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Abstract 

This study demonstrates how norms and ideals about sexuality and gender expression are 

used in the TV-show The Walking Dead. An intermediate study is made on the comic books’ 

two same sex couples as they are compared to how they are represented in the TV-show. Tara 

Chambler and Alisha, a same sex couple who only exist in the TV-show, not in the comic 

books, are also analysed. Queer theory and an intersectional perspective are used to discover 

how different power asymmetries are connected to each other through an active interplay. An 

analysis of the reception is also made with the help of a discourse analysis on 50 of the twitter 

commentaries that were posted after the show’s first same sex kiss, with the aim to 

understand how the media and the public affect one another. The material is selected comic 

books, episodes from the TV-show and twitter comments. The study shows how sexual 

expressions are neutralized and used in a heteronormative way. 

Nyckelord:  
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1. Introduktion  

Tv-utbudet idag ger företag möjlighet att både genusbestämma och neutralisera sexualiteter 

och könsuttryck. Detta kan de göra genom att visa konsumenter sin bild av hur utövandet av 

olika sexualiteter och könsuttryck skall se ut. Anja Hirdman som forskat mycket om genus i 

relation till media och medier menar att flera forskare pekar på att utbudet till och med är 

strategiskt utformat (Hirdman 2006, s. 43). Med andra ord, företagen som producerar media 

väljer och vrakar bland händelser och skeenden och låter sedan mottagaren ta del av den 

värld som de valt att presentera (s. 8). Detta leder till att allt ifrån normer, värderingar och 

synpunkter kan formas och påverkas av media. Det stragetiskt utformade utbudet som kan 

forma sexualiteter genom normer gör att tv-utbudet idag är väldigt givande att studera, inte 

minst ur ett genusvetenskapligt perspektiv. 

Jag själv är väldigt intresserad av kulturella produkter så som till exempel film och tv-serier, 

vilket leder till att jag spenderar åtminstone några timmar om dagen framför tvn. Detta ledde 

till att jag skrev min B-uppsats i genusvetenskap om den amerikanska tv-serien The Walking 

Dead av företaget AMC, där mitt syfte var att undersöka hur normer för sexualitet formas i 

den populära tv-serien. Mer specifikt undersökte jag hur två queera relationer, Dale Horvath 

och Andrea Harrison samt Andrew och Dexter, presenteras i serieböckerna The Walking 

Dead av Robert Kirkman och Tony Moore och jämförde med hur de exkluderas och görs om 

till heteronormativa relationer i tv-serien The Walking Dead. Min studie visade att The 

Walking Dead användes för att upprätthålla normer och värderingar kring heteronormativitet 

då alla queera par fram till säsong tre exkluderades eller gjordes om.  

Det är nu dags att ta studien ett steg till då tv-serien i säsong fyra visar ett homosexuellt 

förhållande mellan två kvinnor och i säsong fem introduceras ett manligt, samkönat par. 

Detta kan ses som att AMC nu äntligen slår ett slag i rätt riktning, men det får mig att 

fundera. Varför exkluderade de det samkönade paret som var med i början av serieböckerna 

för att sedan lägga till egna karaktärer som uttrycker samkönat begär? I min B-uppsats hade 

tv-serien inga queera par över huvudtaget, så varför valde AMC att behålla det samkönade 

paret som kom med senare i serieböckerna? Hur skiljer sig det exkluderade paret från det 

samkönade paret som får visas i tv? Har det senare paret ändrats från hur de presenteras i 

seriealbumen, eller är de som i originalprodukten? Min B-uppsats konstaterade att tv-serien 

inte innehöll några queera relationer, men nu vill jag studera karaktärerna mer noggrant och 

se vad som kan ha påverkat att de exkluderades alternativt inte exkluderades. Det finns 
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väldigt mycket problematik i mediautbudet som inte ifrågasätts, bland annat representationen 

av sexualiteter kopplat till könsuttryck. Då tv-serien nu har visat samkönade par vill jag 

återigen fördjupa mig i de intermediala skillnader som finns mellan tv-serien och 

seriealbumen The Walking Dead. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka, med hjälp av ett intersektionellt och 

queerteorietisk perspektiv, hur normer för sexualitet förändras mellan seriealbumen och tv-

serien The Walking Dead. Jag vill även undersöka hur publiken har mottagit de queera par 

som tv-serien nu visat, detta genom att göra en diskursanalys på twittermottagandet efter 

seriens första samkönade kyss. Detta för att kunna se hur de normer som lyfts fram ur tv-

serien med hjälp av denna studie även återfinns i publikens mottagande. Mer specifikt 

kommer jag att undersöka hur tre queera relationer: Andrew och Dexter, Tara Chambler och 

Alisha, samt Aaron och Eric presenteras i serieböckerna The Walking Dead av Robert 

Kirkman och jämföra med hur de presenteras i tv-serien The Walking Dead. Jag kommer 

således studera hur normer för könsuttryck kopplade till sexualitet formas, detta för att 

undersöka vilken betydelse karaktärernas performativitet har, vilken ”queerhet” som är okej 

enligt AMC. 

Mina frågeställningar blir således: 

i. Hur har karaktärernas relationer ändrats mellan de två kulturprodukterna? 

ii. Hur konstrueras ideal och stereotyper om könsuttryck och sexualitet i 

seriealbumen respektive tv-serien? 

iii. Hur uppfattades normer runt sexualiteter av publiken via twitter? 

Jag hoppas att genom denna uppsats kunna ge mer kunskap om hur tv-utbudet kan vara 

strategiskt utformat vad det gäller sexualiteter och könsuttryck. Genom att avtäcka de 

kulturella normerna kring vissa sexuella beteenden kan vi förhoppningsvis förstå hur varför 

en viss typ av queerhet är okej att visa på tv, medan en annan exkluderas, och samtidigt 

belysa problematiken med representation i media. 

1.2 Disposition 
Inledningen fortsätter nu med en kort redogörelse om The Walking Dead, för att förstå 

grunden till seriens handling och även dess gotiska miljö, följt av en förklaring av begreppen 

populärkultur och intermedialitet. Därefter presenteras metodavsnittet som i tur och ordning 
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förklarar först materialet som har studerats och vilka avgränsningar som gjorts för denna 

uppsats, för att sedan förklara de två olika metodvalen. Sedan presenteras de två teorierna 

som analysen grundas på, intersektionalitet följt av queerteori. Innan själva analysen utförs 

kommer först ett avsnitt om tidigare forskning vars mål är att ge en inblick och etablera denna 

uppsats i forskningsfältet. Därefter kommer analysen som i detta fall är hopslagen med 

uppsatsens diskussion. Analys- och diskussionsdelen innehåller olika delar, där först de 

intermediala skillnaderna mellan de två kulturprodukterna analyseras och diskuteras, sedan 

analyseras de normer som The Walking Dead konstruerar och slutligen presenteras 

mottagandet av den samkönade kyssen mellan Aaron och Eric. Sist men inte minst summeras 

studien och dess resultat i den avslutande sammanfattningen. 

1.3 The Walking Dead 

Serieböckerna The Walking Dead, skrivna av Robert Kirkman, började publiceras i oktober 

2003 av företaget Image Comics och ges fortfarande ut varje månad (CBR). Serien blev 

under 2010 adapterad till en mycket framgångsrik tv-serie av det amerikanska företaget 

AMC. The Walking Dead utspelar sig i en nära framtid, eller i en alternativ nutid, där 

kapitalistsamhället har kollapsat på grund av ett virus som gör människor till livsfarliga 

zombies när de antingen blir bitna eller själva dör (Kirkman 2006). Enda sättet att stoppa de 

levande döda är att skada hjärnan. Samhällets sociala strukturer fungerar inte längre som de 

gjort innan den postapokalyptiska världen. Den grupp människor som serien följer består av 

kvinnor och män med olika bakgrund och i varierande ålder. Kaos tillhör nu den vardag som 

seriens överlevande måste finna sig i. Förändringen i samhället, liksom i familjen finns 

närvarande i kaoset. Det nutida samhällets strukturer ses som bräckliga och rubbas lätt i 

denna postapokalyptiska värld. Seriens handling och karaktärer har uppskattats av läsare 

likväl som av tittare och serien fortsätter att locka en miljonpublik från olika delar av världen. 

1.4 Populärkultur 

Serieböckerna och tv-serien The Walking Dead är båda kulturella produkter som kan 

klassificeras som del av populärkulturen. Enligt både Arthur Asa Berger, forskare i 

kulturstudier, och Simon Lindgren, forskare i just populärkultur, motstår termen 

populärkultur varje definition, vilket gör den något klurig att definiera (Berge 1999, s. 136; 

Lindgren 2009, s. 25). Termen ställs enligt Simon Lindgren ofta i kontrast med den ”riktiga” 

och ”fina” kulturen och populärkultur har kommit att representera kulturella produkter som 

konsumeras av den stora massan i samhället (Lindgren 2009, s. 17). Populärkultur både 
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uttrycker och bidrar till formandet av människors känslor, attityder, tankar, drömmar och 

livsstilar (s. 9). Trots att populärkultur i sig är svår att definiera har det nu blivit vanligare att 

studera dess innehåll som konsumeras och såldes även påverkar många i samhället. 

Enligt Lindgren är kultur en process i vilken betydelser produceras och förmedlas, alltså en 

process där mening skapas (Lindgren 2009, s. 29). Mening är enligt honom vad som ger 

människor en känsla av vilka de är och var de hör hemma, med andra ord, känslan av en 

identitet. Meningar reglerar och organiserar även människors beteenden genom att de anger 

det sociala livets regler, normer och konventioner. Att de värderingar och föreställningar som 

presenteras i serien The Walking Dead kan komma att påverka dess miljonpublik är således 

mycket möjligt. Mening skapas i serien och ger dess läsare och tittare en känsla av identitet, 

som då även kan regleras vilket gör The Walking Dead, två kulturprodukter som båda är delar 

av populärkulturen, intressanta produkter att studera. 

Det finns inte lika mycket forskning som studerar seriealbum som populärkultur, men Maria 

Österlund menar att även de kan visa skiftande värderingar, inte minst kring kön och 

sexualitet och de kan likaså forma normer och synpunkter (Österlund 2012, s. 253). 

Ideologiska mönster både förändras och upprätthålls i serieböckerna och olika synsätt kämpar 

ständigt om att synas. Rådande värderingar om sexualitet kan även synas. Därför blir det 

extra spännande att analysera två olika kulturprodukter som båda ska handla om samma 

historia och karaktärer men ändå gestaltar olika värderingar kring könsuttryck och sexualitet. 

Intermediala studier är ett växande, tvärvetenskapligt fält inom modern humaniora i Europa 

och USA (Bruhn 2008, s. 23f). Intermediala studier är enligt Jørgen Bruhn, professor i 

litteratur- och filmvetenskap, en ung vetenskap. Han menar att det kan ses som någonting 

positivt då en kan kasta sig in i fältet utan att låta sig tyngas ner av en lång tradition och att 

många möjligheter inom fältet fortfarande är outforskade. Men det har även sina nackdelar, 

till exempel att fältet fortfarande är osäkert definierat, då fältets ”grundpelare” inte tränger 

speciellt djupt ned i den vetenskapliga traditionen. Men Bruhn är trots allt positiv och anser 

att ”[m]ed intermedialiteten som optik kan vi få upp ögonen för den förnuftsgrundade 

blandningen och den ideologiska kampen i de enskilda kulturprodukterna” (s. 35).  

Tiina Rosenberg, finländsk teatervetare och genusvetare, belyser problematiken med 

representation i media: eftersom då de dominerande grupperna kontrollerar de viktiga 

informations- och kommunikationsverktygen kommer de vidast spridda kulturella 

produkterna i samhället att uttrycka deras värderingar och perspektiv på sociala företeelser 
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(Rosenberg 2002, s. 123). Hon kallar detta för ”kulturell dominans”. Rosenberg förklarar att 

oftast, ibland utan att de förstår det själva, applicerar de dominerande grupperna sina 

särskilda perspektiv och erfarenheter på mänskligheten och framställer dem som självklara 

och ”naturliga”. Detta leder till att det finns mycket problematik i mediautbudet som inte 

alltid ifrågasätts.  

2. Metod 
För att genomföra studien har två metoder valts: semiotisk bildanalys samt en 

receptionsanalys som utförs med hjälp av diskursanalys. 

