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Abstract/Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att med en narratologisk metod undersöka hur femininitet och 

maskulinitet representeras i relation till våld i serien Firefly och filmen Serenity. Detta görs 

med fokus på huvudkaraktärerna Malcolm ‟Mal‟ Reynolds och River Tam. Som teoretisk 

grund används teorier om och kring representation, stereotyper, genussystemet, samt 

maskulinitet och våld. Våldet undersöks utifrån tre aspekter, hur karaktärerna utsätts för våld, 

hur de använder sig av våld och vilka motiven är i deras våldsutövande. Både serien och 

filmen utspelar sig med samma bakgrund och karaktärer, genren är science fiction/western. 

Karaktärerna reproducerar gamla tankar som exempelvis kvinna som natur och man som 

kultur, medan andra teorier bryts, speciellt i deras framställning i relation till våld, där River 

ofta framställs som mer kapabel än samtliga av hennes manliga motparter.  
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1. Inledning 

Med de senaste årens ökade utbud filmer och serier om superhjältar från Marvels och DCs 

serietidningar har actionfyllda historier om hjältedåd och alternativa världar och möjligheter 

blivit allt populärare. Filmer som exempelvis The Avengersoch Guardians of the Galaxysamt 

serier som Agents of S.H.I.E.L.D har även skapat förändringar i framställningen av kvinnliga 

superhjältar som lika kapabla till våld och hjältedåd som deras manliga motparter. I och med 

att populärkulturens framställning av hjältar har förändras har även klyftorna och skillnaderna 

mellan vad som anses manligt och kvinnligt blivit allt mindre.  

En regissör som länge visat kapabla kvinnor i hjälterollen är JossWhedon, från Buffy the 

VampireSlayershjältinna Buffy till Fireflyoch SerenitysRiver och Agents ofS.H.I.E.L.D’s Skye 

har han länge visat kvinnliga hjältar som ofta till och med är mer kapabla att rädda dagen än 

männen inom samma berättelser. När vi ser till genrer som dessa erbjuds vi en scen på vilken 

vi kan omvärdera hur manligt och kvinnligt förhåller sig till varandra, men även hur de 

förhåller sig till teman som förr var ämnade främst till ett av könen som exempelvis våld. 

Science fiction och fantasy kan verka progressiva och restriktiva, genrerna kan visa oss 

möjligheter för vår världsbild genom att utmana gamla normer eller ibland till och med helt 

förstöra dem, de erhåller makten att erbjuda oss en framtid som är utopisk eller dystopisk. En 

framtid med utomjordiska krafter och liv på rymdskepp eller främmande planeter blir även 

den allt mer verklig. Med teknologiska framsteg har vi kunnat utforska allt större områden av 

vårt eget solsystem, med hopp om att inom en inte allt för avlägsen framtid kunna skicka 

människor att gå på främmande planeter som vi gjort på månen blir den verklighet som 

exempelvis Firefly med liv på rymdskepp i främmande solsystem blivit allt mer möjlig. Det 

som för några generationer sedan verkade omöjligt blir idag möjligt och vi kan fråga oss om 

denna utveckling även kommer ske på samhällets andra plan. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur femininitet och maskulinitet representeras i serien 

Firefly och filmen Serenity i relationen till våld. Detta kommer ske med utgång i 

huvudkaraktärerna Malcolm ‟Mal‟ Reynolds och River Tam.  

 

För att underlätta kommer jag i mitt skrivande att referera till serien som Firefly, filmen som 

Serenity, skeppet som Serenity och pilotavsnittet som ‟Serenity‟ (1.1), samtliga avsnitt 

kommer skrivas på samma sätt. 
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1.2 Frågeställningar 

 Genren verkar både restriktivt (western) och progressivt (science fiction). Hur verkar 

Mal och River som reproducerande eller brytande av stereotyper och normer? 

- Vilka genusnormer och stereotyper bryts och reproduceras i de båda 

huvudkaraktärerna? 

- Hur kopplas dessa normer till karaktärernas relation till våld? 

 Våldet ska undersökasutifrån tre aspekter: Våld de utför, våld de utsätts för, samt de 

motiv de har för utförandet av våld. 

