intelligent men har svårt att läsa av sociala koder. Dexter följer en 

kodex med regler kring hur och vem han ska/kan döda. Denna kodex initierades av Dr 

Evelyn Vogel och introducerades för Dexter av hans far Harry Morgan. Kodexen innehåller 

kriterier för hur han ska genomföra sina mord utan att bli avslöjad. Kodexen säger också att 

hans offer måste utgöras av mördare som orättmätigt sluppit undan rättvisan. Trots att Harry 

numera är avliden figurerar han i serien via Dexters tankar som Dexters överjag i syfte att 

fortsätta guida honom i livet. 

 
 

 Bild från www.foxinternationalchannels.com 2014-12-09 
Den numera avlidne Harry Morgan arbetade som polis och var far till Dexter och Debra 

Morgan. Harry hittade den då treårige Dexter övergiven på en brottsplats och adopterade 

honom. Han uppmärksammade tidigt Dexters avvikande behov att döda och introducerade 
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en kodex för Dexter att följa i syfte att kanalisera detta begär. Harry menar att kodexen, som 

är redogjord för i tidigare stycke, också innebär att Dexter måste vara fokuserad och operera 

i det tysta för att undvika att blir avslöjad, samt att utförlig research för att försäkra sig om 

att det tilltänkta mordoffret faktiskt är skyldig till mord måste ske. Harry insisterar på att 

Dexter måste lägga energi på att framstå vara en vanlig man med flickvän i syfte att maskera 

sitt dubbelliv som seriemördare. Även efter sin död fortsätter Harry spela en signifikant roll i 

Dexters liv, vilket illustreras genom tillbakablickar på när Harry levde samt genom de 

konversationer i seriens realtid dem emellan som förs i Dexters tankar.  

 
 

 Bild från www.foxinternationalchannels.com 2014-12-09 
Debra Morgan är Dexters adoptivsyster och arbetar som polis vid Miami Metros mordrotel 

tillsammans med Dexter. Hennes drivkraft är att bli en lika bra polis som sin far Harry 

Morgan var. Debra är hetlevrad och hon drivs av en stark moral i avseendet vad som är rätt 

och fel. På ytan är hon en tuff kvinna som inte låter sig nedslås av motgångar, men under 

ytan är hon en känslig individ som behöver stöd och bekräftelse av sin bror Dexter. Debra är 

inledningsvis helt ovetande om Dexters avvikande sida som seriemördare.  

	  

	  

 Bild från www.stuffpoint.com 2014-12-09	  
Doktor Evelyn Vogel jobbar som neuropsykiatriker med specialisering på profilering av 

seriemördare. Hon anlitas som konsult i ett seriemordsfall som Dexters polisavdelning 

utreder. Evelyn introduceras i sista säsongen där det framgår att det är hon som är hjärnan 

bakom Harrys kodex avseende Dexters mördande. Harry träffade Evelyn genom jobbet och 

kontaktade därefter henne privat för att få hjälp med att hantera Dexters begär att döda. 

Dexter har inte tidigare känt till hennes existens medan hon alltid känt till hans.  
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5.2 Dexter säsong 1  

5.2.1 Scen 1:1 Anslag 
	  
Säsong 1 (första säsongen), Avsnitt 1 (första avsnittet), Dexter.  
Anslag Tidskod: 00:30- 09:30 
 

Dexter Morgans ansiktssilhuett syns i bild. Han åker ensam i sin bil på Miamis gator där 

nattlivet är i full gång. Dexter pratar i voice-over ”Tonight is the night”, ”It´s going to 

happen again and again”. ”It has to happen” säger han med desperation i rösten och en 

närbild på Dexters ögon visas. Klipp visas på uteserveringar och gatumusikanter. Dexter 

fortsätter sin vocie-over och berättar att han tycker om kubansk mat, ”But i´m hungry for 

something diffrent now”. Klipp till bild på familjefadern Mike Donovan, en vit medelålders 

man som är ovetandes om att Dexter betraktar honom från sin parkerade bil. Dexter ”There 

he is”, ”He´s the one”.  Dexter överfaller Mike Donovan som i själva verket är en 

barnamördare som sluppit undan rättvisan. Mike ”I couldn´t help my self. Please you have 

to understand”. Dexter viskar förstående ”Trust me, I defenitely understand. You see, I 

can´t help myself either”, ”But children, I could never do that. Not like you, never, ever… 

kids!”. Mike ligger nu naken och fastspänd på ett bord. Vid en sidobänk har Dexter prydligt 

radat upp ett set med knivar och sågverktyg i en systematisk ordning. Dexter ler och tar en 

droppe blod från Mikes kind och placerar den på en liten glasbricka som han stoppar ned i 

fickan. Därefter greppar han en bensåg och skär halsen av Mike. Glad kubansk musik 

spelas i bakgrunden. Dexter berättar i voice-over att han är medveten om att han är 

missanpassad och att det är hans börda, men att han framgångsrikt lyckas dölja det för sin 

omgivning. Han stegar in i sin lägenhet och tar fram en undangömd ask och placerar stolt 

glasbrickan med Mike Donovans blod till glasbricksamlingen och säger i vocie-over ”The 

code of Harry, my fosterfather is satisfied . And so am I”. ”Harry tought me how to cover 

my tracks and Im´a very neat monster”. Dexter lyssnar av ett meddelande från sin syster 

Debra på telefonsvararen. Dexter ler och säger i voice-over ”She´s the only person in the 

world who loves me”. ”I think that´s nice”, ”I don´t have feelings about anything, but if I 

could have feelings at all I´ll have them for Deb”.  