2.1 Urval och avgränsningar 

Uppsatsen baseras på seriealbumen 1 till 18 och säsong 1 till 5 av The Walking Dead. De tre 

paren är Andrew och Dexter, Tara Chambler och Alisha, samt Aaron och Eric. Urvalet av 

sekvenser sker genom ett strategiskt urval då de sekvenser och bilder som valts är de där 

karaktärerna får utrymme för könsuttryck eller sexualitet, detta för att få fram så 

representativa sekvenser som möjligt och i sin tur få en rik och givande analys. 

De album som kommer att undersökas är album 3, Safety Behind Bars, album 12, Life Among 

Them, album 14, No Way Out och album 18, What Comes After. De avsnitt som kommer 

undersökas i studien är avsnittet Sick från säsong 3, tre avsnitt från säsong 4: Live Bait, Dead 

Weight och Too far gone, samt två avsnitt från säsong 5: Them och The Distance. 

Urvalet av så kallade twitter-kommentarer har skett genom ett slumpvis urval. Twitter är en 

webbaserad tjänst för socialt nätverkande, grundad 2006 i USA (Twitter 2015). The Walking 

Dead följs av miljoner tittare varje vecka och detta resulterar i flera tusen twitter-

kommentarer från hela världen. De valda kommentarerna är 50 stycken och är skrivna på 

engelska och innehåller en fyrkantstagg, även kallad ”hashtag” (#), med ”TheWalkingDead” 

eller ”WalkingDead” så att jag kunnat söka efter kommentarer som berör serien, men 

skribenterna behöver inte ha engelska som modersmål. De kan även vara svar till någon vars 

ursprungliga kommentar innehåller någon av de hashtaggarna. De är postade mellan den 22-

25 februari 2015, samma dag till tre dagar efter att episoden The Distance sändes på 

amerikansk tv och uttrycker antingen positiva eller negativa tankar om det samkönade paret, 

Aaron och Eric, i avsnittet. Kommentarer som innehåller de hashtaggarna som inte 

kommenterar kyssen eller det samkönade paret i allmänhet har valts bort då de inte är av 

intresse för denna studie. Hashtaggs är en klassificeringsmetod som innebär att något, i detta 
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fall, twitterkommentarer, märks med ett kategoriserande begrepp (Hashtagg 2015). Urvalet, 

50 twitter-kommentarer, har sedan delats in i två kategorier, positiva och negativa, för att de 

lättare ska kunna analyseras och olika diskurser ska kunna urskiljas. 31 var positiva till paret 

och 19 var negativa. Detta har lett till att uppsatsen har två olika metoder. 

2.2 Semiotisk bildanalys 

En semiotisk bildanalys är en form av innehållsanalys och det kan ofta innebära att forskaren 

inte skapar materialet som den arbetar med, utan tar redan existerande exempel från kulturen 

som i sin tur speglar de värderingar och normer som samhället baseras på (Hesse-Biber & 

Leavy, 2007 s. 227ff). Men det som inte representeras kan även analyseras för att det som är 

osynliggjort och nedtystat ska kunna synliggöras. Rosalind Gill förklarar att semiotik har sitt 

ursprung i språkstudier, men det kan enligt henne även användas för att analysera allt som 

kan kommunicera mening (Gill 2007, s. 45). I denna analys handlar det om att tolka från bild 

till bild. Lindgren fördjupar med att semiotikens grundtanke är att allt i världen är uppbyggt 

av olika tecken som människor ser och tolkar för att göra världen lättare att förstå (Lindgren 

2009, s. 62ff). Detta kan förklaras genom två begrepp: denotation och konnotation. 

Denotation är teckens bokstavliga innebörd (Berger 1999, s. 79f). Begreppet konnotation 

används för att beskriva de kulturella innebörder som knyts till ett tecken. Innebörden av det 

symboliska måste således läras in efter hand och detta resulterar i att en given symbol kan ha 

många innebörder.  

När populärkulturella analyser genomförs handlar dessa ofta om att diskutera och tolka texter 

för att komma fram till vilka underliggande betydelser som kan tolkas in, till exempel 

historiska, kulturella och ideologiska faktorer (Berger 1999, s. 79f). Exempelvis kan en 

konversation om vapen ses som just en konversation om preferensen till föremålen, men även 

tolkas som en, i ett fall som kommer att diskuteras i denna uppsats, en metafor för 

preferensen kvinnor över män. Jag kommer således först att studera serieböckernas och tv-

seriens denotation då jag framför allt fokuserar på vilket handlingsutrymme karaktärerna får 

och vad de har på sig för kläder, handlingar de utför samt repliker de har, så som berättelser, 

samt möjligtvis de andra karaktärerna runt omkring. Sedan kommer jag tolka den konnotativa 

betydelsen där de denotativa scenerna blir till uttryck för ännu ett innehåll, till exempel hur de 

återspeglar genus och könsuttryck. Karaktärernas handlingar och uttryck kommer alltså 

tolkas för att kunna analysera hur vissa värderingar, attityder och föreställningar skapas, 

medan andra undertrycks.  
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2.3 Receptionsanalys och diskursanalys 

Arthur Berger förklarar att vissa massmediateoretiker har utvecklat föreställningar om 

användning och den tillfredsställelse som inte fokuserar på massmediernas verkan, utan 

istället på hur människor använder medierna och vilken tillfredställelse de olika 

kulturprodukterna ger dem (Berger 1999, s. 32ff). På liknande sätt lägger även 

receptionsteoretikerna större vikt på den roll som publiken spelar än på själva produkterna. 

Receptionsteorin argumenterar för att texter har en virtuell eller immanent verklighet som 

inte förverkligas förrän en publik läser, ser eller hör texten. Berger förklarar att i mer 

kommunikationsteoretiska termer skulle det betyda att mottagaren nu har blivit likställd med, 

eller nästan lika betydelsefull, som sändaren av budskapet. Receptionsteorin säger att texten 

inte enbart får privilegieras och att läsarens roll måste betraktas och att det är viktigt att 

komma ihåg att olika tittare kan tolka samma innehåll på olika sätt. Publikens reception av ett 

verk är av stor betydelse för mediaföretag då exempelvis antalet tittare varje vecka kan 

bestämma om en tv-serie ska fortsättas att produceras eller ej. Då det kan vara lika intressant 

och givande att se hur människor använder och tolkar media kommer en receptionsanalys ge 

en bredare förståelse av mediers verkan. 

Diskursanalys är inte bara en metod, utan en rad tvärvetenskapliga ansatser som kan 

användas för att utforska många olika sociala domäner i många olika typer av studier 

(Winther Jørgensen & Phillips 2002, s. 1f). Winther Jørgensen och Phillips menar att den 

preliminära definitionen av en diskurs är ett visst sätt att både tala om, och förstå världen. 

Alla metoder för diskursanalys delar utgångspunkten att människors sätt att prata inte bara 

speglar världen, identiteter och sociala relationer, utan också spelar en aktiv roll i att skapa 

och förändra dem. Diskursens funktion är således en social praktik som formar den sociala 

världen (s. 18-21). Vissa metoder fokuserar på det faktum att diskurser skapas och förändras i 

dagliga diskursiva praktiker och därmed understryker behovet av systematiska, empiriska 

analyser av människors konversationer och skriftspråk i exempelvis massmedia. Andra 

metoder är mer intresserade av allmänna, överlappande mönster och har som mål en mer 

abstrakt kartläggning av dessa diskurser som cirkulerar i samhället vid en viss tidpunkt eller 

inom en viss social domän. För diskursanalytiker är syftet med forskningen inte att ta reda på 

vad folk egentligen menar när de säger något, utan det främsta målet och den stora 

utmaningen är att utforska mönster i de olika uttalandena och identifiera de sociala 

konsekvenserna av olika diskursiva representationer av verkligheten. För att se hur människor 

tar till sig och använder sig av olika mönster görs en analys av The Walking Deads reception. 
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3. Teoretisk ram 

För att analysera de the samkönade paren i The Walking Dead, samt hur publiken mottog de 

två paren som visades i tv-serien, är framför allt två teoretiska ingångar viktiga; queerteori 

och intersektionalitet. Intersektionalitet baseras på Nina Lykkes och Paulina de los Reyes, 

Irene Mona och Diana Mulinaris analyser. Heteronormativitet och den heterosexuella 

matrisen, två viktiga begrepp inom queerforskningen, grundas på den kända queerforskaren 

Judith Butlers analyser. 

3.1 Intersektionalitet 

En gemensam nämnare för det mångfaldstänkande, intersektionella perspektivet är att det inte 

bara kritiserar maktförhållanden och diskriminering relaterat till genus, utan till en rad 

ytterligare kategorier (Lykke 2003, s. 47f). Intersektionalitetsbegreppet belyser enligt Nina 

Lykke hur människor subjektiveras som effekt av växlande och hela tiden samspelande 

diskurser. Hon menar också att det är viktigt att understryka att samspelet mellan 

kategorierna inte går ut på att ena formen av sociokulturell exklusion läggs till den andra 

enligt en additiv princip. Således finns det fler maktrelationer än genus som ständigt påverkar 

och samspelar med varandra.  

Till skillnad från Lykke, som vill använda begreppet för att lösa schismen mellan två 

feministiska fraktioner, är Paulina de los Reyes, Irene Mona och Diana Mulinari intresserade 

av att synliggöra och utmana de maktförhållanden som i olika tids- och rumsliga 

sammanhang skapar, betonar och reproducerar ojämnlikhet och underordning (de los Reyes 

mfl 2003, s. 160). De argumenterar för att intersektionalitet ger en teoretisk ram för att 

analysera hur makt konstrueras utifrån socialt framställda skillnader som är nära kopplade 

och ständigt kan förändras (s. 161). Deras utgångspunkt är att sociala positioner alltid 

uppbyggs utifrån ojämnheter i klass, kön, sexualitet och etnicitet. Makten kan enligt dem 

aldrig förstås och ojämlikheten aldrig bemötas politiskt utan att ta hänsyn till denna simultana 

tidsförändliga konstruktion. Ett intersektionellt perspektiv är mycket användbart för denna 

uppsats då jag med denna studie hoppas på att kunna visa hur olika socialt konstruerade 

skillnader konstruerar makt, genom att analysera faktorer så som genus, klass och etnicitet. 

För att djupare kunna studera hur genus görs och normaliseras har jag använt mig av begrepp 

och redskap från queerteorin. Queerforskare är intresserade av hur just sexuella handlingar, 

regleringar och normer på olika sätt hänger samman med makt och hierarkier i samhället 

(Ambjörnsson 2006, s. 107). 



Sida | 9  
 

3.2 Heteronormativitet och den heterosexuella matrisen 

Heteronormativitet betyder att alla automatiskt antas vara heterosexuella och att det är 

naturligt att leva heterosexuellt (Josefson 2005, s. 99). Grundtanken är att heterosexualiteten 

är viktig för att skapa kvinnligt och manligt och för hur själva samhället är organiserat. Judith 

Butlers begrepp den heterosexuella matrisen är en modell där kroppar som är kulturellt 

begripliga utgår från ”stabila” kön (Butler 2005, s. 9f). Det betyder att den heterosexuella 

matrisen synliggör och producerar genusordningen med två genus eller kön, med tydligt 

identifierbara maskulina och feminina attribut och egenskaper. Kulturen skapar fattbara 

kroppar som avgränsar varandra hierarkiskt och sätts mot varandra genom föreskriven 

heterosexualitet. Femininiteter och maskuliniteter förstås här som de strukturella handlings- 

och tankemönster som tillskrivs ”kvinnor” respektive ”män”, vilka är klass- och kulturellt 

bundna och utgör grunden i genuskonstruktioner (Lander mfl ,2003 s. 26). Då kön, genus och 

begär förväntas vara nära sammankopplade, och i och med att det ses som obligatoriskt för en 

kvinna att åtrå män och tvärtom, så betraktas allt som går utanför dessa ramar som avvikande 

från normen (Butler, 2007 s. 119). Med andra ord så sätter följaktligen de ständigt pågående 

upprepningarna ramar för vad som överhuvudtaget kan tänkas vara ett begripligt subjekt. 