- Vilken typ av våld utsätts River och Mal för, hur liknar/skiljer sig våldsangreppen 

åt? 

- Vilken typ av våld använder River och Mal sig av, hur liknar/skiljer sig deras 

vålds/handlingsmönster åt?  

- Vilka motiv har River och Mal för sina våldshandlingar? 

 

1.3 Material och avgränsning 

Jag har i mitt arbete valt att se närmare på Fireflysoch Sereinitys två hjältar,  River Tam och 

kapten Malcolm ‟Mal‟ Reynolds. Jag har i mitt material valt att studera både serien Firefly 

och filmen Serenity, detta anser jag kommer att hjälpa mig i min analys då narrativet i serien 

och filmen skiljer sig åt. I serien fungerar Mal som drivande i handlingen, men i filmen tar 

River över denna position. Jag finner även att olika delar av karaktärernas personaspekter 

visas och framlyfts i serien och filmen, men även att exempelvis Rivers karaktär får betydligt 

mer utrymme, samt att många saker om henne förklaras mer ingående i filmen, detta gör att 

båda karaktärerna får ett djup i kombinationen av materialet som annars kan gå förlorat.  

 

Jag har för min avgränsning valt att se på två scener för vardera karaktär, en scen i vilken de 

utför våld och en där de utsätts för våld. Jag har valt scener vilka jag anser representativa för 

karaktärerna utifrån mitt våldstema, då de visar den typ av våld karaktärerna utsätts för 

respektive den typ av våld de själva använder sig av.   

 

För att visa den typ av våld River utsätts för har jag valt Serenitys öppningsscen i vilken vi får 

en inblick i den typ av våld Alliansen utsatt henne för. För att visa hur River brukar våld har 

jag valt en scen i filmens slutskede, då hon väljer att ensam ta sig an attackerande Reavers (ett 

slags människomonster som finns med i både film och serie).  
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För att visa vilken typ av våld Mal utsätts för har jag valt en scen från avsnittet ‟WarStories‟ 

(1.10) där han torteras av en före detta arbetsgivare. För att visa hur Mal utövar våld har jag 

valt att se närmare på en scen i filmen där han slåss mot The Operative. Denna scen har jag 

valt då jag anser att den går ihop med Rivers slag mot Reavers väl eftersom båda slagen sker i 

liknande miljö och samtidigt tidsmässigt.  

 

För att skapa en mer djupgående analys och slutdiskussion kommer jag även referera till 

andra scener. Dessa kommer användas för att stödja mina slutsatser och kommer ej analyseras 

ensamstående (för kortare handlingsbeskrivningar av Fireflysavsnitt, se bilaga 1). 

 

2. Bakgrund 

Firefly är en science fiction/western TV-serie skapad av JossWhedon vilken sändes i en 

säsong (14 avsnitt) under 2002. Serien sändes av Fox Networks, som beslutade att lägga ner 

den efter endast 11 avsnitt. Tack vare en massiv insats av seriens fans och en stor försäljning 

av seriens DVD lyckades dock Whedon övertyga Universal Studios att producera en film som 

en slags fortsättning av serien. Filmen blev Serenity, döpt efter rymdskeppet större delen av 

serien utspelar sig på, och hade premiär 2005. 

 

Handlingen utspelar sig 500 år in i framtiden. Jordens resurser är förstörda och mänskligheten 

har brett ut sig i universum (i serien kallat the ’verse), vi har bosatt främmande planeter vilka 

vi terraformat för att få en atmosfär så lik jordens som möjligt. Efter ett blodigt inbördeskrig 

mellan ‟The Alliance‟ och ‟The Independents‟ (även kallade browncoats på grund av sina 

bruna rockar) står Alliansen som vinnare. Vi följer den före detta sergeanten Malcom ‟Mal‟ 

Reynolds (han var en browncoat) och hans besättning på rymdskeppet Serenityoch hur de 

söker ett liv bortom Alliansens grepp och livnär sig på ströjobb (lagliga som olagliga). 

 

Serenity utspelar sig med samma bakgrund, och tar mer eller mindre vid där serien slutade, 

även om några få detaljer ändrats så att tittare som inte sett serien även kan förstå handlingen. 