  

Anslaget innehåller en rad konnotationer som kan kopplas till såväl de analytiska begreppen 

som till de narratologiska verktygen. Dexter inleder med att i voice-over blotta sitt begär att 

döda, som han har för avsikt att tillgodose. Här identifieras både seriens subjekt, vilket är 

Dexter, och hans begär att döda som också presenteras som hans projekt att tillfredsställa. 
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Dexter tar lagen i egna händer genom att bestraffa den skyldiga barnamördaren Mike 

Donovan som sluppit undan fängelse. Dexter framställs här mer humaniserad än Mike trots 

att båda är mördare då Dexter tar ut de mördade pojkarnas hämnd på Mike. Dexter framstår 

som en samhällshjälte här trots att det i denna scen är Mike som är i underläge. Detta 

scenario som serien Dexter bygger på öppnar upp för reflektion kring de moraliska 

samhällskriterier som styr hur vi betraktar skillnaden mellan hjälte och skurk (Nilsson, 

Persson, 2008: 225). Dexter intar konstruktionen hegemonisk maskulinitet genom sitt 

auktoritära sätt att tillrättavisa Mike Donovan. Dexter betraktar Mike som underställd och 

inte en rättfärdig mördare då Mike mördat pojkar som inte förtjänat att dö. Detta är ett 

exempel på den hegemoniska maskulinitetens karaktäristiska drag att säkerställa sin egen 

ställning genom att underordna andra som inte lever upp till normen (Mazzarella, 2008: 68- 

84), i detta fall den mördarkodex som Dexter betraktar som norm. Anslaget skildrar att 

Dexter ser upp till sin far Harry och betraktar denne som en auktoritet och vis. I den här 

relationen representeras Dexter som delaktig maskulinitet som eftersträvar att leva upp till 

de standardiserade normer som den hegemoniska maskuliniteten Harry skapat. Dexters låda, 

innehållande glasbrickor med blod, symboliserar troféer och indikerar att han utfört liknande 

mord repetitivt i enlighet med kategorin seriemördare. Ett utmärkande karaktärsdrag för 

seriemördare som exemplifieras genom Dexter är hans avsaknad av empati och förmågan att 

känna känslor för exempelvis sin syster Debra (Nilsson, Persson, 2008:209).  

  

 

5.2.2 Scen 1:2  
	  
Säsong 1, Avsnitt 1, Dexter.  
Dexter med sin far Harry i garaget Tidskod: 30:00-31:40 
	  
Scenen är en tillbakablick från när Dexter är i 14-årsåldern och sitter och mekar med sin 

skateboard i familjens garage. Harry kommer in och visar upprört upp ett blodigt set med 

knivar som han hittat i Dexters rum. Harry” You and I, we had an understandning”, ” When 

you get this urge you come to me and we deal with it together”. Dexter berättar skamset, 

med blicken sänkt, att han bara dödat djur. Harry inser nu att detta behov att döda bara 

kommer växa sig starkare med åren. Dexter ”You´re saying I be like this forever?”. Harry 

ser allvarligt på Dexter och föreslår att de kanske kan kanalisera begäret och använda det 

till något gott. Harry” There are people out there who do very bad things”. ”Terrible 

people,… and the police can´t catch them all”. Dexter ”You are saying they deserve it?”. 
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Harry ”Thats right!”. Harry förklarar att Dexter måste lära sig att identifiera dessa 

mördare och sopa igen spåren efter sig. Harry ”I can teach you”. Dexter tvekar, men Harry 

insisterar och säger att Dexter inte kan rå för sitt begär ”But you can make the best of it!”. 

 

Det här är en nyckelscen där kodexen som styr Dexters tillvägagångsätt som mördare 

skapas. Här föds Dexters projekt som utgörs av hans begär att döda. Projektet blir således att 

Dexter kan döda människor under förutsättningarna att han inte riskerar att bli avslöjad 

(Gripsrud, 2002:255). Scenen illustrerar att Dexter är väl medveten om att det egentligen är 

fel att döda, vilket är i enlighet med det grövsta psykopatiska karaktärsdraget som mynnar ut 

i kategorin seriemördare (Nilsson, Persson, 2009:208-209). Då Harry utser sig till Dexters 

guide blir han också en ledare att se upp till. Genom att Dexter accepterar Harrys 

förhållningsregler så skapas hegemoni via koncensus (Gill, 2007:55). Harry tillskrivs 

konstruktionen som hegemoniskt maskulinitet genom att han skapar den mördarnorm som 

Dexter ska följa (Hirdman, 2008:20-21). Priset för att få ta del av Harrys hegemoniska 

maskulinitetsprojekt i form av riktlinjer för dödandet är att Dexter inte ifrågasätter 

resonemanget, vilket talar för att Dexter i den här relationen tillskrivs konstruktionen 

delaktig maskulinitet i motsats till underordnad maskulinitet som istället hade ifrågasatt 

Harrys moraliskt tveksamma instruktioner (Hirdman, 1995:21). 

	  

	  

5.2.3 Scen 1:3 
	  
Säsong 1, Avsnitt 1, Dexter. 
Dexter med sin syster Debra på brottsplats Tidskod: 10:00-11:48 
	  
Debra vill vara delaktig i mordutredningen avseende tre dödade prostituerade kvinnor, men 

har blivit avvisad av Dexters kvinnliga chef Maria Laguerta. Debra tillhör sedlighetsroteln 

och jobbar undercover som prostituerad iklädd korta jeansshorts och ett litet tajt rött linne 

som skyler hennes bröst. Dexter kommenterar ironiskt hennes klädsel. Debra ber honom att 

undersöka brottsplatsen för att se om han hittar någon ledtråd som hon kan presentera som 

sin idé för att öka sina chanser att bli befordrad till mordroteln. Debra ”You know I always 

gets smarter when I´m talking to you.”. Dexter replikerar myndigt ”You just need a little 

more confidence!”. Debra tittar besviket tyst ner i golvet. Dexter suckar och säger att han 

ska hjälpa henne och så ger han Debra instruerande råd om att hon ska undvika kontakt 

med chefen Maria Laguerta för att istället besöka Laguertas manlige chef Kapten Matthews, 
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för att övertala honom om att få delta i mordutredningen. Debra skiner upp och säger ”You 

making me smarter already, see”. Dexter nickar och ler instämmande ”And keep this sex 

suit on when you talk to the captain and it will help your cause”. Dexter skrattar varpå 

Debra fnittrar tillbaka och lekfullt puttar till honom. 