Människor som inte följer dessa normer för kulturell begriplighet ses som onormala, konstiga 

och utanför samhället. De uppstår en kategorisering av kön som fortsätter att upprepas genom 

performativa handlingar och kategoriseringen skapar i sin tur maktstrukturer (Butler 2005, s. 

9f). Denna studie använder även Butlers performativitetsbegrepp. Genus är performativt: det 

är en handling, varav genus inte existerar innan handlingen genomförs (Butler 2007, s. 77f). 

Hon argumenterar alltså att de uttryck som tolkats som effekterna av könet egentligen är det 

som skapar könet.  

4. Tidigare forskning 

Den tidigare forskning jag kommer att förhålla mig till är främst den gotiska litteraturen då 

den postapokalyptiska, zombiefyllda berättelsen är en genre inom den litteraturen. Gotiken 

har en lång historia och Claudia Lindén påpekar att den starka relationen mellan gotiken och 

queerforskning märks genom att flera av dem som senare gjort sitt namn inom lgbt/queer 

studies faktiskt skrivit sina doktorsavhandlingar om just gotisk litteratur (Lindén 2012, s. 

101f). George Haggerty, forskare med intresse för engelsk sjuttonhundratalslitteratur och 

queer studies, anser att just den gotiska litteraturen testar gränserna för icke-auktoriserad 

sexualitet (Haggerty 2006, s. 1f). Han menar att den traditionella gotiska litteraturen erbjöd 
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ett försöksområde för många icke-auktoriserade representationer av genus och sexualiteter. 

Även Fred Botting anser att den gotiska litteraturen domineras av ovisshet rörande naturens 

regelverk, samhället, lagar, familj och sexualitet (Botting 1996, s. 3). Den gotiska litteraturen 

är således intressant att studera ur ett queerperspektiv just för att den ofta problematiserar 

både subjektivitetens och sexualitetens fasta gränser (Lindén 2012, s. 102). En hel del 

författare har skrivit om gotikens queerhet och bland de böcker som tar upp ämnena gotik och 

queerhet tillsammans är Queer Gothic av George Haggertys från 2006 en av de främsta. 

Även Fred Bottings två böcker Gothic från 1996 och Gothic romanced: consumption, gender 

and technology in contemporary fictions från 2008 behandlar ämnena gotik och queer. 

Claudia Lindéns artikel i Queera läsningar har varit mycket användbar för att diskutera runt 

gotikens möjligheter. Eftersom det finns en hel del tidigare forskning om gotisk litteratur 

kommer det bli intressant att nu återigen få analysera denna tv-serie som även den är från den 

gotiska genren. 

Det har gjorts en hel del studier specifikt om den livsfarliga, apokalyptiska zombien, som 

kom att ikonifieras 1968 genom Romero’s film The Night of the Living Dead (Deborah 2011, 

s. 67). Denna varelse är en av nutidens populäraste monster och med dess paradoxala gestalt 

menar flera av författarna till antologin Better off Dead, en av de främsta böcker vad det 

gäller studier om zombies, att zombien reflekterar vår tids oro: nämligen att förlora vår 

identitet (Collins & Bond 2011, s. 187). Zombienarrativet önskar att simulera oro och håller 

sig varken stabilt eller konsekvent. Dock har den litteraturen lite värde för denna uppsats då 

studien fokuserar helt på de överlevande människorna. Mitt fokus 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. De gotiska elementen i sig är av större vikt då den gotiska 

litteraturen domineras av ovisshet rörande just sexualitet (Botting 1996, s. 3). Vilket är ett 

ämne som länge diskuterats av feministiska forskare. 

Tidig feministisk kritik av media kom från början från ett antal olika källor (Gill 2007, s. 9). 

Feministiska analyser av media har enligt Linda Fagerström och Maria Nilson blivit 

påverkade av en önskan att förstå hur just bilder och kulturella konstruktioner är kopplade till 

mönster av ojämlikhet, dominans och förtryck, då dessa analyser utgår från påståendet att 

representation har stor betydelse (Fagerström & Nilson 2008, s. 26). Judith Butler, Michel 

Foucault och Tiina Rosengrens tankar om genus, representation och makt har varit givande 

för denna uppsats då de lägger fokus på hur kulturell dominans kan utövas genom just 
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exempelvis exkludering av de subjekt som inte följer den heterosexuella matrisens normer för 

kulturell begriplighet. Anja Hirdman har tillfört viktiga analyser om vikten av representation i 

sin bok Tilltalande bilder, bland annat hur representationer till exempel inte bara återger 

redan existerande idéer om till exempel sexualitet, utan är också med och skapar dem 

(Hirdman 2006, s. 14). Maria Österlunds kapitel ” Queerfeministisk bilderboksanalys - 

exemplet Lindenbaum” i Queera läsningar används för att diskutera hur biroller vanligtvis 

kan smuggla in queerhet som stör könsordningen i texter samt vilka litterära begrepp som 

ofta används runt icke-normativa sexualiteter.  

Intermedialitetsforskningen kan i sin tur ses, enligt Claes-Göran Holmberg, som en 

utvidgning av interartforskningen, som är en utveckling av den komparativa 

litteraturforskningen (Holmberg 2004, s. 199). Hittills har intermedialitetsforskningen mest 

intresserats sig för utvecklingen inom högkulturen, men den kan även vara användbar för 

studier av populärkultur, vilket gör den intressant för denna studie. Holmberg förklarar att 

serier som medel ligger närmare litteraturen än filmen på i alla fall ett plan: användandet av 

det skrivna ordet (s. 207). Serien har även hämtat inspiration från bildkonsten, fotografiet och 

filmen. Detta leder till skillnader mellan de olika produkterna, som kan komma att påverka 

innehållet. 

Jag lyckades inte hitta några böcker eller avhandlingar som specifikt handlade om The 

Walking Dead. Det är antagligen på grund av att seriens gotiska zombie genre har gett den en 

mer nischad publik och för att serien är relativt ny. Det finns däremot två väldigt intressanta 

C-uppsatser som analyserar serien utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv: The Walking 

Gender av Moa Linder och Män, kvinnor och levande döda av Jonas Vågström. Serien har 

som sagt inte sänds så länge så det kan mycket väl komma fler, större analyser av The 

Walking Dead i framtiden då serien fortsätter att locka en miljonpublik, avsnitt efter avsnitt. 

Linders uppsats är en semiotisk analys av genusrepresentationen där hennes analys visar på 

att genusrepresentationen hos karaktärerna i stort sett sker efter stereotypa mönster och 

anammar maskulina och feminina ideal där männen beskyddar och kvinnorna beskyddas 

(Linder 2013, s. 2). Hennes studie visade dock på att de svarta kvinnliga karaktärerna inte 

följer feminina ideal utan tenderar att motsätta sig normen medan de vita kvinnliga 

karaktärerna upprätthåller feminina ideal. De manliga karaktärerna i sin tur förkroppsligar det 

manliga idealet: ”den riktiga mannen”. 
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 Den andra kandidatuppsatsen av Vågström är en kvalitativ analys med mål att undersöka hur 

män och kvinnor framställs. Hans uppsats visar att det är tydligt att män och kvinnor har 

många olika egenskaper och skillnaderna är märkbara i de sex avsnitt som han studerade, tv-

seriens första säsong (Vågström 2013, s. 32). Vågström menar att utbudet av olika 

maskuliniteter och femininiteter är så pass begränsat att alla andra variationer uppfattas som 

onaturliga (s. 35). På samma sätt begränsas seriens genusrepresentation av att män och 

kvinnor agerar inom så snäva ramar. Männen har sina egenskaper och utför sina sysslor 

medan kvinnorna har sina aktiviteter och håller sig på sin kant. Min uppsats fokuserar i sin 

tur på hur de samkönade paren framställs i de båda kulturprodukterna och kommer undersöka 

hur de följer normer för kulturell begriplighet genom användandet av bland annat 

maskulinitet och femininitet. 

5. Analys och diskussion 

5.1 Intermediala skillnader 

För att kunna genomföra studiens analys har de tre olika paren först studerats i den ordning 

som de kommer i tv-serien genom att deras kläder, tal och handlingssätt har analyserats för 

hur de ger uttryck för deras genus. De olika karaktärernas könsuttryck och handlingsutrymme 

samt eventuella andra ändringar jämförs mellan de två kulturprodukterna för att sedan 

analyseras med hjälp av intersektionalitet och queerteori. Detta för att se hur karaktärernas 

relationer samt karaktärerna själva ändrats när seriealbumen gjordes om till tv-serie. 

5.1.1 Andrew och Dexter 

Andrew och Dexter introduceras i det tredje albumet, Safty Behind Bars, tillsammans med två 

andra fångar då gruppen med överlevande kommer till ett stort fängelse (Kirkman 2005).
1
 

Båda två är är afroamerikaner i trettio-fyrtioårsåldern.  

 

                                                             
1 The Walking Dead har inga sidonummer. Referenser ges därför till albumen i helhet. 
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Andrew är smalare byggd i seriealbumet, har längre hår samt ett smycke i ena örat vilket gör 

att han kan läsas som något mer feminin än de andra fångarna. Hans hållning är även något 

mer ihopsjunken än Dexters i serierutan där de introduceras. Det kommer dock snabbt fram 

att anledningen till att Andrew hamnade i fängelset innan epidemin bröt ut var på grund av 

användning och innehav av droger, så hans smalare kroppsbyggnad och något mer 

ihopsjunkna hållning kan vara ett resultat av hans gamla drogproblem. Dexter däremot är inte 

bara störst till kroppsmassan, har rakat huvud och en döskalletatuering vid vänstra tiningen, 

utan han är också den enda av fångarna som erkänner rakt ut, utan ånger, att han sitter inne 

för mord på sin exfru och hennes älskare. Detta gör att han presenteras som den maskulina 

och hotfulla av fångarna. De båda männen introduceras tillsammans när gruppen överlevande 

tar sig in i ett vad de tror är ett övergivet fängelse och de läses båda som två rasifierade cis-

män. 

 

Det etableras genom ett samtal mellan Andrew och en av de andra fångarna, Axel, att Dexter 

och Andrew har varit ett par sedan en tid tillbaka. Axel påpekar hånfullt för Andrew att 

relationen inte kommer att hålla nu när de kan umgås med kvinnor igen då Dexter kommer att 

finna sexuellt umgänge med någon av dem. Andrew svarar dock med att det inte alls är så 

mellan dem och att Axel inte vet vad han pratar om. Detta visar att Andrew tror på sin och 

Dexters monogama relation, trots att det nu finns kvinnor runt dem, någonting vi vet genom 

Dexters kriminella historia att han varit intresserad av förut.  
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Fred Botting argumenterar för hur det främmande och nya ibland kan ses som ett hot, något 

farligt, men ibland även något spännande och lovande (Botting 2008, s. 133). Ett nytt och 

främmande inslag kan förändra tillvaron till det bättre eller det sämre: det människor upplevt 

som verklighet och norm kan ställas på ända, förändras, förstöras eller upprätthållas beroende 

på hur inslaget tolkas. Genom detta samtal med en av de andra fångarna etableras The 

Walking Deads första samkönade par och Robert Kirkman har nu lagt in någonting nytt som 

kan läsas som någonting negativt eller positivt av läsarna, samtidigt har han även öppnat upp 

för ett samkönat par när tv-serien behandlar samma del i seriens handling. 

I tv-episoden Sick däremot, finns Dexters karaktär inte med när de fem fångarna som har 

överlevt i fängelset tillsammans introduceras. Andrew, som spelas av Markice Moore, må 

vara rasifierad och något lättare byggd men han dör i samma avsnitt och visar inga tecken på 

att ha haft en djupare relation med någon av de andra männen. Detta är ett exempel på hur 

maktförhållanden och diskriminering inte bara kan vara kopplat till genus, utan till en rad 

ytterligare kategorier. Genom att Dexter och Andrew tas bort ur tv-serien och inte Aaron och 

Eric som är vita ser vi hur maktasymmetriernas olika omfattningar, inte bara genom genus 

och sexualitet, är kopplade med varandra genom en aktiv samverkan.  

Eftersom identiteten säkras genom de stabiliserande begreppen kön, genus och sexualitet, 

som nämnt tidigare i teoriavsnittet, ifrågasätts själva ”person-begreppet” i och med dessa 

människor som inte följer normerna för de tre stabiliserande begreppen (Butler 2007, s. 68). 