Både serien och filmen har en god portion humor, både i retorik och händelser, men behandlar 

även allvarligare frågor, många kopplade till ideologi och frågor om var gränserna går mellan 

rätt och fel. Seriens karaktärer är intressanta och komplexa (med tanke på seriens korta 

sändningsperiod) och Whedon leker i sin skapelse gärna med normer, något som återspeglas i 

både handling och karaktärer. Detta finner jag intressant och det har lett mig till min önskan 

att se närmare på genusrepresentationen och huvudkaraktärernas koppling till våld i serien. 
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3. Tidigare Forskning 

Det har gjorts relativt mycket studier kringFirefly och Serenityvilka publicerats i böcker och 

artiklar, skrivna av både akademiker och lekmän. Jag har valt att endast ta upp vissa av de 

texter som fokuserar på genus, men vill inledningsvis ta upp en artikel som behandlar seriens 

genre, då den lägger en bra grund till hur serien och filmen verkar som progressiv genom 

normbrytande och samhällskritik. 

 

Jones anser att seriens blandning av western och science fiction skapar ett nytt 

slagsgränsområde (‟frontier‟) till skillnad från annan western. Westerngenren innehåller 

vanligen starkt asymmetriska maktrelationer när det kommer till ras, kultur och genus, i och 

med science-fictions inblandning vinner serien friheter, vilka ger den ett val mellan att 

återskapa eller förändra sociala och kulturella situationer(Jones 2011: 234, 241-242). 

En av dessa friheter har skett i Inaras karaktär, vilket har diskuterats av bland annat Amy- 

Chinn (2006) som anser att denna framställning av prostitution verkar negativt snarare än 

positivt för kvinnlig emancipation, hon identifierar ett liknande mönster bland seriens övriga 

kvinnor (Amy-Chinn 2006:185-186).Rowley (2007:322-324) menar dock att Fireflys 

behandlande av genus är mer tvetydigt, genom att representera vissa delar av Fireflys 

universum som dominerade av patriarkatiska värderingar, men andra som feministiska, 

presenteras feminism som ett pågående politisk projekt som uppnått olika grader av framgång 

på olika platser. Även de manliga karaktärerna förlitar sig på känslor när de tar etiska och 

moraliska beslut, ochFirefly uppmuntrar oss att se annorlunda på genus och ger oss verktyg 

för att kritisera vårt eget samhälle, men detta annorlunda tankesätt om genus förblir ytligt och 

djupare genusnormer förblir intakta, ogranskade ochneutraliserade. 

 

Beadling (Wilcox& Cochran 2008:61-62)menar vidare att serien inte bara presenterar ‟bra‟ 

och ‟dåliga‟ bilder av kvinnor, utan komplicerade representationer som faller i olika 

kategorier av feminism genom en flerdimensionell presentation.Buckman (Wilcox& Cochran 

2008:41, 48-49) ger exempel på detta och menar att River fungerar som en blandning av dam 

i nöd och farlig häxa. River utmanar inte bara the malegazeutan även representationer av 

patriarkatet och våld i serien. Även seriens män har undersökts och Magill(Wilcox& Cochran 

2008:76-86) menar att Whedon införlivat en rad riktlinjer för dagens manlighet när han 

skapatFireflysvärld. Mal hör till den klassiska western-mannen, men även till tidigare 

versioner av manliga science fiction hjältar,han uppdaterar dock dessa hjältarsetik till en mer 
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nutida standard. Firefly gör om manlighet till ett slags ‟mis-behavior‟ (olydig) mot dagens 

hegemoniska maskulinitet och erbjuder en mer progressiv, rättvisedriven version av 

maskulinitet öppen för både män och kvinnor att göra anspråk på. 

 

Relativt myckethar gjorts när det kommer till framställningen av genus i Firefly och Serenity. 

Mal har undersökts ur en position av våld och den mansbild han skapar som hjälte 

medanRiver har undersökts främst utifrån sin plats i gruppen samt hennes mentala 

tillstånd(Wilcox& Cochran 2008). Vad som däremot inte har gjorts är en jämförelse mellan de 

båda i kontrast till deras utövande av våld, samt det våld de själva utsätts för. Detta har lett 

mig till mitt intresseområde, att undersöka och jämförahur dessa olikkönade huvudkaraktärer 

framställs i kontrast till våld. 