	  
Scenen är ett illustrativt exempel på Dexter Morgans överlägsna auktoritet i relationen till 

systern Debra Morgan i seriens inledning. Debra representeras som osjälvständig och 

känslomässigt engagerad medan Dexter är den trygga och logiska familjefiguren i Debras liv 

som ger tydliga instruktioner på hur hon strategiskt ska agera (Josefson, 2005: 8-9). Här 

exemplifieras myten om mannen som styrs av rationella handlingar och kvinnan som låter 

sina känslor vara kompass i tillvaron. När Dexter avslutningsvis föreslår att Debra med 

fördel ska använda sin kvinnliga charm i samtalet med den manlige chefen Kapten Matthews 

framställs Dexter som traditionellt manschauvinistisk, där männen står enade och betraktar 

kvinnorna som underlägsna. Trots att Dexter föreslår detta med en ironisk ton så indikerar 

det på att han visar sitt deltagande i upprätthållandet av samhällspatriarkatet som det 

hegemoniska maskulinitetsprojektet banar väg för, vilket i denna relation representerar 

honom som delaktig maskulinitet (Connell, 1995:103).  Istället för att låta Dexter Morgans 

karaktär gå emot denna objektifiering av kvinnan, leder detta snarare till reproduktion av 

den. Reproduktionen förstärks ytterligare med att Debra flickigt fnissar åt Dexters sexistiska 

kommentar i motsats till att ifrågasätta den. 

 

 

5.3 Dexter säsong 4  

 

5.3.1 Scen 4:1 
 
Säsong 4, Avsnitt 12, The Getaway. 
Dexter med Harry i fängelse Tidskod: 15:00-16:20 
	  

Dexter är tillfälligt inburad på den lokala polisstationen pga. våldsamt uppförande mot 

polistjänsteman. Den tidigare så kontrollerade seriemördaren har blivit en distraherad 

familjefar som lider av sömnbrist. Dexter vandrar otåligt runt i cellen. Harry dyker upp i 

Dexters tankar och frågar ”Why are you even here?”. Dexter skyller irriterat på att hans 

senaste tilltänka mordoffer Arthur Mitchell, som är en vit man i 60-årsåldern, i sista sekund 



	   25	  

kom undan Dexters kniv och är anledningen till att Dexter tappade humöret mot den lokala 

polismannen som enbart ville påtala problem med Dexters bil. Harry ser uppfordrande på 

Dexter. Dexter håller avväpnande sina händer i luften och säger menande ”Allright, I´m 

here because I didn´t follow the code”. Harry ser besviket på Dexter som frustrerat medger 

att han tappat kontrollen. Harry säger med avsky i rösten ” Like a fucking amateur!”. 

Dexter svarar provocerat ”Fuck you!”.  Dexter säger desperat att han måste döda Arthur 

Mitchell då han utgör ett hot mot Dexters familj. Harry, som alltid har avrått Dexter att bli 

känslomässigt engagerad i hustru och barn, ger Dexter en allvarlig blick ”Exactly, you 

can´t think clearly because of them”….” They have done this to you Dexter”. Dexter nekar 

och säger menande att det är hans begär att döda som drivit honom till den här situationen. 

Dexter ”It is ruining my life!”. Harry säger förstående ”It is your life”. Dexter svarar med 

uppgiven ton ”I don´t want it to be”. 

	  
Scenen uppvisar en spänning mellan Dexter och Harry, koncensus dem emellan råder inte 

längre. Harry tillskrivs fortfarande genusrollen hegemonisk maskulinitet då han ovillkorligt 

och auktoritärt hävdar att hans kodex ska följas (Hirdman, 2008:20-21). Dexter som tidigare 

slaviskt följt Harrys instruktioner avviker nu från Harrys norm och hävdar att det finns andra 

värden i livet, vilket placerar Dexter under konstruktionen underordnad maskulinitet 

(Connell, 1995:102-103). De alternativa värden i livet som Dexter vill kombinera med 

mördandet är familjelivet, vilket Harry anser hotar Dexters existens eftersom han blir 

ofokuserad i sitt projekt att mörda och riskerar därmed att avslöjas. Familjelivet framstår 

implicit enligt Harry också utgöra ett hot mot den tidigare solida relationen mellan Harry 

och Dexter. Att Harry kallar Dexter för amatör då han anser att Dexter inte uppfyller kravet 

för mördarnormen indikerar på att Harry betraktar Dexter som underordnad och inte lika 

mycket värd nu som tidigare. Det som händer här är att Harry säkrar sin ställning som 

hegemonisk maskulinitet genom att nedvärdera Dexter till underordnad maskulinitet 

eftersom Dexter ifrågasätter normen (Mazzarella, 2008: 68- 84). 
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5.3.2 Scen 4:2 
	  
Säsong 4, Avsnitt 12, The Getaway.  