Med andra ord, de beter sig som personer, men följer inte de genuspräglade normer för 

kulturell begriplighet som personer definieras med hjälp av. Detta stämmer överens med 

Dexter och Andrew, de är båda cis-män som identifierar sig som män, de beter sig även 

maskulint men deras begär är inte heterosexuellt och följer därför inte normen för kulturell 

begriplighet. De är båda maskulina män vars sexualitet går emot den heterosexuella matrisen, 

vilken i ett heteronormativt samhälle ger människor begriplighet vilket kan vara en av de 

faktorerna som lett till att de exkluderats ur tv-serien. 

Aaron och Eric, det andra manliga samkönade paret som till skillnad mot Andrew och Dexter 

är med i bådeseriealbumen och tv-serien, har inte bara gjorts mer feminina för att göra deras 

begär mer begripligt, utan de är även två vita män. Storey förklarar att ras är en kulturellt och 

historisk förankring där vad det gäller hudfärg görs meningsfullt ur en social och politisk 

hierarki (Storey 2009, 167ff). Denna uppdelning sätter den vita människan i en överlägsen 

position gentemot ”de andra”. Enligt Helen Carr fick icke-européer under kolonialismen 
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samma symboliska utrymme som naturen (Loomba 2002, s. 135). De ansågs då som en del av 

naturen och med samma ambivalens: passiva och osofistikerade, men även: vilda, hotande, 

sexuellt avvikande, vällustiga, störande och oförutsägbara. Dexters och Andrews hudfärg kan 

således ha spelat roll i beslutet om att helt exkludera deras samkönade begär då det skulle 

kunna ses som mer stötande att se två rasifierade män som öppet har en samkönad relation. 

Detta visar hur makt kan konstrueras utifrån socialt konstruerade skillnader som är nära 

kopplade. Även om indelning grundad på ras är rasistiskt finns det en social och politisk 

hierarki grundad på hudfärg i dagens samhälle, som visar sig i tv-serien The Walking Dead i 

och med att Aaron och Eric inte exkluderats, till skillnad mot Andrew och Dexter. 

The Walking Dead utspelar sig som nämnts tidigare i en nära framtid, eller i en alternativ 

nutid, där kapitalistsamhället har kollapsat och det nutida samhällets strukturer ses som 

bräckliga (Kirkman 2006). Detta har lett till att det inte är lika lätt att urskilja olika klasser 

bland karaktärerna. Rick blir snabbt ledaren över den lilla gruppen, men annars handlar det 

mer om vilka som kan bidra med överlevnadskunskaper. Andrew och Dexter är dock fångar i 

ett fängelse när de andra överlevande kommer dit, vilket skapar en klasskillnad mellan dem 

och Ricks grupp, trots det postapokalyptiska samhället de nu lever i (Kirkman 2005). 

Gruppen med överlevande må ha dödat både zombies och andra människor, men först efter 

att epidemin har förändrat levnadsvillkoren för dem. Andrew och Dexter har båda begått 

brott, till och med mord i Dexters fall, och satts i fängelse innan epidemin. Rick, som är 

seriens huvudperson, var även polis tidigare och har alltid på sin gamla polisuniform i de 

första albumen (Kirkman 2006). Hans gamla yrke ger honom mer auktoritet och uniformen 

konnoterar denna auktoritet som även förstärker hans position som ledare för gruppen av 

överlevande. Hans position som polis skapar även en större klyfta mellan honom och Andrew 

och Dexter, en klasskillnad som således har överlevt apokalypsen (Kirkman 2005). Både 

Andrew och Dexters könsuttryck, etnicitet och även klass ger dem mer maskulina, till och 

med farliga, karaktärsdrag som enligt genuspräglade normer går emot ett samkönat begär 

mellan två män, som enligt vår kultur bör höra ihop med femininitet, vilket kan vara de 

faktorer som gjort att de exkluderats när seriealbumen gjorts till tv-serie. 

Ett särskiljande drag som löper genom hela historien allt ifrån medeltiden till idag är att den 

eller de som bryter normen och ses som ”onaturliga” egentligen inte bör vara en del av 

samhället. Michel Foucault, fransk filosof och idéhistoriker, med särskild inriktning på 

psykologi och sociologi, kallar detta för ”censurens logik”: kulturella avvikelser tas alltså 

bort ur diskursen, och därigenom ur kulturen (Foucault 1976, s. 108). Detta genom att de 
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förbjuds: de hindras från att nämnas och deras existens förnekas. Jonas Vågström analyserade 

seriens första säsong och han gjorde observationen att ”det bara verkar finnas heterosexuella 

människor i serien och det finns inga tecken på att det skulle vara möjligt att ha andra 

preferenser” (Vågström 2013, s. 33). Detta är ett intryck som är kvar fram till seriens fjärde 

säsong då AMC exkluderat seriealbumens första samkönade relation när de gjorde albumen 

till tv-serie. Relationen både tas bort från diskursen och nämns inte heller. Foucault påpekar 

även att maktsystem skapar de subjekt som de därefter kommer att representera (i Butler 

2007, s. 50). Detta betyder att det fastställs på förhand vilka kriterier subjekten ska formas 

efter, vilket i sin tur leder till att representation erbjuds endast till dem som identifierar sig 

med de dominerande gruppernas ideologier. Det blir en cirkel med representation och 

identifikation på detta vis. De dominerande grupperna skapar och väljer således vilka subjekt 

de ska representera och det framstår således som att de subjekten är de människor ska 

identifiera sig med, de naturliga identiteterna. Följaktligen regleras både män och kvinnor 

genom att de dominerande grupperna exkluderar den eller de som bryter mot normen och de 

kvarvarande identiteterna kan sedan uppfattas som naturliga.  

5.1.2 Tara Chambler och Alisha 

Tara Chambler och Alisha har, till skillnad från Dexter och Andrew, fått mer plats i tv-serien 

än i serieböckerna, speciellt vad det gäller deras sexualitet. Alisha finns inte med i 

serieböckerna och Tara introduceras först i album 18, What Comes After.  
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Tara kommer som sagt med i album 18, dock är hon bara med i kapitel 104 i det 

seriealbumet. Hon är tatuerad med flera piercingar i öronen samt även i läppen och näsan 

(Kirkman 2013). Hon bär slimmade jeans, som ändå visar hennes underkläder, samt linne 

med en kort, ärmlös jacka. I samma scen som hon kommer med ser vi henne hålla i en kniv 

med ett mycket aggressivt uttryck. Taras första mening är även: ”Lie down on the ground and 

put your hands behind your head, or we’ll cut your balls off!” (Kirkman 2013). Hennes 

kroppsutsmyckningar så som piercings och tatueringar samt hennes mer aggressiva karaktär 

ger henne ett mer maskulint könsuttryck, dock ger hennes tajta kläder henne även ett mer 

feminint uttryck. Förutom namnet, det kortare svarta håret, det ovårdade språket och faktumet 

att hon är tatuerad är de enda likheter jag ser till tv-seriens Tara. Tara är dessutom inte med 

mer i seriealbumen och hennes sexualitet benämns eller ifrågasätts inte under de få rutor hon 

är med. I tv-serien har hon som sagt fått mycket större utrymme och betydelse. 

Tara introduceras i den fjärde säsongen i tv-serien, vilket är mycket tidigare än vad hon är 

med i seriealbumen, i den sjätte episoden Live Bait. Hon lever tillsammans med sin äldre 

syster Lily, sin sjuka pappa och systerdotter i ett lägenhetskomplex. Hennes hår är axellångt, 

ofta uppsatt, och hon klär sig alltid i praktiska kläder som inte visar så mycket hud, som till 

exempel linne, kängor, jeans och flanellskjortor. Hennes kläder konnoterar således 

maskulinitet. Hon har även flera tatueringar på armarna, dock har alla de piercingar hon hade 

i seriealbumet tagits bort. Några av Taras första repliker är uttalanden som hennes syster 

finner opassande, så som till exempel: ”since shit hit the fan.” Det etableras således snabbt 

för tittarna att Tara är någon som säger vad hon tycker, utan att linda in det i mer artiga ord. 

Hon berättar även för karaktären Guvernören att hon fortfarande ser sig själv som en del av 

Atlanta Citys poliskår. När Tara gör en överenskommelse med någon annan, eller inte riktigt 

vet hur hon ska tacka dem, vill hon att de ska sätta sin knoge mot hennes knoge, en så kallad 

fist bump. Detta är något som vanligtvis ses som en gest mellan män. Både hennes klädstil, 

karriärsval och handlingsätt ger hennes således ett maskulint könsuttryck. 

I slutet av avsnittet i tv-serien lämnar de lägenheten tillsammans med Guvernören för att söka 

lycka och trygghet någon annanstans, vilket leder till att hon möter Alisha i det kommande 

avsnittet. Något senare när bilen gått sönder berättar hon att detta påminner henne om Sam, 

ett könsneutralt namn tittarna kan tolka som en gammal pojkvän. Hennes nästa replik är 

dock: ”I thought she was the one.” Detta uttalande etablerar henne som antingen bi- eller 

homosexuell. På grund av det redan etablerade, maskulina könsuttrycket behöver Taras 

samkönade, antagligen sexuella, erfarenhet inte ses som lika chockerande. Hennes 
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performativitet nästan förvarnar om hennes queera sexualitet, tack vare de stereotypa 

representationer och idéer som finns om homosexuella kvinnor, till exempel föreställningen 

om den manhaftiga homosexuella kvinnan - som själv vill vara man (Hallgren 2008, s. 

156ff). Vågström menar att tv-serien The Walking Dead tyvärr mycket väl kan använda sig 

av stereotyper då publiken snabbare ska kunna förstå sig på karaktärerna och 

manusförfattarna slipper ödsla tid på att presentera och förklara dem (Vågström 2013, s. 34). 

Sven Ross, filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap, menar att detta tyvärr är 

en vanlig företeelse i tv-serier (Ross 2008, s. 46). Redan i slutet av det första avsnittet som 

Tara är med i etableras hennes icke-normativa sexualitet genom att prata om en gammal 

partner, dock har hennes maskulina könsuttryck genom avsnittets gång gjort detta begär mer 

förståeligt enligt den heterosexuella matrisen. 

I avsnittet efter, Dead Weight, introduceras Alisha. Hon har något längre hår än Tara och klär 

sig även hon i mer praktiska kläder, men hon har inget över sina linnen, vilket ger henne ett 

mer feminint och sexuellt könsuttryck. Första mötet hon och Tara har som visas är när Taras 

syster gör rent ett skärsår på henne. Lily oroar sig för att såret är ganska djupt, men Alisha 

avvisar det med: ”I just got cute with my knife. That’s all. I’ll be fine.” Detta visar hennes 

orädsla för både blod och vapen samt att hon ofta handskas med dem båda. Tara undrar om 

hon varit med i marinen och Alisha svarar att hon var med i armén. Alisha har, precis som 

Tara, haft ett mer traditionellt mansdominerat yrke. De börjar snabbt flörta med varandra 

genom att prata om Alishas vapen som ligger på bordet hon sitter på. Tara ger kommentaren 

att hon är en ”Smith & Wesson girl”, då det är mer krångel med större vapen, vilket kan läsas 

som en insinuering till hennes egna sexuella preferenser då män i detta fall kan ses som större 

och krångligare än kvinnor som oftast till kroppsbyggnaden är mindre. Både Tara och Alisha 

har ett mer maskulint könsuttryck samt yrken som ses som traditionellt maskulina. Detta 

fortsätter även under zombieepidimin då de båda har vakttjänst i lägret och det är också Tara 

som samlar in all ammunition när det bestämms att det skall hållas strikt koll på både vapen 

och ammunition. Vågström kom fram till i sin analys av tv-seriens första säsong att 

kvinnornas framställning i serien är mer passiv och att de inte deltar ”i planeringen eller 

utförandet av några farliga aktioner. De sköter hushållssysslor som tvätt, strykning och 

barnpassning medan männen jagar, vaktar och leder.” (Vågström 2013, s. 33) Jag vill då lyfta 

fram att Tara och Alisha framställs mer som männen då de är aktiva och utför mer riskfyllda 

handlingar.  
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Detta kan ändå ses som något mycket positivt, att AMC har själva valt att skapa ett samkönat 

par som inte finns med i serieböckerna. Dock kan detta mycket väl ha att göra med begreppet 

”queer chic”. En viktig förändring i reklambranschen på senare tid har enligt Rosalind Gill 

varit just ökningen av representationen av homosexuella män och kvinnor (Gill 2007, s. 100). 