 

4. Teoretisk ram 

Jag har i mitt arbete valt att använda mig av representationsteori, stereotyper, genussystemet 

samt maskulinitet och våld. Representationsteori anser jag kan kopplas väl till River och 

hennes svårigheter att kommunicera i och med sin mentala instabilitet. Stereotyper kommer 

vara gynnsamt när jag ser närmare på de normer som bryts och reproduceras i mina 

karaktärer, något som genussystemet även kan kopplas väl till. Genussystemet ger för övrigt 

en god inblick i hur femininitet och maskulinitet förhåller sig till varandra, vilket jag även 

kommer undersöka utifrån min sista teori om maskulinitet och våld. Att se närmare på 

våldsteorier kopplade till främst maskulinitet erbjuder även insikter i skillnaderna mellan hur 

män och kvinnor i populärkulturen brukar våld och hur könen står i relation till detta. 

 

4.1 Representation 

Hall (1997:1, 3) lägger fokus på representation som en kulturell praktik. Medlemmarna i en 

kultur ger betydelse åt människor, objekt och händelser, saker har i sig ingen fast och 

oföränderlig betydelse, utan definieras utifrån vad de bär för betydelse i en visst sammanhang. 

Som kulturella aktörer ger vi objekt mening genom hur vi representerar dem (tänker och 

känner inför dem).  

 

Betydelse produceras bland annat genom språk, individer med gemensam kultur måste dela en 

uppsättning koncept, bilder och tankemönster för att kunna tolka sin omvärld på samma sätt, 

de måste dela vissa kulturella koder. På liknande sätt måste medlemmar av samma kultur dela 
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vissa lingvistiska koderför att fruktsamt kunna kommunicera med varandra, de måste ‟tala 

samma språk‟, betydelseskapandet är alltså dialogiskt (Hall 1997:4). 

 

Dessa kulturella språk fungerar genom representation, de är representationssystem, de 

fungerar ‟som språk‟ då de använder ett element att stå för eller representera vad vi vill säga, 

för att uttrycka eller kommunicera en tanke, ett koncept, idé eller känsla. Det viktiga är inte 

vad dessa system är, utan vad de gör: de konstruerar betydelse och sänder den vidare, de 

betecknar, de fungerar som symboler, som tecken vilka representerar våra koncept, tankar och 

känslor på ett sätt som andra kan ‟läsa‟, ‟avkoda‟ eller ‟tolka‟ på liknande sätt som vi gör 

(Hall 1997:4-5).  

 

4.2 Stereotyper 

Stereotyper reducerar människor till några få, enkla, grundläggande egenskaper, vilka 

representeras som naturliga och ofrånkomliga. Dyer (1977, ref. i Hall 1997:257) gör en viktigt 

distinktion mellan typer och stereotyper: utan typer skulle det vara svårt, om inte omöjligt, att 

göra världen begriplig. Vi förstår vår värld genom att referera till olika objekt, människor, 

händelser utifrån generella klassificeringssystem, scheman som, beroende av vår kultur, får 

dessa att ‟passa‟. Vi försöker alltid förstå saker i termer av större kategorier, vi ‟känner till‟ 

något om en person utifrån den roll han/hon har (förälder, barn, älskare), vi ger personen 

medlemskap i olika grupper utifrån klass, kön, ålder, och slutligen delar vi in personen efter 

personlighetstyp (glad, seriös, aktiv). Vår bild av personen byggs av informationen vi tar in 

genom att dela in hen i dessa olika led av typifiering. En typ kan alltså ses som vilka enkla, 

livfulla, minnesvärda, påtagliga och vitt igenkända karaktärsdrag som helst, där några få 

egenskaper plockas fram hos vilka förändring kommer vara minimal (Hall 1997:257). En 

stereotyp tar fasta på dessa få karaktärsdrag och reducerar allt hos personen till dessa, 