Debra upplyser Dexter om barndom, Tidskod: 35:30-37:45 

 

Debra och Dexter är i tjänst och befinner sig på en brottsplats. Debra berättar att hon i 

polisens brottsregister hittat att Dexter hade en biologisk bror vid namn Brian Moser tillika 

seriemördaren som nästan dödade henne i första säsongen. Dexter hade hoppats på att 

kopplingen mellan Dexter och Brian aldrig skulle bli känd för Debra. Brian ville i första 

säsongen att Dexter och han efter alla år frånskilda skulle förenas genom att tillsammans 

döda den medvetslösa Debra, vilket slutar med att Dexter dödar sin bror Brian för att rädda 

sin syster. Dexter spelar chockad inför Debra ”It´s a lot o take in”. Debra säger förstående 

”I know”. Dexter säger ångerfullt att det är hans fel att Debra nästan blev mördad då 

seriemördaren Brian egentligen kanske ville åt Dexter. Debra tittar upprört på Dexter och 

säger ”Fuck you”…”If you had not been in my life I wouldn´t be who I am”. Debra gråter 

och förklarar för Dexter att han alltid givit det stöd och självförtroende hon behövt ”You 

have been the one constantly good in my life!”. Dexter ser förvånat på Debras reaktion och 

inser att hon inte har genomskådat att han också är seriemördare och socialt avvikande. 

Debra lägger ömt sin hand på Dexters axel och säger ” I love you”. Dexter ser på Debra 

och söker febrilt efter de rätta orden att replikera med och säger slutligen ”I´m so grateful”. 

Debra ser något frågande på Dexter som inte verkar ta någon notis om hennes besvikna 

blick.  

	  
Scenen demonstrerar att Debra återigen i sin relation till Dexter befästs som feminin genom 

egenskaperna osäkerhet och känslosamhet (Josefson, 2005: 8-9). Debra ger Dexter en 

kärleksförklaring, som både kan tolkas vara syskonkärlek eller kärlek genom åtrå, vilken 

Dexter är oförmögen att besvara pga. sitt begränsade känsloliv som är en av egenskaperna 

tillskriven hegemonisk maskulinitet (Mazzarella, 2008: 68- 84). Men det faktum att han 

tillmötesgår Debra genom att, om än något klumpigt, replikera på hennes kärleksförklaring, 

påvisar att han försöker att leva upp till föreställningen om den omtänksamma personen som 

hon tror att han är. Detta indikerar att Dexter tillskrivs rollen som delaktig maskulinitet då 
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han vill leva i samförstånd med Debra (Connell, 1995:103). För att dölja sin brist på empati 

imiterar Dexter det beteende och bekräftelsen som han tror att Debra eftersöker, precis i 

likhet med de karaktärsdrag som tillskrivs seriemördare (Nilsson, Persson, 2009:208-209). 

Scenens avslutning visar att Debra förväntat sig att Dexter skulle säga att han också älskar 

henne. Då Dexter inte säger det som är förväntat i denna sociala situation skulle detta kunna 

medföra att Debra fattar misstankar kring att Dexters svårigheter med att uttrycka känslor 

kan härledas till ett avvikande från sociala normer. Men scenen kan tolkas illustrera att 

Dexter kommer undan denna misstanke från Debra, genom att rida på föreställningen om att 

män generellt är mindre känslomässigt styrda än kvinnor, vilket är ett kännetecken som 

också det tillskrivs delaktig maskulinitet (Hirdman, 2008:20). 

 

 

5.4 Dexter säsong 8  
	  

5.4.1 Scen 8:1  
 
Säsong 8, Avsnitt 1, A Beautiful day. 
Dexter med Debra på Pink Motel, Tidskod: 42:10-46:10 
 
Debra har av misstag fått vetskap om att Dexter är seriemördare. Trots att hennes 

moraliska intuitioner å det skarpaste säger att mord är fel har hon inte avslöjat Dexter inför 

poliskollegorna. Deras chef Laguerta var också Dexter på spåren och en skarp situation 

resulterade i att Debra mördade Laguerta för att rädda Dexter. Debra har sedan dess 

avskärmat sig från Dexter, vilket han kommer på sig själv med att sörja. Dexter söker upp 

Debra, som jobbar undercover i ett brottsfall, för att varna henne om att utredningen är 

riskfylld och kan för henne resultera i dödlig utgång. Dexter vill att Debra avbryter 

uppdraget. Dexter ”You can die here”. Debra tar ett hotfullt steg mot Dexter och replikerar 

aggressivt ”I don´t fucking care!”. Dexter ser oroat på Debra som upplyser honom om att 

enligt hans kodex förtjänar onda människor att dö. Dexter säger oförstående ”You´re not a 

bad person”. Debra svarar ” I killed Laguerta”. Debra fortsätter allvarligt ”I wake up 

every day thinking of every bad decision that I ever made because of you”. Debra säger att 

hon till skillnad från Dexter inte kan bortse från att den oskyldiga Laguerta är död pga. 

dem. Dexter tittar ömt på Debra. Debra blickar strängt mot Dexter, lyfter sitt finger och 

säger ”All my life, I thought I needed  you, that I couldn´t survive without you” . ” Fuck, 

fuck….”. ”But it was the other fucking way around”. Dexter ser förvirrat och skärrat på 
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Debra och tar ett steg närmare för att krama henne. Debra backar bort och replikerar 

”Fucking go!”.  

 

Debra uppträder här för första gången avvisande mot Dexter. Debra skildras som 

självständig och oberoende medan Dexter utgör den behövande parten, maktpositionen i 

deras relation är därmed förändrad. Vid första anblick är det enkelt att förledas att tro att det 

är Debra som har övertaget men hennes oresonliga och känslosamma reaktion kring 

Laguertas död avslöjar att Debra till trots ändå tillskrivs de feminina egenskaperna vilka 

anses ha lägre status än de manligt kopplade egenskaperna (Josefson, 2005: 8-9). Dexter 

skildras som manipulativ och samvetslös i denna scen då han försöker övertyga Debra om 

att de inte är ansvariga för Laguertas död, vilket är linje med de karaktärsdrag som följer den 

traditionella seriemördaren (Nilsson, Persson, 2009:208-209). Detta tillsammans med att 

Dexter intar rollen som hjälte i scenen, då hans plan är att rädda Debra från att råka illa ut, 

placerar honom under genusrollen hegemonisk maskulinitet (Hirdman, 2008:20). 