Hon förklarar att denna spridning är till viss del ett resultat av blomstrande kreativitet från 

HBTQA aktivister, växande förtroende till queer media, och bolag som erkänner betydelsen 

av "rosa ekonomi”. Skrapar en lite under ytan kommer dock en annan nyans fram. Någonting 

som är slående är hur fetisherat queerness är, istället för att behandlas som enbart en annan 

sexuell identitet. Det utmärks ofta genom det Gill kallar för ”hyper-sexualized chic”, ett 

begrepp som kan förklaras genom att studera representationen av samkönat begär i media. En 

märkbar och betydelsefull ökning av representationer av homosexualitet i media är genom 

unga, traditionellt sett feminina kvinnor som uttrycker ett samkönat begär, i folkmun kallade 

för ”lipstick lesbians”. Det är viktigt att inte bara se detta som ett sätt att tänja på gränserna 

för acceptansen av lesbianism i media, utan också som ett svar på feminism. Feminister har 

kämpat för mer jämställd representation i media och företag svarar med vad som först kan ses 

som ett godtyckligt svar mot kritiken. En djupare granskning visar dock att ett sätt att läsa 

spridningen av denna typ av erotiserade fantasier är som en sexualiserad display främst 

avsedd för heterosexuella män, som ofta bygger på väletablerade koder från pornografi. 

Varken Tara eller Alisha får någon större plats i tv-serien och jag läser deras tillagda relation 

som ett måttligt försök till queer representation som snarare är avsedd för de heterosexuella 

männen som tittar på serien än personer som identifierar sig med HBTQA uttryck. Deras 

förhållande fortsätter dessutom att få minimalt utrymme i resten av episoden.  

När Guvernören, några scener längre fram i tv-serien, vill att de ska lämna lägret får vi se 

dem köra därifrån mitt i natten, med Alisha. Tara och Alisha har alltså utvecklat en sådan 

stark relation off screen att Alisha både får och väljer att följa med dem när de lämnar lägret 

utan att riktigt förstå varför. Alisha är väldigt skeptiskt men Tara menar att det viktigaste är 

att de är tillsammans. De kommer dock inte särskilt långt på grund av en blockerad väg och i 

scenen efter sover Tara och Alisha med armarna om varandra i husvagnen som Tara delar 

med sin familj. Det är än så länge den mest intima scenen vi fått mellan ett samkönat par i 

The Walking Dead. Vad det gäller olikkönade sexuella handlingar har bara detta avsnittet i 

sig visat intensivt förspel mellan Lily och Guvernören vilket ska visa tittarna att de har sex 

när scenen byts ut mot en annan händelse. Detta visar hur heteronormen normaliserat 

heterosexuella relationer medan de relationer som går emot den måste göras mer förståeliga 
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enligt den heterosexuella matrisen för att sedan mest visas genom scener som kan läcka 

queert, om tittaren väljer att tolka informationen så, och sedan ge dem knappt något faktiskt 

utrymme alls. Den lilla plats Tara och Alishas samkönade relation får i The Walking Dead 

krymper till och med i deras andra avsnitt tillsammans. 

I Too far gone, avsnittet efter, dör Alisha genom att hon blir skjuten i huvudet av ett barn. 

Tara klarar sig och lyckas ta sig därifrån för att sedan ansluta sig till den grupp överlevande 

som serien följer. Tara är fortfarande vid liv och med gruppen där tv-serien nu är, i väntan på 

säsong sex. Hon är seriens enda öppna och bekräftade kvinna med samkönat begär och hon 

har, trots att hon nu varit med i 25 episoder, inte fått något utrymme för sin sexualitet sedan 

Alisha, vilket jag tycker visar på en olust mot samkönade par och ett sätt att utnyttja Taras 

karaktär. Hon etableras som lesbisk genom att prata om gamla partners, och får sedan en 

flickvän som faktiskt visas i tv-serien, dock är scenen där de sover tillsammans den enda 

scenen som faktiskt visar deras samkönade begär, annars pratas det bara om det. Detta ger 

serien positiv kritik från HBTQA tittare och det verkar som AMC jobbar för ett mer 

inkluderande tv-utbud. Dock får Tara bara två episoder där hon faktiskt visar sitt samkönade 

begär innan källan till begäret tas bort ur serien. Tara är kvar och AMC kan således försvara 

sig med att de har haft ett samkönat par och har en queer karaktär med i gruppen bland de 

överlevande, men hon får inte något utrymme för sitt samkönade begär. 

Ett viktigt begrepp efter att Tara och Alisha har analyserats är ”den manliga blicken”, som 

ofta används inom just mediestudier (Lindgren 2009, s. 174f). Film är dessutom enligt David 

Bolter och Richard Grusin det medium som feministiska teoretiker har levererat kanske den 

mest kraftfulla och ihållande kritik av den manliga blicken (Bolter & Grusin 1999, s. 

79).Termen avser och visar på att de representationer människor möter i de typiska fallen är 

anpassade för den manliga blicken (Lindgren 2009, s. 174f). Med andra ord, den förser bilder 

av kvinnor anpassade för den manliga betraktarens synvinkel. Den manliga blicken avser 

insikten om att i de flesta representationer inom populärkulturen antas vara skapta för att män 

ska betrakta dem medan kvinnor är de som betraktas. Majoriteten av populärkulturen 

konstrueras nämligen av män som kontrollerar blicken medan kvinnor istället förblir 

kontrollerade av den. Den kontrollerande manliga blicken avbildar sin fantasi på de kvinnliga 

karaktärerna som stiliseras i enlighet med detta. Lindgren menar att genom att kvinnan blir 

till bild, samtidigt som mannen blir bärare av blicken, manifesteras den patriarkala makten. 

Jag finner den termen och betydelsen av den manliga blicken passande för Tara och Alisha då 

deras karaktärer samt samkönade begär mycket väl kan vara skapta för de heterosexuella, 
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manliga tittarna snarare än som viktig och komplex representation av icke-normativa 

sexualiteter och könsuttryck. 

5.1.3 Aaron och Eric 

Både Aaron och Eric introduceras i album tolv, Life Among Them, Aaron något tidigare än 

Eric (Kirkman 2010). De är båda vita män i övre tjugoårsåldern, undre trettioårsåldern. De 

ritas båda i praktiska kläder så som typiska cargobyxor och flanellskjortor. De är lika till 

kroppsbyggnaden, smala och något muskulösa. Aaron introduceras i säsong fems tionde 

avsnitt, Them, och Eric i avsnittet efter, The Distance. Aarons kroppstyp och klädval stämmer 

bra överens med hur hans karaktär är ritad i seriealbumen.  

Precis som i seriealbumen har han introducerat sig själv för gruppen i hopp om att de ska 

följa med honom till det lilla samhället han och Eric nu bor i. I tv-serien görs dock en 

referens till hans sexualitet, via hans brist på maskulinitet, i The Distance. Det kommer av en 

händelse fram att Aaron avskyr äppelmos då hans mamma tvångsmatat honom med det under 

hans barndom då hon inte tyckte han var manlig nog. Redan här förvararnas tittare om 

Aarons bristande maskulinitet och hans sexualitet kommer därför inte kännas lika främmande 

enligt den heterosexuella matrisen, där hans feminina uttryck hör ihop med ett manligt begär. 

Tv-serien lägger således tidigt in vad som kan tolkas som hintar till Aarons sexualitet, trots 

att dessa hintar inte är med på samma sätt i seriealbumen. 

I seriealbumen nämns ingenting om att Aaron inte skulle ha varit maskulin nog när han var 

liten (Kirkman 2010). Eric introduceras följande dag och de delar en något intimare gest när 

de ses då Eric varit orolig över att Aaron spenderat natten med Ricks grupp, men detta kan 

även läsas som gest mellan två bröder eller män som är mer bekväma med känslouttryck 

gentemot varandra. Denna gest är borttagen ur tv-serien och istället visar The Distance direkt 

kyssen som kommer mycket senare i seriealbumen. Istället för att ha kvar gesten, som inte 

behöver ses som något romantiskt, utan tvärtom kan visa att två män inte behöver ha något 

emot kroppskontakt, samt att ingen runt dem har något emot denna gest, visar kyssen direkt 

att de uttrycker ett samkönat begär till varandra. En skillnad är även att seriealbumen i detta 

fall låter läsarna se när Aaron visar en gest som kan tolkas som en hint till hans samkönade 

begär, till skillnad mot tv-serien som låter honom berätta en del av sin barndom som genom 

denna berättelse ger tittarna en hint om hans samkönade begär (Kirkman 2010). Precis som 

med Tara använder sig tv-serien av berättelser av tidigare händelser för att både etablera och 

göra en icke-normativ sexualitet mer förståelig enligt den heterosexuella matrisen. Den 
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intimare gesten mellan Aaron och Eric är borttagen ur tv-serien och ersatt med en historia om 

Aarons bristande maskulinitet samt en kyss i slutet av avsnittet. 

I sagda tv-avsnitt, The Distance, där Aaron och Eric återförenas utbryter tumult under natten 

och gruppen delas upp. När gruppen väl återförenas är Eric med dem och Aaron skyndar sig 

genast till rummet han vilar i - på grund av en skada. Eric har en mer nätt kroppsbyggnad och 

är även yngre än vad han ritas i seriealbumen, vilket konnoterar ett mer feminint uttryck 

överlag än i serieböckerna. Eric förklarar att han brutit fotleden och att det inte är något att 

oroa sig för. Detta till skillnad mot i seriealbumet No Way Out där han blir knivhuggen av 

galen kvinna (Kirkman 2011). 

 

Båda scenerna leder till en kyss mellan männen där deras samkönade begär etableras. Dock 

ger Erics skada i The Distance honom en mer hjälplös karaktär. Istället för att försvara sig 

mot knivhugg, där någon annan vållar honom skada har han istället snubblat och själv försatt 

sig i en hjälplös situation, vilket gör honom mer feminiserad. Det är även det första tittarna 

får se av honom, till skillnad i seriealbumen där han får chans att visa mer av sin karaktär, 

som mycket väl kan ta hand om sig själv innan han blir skadad. Genom att uppvisa stereotypa 

tolkningar av samkönat begär skapar filmbranschen en normativ bild av hur framställningen 

kring sexualiteter ska se ut. Sedan, eftersom dessa tolkningar inte ifrågasätts, skapas även en 

”naturlig” bild av maskulinitet och feminitet som är kopplad till begär. Tv-serien har således 

även valt att inte använda Kirkmans representationer av icke-normativa sexualiteter. 

De samkönade paren kan läsas som en kritik från Robert Kirkman mot synen på hur 

sexualitet bör se ut och vilket handlingsutrymme olika samkönade par får i dagens 

populärkultur. Serieböckerna visar att den sexuella identiteten inte är entydig och att dessa 
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normer mycket väl kan brytas. I gotikens möjligheter till överskridanden, ironier och mystik 

hittar han ett forum där han fritt kan skriva karaktärer som problematiserar vår tids normer 

för sexualitet. Precis som Haggerty påpekade har Kirkman använt den gotiska litteraturen för 

att testa gränserna för icke-auktoriserad sexualitet (Haggerty 2006, s. 1f). Den gotiska 

litteraturen har gett honom ett försöksområde för icke-auktoriserade representationer av 

genus och sexualiteter, precis som den traditionella gotiken har gjort för många innan. Han 

skapar med hjälp av gotiken en dystopi där han fritt kan bryta och skapa nya samhällsnormer. 

Många författare använder sig idag av just dystopin för att kritisera det hierarkiska samhället 

vi lever i (Fagerström & Nilson, 2008 s.136). Robert Kirkman har här använt sig av dystopin 

för att visa samtidigheten hos det icke-samtida, vilket har exkluderats och gjorts om när 

seriealbumen blev till en tv-serie. 