överdriver och förenklar dem, och fastslår dem utan möjlighet till förändring, någonsin (Hall 

1997:258). Stereotypen utfärdar även en strategi av ‟delning‟ genom att separera det 

acceptabla från det oacceptabla, och sedan exkludera allt som inte passar in. Alltså en praxis 

av inkluderande (förslutande) och exkluderande som symboliskt fixerar gränser och 

exkluderar allt som ‟inte hör till‟. Stereotypen bidrar till att upprätthålla status quo, den sätter 

upp en symbolisk gräns mellan det ‟normala‟ och det ‟onormala‟, ‟Vi‟ och ‟Dom‟, genom att 

binda ihop ‟Vi‟ i en imaginär gemenskap, vilket leder till ett symboliskt exil av ‟Dom‟ (Hall 

1997:258). 
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Stereotypen lyckas ofta fixera betydelse, men till slut börjar den förändras och nya betydelser 

fästs vid gamla. Detta kallas trans-coding, att anpassa gamla betydelser efter nya (ge en 

stereotyp ny innebörd), en slags om-kodning. Ett sätt att göra detta är att omvärdera gamla 

negativa stereotyper som positiva (Hall 1997:270).  

 

Tanken om stereotyper genom framställningen av personer inom populärkulturen kan kopplas 

till vad Sellnow (2014: 55) kallar runda och platta karaktärer. Runda karaktärer kan ses som 

de mer norm-och stereotypbrytande i och med oförutsägbarheten i deras handlingar och 

framställning. På andra sidan finns de platta karaktärerna, som kan tänkas i större utsträckning 

leva upp till etablerade stereotyper och normer genom deras förutsägbarhet. 

 

4.3 Genussystemet  

Hirdmans definition av genus som något mer invecklat än könsroll och socialt kön har i sig 

systematiserande drag, och genom genussystemet kan dessa drag undersökas. Strukturen är 

dynamisk och genussystemet fungerar således som en ordningsstruktur av kön vilken har 

blivit grunden i sociala, ekonomiska och politiska ordningar. Systemets två lagar/logiker 

tillåter oss att tala om denna ordning som något generellt: (1) dikotomins logik, att manligt 

och kvinnligt bör hållas isär och inte blandas, och (2) hierarkin som systemet innefattar, att 

det är det manliga som är normen och därför det normala och allmängiltiga. Dessa två logiker 

legitimerar på ett sätt varandra, genom isärhållandet legitimeras den manliga normen och 

genom en betoning på denna isärhållning i forskning legitimeras därigenom även den 

generella underordningen av kvinnor, isärhållningen blir meningsskapande då vi definierar 

oss själva utifrån den andre (Hirdman 1988:51-52). 

 

När förändring eftersträvas använder sig könen av olika maktstrategier. Problemet är att dessa 

strategier åter bidrar till födseln av nya isärhållanden vilka legitimerar olikhet. Mannen 

besitter här en mer direkt makt att förändra och påverka medan kvinnan endast har en slags 

slavmakt som hon utnyttjar för influera mannen. Trots sin maktlöshet och underordning 

besitter alltså kvinnan makten att påverka och kan inte ses som rakt igenom passiv när 

förändringar på samhällets alla plan sker (Hirdman 1988:55-57). 

 

Detta demonstrerar en av aspekterna av isärhållandets logik, vilka även ger problem i 

forskningen då det finns en tendens att dela upp empirin i manssida och kvinnosida. Empirin 

avspeglar genussystemet vilket gör att försöken att finna lösningar även hamnar i 
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uppdelningens fälla: Mannen som stark, kvinnan som svag; Mannen som kultur, kvinnan som 

natur; mannen som transcendens, kvinnan som immanens etcetera (Hirdman 1988:60-61). 

 

4.4 Maskulinitet och våld 

Connell (2008:114-115) framhåller vikten av att maskulinitetstyper bör definieras utifrån 

genusrelationen mellan män och det faktum att dessa typer är dynamiska och föränderliga. 