Avslutningsvis blir ändå Dexter känslomässigt berörd av insikten om att han behöver Debras 

stöd i livet. Dexter verkar härmed succesivt inse att han utvecklat förmågan till att känna 

känslor, vilket dock strider mot bilden av den traditionella seriemördaren som enbart 

imiterar känslor för att passa in i sociala situationer (Nilsson, Persson, 2009:208-209). 

Dexters känslosamma reaktion på Debras ställningstagande rörande deras relation kan 

innebära att Dexter vill och syftar till att leva i en ömsesidig relation med Debra, och därmed 

tillskrivs konstruktionen delaktig maskulinitet. Men detta kan också tolkas vara ett exempel 

på den hegemoniska maskulinitetens anpassningsförmåga i syfte att behålla sin ledande 

position genom att erhålla feminina egenskaper såsom exempelvis känslosamhet 

(Mazzarella, 2008: 68- 84).  

	  
	  

5.4.2 Scen 8:2  
	  
Säsong 8, Avsnitt 2, Every Silver Lining. 
Dexter hos Evelyn Vogel, Tidskod: 03:30-07:30 
  

Evelyn Vogel, en elegant vit kvinna i 60-årsåldern säger ” We´re recording”. Dexter tittar 

tillsammans med sin nya bekantskap Doktor Evelyn Vogel, på en gammal inspelning av ett 

filmat terapisamtal mellan Harry och henne. Harry har anlitat henne för hennes expertis 

som neuropsykiatriker med specialisering på profilering av psykopater. På bandet gråter 
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Harry förtvivlat över Dexters avvikande begär och Evelyn lugnar honom och säger ”Trust 

me when I say that there´s a place in this world for your son”. Evelyn stänger av 

uppspelningen och berättar för Dexter att han bara var tio år när Harry sökte upp henne. 

Evelyn säger arrogant ”I know almost everything about you Dexter”. Dexter blickar 

misstänksamt mot Evelyn. Evelyn tar ett steg mot Dexter och säger att det var hon som 

övertygade Harry om att Dexters begär att döda inte kommer att kunna stoppas. Evelyn 

”…but it could be focused”. Dexter är chockad och frågar ”You´re saying you came up with 

the code?”. Hon instämmer och berättar att Harry utformade detaljerna i denna kodex 

under hennes övervakande. Evelyn ler varmt och säger ” I think of myself as your spiritual 

mother”. Dexter säger med avsky i rösten ”You experimented on me.”, ”That´s what 

mothers do?!”. Evelyn möter auktoritärt Dexters blick och replikerar med allvarlig ton ” I 

developed a framework for your survival”, ”That´s what mothers do!” Dexter säger 

eftertänksamt ”You made me what I am”.  

 

Scenen är ett illustrativt exempel på att Connells maskulinitetstyper är att betrakta som just 

genuskonstruktioner då Harrys hegemoniska maskulinitetsroll i relationen till Dexter flyttas 

över till att istället bäras upp av en kvinna, då det är Evelyn som väglett Harry. Enligt 

Kimmel utgörs maskulinitet av hur någon är och att genusrollen i sig därför inte är kopplad 

till ett biologiskt kön (Feasey, 2008:3). Scenen demonstrerar att Evelyn innehar dessa 

maskulina egenskaper såsom auktoritär och initiativrik till skillnad från de feminina 

egenskaperna känslosamhet och osäkerhet, vilka i just denna scen snarare kan tillskrivas 

Dexters reaktion på Evelyns existens (Josefson, 2005: 8-9). Den ojämna maktfördelning 

mellan Dexter och Harry som präglat deras relation återfinns även mellan Evelyn och 

Dexter. Evelyn exemplifierar sitt maktövertag genom repliken” I developed a framework for 

your survival”. Där hon befäster sin dominanta roll i Dexters liv samt uppmärksammar 

honom på att hon också har makten att avslöja honom, vilket sätter honom i 

beroendeställning till henne. Implicit deklarerar hon också för Dexter att han inte kan döda 

henne då hon inte matchar kriterierna inom kodexen. Trots att Dexter gör ett försök till att 

ifrågasätta Evelyn lyckas hon behålla sin hegemoniska position då hon avslutningsvis får 

Dexter att förstå och acceptera att han är hennes skapelse på hennes villkor, vilket tillskriver 

honom genusrollen delaktig maskulinitet (Mazzarella, 2008: 68- 84). Evelyn är också källan 

till att Dexter framträder som en sympatisk och humaniserad seriemördare då hon designat 

honom till att bara angripa personer som ändå inte förtjänar en plats i samhället (Nilsson, 

Persson, 2008: 225).  
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5.4.3 Scen 8:3 Slutscen 
 

Säsong 8 (Sista säsongen), Avsnitt 12 (Sista avsnittet),  Remember the Monsters?  