Det är självklart viktigt att fundera över det handlingsutrymme som kulturprodukterna i sig 

har. Holmberg påpekar att diskurstiden, antalet sidor i ett seriealbum eller exempel tv-

avsnittens längd, kan påverka till exempel hur mycket innehåll en kan packa in i en text 

(Holmberg 2004, s. 209f). Antalet skapare är en annan medieskiljande sak då det är olika 

antal personer inblandade i produktionen. Om en bortser från eventuella vänner och 

förläggares inflytande över en boks eller seriealbums text är det till den större delen 

författarens verk och en kan därför dra slutsatser om texten utifrån vad en till exempel vet 

eller kan ta reda på om författaren. När det gäller film är det istället ett stort antal människor 

inblandade: manusförfattare, scenografer, casting, kompositörer, producenter, skådespelare 

som ska tolka karaktärerna. En annan skillnad är även berättartekniken, vilken Holmberg 

menar kan vara den mest utforskade delen av medieproblematiken. Filmen och serien har 

enligt honom båda sina berättartekniska grepp som även de påverkar berättandet och 

berättelsen, exempelvis när filmare väljer att utelämna allt som inte för handlingen framåt, 

som ointressanta förflyttningar från ett ställe till ett annat. 

Bakom mediatexterna ligger således skilda skapare med egna angreppsätt på denna 

gemensamma produkt. Den kommersiella filmen kräver att manusförfattarna och regissören 

böjer sig för synpunkter på vad en stor publik vill ha. Oavsett personers egna åsikter vet 

nästan alla idag att homosexuella begär och utövanden, och även könsuttryck baserade på 

dem, är allmänt sedda som mindre värda än heterosexualitet i många kulturer (Herek, 2004, s. 

15). Den prosexuella rörelsen inom feministisk teori och praktik har argumenterat för att 

sexualiteten alltid är konstruerad på maktens villkor, och makten uppfattas som 

heterosexuella kulturella överenskommelser (Butler 2007, s. 84f). Den maktdynamiska 
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processen i den sexuella sfären blir då en förstärkning av ett heterosexistiskt maktsystem. 

”Heterosexism” refererar exempelvis till system som inkluderar föreställningar om vad som 

är passande vad det gäller relationer mellan personer av samma kön (Herek 2004, s. 15ff). 

Det är därför det återigen är viktigt med representation och AMC hade verkligen en bra chans 

att visa sexuella minoriteter på ett välskrivet sätt. Robert Kirkman må ha lättare att få igenom 

sina idéer då, som nämnt innan, det inte är lika många inblandade när ett seriealbum görs. 

Dock hade AMC redan grunden lagd för sig då The Walking Dead snabbt blev en hyllad 

serie, hade alltför många människor tyckt att Robert Kirkmans verk varit hemskt som visade 

två homosexuella par hade det märkts på försäljningen och serien hade antagligen inte fått 

fortsätta, eller så hade relationerna snabbt avslutats på ett eller annat sätt. Serien har dock 

fortsatt växa och AMC hade kunnat se detta som ett tecken på att Kirkmans mer komplexa 

representationer fungerar, även om de kan väcka uppmärksamhet från den stora publiken. 

5.2 Konstruerade ideal och stereotyper 

Som visat i sektionen innan använder AMC genusprägade normer för att göra båda parens 

sexualiteter mer begripliga enligt den heterosexuella matrisen. Tv-serien visar såldes hur 

representationen av genus i fiktion inte handlar om genus i betydelsen hur faktiska män och 

kvinnor tenderar att bete sig: det handlar snarare om de ideal som finns om män och kvinnor, 

samt manlighet och kvinnlighet (Talbot 2010, s. 8). Detta betyder att det finns det ett "riktigt" 

sätt för män och kvinnor att bete sig på och vissa kulturer som följaktligen bygger på dessa 

ideal. De intermediala skillnaderna mellan hur dessa sex bikaraktärer representeras visar hur 

de ideal som finns runt män och kvinnor kan brytas ned och användas, även om karaktärerna 

i fråga inte får mycket utrymme i de kulturella produkterna. 

Alla de karaktärer som studerats är karaktärer som först inte, eller inte alls, tillhör den 

”riktiga” gruppen och får därför mindre plats i serien än Rick och de andra som reser med 

honom. Tara blir först en del av sagda grupp när hennes flickvän har dött och hon inte längre 

uttrycker samkönat begär gentemot en annan karaktär. Att använda ett queerperspektiv kan 

öppna upp för läsarter som bryter mot det förväntade och fokus kan istället läggas på 

textaspekter som vanligtvis får mindre uppmärksamhet (Österlund 2012, s. 269). Österlund 

menar att bipersonerna i en serie traditionellt kan ses som kontrapunkter, en teknik där 

författaren vänder upp och ner på sin berättelse genom att skriva något som helt ändrar 

läsarens tolkning av och förståelse av berättelsen, vilka går emot eller stödjer gestaltningen av 

historiens protagonist. De kan därför exempelvis användas för att visa hur huvudpersonerna 

följer den önskade normen och hur det går för dem som inte följer normen. Men skildringen 
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av bipersoner kan således också uppfattas som en möjlighet att smuggla in berättelser som 

stör könsordningen. Även när den konventionella moralen och den fasta identiteten avgår 

med segern i slutet av romanen så betyder det att någonting utmanats och därmed att ett 

alternativ har synliggjorts. 

Österlund förklarar att de litterära begrepp som används i serier som gestaltar queera 

karaktärer oftast är främmandegörande och gestaltningen av de queera karaktärerna är ofta 

komisk och ironisk (Österlund 2012, s. 271). Humorn och parodin blir alltså ett sätt att 

smuggla in subersivitet i serien. Skillnaden med The Walking Dead är dock att de queera 

bipersonerna i seriealbumen inte skildras komiskt eller ironiskt. Deras relationer behandlas 

lika seriöst som de heterosexuellas, även om de får mindre plats än huvudpersonens. Detta för 

att de är bikaraktärer och inte för att deras sexualitet inte skall visas lika mycket, till skillnad 

mot tv-serien där de heterosexuella bikaraktärernas olikkönade begär får mycket större 

utrymme än de samkönade. Istället för att använda sig av Robert Kirkmans material som 

presenterar två minoriteter på ett seriöst och värdigt sätt tar AMC bort viktig representation 

genom exkludering och ändringar i karaktärernas könsuttryck, då dessa karaktärer och deras 

handlingar kan störa den rådande könsordningen och de kriterier som det heteronormativa 

samhället använder för att förstå människor. 

Både Tara och Alisha har ett mer maskulint könsuttryck som etableras genom deras yrken, 

klädstil, handlingssätt och språk. Aaron och Eric har i sin tur båda gjorts mer feminina genom 

sina bakgrundshistorier, klädstilar, språk och handlingar. AMC näst intill förvarnar sina 

tittare om det kvinnliga parets bristande femininitet och det manliga parets bristande 

maskulinitet, vilket leder till att deras sexualiteter inte kommer att kännas lika främmande 

enligt den heterosexuella matrisen där deras olika uttryck hör ihop med ett icke-

heteronormativt begär. Linder fann i sin analys av The Walking Dead att tv-serien gör genus 

via bland annat aktiviteter: ”Männen beskyddar och kvinnorna blir beskyddade.” (Linder 

2013, s. 36). Tv-serien använder således genuspräglade normer för att göra deras samkönade 

begär mer förståeligt och självklart. 

Dessa regler och normer som ständigt gör sig påminda, gällande sexuella identiteter, genom 

media, genom arbetsplatser, genom vänner och familj är kopplade till koncepet heterosexism. 

En fara för heterosexism är enligt Gregory Herek, professor i psykologi, homosexualitet och 

andra sexuella minoriteter då de anses vara hotande (Herek 2004, s. 15ff). Herek förklarar att 

vissa fall av homofobiska fördomar förklaras som en del av sexism, med argumentet att 
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homosexualitet väcker fientlighet eftersom det kan jämställas med att överträda könsnormer. 

Detta har att göra med att någons sexuella läggning ofta är sekundär till den grad att personen 

följer de förväntningar som finns runt könsrollerna, vilket tv-serien The Walking Dead visar 

med hur de har ändrat karaktärernas könsuttryck för att passa in i stereotypiska könsroller och 

uttryck, istället för att ge serien mer komplexa karaktärer som ger representation åt queera 

sexualiteter. 

Förutom några få, viktiga framsteg vad det gäller icke-normativa sexualiteters representation 

är och fortsätter den sexuella representationen i populärkulturen att vara heterosexuell och 

Gail Dines påpekar därför vikten av queera karaktärer (Dines 2011, s. 274). Trots att 

aktivister har spridit kunskap och ökat synligheten för publiker som uppskattar komplexa 

representationer av icke-normativa sexualiteter och könsuttryck fortsätter producenterna för 

massproducerad mediakultur att inte visa sexuella minoriteter på ett rikt texturerat sätt, något 

vi återigen kan koppla till hur de sexuella minoriteterna representeras i The Walking Dead. 

Det är viktigt att komma ihåg att maktutövningen i jämställdhetsfrågorna inte handlar om att 

göra vissa åsikter otillåtna, utan om hur de bestäms eller får uttryck i en viss strategisk 

situation. Exempelvis genom att inte representera sexuella och etniska minoriteter i tv-serier 

som når ut till miljoner människor varje vecka. 

Som visat i tv-serien omges människor idag konstant av stereotypa framställningar av genus 

och begär i dagens mediakultur och de riskerar således att se dem som naturliga och 

självklara. Att granska The Walking Dead utifrån ett genusperspektiv har därför varit ett sätt 

att lyfta fram de diskurser människor möter i den masskultur som präglar dagens samhälle. 

Tv-serien visar således att medier inte reflekterar en verklig bild av hur det ser ut i världen 

med allt ifrån kön till sexualitet, och människor som tar emot medieinnehållet utan att vara 

kritiska kan få uppfattningen att det är precis så världen ser ut (Fagerström & Nilson 2008, s. 

30). Representationer återger därför inte bara redan existerande idéer om till exempel 

sexualitet utan är också med och skapar dem (Hirdman 2006, s. 14). Genom människors 

språk och handlingar skapas och uppehålls således en kulturell produkt som människor till 

slut uppfattar som naturlig. Studien visar hur män och kvinnor är fångar i 

konsumtionskulturens imaginära världar där de lever ofta, men givetvis inte alltid, enligt den 

heterosexuella matrisens normer. Linder såg även hon att karaktärerna fortfarande bygger på 

maskulina och feminina stereotyper och myter, trots att det förfallna samhället har förändrats, 

och således representerar att isärhållandet mellan feminint och maskulint skulle vara något 

normalt (Linder 2013, s. 37). Jag håller själv med henne om ”[a]tt dessa representationer 
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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”. Tv-serien omger människor med stereotypa framställningar av genus och begär, 

och tittarna riskerar således att se dem som naturliga och självklara vilket göder en värld full 

av förtryck. 

5.3 Reception av Aaron och Eric 

I publikreaktionerna jag fann efter avsnittet, The Distance, där Aaron och Eric kysser 

varandra, vilket är seriens första samkönade kyss återfinns ett antal olika teman. Både i de 

positiva och mer negativa kommentarerna kunde jag dock dela in dem efter liknande teman 

som de var antingen positiva eller negativa till. De negativa var upprörda över kyssen och de 

positiva var mer upprörda över att folk uttryckt sig negativt och pekade ut antingen 

problematiken i det som skrevs eller det absurda som jag själv fann när jag gick igenom de 

olika kommentarerna. Likt nämnt innan är kommentarerna skriva på engelska, men 

skribenterna behöver inte komma från till exempel Storbritannien och USA. 

5.3.1 “i don’t mind lesbians, but” 

19 av de twitter-kommentarer jag samlat in uttryckte ett starkt missnöje över att Aaron och 

Eric visade sig vara homosexuella, vissa med intrycket av att det var det första uppvisandet 

av samkönat begär i tv-serien. Till exempel: “Homosexual acts on WalkingDead?-What a 

disappointment” (Tribulation Man). En annan skribent klagade på att han inte kunde titta på 

en enda tv-serie längre utan att den skulle visa homosexuella: ”I have nothing against gays 

whatsoever but Jesus Christ can’t I watch one show show without gay people in it?” (Austin 

Taylor Judd) Dessa får mig att fundera över om Tara och Alishas begränsade 

handlingsutrymme varit så snävt att vissa inte ens uppfattat dem som ett par. Jag tror att detta 

har att göra med att konflikten mellan det homosociala och det homosexuella i samhället är 

mycket mindre genomgripande för kvinnor än för män. Homosocialt begär är enligt Eve 

Sedgewick till att börja med en slags skenbar motsägelse (Sedgewick 1985, s. 62f). 