Den hegemoniska maskuliniteten kan definieras som den konfiguration av genuspraktik som 

för tillfället fungerar som ett allmänt accepterat svar på legitimeringen av patriarkatet vilken 

ger en garanti för mäns dominanta position och kvinnors underordnande. Bärarna av 

hegemonisk maskulinitet behöver alltså inte vara de mäktigaste, den hegemoniska 

maskuliniteten verkar snarare som ett ideal, vilket personer som verkar representerande 

genom sin stora institutionella makt privat kan befinna sig långt ifrån.  

 

Kvinnlighet innebär enligt socialpsykologisk empiri att vara mer fokuserad på hur andra 

känner, samt att visa hur de själva känner vilket innefattar ett sökande av harmoni i relationer 

och andras gillande. Manlighet innebär i större omfattning känslokyla, även om varma känslor 

existerar under ytan, ett sökande av konflikt och behov att hävda sig och sina 

intressen(Wersäll 1996:7). Kvinnor och män har alltså olika våldsroller och betraktar även 

våld ur olika perspektiv, män ser ofta våld som instrumentellt, något bra och nödvändigt för 

att uppnå vissa mål. Kvinnor tenderar snarare att se våld som känsloutbrott och tecken på hur 

män inte klarar av en situation på bättre sätt (Wersäll 1996:33). 

 

I serietidningar visas maskulinitet som ett superhjälteideal eller som så kallade antihjältar. 

Vissa genrer visar män som på olika sätt är extrema med en vilja och förmåga att göra sådant 

som är näst intill mänskligt omöjligt (Wersäll 1996:27-28). Traditionellt sätt förknippas 

genrer som action och äventyr med känslokyla och därför manlighet, mjuka och varma 

känslor är ofta temporära i mansgenrer. Brutal aggression återfinnes i exempelvis biofilmer, 

serier och TV-filmer, och få program legitimerar brutaliteten genom att visa den berättigad 

som defensiv eller oavsiktlig(Wersäll 1996:32, 36-37). Bio och TV-filmer kan dock 

experimentera med könsroller, kvinnliga karaktärer kan idag bli lika våldsamma som manliga 

även om motiven för våldet ofta skiljer sig. Kvinnligt våld involverar ofta barn, sex eller 

svartsjuka medan manligt oftare involverar objektiva samhällsmotiv (Wersäll 1996:38). 
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När man ser på populärfilmer med manliga huvudroller dominerar manliga hjältar och deras 

kroppar. Den manliga kroppen visas främst upp i tortyr- och slagsmåls scener på ett sätt som 

både drar publikens och övriga karaktärers blickar. Handlar det inte om att kroppen ska 

skjutas, torteras, slåss, brännas och skäras i visas inte denna idealiserade, nakna manliga 

kropp upp. Det som öppnar upp för detta betraktande är inte exhibitionism eller narcissism, 

utan snarare våld. Detta är inget nytt fenomen, den hårda manlige hjälten, men sedan 1980-

talet har kampen börjat utspelas mer på och via hans kropp. Tidigare manliga hjältar har också 

de varit våldsamma, men detta våld har ofta hållits utanför kroppen. Vi ser i denna förändring 

även en utveckling av en ny hypermaskulinitet som via våld och smärta kopplas till hjältens 

kropp, och hans lidande ger dessutom karaktären en form av stolthet (Hirdman 2008:62,63).  

Mannens sinne är överlägsen plågan hans kropp utsätts för, vilket följer tanken om mannen 

uppdelad i förnuft och känsla, ande och kropp, där ofta det kroppsliga historiskt sett har 

kopplats till det feminina. Vad dessa manskroppar visar oss är att mannen i första hand inte är 

kropp, utan sinne. Mannes kropp styr honom inte, hans jag är mycket större, han ger inte upp 

hur illa tilltygad hans kropp än blir. Medan kvinnan i större utsträckning är kroppen, blir 

mannen något annat, realiserat genom kroppen utan att reduceras till den (Hirdman 2008:63-

64). 

 

5. Metod 

5.1 Metodbeskrivning: Narrativ metod 

Narration, det symboliska agerandet (ord och eller handlingar) vilket bär betydelse för den 

som tolkar, är centralt inom det narratologiska perspektivet. Perspektivet identifierar de 

argument vilka presenteras genom berättandet, tillsammans med karaktärer, handling, och 

handlingar (Sellnow 2014:49-50). 