Slutscen Tidskod: 40:50-53:00 

 

Dexter har precis fått veta att Debra förklarats hjärndöd. Han blickar dystert ut över ett 

kaosartat Miami som inväntar en orkan. Han säger i voice-over ”As much I may have 

pretended otherwise, for so long all I wanted was to be like other people”. ”To feel what 

they felt”. ”But now that I do, I just want it to stop”. Dexter kliver sorgset på sin båt och 

åker mot sjukhuset där Debra, som nyligen skottskadats i tjänsten vid ett gripande av en 

misstänkt brottsling, vårdas. Dexter känner skuld för Debras öde då han var inblandad i 

detta gripande som urartade. Komplikationerna av skadorna har resulterat i att hon andas 

via respirator och aldrig kommer att vakna upp. Dexters hustru Rita som även är mor till 

Dexters son Harrisson blev i säsong fyra mördad av Dexters tilltänka mordoffer Arthur 

Mitchell som i sista sekund lyckades undfly Dexters kniv. Dexter är nu tillsammans med sitt 

livs kärlek Hannah McKay som dessvärre är efterlyst av polisen för mord. Detta medför att 

de måste fly till utlandet för att kunna leva tillsammans. Hannah och Harrisson är redan på 

väg till Argentina och planen är att Dexter ska komma senare. Dexter sätter sig gråtandes 

bredvid Debra där hon ligger livlös och nedbäddad i sjukhussängen. Dexter säger ”I would 

change everything if I could”…, Im´ sorry, I´m sorry”. Han tar ömt hennes hand i sin och 

stänger av respiratorn för att ta henne därifrån. Han lutar sig fram och viskar i hennes öra 

”I love you, Deb”. Dexter lyfter upp Debra och passerar obemärkt genom den panikartade 

folkmassa som mobiliserar inför det stundande ovädret. Han kliver ombord på sin båt och 

lägger varsamt ned Debras kropp för att sedan styra ut till havs. Han stannar efter en stund 

båten för att ringa Hannah och försäkra sig om att hon och Harrisson lyckats ta sig ombord 

på flyget mot Argentina. Dexter påminner Harrisson om att han älskar honom och att de 

snart ses igen. Därefter greppar han Debras kalla ansikte i sina händer för ett sista 

smärtsamt farväl. Sedan låter han hennes livlösa kropp sjunka ljudlöst ner i havets mörka 

djup. Dexter styr därefter, med bestämd blick, båten mot stormens öga och säger i vocie-

over ”I destroy everyone I love”. ”And I can´t let that happen to Hannah, to Harrisson”. ”I 

have to protect them from me.” Kustbevakningen hittar dagen därpå spillror av Dexters båt, 

och utgår därför från att han har omkommit. Nästa klipp visar att Dexter numera jobbar 

som skogshuggare någonstans långt ifrån Miami. Han är ensam och ser uppgivet ut genom 

fönstret i sin avskalade trästuga för att avslutningsvis vända sin tomma blick mot kameran.  
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Slutscenen beskriver en utveckling av Dexters tidigare så fattiga känsloliv då han här inser 

att han faktiskt älskar sin syster Debra, sonen Harrisson och sin flickvän Hannah, vilket han 

inte inledningsvis trodde att han var kapabel till att göra. Som jag i tidigare scenanalys 

diskuterat strider denna utveckling mot Hares resonemang kring att seriemördare enbart är 

imitatörer av känslor (Nilsson, Persson, 2009:208-209). Jag tolkar att slutscenen dock visar 

att han betraktar humaniseringen av sitt känsloliv som ett nederlag som stjäl hans fokus från 

att vara en individ som agerar strategisk och logiskt, vilket upprätthåller föreställningen om 

att de maskulint kopplade egenskaperna är högre värderade än de feminina (Josefson, 2005: 

8-9). Beslutet att överge sin familj, för att rädda dem undan konsekvenserna av hans liv som 

seriemördare, tar han utan att överlägga med Hannah och Harrisson. Detta är ett 

kännetecken på den hegemoniska maskulinitetstypen som bygger på övertygelsen om att 

ömsesidiga överenskommelser mellan olika parter bör undvikas till förmån för enväldig 

dominans (Connell, 1995:103). Dexter inser att Harry och Evelyn hade rätt i att hans begär 

att döda inte kommer att försvinna och därför beslutar han sig för att återgå till det liv han 

levde innan han blev familjefar. Den en gång så fokuserade och känslomässigt avskalade 

seriemördaren har utvecklats till en ofokuserad och känslomässigt styrd individ som handlar 

på impuls, vilket Harry menar kan leda till att Dexter begår onödiga misstag som resulterar i 

ökad risk för att bli avslöjad. Andemeningen avläser jag vara att känslomässigt engagemang 

inte är att eftersträva då chanserna till att behålla sitt fokus i livet och förmåga att 

framgångsrikt prestera blir lägre. Dexters identitet är inte statisk utan har förändrats genom 

seriens gång. Från att inledningsvis inneha de maskulina egenskaperna till att avslutningsvis 

dra åt det mer feminina genom sin humanisering både som seriemördare och som 

hegemonisk maskulinitetstyp. Dexter kapitulerar inför sitt begär att mörda och väljer att 

återgå till att fortsätta ämna leva upp till sin idealnorm av en fokuserad seriemördare, vilken 

enligt Hare är en egocentrisk, manipulativ person som är skicklig på att maskera sig för att 

passa in i sociala sammanhang (Nilsson, Persson, 2009:208-209). Dessa egenskaper rimmar 

väl med genusrollen hegemonisk maskulinitet, vars ide är att skapa koncensus kring sitt 

ledarskap och dess strävan efter att leva upp till idealnormer av hur man ska se ut eller agera 

(Connell, 1995:101). 
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6. Slutdiskussion 
	  
Syftet med denna studie har varit att med utgångspunkt från tidigare forskning av Isabel 

Santaularia om tv-serien Dexter belysa representation av medierad maskulinitet och dess 

relation till karaktärsdrag kopplade till kategorin seriemördare. Jag har i likhet med 

Mazzarella studerat interaktionen mellan olika karaktärer i syfte att synliggöra och urskilja 

vilken/vilka maskulinitetstyper Dexter intar i sin relation med Harry, Debra och Evelyn. Jag 

har därefter på dessa karaktärer applicerat R.W Connells maskulinitetsteori samt Hirdman 

och Josefssons resonemang kring egenskaper tillskrivna kategorierna manligt respektive 

kvinnligt. Jag kommer i följande stycke att i löpande text diskutera analysens resultat och 

slutsatser i relation till uppsatsens frågeställningar, som löd följande;  

 

-Vad är relationen mellan seriemördartemat och Dexter Morgan som medierad 

maskulinitet? 