”Homosocial” är ett ord som används för att beskriva sociala band mellan personer av samma 

kön, det är ett relativt nytt ord som formats parallellt med ordet ”homosexuell”. Tittare har 

således uppfattat Tara och Alishas relation som en stark homosocial relation istället för en 

homosexuell relation och ser därför nu Aaron och Eric som den första samkönade relationen i 

The Walking Dead. 
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Det är därför viktigt att tänka på, just som Sedgewick poängterar, att den homosociala 

kontinuitetens struktur är kulturellt betingad och inte ett medfött drag då det ser olika ut i 

olika kulturer och genom historien (Sedgewick 1985, s. 66). Hur dessa gränser placerats i ett 

samhälle påverkar inte bara definitionen av gränserna könen emellan, utan även fördelningen 

av maktformer som inte är uppenbart sexuella (s. 78). Homosocialitet är ett viktigt band 

mellan människor och hon argumenterar för att den manliga och kvinnliga homosocialitetens 

historiskt skiftande former alltid kommer att vara uttryck för den bestående olikheten i makt 

mellan kvinnor och män (s. 66). Om Tara och Alisha fått mer uppmärksamhet och 

handlingsutrymme hade den lilla representation de faktiskt har kanske inte osynliggjorts lika 

lätt och setts som en homosexuell relation istället för homosocial. Just eftersom den 

homosociala kontinuitetens struktur är kulturellt betingad går det att ändra på dessa 

maktformer genom till exempel olika kulturprodukter med starkt inflytande över människors 

liv. 

I likhet med detta uttryckte en del kommentarer att de var okej med det lesbiska paret, alltså 

Tara och Alisha, men inte med Aaron och Eric: “[I] don’t mind lesbians, but showing two 

dudes making out is gross to me” (CodyCodyCoop78). Någonting som de positiva 

kommentarerna ifrågasatte, att folk minsann inte haft något emot att se två kvinnor flirta och 

sedan sova tillsammans: “Funny… [people] wasn’t all this ‘OMG’ when [T]ara whats-her-

name said she liked girls.” (Valentine) Här kan mycket väl de två begreppen som diskuterats 

innan, den manliga blicken och queer chic, vara av betydelse. Deras samkönade begär i tv-

serien görs främst för heterosexuella män, som avbildar sin fantasi på de kvinnliga 

karaktärerna. Den patriarkala makten manifesteras genom att de två kvinnorna, samt deras 

begär, antingen osynliggörs eller objektifieras genom pornografins väletablerade koder, där 

lipstick lesbians ofta används för att tillfredställa heterosexuella män. Tara och Alisha må ha 

ett mer maskulint könsuttryck men det går inte att ta miste på deras könsidentitet som 

kvinnor, vilket gör att deras begär emot varandra fortfarande tilltalar heterosexuella män. 

Båda dessa punkter spelgas i denna diskursen då vissa inte ens sett Tara och Alishas relation 

som samkönad och andra hade inte sett den som stötande, till skillnad mot kyssen mellan 

Aaron och Eric. 

5.3.2 “Great way to ruin a amazing show” 

3 av kommentarerna menade att den samkönade handlingen, samt paret i sig inte tillför något 

till seriens handling: “Not that showing homosexual kissing hasn’t been seen… I just don’t 

think it added to the show” (Michael Davis). Och kortfattat: ”Great way to ruin a[n] amazing 
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show”($cott4lif3). Både jag och några av de mer positiva twitter-kommentarerna finner detta 

intressant då seriealbumen, som tv-serien bygger på och även till större delen följer, 

introducerade Dexter och Andrew långt före Aaron och Eric, samt att de sistnämnda får större 

utrymme i serieböckerna: ”I love that the morons [are] throwing a fit over a little kiss [they] 

obviously never read the comic.” (Right Left Turn Prod) Flera av de positiva uttryckte en stor 

glädje över att Aaron och Eric fått behålla sitt förhållande från seriealbumen, exempelvis: 

“[S]o happy they didn’t change their relationship.” (Arielle Duenas) Jag har inte heller funnit 

någon liknande respons efter olikkönade handlingar, eller runt heterosexuella par. Detta visar 

hur stark heteronormen är då olikkönade handlingar ses som en sådan naturlig del av seriens 

handling att de inte uppmärksammas på samma negativa vis. Alla karaktärer antas vara 

heterosexuella och när motsatsen väl bevisas tycker människor att en etablerad relation 

mellan två individer av samma kön kommer att störa handlingens utveckling. 

5.3.3 “No one wants to see 2 guys kiss” 

Många av de negativa kommentarerna förmedlade att nu hade serien gått för långt och att de 

antingen skulle sluta kolla nu efter det avsnittet eller sluta om serien behöll det samkönade 

paret. En twitter-kommentar menade att nu hade seriens värde gått ned, tack vare det 

manliga, homosexuella paret: “[G]ay guys on the walking dead just made the show value go 

down” (Adam). Jag själv blir näst intill förvånad över att människor kan bli så upprörda över 

en kyss mellan två vuxna och samtyckande män. För att citera en av de positiva twitter-

kommentarerna: “Who knew homosexuality was scarier than zombies?” (Beamly UK). Dock 

var det nu alltså folk som ansåg att det varit så upprörande att de behövde stänga av: “We 

almost turned it off-We still might.” (Tribulation Man) Detta kommenterade många av de 

positiva kommenterarna också på, att folk som varje vecka följer en serie som fullständigt 

matar sina tittare med våld tycker att måttet är rågat när tv-serien visar en samkönad handling 

som inte kan läsas som något annat än just samkönad, till skillnad mot Tara och Alisha. 

Användaren It’s All Geek To Me uttryckte upprört: “We’ve seen cannibalism, graphic 

violence [and] gore, but THIS is causing issues?!?” (It’s All Geek To Me). Stanley 

Wiercinski stämde sarkastiskt in med: “I’m sorry two gay guys kissing ruins your family 

night of cannibalism and murder” (Stanley Wiercinski). J. Conor Dunn länkade till ett 

facebookinlägg han skrivit via sin twitter som går djupare in på vad som visats i serien och 

även hintats till att det hänt när tittarna fått se någonting annat, innan den ”äckliga” kyssen 

(J.Conor Dunn). Detta var hans svar till en mamma som nu, efter den samkönade kyssen, 

bestämt att The Walking Dead inte var lämplig för hennes barn: 



Sida | 30  
 

For those who don’t follow the show, here’s a very short and strictly non-comprehensive list 

of things this woman’s children have been seeing for ‘years now’ on television: police officer 

shot, small child shot by police officer, , […] attempt at (without anaesthesia) and failure of 

aforementioned C-section, adolescent boy holding his baby sister and shooting own mother in 

head after failed C-section, man copes with death of wife, man copes with mental illness after 

death of wife, hostage-taking and kidnapping, sexual assault in captivity, adolescent kills 

another adolescent without cause, flu-related death by asphyxiation, woman’s carcass burned, 

man beheaded in front of own children, mentally disturbed child murders own sister, woman 

puts down dangerous mentally disturbed child, cannibalism, […] and one gay kiss. 

The gay kiss, five seasons in: that’s when this mother finally decides that this may not be an 

appropriate show for her children to watch (J.Conor Dunn).  

Detta visar på vilka normer, värderingar och synpunkter som kan formas och påverkas av 

media, men hur de också kan utmanas av populärkultur. Precis som citatet visar ses 

exempelvis kannibalism och ett misslyckat kejsarsnitt utan bedövning som passande 

underhållning, men inte en kyss mellan två samtyckande män. Seriealbumen The Walking 

Dead har genom sina representationer av samkönat begär utmanat vissa av de normer som 

finns runt sexualitet och genus i dagens samhälle. Men genom att de dominerande grupperna 

fortsätter att visa den sexuella representationen i populärkultur som heterosexuell framställs 

och stärks den som självklar och naturlig och samkönat begär mellan två män, som ändå 

gjorts mer feminina för att kunna förstås enligt den heterosexuella matrisen, ses som mer 

upprörande än allt annat som visats i tv-serien. The Walking Dead blir ett exempel på hur 

bilder och kulturella konstruktioner är kopplade till mönster av ojämlikhet, dominans och 

förtryck.  

6. Sammanfattning 
Två av de tre paren som analyserats i denna studie, med hjälp av ett intersektionellt 

perspektiv och queerteori trotsar heteronormativiteten och den heterosexuella matrisen i 

serieböckerna för att sedan göras om och exkluderas när de gjordes till tv-serie. Det sista 

paret finns i sin tur bara med i tv-serien, inte i seriealbumen. Dexter och Andrew är två 

rasifierade vuxna män som har lägre klass än de andra karaktärerna då de är fångar i ett 

fängelse, vilket skapar stor kontrast till seriens huvudperson som innan epidemin var polis. 

Deras bakgrunder och kroppsbyggnader ger dem ett mer maskulint könsuttryck, vilket kan 

vara varför de har exkluderats helt från tv-serien då deras begär inte följer normen för 



Sida | 31  
 

kulturell begriplighet. Att de tagits bort, men inte Aaron och Eric, som är två vita, 

feminiserade män, visar hur makt kan konstrueras utifrån socialt konstruerade skillnader som 

är nära kopplade. Tara och Alisha är i sin tur ett par som, som nämnts tidigare, istället lagts 

till i tv-serien. Deras klädstil, ovårdade språk och aktiva handlingsuttrymme konnoterar ett 

mer maskulint könsuttryck, vilket rättfärdigar deras samkönade begär. Deras begär i tv-serien 

kan även ses som att det främst görs för heterosexuella män, som avbildar sin fantasi på de 

kvinnliga karaktärerna där deras sexualitet blir fetisherat. De fick bara två episoder 

tillsammans innan Alisha dör och Tara fortsätter som den enda etablerade kvinnan med 

samkönat begär, men trots att det har gått över en hel säsong sedan Alisha dog har Tara inte 

fått något utrymme för sin sexualitet. Aaron och Eric är båda med i seriealbumen och nu även 

i tv-serien. De har dock gjorts mycket mer feminina än vad de är i seriealbumen genom Erics 

kroppsbyggnad, Aarons berättelse om hans bristande maskulinitet och sedan Erics skada som 

han i tv-serien råkar vålla sig själv. Deras samkönade begär görs således mer begripligt med 

deras könsuttryck tack vare den heterosexuella matrisen som menar att kön, genus och begär 

hör ihop. 

Den intermediala studien visade att det fanns en hel del skillnader mellan de två 

kulturprodukterna, trots att de ska förmedla samma historia. Detta kan bero på att 

kulturprodukterna har olika handlingsutrymmen, exempelvis är antalet skapare en 

medieskiljande sak då det är olika antal personer inblandade i produktionerna. Bakom 

mediatexterna ligger således skilda skapare med egna angreppsätt på denna gemensamma 

produkt. Den kommersiella filmen kräver även att manusförfattarna och regissören böjer sig 

för synpunkter på vad en stor publik vill ha. Homosexuella begär och utövanden är i många 

kulturer allmänt sedda som mindre värda, vilket diskursanalysen visade, och det kan vara 

med den stora publiken i åtanke som AMC valt att exkludera och göra om de samkönade 

paren. 

En diskursanalys gjordes på 50 stycken twitter-kommentarer som var kopplade till seriens 

första samkönade kyss. 31 var positiva till kyssen och paret i allmänhet, 19 var negativa. 

Några de twitter-kommentarer som dykt upp efter att Aaron och Eric kyssts i tv-serien visade 

att vissa inte ens hade uppfattat Tara och Alisha som ett par. Detta beror antagligen på att 

konflikten mellan det homosociala och det homosexuella i samhället är mycket mindre 

genomgripande för kvinnor än för män. Andra uttryckte att de var okej med det lesbiska 

paret, men inte nu med det manliga homosexuella paret. Detta förstärkte min teori om hur 

Tara och Alishas samkönade begär i tv-serien gjorts främst för heterosexuella män, där de 
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och deras begär objektifieras genom pornografins väletablerade koder. En annan diskurs var 

att Aaron och Erics förhållande förstör seriens handling. Detta tema visar hur stark 

heteronormen är då olikkönade handlingar ses som en sådan naturlig del av seriens handling 

att de inte uppmärksammas, men ett samkönat par väcker sådan uppmärksamhet att folk 

genast tror att de kommer förstöra handlingens utveckling. Det sista temat jag tog upp i min 

analys var de kommentarer som uttryckte att nu hade serien gått förlångt. Blod, våld, zombies 

och en rad andra hemskheter är enligt dessa tittare passande att se varje vecka, men en kyss 

mellan två vuxna män var på tok för mycket. Detta visar på vilka normer och värderingar 

som kan formas och påverkas av media. Genom att de dominerande grupperna fortsätter att 

visa den sexuella representationen i populärkultur som heterosexuell framställs och stärks den 

som självklar och naturlig och samkönat begär mellan två män ses som mer upprörande än 

allt annat som visats i tv-serien. 