 

-Hur ser Dexter Morgans interaktion med tre centrala karaktärer (hans far, syster 
och läkare) i serien ut? Vilka egenskaper kopplat till maskulinitet respektive 
femininitet kan urskiljas? 

 

 

-Förändras Dexter Morgans karaktär under seriens gång, och i så fall hur? 

 

Studien visar att egenskaper som beskriver vilken personlighet en karaktär har är av vikt för 

benämningen av vilken genusroll denne tillskrivs. Analysen visar på att den karaktär som i 

den berörda scenen innehar egenskapen rationell alltid är överordnad den karaktär som är 

känslomässigt engagerad, oavsett om det är en man eller kvinna som axlar rollen som 

rationell. Detta styrker Josefssons teori om att manliga egenskaper såsom exempelvis 

rationell betraktas som mer värdefull än feminint kopplade egenskaper såsom exempelvis 

känslosam. Scenerna visar således på att maktpositionering mellan två interagerande 

karaktärer är ständigt närvarande och det är ur denna utgångspunkt som Connells olika 

maskulinitetstyper framträder som tydligast. Enbart två karaktärer som interagerar i samma 

scen intar aldrig samma medierade maskulinitetsroll, men beroende på kontexten så är det 

möjligt för samma karaktär att inta olika maskulinitetstyper vid olika tillfällen. 

Maktpositionen mellan Dexter och fadern Harry skiftar mellan scenerna från att Dexter 

betraktar Harry som auktoritär i scen 1:1 och 1:2 till att i scen 4:1 ifrågasätta Harrys 
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instruktioner. Genom serien växlar Dexter mellan att inta alla tre konstruktioner av Connells 

maskulinitetstyper då Dexter exempelvis i sin relation till sitt offer i scen 1:1 intar rollen 

som hegemonisk maskulinitet. I efterföljande scen 1:3 tillsammans med sin syster Debra 

intar Dexter konstruktionen delaktig maskulinitet då han råder henne till att använda sin 

kvinnliga charm för att slå sig fram i det mansdominerade polisväsendet. I scen 4:1 tillskrivs 

Dexter konstruktionen underordnad maskulinitet då han motsätter sig att leva upp till de 

normer som den hegemoniska maskuliniteten fadern Harry förespråkar.  

 Analysen påvisar också att Connells genuskonstruktioner kan tillämpas på 

både män och kvinnor, då jag i scen 8:2 framgångsrikt applicerade den hegemoniska 

genuskonstruktionen på kvinnan Evelyn Vogel. Hon levde väl upp till de karaktärsdrag som 

tillskrivs den hegemoniska positionen precis i enlighet med hur Harry i scen 1:2 illustrerade 

denna. Dexter intog samma underställda genusroll i relation till Evelyn, nämligen delaktig 

maskulinitet, precis som han generellt gjorde i sin relation till Harry. Men serien tenderar 

dock att representera kvinnorna Debra, Evelyn och Dexters chef Maria Laguerta som 

Dexters främsta hot då de på olika sätt har förvärvats makten att avslöja honom som 

seriemördare. Detta leder till att representationen av kvinnor förefaller sammankopplas med 

egenskaper såsom opålitlighet och nyckfullhet.     

Analysens resultat visar att Dexter Morgans karaktär generellt tillskrivs 

konstruktionen delaktig maskulinitet i sina relationer till Harry, Debra och Evelyn. Men i de 

scener där han är ensam och talar i voice-over tillskrivs han istället generellt konstruktionen 

hegemonisk maskulinitet via egenskaper såsom fokuserad, logisk, rationell och oberoende 

till att mot slutet av serien bli mer feminiserad genom att han utvecklar empati, blir 

omtänksam och låter sig styras utifrån sina känslor. Men precis som Mazzarella menar så 

behöver detta inte innebära att Dexter i tv-serien överger genusrollen som hegemonisk 

maskulinitet, tvärtom så kan detta vara ett resultat av en mediekonstruktion som opererar 

med intentionen att modifiera denna genusroll för att säkra dess rådande ställning i 

samhället. Ännu ett argument som talar för att detta är fallet i denna serie är att Dexter i 

slutscenen har en önskan om att återgå till den känslokalla och fokuserade personen som han 

inledningsvis i serien var. Detta indikerar att de feminiserade egenskaperna som han 

utvecklat hotar hans existens och är därför inte att föredra. Detta vill jag mena innebär att 

serien indirekt reproducerar föreställningen om att hegemonisk maskulinitet utgör den norm 

som andra genusroller ska mätas mot. Men den hegemoniska positionen har sitt pris vilken 

Dexter får betala med ensamheten som valör, då han i slutscenen måste isolera sig till 

förmån för att behålla kontrollen. 
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Dexter Morgans karaktär påvisar många likheter med de karaktärsdrag som 

faller inom kategorin seriemördare då han är en vit man i trettioårsåldern med ett alldagligt 

utseende, vältalig, intelligent, kontrollerad och brist på empati. Dexters offer är i likhet med 

kriterierna för kategorin seriemördare utvalda med omsorg men han skiljer sig dock från den 

enligt Dyer traditionella seriemördaren som inriktar sig på att främst mörda icke vita män, 

utsatta pojkar och kvinnor. De exempel på offer som redovisas i min analys är vita män 

vilket är ett representativt underlag för de typer av människor som faller offer för Dexters 

kniv, även om undantag förekommer. Dexter framställs som en mer human seriemördare då 

han opererar utifrån mördarkodexen där hans offer utgörs av skyldiga mördare som inte 

förtjänar en plats i samhället vilket gör honom lättare att sympatisera med. En bidragande 

faktor till att publiken sympatiserar med denna seriemördare kan också bero på att formatet 

tv-serie med dess rika omfång i speltid, till skillnad från biofilmens begränsande omfång, 

har möjligheten att skapa en komplex karaktär som publiken, avsnitt efter avsnitt, succesivt 

skapar ett känslomässigt band till.  