Genom sin kulturella dominans, i och med att de ändrar på de queera paren i The Walking 

Dead, en tv-serie som når ut till miljoner tittare varje vecka, säkrar AMC reproduktionen av 

heteronormativiteten. De använder sig även av den heterosexuella matrisen för att göra det 

samkönade begäret mer begripligt och naturligt sett utifrån ett heteronormativt samhälle. 

Detta möjliggör, i och med normerna för heterosexualitet och könsuttryck, makt och 

ojämlikhet. Queera relationer är kraftigt underrepresenterade i media och AMC hade med 

serien The Walking Dead en chans att själva slå ett slag mot heteronormativiteten. De valde 

istället att göra den queera sexualiteten som representeras i serieböckerna mer begriplig 

genom att ändra Aarons och Erics könsuttryck, samt att lägga till ett lesbiskt par som snarare 

är mer till för de heterosexuella männen som tittar på serien än ett försök till queer 

representation. Relationen mellan män och kvinnor fortsätter således att regleras och 

normeras då företagen neutraliserar sexuella uttryck genom att visa konsumenter sin bild av 

hur utövandet av olika sexualiteter skall se ut. 
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Facebook 

J. Conor Dunn 25/2-15. 

”For those who don’t follow the show, here’s a very short and strictly non-comprehensive list 

of things this woman’s children have been seeing for ”years now” on television: police 

officer shot, small child shot by police officer, man cuts off his own hand to survive being 

chained to rooftop, woman kills own infected sister, woman considers abortion as she’ll 

surely die without a C-section, man repeatedly attempt to kill best friend and take is wife a 

own, attempt at (without anaesthesia) and failure of aforementioned C-section, adolescent 

boy holding his baby sister and shooting own mother in head after failed C-section, man 

copes with death of wife, man copes with mental illness after death of wife, hostage-taking 

and kidnapping, sexual assault in captivity, adolescent kills another adolescent without cause, 

flu-related death by asphyxiation, woman’s carcass burned, man beheaded in front of own 

children, mentally disturbed child murders own sister, woman puts down dangerous mentally 

disturbed child, cannibalism, alcoholism, drug addiction, Reverend locks entire congregation 

out of church to be eaten, woman screams and flails on ground after sister shot in head, 

Reverend abandons own faith and burns liturgical clothing, countless murders, countless 

executions, countless disembowelments, countless, dismemberments, countless blasphemy-

laden soliloquies, countless scenes in which countless people where eaten alive, countless 

extramarital sex scenes, multiple adulterous sex scenes, multiple rapes, multiple suicides, 
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multiple war-like exchanges between two parties competing for resources, hordes of 

gruesome monsters with yellow eyes and open, graphic wounds drawn up from the grave by a 

highly contagious virus, and one gay kiss. 

The gay kiss, five seasons in: that’s when this mother finally decides that this may not be an 

appropriate show for her children to watch. “ 

Tweets 

$coot4lif3 (erikbertuzzi). “Great way to ruin a amazing show #WalkingDead #fags 

#nothanks.” 22/2-1. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

Adam (AdamAlexsander_5). “gay guys on the walking dead just made the show value go 

down #TheWalkingDead.” 23/2-15. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

Adam Monastero (asammonastero). “I also love how #TheWalkingDead now has gay 

characters, they are smart for connecting to the millennial audience.” 25/2-15. Tweet 

(Hämtad 2015-04-17) 

Alan Turkington (thisisalanturk). “Yay! Gayers in #TheWalkingDead. RepreSENT. ;]” 23/2-

15. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

Andrew James (AndrewJamesBABT). “So much fuss over a gay kiss in #WalkingDead big 

deal it’s not being ‘pushed on you’ gay people have to deal with straight stuff everyday” 

24/2-15 (Hämtad 2015-05-18) 

Anthony J Machcinski (ChinskiTweets). “It’s going to be a big plot point of today’s show but 

#AaronandEric are gay in the comics too. This isn’t just a ‘plot point.’ #TheWalkingDead” 

23/2-15. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

Anthony J Machcinski (ChinskiTweets). “Twitter is such a mixture of love and hate for 

#AaronandEric … just look past their orientation and appreciate a plot 

#TheWalkingDead” 23/2-15. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

Anya Lynn Blade (Anya_BladeSAS). ”Aaron and Eric #TheWalkingDead “ I love these 

two!! XD” 24/2-15. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 
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#TWDTogether #aaronanderic #love #TheWalkingDead” 23/2-15. Tweet  

(Hämtad 2015-04-17) 
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(Hämtad 2015-04-17) 
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#TheWalkingDead.” 25/2-15. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 
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gay. I just rather not have young children exposed to the BS on TV #TheWalkingDead” 

23/2-15. Tweet (Hämtad 2015-05-18) 

Boss Don Dakota (MacWitDa_Cheese) “Why did the walking dead just get gay as hell … 2 

dudes kissing #TheWalkingDead” 23/2-15. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

Carolyn Hlatky (poisoned87). “I know its not unheard of but having a gay couple on one of 

the most popular tv shows in US is pretty awesome #TheWalkingDead #AaronAndEric” 

23/2-15. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

Clayton Hickman (claytonhickman). “Well hooray and hurrah for what just happened in this 

week’s #WalkingDead” 24/2-15. Tweet (Hämtad 2015-05-18)                 

DEADLEE (Joey LeMar) (deadlee2213). “Loved the LOVE on #TheWalkingDead last night 

#AaronAndEric” 23/2-15. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

Deville (CodyCodycoop78). “#WalkingDead i don’t mind lesbians, but showing two dudes 

makeout is gross to me” 22/2-15. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

Dana Piccoli (DanaPiccoli). “I’m pretty sure the folks who are freaking about about 

#TheWalkingDead kiss would tots fit in Terminus.” 25/2-15. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

Daniel franko (danielfranko5). “#WalkingDead i have been watching the walking dead for 

years with my kids, then with no warning u throw gays in there, I’m disappointed” 22/2-

15. Tweet (Hämtad 2015-05-18) 
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Danny Bernardo (that1guydannyb). “YES GAY KISS! #TheWalkingDead #AaronAndEric” 

23/2-15. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

Guapo (NEMO_HOES). “I don’t like that the walking dead got faggot shit on here now. Is 

Nothing Sacred !??? #TheWalkingDead.” 23/2-15. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

It’s All Geek To Me (GeekToMeRadio). “We’ve seen cannibalism, graphic violence & gore, 

but THIS is causing issues?!? #TheWalkingDead.” 25/2-15. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

J. Conor Dunn (jconordunn). “To that stupid woman in response of her stupid tweet. #stupid 

#TheWalkingDead #tlot” 25/2-15. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

Jamie (JLynnBSBgirl). “I’m over gay stuff being pushed on us… It’s gross… Thanks 

#WalkingDead probably not watching anymore.” 22/2-15. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

Leo Esponja (Sponge_Leo). “Congratulations to #TheWalkingDead for include a gay couple 

on the serie without any taboo #Applause #AaronAndEric” 24/2-15. Tweet  

(Hämtad 2015-04-17) 

Lisa Carol Fremont (lcfremont). “ICYMI #TheWalkingDead Attempted child rape? That’s 

fine. Two men kissing?No!Time to freak the fuck out.” 25/2-15. Tweet  

(Hämtad 2015-04-17) 

Logan Williams (Hibow88). “Had to go and put fags in the walking dead…… damn……just 

damn #TheWalkingDead.” 23/2-15. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

Maciek Zielinski (magicme84). “Funny how nobody was complaining after the 

rapescenes..guess what? You don’t like it don’t watch it #TheWalkingDead.” 25/2-15. 

Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

Matt Zion (MattZionWE). “Some people were freaking out about the gay characters kissing 

on Walking Dead. Get in with the times assholes lol. #TheWalkingDead.” 25/2-15. Tweet 

(Hämtad 2015-04-17) 

Michael Davis (PowerLinem4n). “No that showing homosexual kissing hasn’t been seen… I 

just don’t think it added to the show #WalkingDead #whatwasthepoint.” 22/2-15. Tweet 

(Hämtad 2015-04-17) 
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NewNowNext (NewNowNext). “Anybody else suffer from heart palpitations after last 

night’s boy-on-boy smooch on #TheWalkingDead? Just us?” 24/2-15. Tweet  

(Hämtad 2015-04-17) 

Nothing to ze hir (awhooker). “Homophobes talk abt a gay kiss being ‘added’ to 

#WalkingDead. Gay people represented as an almost extraterrestrial intrusion to the 

world.” 24/2-15. Tweet (Hämtad 2015-05-18) 

Not Jake Daum (JakeDaum32) “Really walking dead? The one show that doesn’t have 

faggots on it and you gotta bring two of them in. Really disappointed #TheWalkingDead.” 

22/2-15. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

Patrick (MiStarPatrick). ”For the Biggots who hated the Gat kiss scene on #TheWalkingDead 

#Growup.” 25/2-15. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

Platinum Rose (PlatinumRose4). “#TheWalkingDead shows love to the #LGBT 

Community!”. 24/2-15. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

Reedus-Our-Rights (classysassimama). “Awe! Aaron and Eric…. So cute!! 

#TheWalkingDead #alexandria #aaronanderic” 23/2-15. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

Rick Grimes (SheriffNThangs). “This was literally me when Aaron kissed Eric (like seriously 

I’m not even joking)… #TheWalkingDead” 24/2-15. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

Right Left Turn Prod (Sinners4Dinner). “I love the morons throwing a fit over a little kiss 

obviously never read the comic. #TheWalkingDead #AaronAndEric #GetOverIt” 25/2-15. 

Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

Romeo Diamond (mysticalcarter). “they kinda cute together #aaronanderic 

#TheWalkingDead” 23/2-15. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

Silvina (delcaste). ”@TribulationMan Agree. Hopefully they won’t become the heroes of 

TWD or I’m out. @WalkingDead_AMC.” 23/-2. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

Stanley Wiercinski (stash_point_0). “I’m sorry two gay guys kissing ruins your family night 

of cannibalism and murder #WalkingDead” 24/2-15. Tweet (Hämtad 2015-05-18) 

Tammi (hoosierxheart). “Oh dear gawd….of course they had to go there… 

#TheWalkingDead.” 22/2-15. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 
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The reedus virus (Reedus_virus). “I’m a softy when people reunite with their lovers! Aaron 

and Eric are so cute!! #AaronAndEric #TheWalkingDead” 23/2-15. Tweet  

(Hämtad 2015-04-17) 

Treviño (Starscream_G2). “They added gay couples on walking dead. Lame. Get those fags 

out of the show #TheWalkingDead.” 22/2-15. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

Treviño (Starscream_G2). “@ViceSaintJay @scgamecockfan32 no one wants to see 2 guys 

kiss #TheWalkingDead.” 22/2-15. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

Tribulation Man (TribulationMan). “Homosexual acts on #WalkingDead?-What a 

dissapointment.” 22/2-15. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

Tribulation Man (TribulationMan). “@delcaste @WalkingDead_AMC We almost turned it 

off-We still might.” 22/2-15. Tweet (Hämtad 2015-04-17) 

Valentine (suite_valentine). Funny… wasnt all this “OMG” when tara whats-her-name said 

she liked girls #getoverit #aaronanderic #TheWalkingDead” 23/2-15. Tweet  

(Hämtad 2015-04-17) 

Walking Dead Fan (WalkingDead_ler). “What happened between those two grown men last 

night was disgusting [Spoilers] via /r/thewalkingdead #TheWalkingDead.” 24/2-15. Tweet 

(Hämtad 2015-04-17) 
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