 I likhet med Santaularias forskningsresultat påvisar min analys att Dexter 

Morgans medierade maskulinitetsroll faller inom ramen för en traditionell maskulinitet som 

verkar för att vidmakthålla ett patriarkalt samhälle, där den hegemoniska maskuliniteten 

förblir den genusroll som alla andra ska mätas mot. Men till skillnad från Santaularias 

resultat visar min analys på ett samband mellan maskulinitet och kategorin seriemördare, 

som representeras genom mördarkodexen, då de egenskaper som tillskrivs hegemonisk 

maskulinitet sammanfaller med de karaktäristiska egenskaperna tillskrivna kategorin 

seriemördare. Med utgångspunkt ur detta exempel - innebär det då indirekt att det är en 

socialt avvikande maskulinitet som förespråkas i den fiktionella populärkulturens värld? Jag 

vill mena på att det i den fiktionella filmens värld finns potential att utmana de traditionella 

och normsättande genuskonstruktionerna, men så länge den hegemoniska maskuliniteten 

förespråkas, vilket resultatet i min analys pekar på, får denna eventuella omdefinition stå åt 

sidan. Då hjälper inte ens en humaniserad seriemördare.  
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7. Förslag på fortsatt forskning 
Fortsatt forskning som belyser medierad maskulinitet anser jag är viktigt då detta är ett 

område som tenderar att komma i skuggan till förmån för femininitetsforskning som 

fokuserar på kvinnans roll i film. När jag på internet gjorde research av tidigare forskning 

kring medierad maskulinitet fick jag större framgång när jag specifikt skrev in sökordet 

maskulinitet än när jag sökte på genusforskning. Det förefaller som att det senare begreppet 

problematiskt nog ses som synonymt till kvinnoforskning. Forskning som belyser och 

problematiserar medierad maskulinitet i synnerhet är viktig att fortsätta genomföra på 

populärkulturella medier såsom exempelvis tv-serier och spelfilm. Då det är när vi 

konsumerar en medietext för nöjes skull, och således med ett okritiskt öga, som medietexten 

interpellerar oss, förför oss till att succesivt acceptera den medierade maskulinitet som 

representeras.  

	  
 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  



	   36	  

8. Litteratur- och källförteckning 
 
 
Trycka källor 
 
Allwood, Carl Martin (red.) (2004). Perspektiv på kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur 
 
Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2005). Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 2., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Connell, Raewyn (2009). Om genus. 2., utvidgade och omarb. uppl. Göteborg: Daidalos 
 
Connell, R.W (1995). Maskuliniteter. Göteborg: Daidalos 
 
Dyer, Richard (2002). Only entertainment. 2. ed. London: Routledge 
 
Feasey, Rebecca (2008). Masculinity and popular television. Edinburgh: Edinburgh 
University Press 
 
Gauntlett, David (2002). Media, Gender And Identity. London: Routledge 
 
Gill, Rosalind (2007). Gender and the media. Cambridge: Polity 
 
Gripsrud, Jostein (2002). Mediekultur, mediesamhälle. 2. uppl. Göteborg: Daidalos 
 
Hall, Stuart (red.) (1997). Representation: cultural representations and signifying practices. 
London: Sage 
 
Hirdman, Anja (2008). Den ensamma fallosen: mediala bilder, pornografi och kön. 
Stockholm: Atlas 
 
Josefson, Helena (2005). Genus - hur påverkar det dig?. 1. uppl. Stockholm: Natur och 

kultur.  

 
Nilsson, Louise & Persson, Mathias (red.) (2008). Den mediala döden: idéhistoriska 
variationer. Lund: Ellerström 
 
Selby, Keith & Cowdery, Ron (1995). How to study television. Basingstoke: Macmillan 
 
 
Elektroniska källor 
 
FOX International channels 
http://foxinternationalchannels.com/shows/dexter (Hämtad: 2014-12-12) 
 
HdWallpaperbase 
http://hdwallpapersbase.com/wp-
content/uploads/2012/10/dexter_wallpaper_by_foolycoolyman.jpg (Hämtad: 2014-12-21) 
 



	   37	  

Mazzarella, Sharon R (2008). Men, Media, and Machines: Fabricating Masculinities in 
American Chopper. Popular Communication, 6: 68–84.  
DOI: 10.1080/15405700801977434. (Hämtad: 2014-12-12) 
  
 
Santaularia, Isabel (2010). Dexter: Villain, hero or simply a man? The perpetuation of 
traditional masculinity in Dexter. Journal of the Spanish Association of Anglo-American 
Studies, 32(2), 57-71.  
http://www.atlantisjournal.org/ARCHIVE/32.2/2010Santaularia.pdf (Hämtad: 2014-12-12) 
	  
Showtime  
http://www.sho.com/sho/dexter/home (Hämtad: 2014-12-12) 
 
Stuffpoint 
http://stuffpoint.com/dexter/image/345924/charlotte-rampling-dr-evelyn-vogel-picture 
(Hämtad: 2014-12-12) 
 
Svenska Dagbladet  
Erik Augustin Palm (2010) 
http://www.svd.se/kultur/morkerman_5838235.svd (Hämtad: 2014-12-12) 
 
 
	  