 

I och med narrationen hamnar berättelsen i fokus, Gripsrud (2011:242) föreslår att ”En 

berättelse är en framställning av ett mänskligt (eller människoliknande) subjekt som har ett 

projekt (vilja, önskan, begär) och som genomlever en kausal kedja av sammanhängande 

händelser.”. En berättelse innehåller alltså kausala samband, händelser förhåller sig till 

varandra genom orsak och verkan. Berättelsen startar i ett stadie av stadighet för att sedan 

möta en situation där denna stadighet blir störd, berättelsen löser problemet och avslutas 

slutligen i en situation av en annan typ av stadighet än utgångspunkten erbjöd (Gripsrud 

2011:243). I en TV-serie kan detta tänkas gälla genomgående mellan avsnitten, men även 

inom ensamstående avsnitt.  
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I berättelsen är det viktigt att subjektet har ett projekt, en önskan 

eller längtan efter något, objektet. Projektet möts dock av en 

konflikt vilket försvårar dess utförande, i denna konflikt har 

subjektet ofta motståndare och medhjälpare. Objektet överförs 

slutligen från någon/något till någon/några andra, vilket sker 

genomkommunikation. Detta kan demonstreras 

genom aktantmodellen, vilken kan bidra med att ge översikt över vad som händer i en 

berättelse, dess egentliga handling. Genom detta kan man även få fram berättelsens tema, dess 

latenta nivå, delen av historien som inte direkt uttrycks, till skillnad från den manifesta, 

synliga nivån där motivet är tydligt(Gripsrud 2011:255-256). 

 

5.2 Tillvägagångssätt 

Jag kommer i min användning av det narrativa perspektivet undersöka hur karaktärerna River 

Tam och Malcolm ‟Mal‟ Reynolds framställs i relation till våldstematiken. Detta sker genom 

ett urval scener vilka tar upp när de utsätts för våld och när de brukar våld, avslutningsvis 

diskuterar jag motiven för deras våldshandlingar. 

 

 Handlings- och karaktärsbeskrivning 

- Kort bakgrund till Firefly och Serenity för att ge en överblick av handlingen. 

- Kort karaktärsbeskrivning, bakgrundshistoria och platsen i aktantmodellen. 

 

 Valda scener och avsnitt 

- Kort scenbeskrivning. 

 

 Analys av narrativet/berättelsen. 

- Händelserna tolkas. 

- Jag ser närmare på hur de reagerar på våldet: skriker de? Blöder de? Ger kroppen eller 

sinnet vika?  

 

 Jämförelse mellan mina två karaktärer 

- I denna del undersöker jag hur karaktärerna framställs i jämförelse med varandra i 

deras relation till våld utifrån likheter och skillnader. 

- Sist kommer jag även diskutera motiven för våldet karaktärerna utövar. 

Aktantmodellen 
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6. Analys/Resultatredovisning 

6.1 Handlingsbeskrivning 

Både Firefly och Serenity utspelar sig 500 år in i framtiden, jorden är obeboelig och vi har 

funnit ett annat solsystem där vi gjort planeter och månar till nya hem. Med hjälp av 

teknologiska framsteg kan vi i rymdskepp färdas mellan dessa världar utan problem. På ett av 

dessa rymdskepp finner vi kaptenen Malcolm ‟Mal‟ Reynolds och hans besättning: hans 

högra hand Zoe, piloten Wash, mekanikern Kaylee och den vapentokige Jayne. Mals skepp,av 

sorten Firefly, ett slags transportskepp populärt bland smugglare, har han döpt till Serenity 

efter det ödesdigra slaget vid SerenityValley där han och Zoe deltog under kriget på The 

Independents sida. Som motståndare i kriget stod Alliansen som försökte ena hela universums 

befolkningar under ett styre. The Independents förespråkade självständighet och frihet på ett 

sätt som skulle försvinna under Alliansens näst intill totalitära styre. Efter förlusten i kriget 

bestämde sig Mal att med Zoe sätta samman en besättning som önskar leva i frihet, på 

universums kant, bortom Alliansens grepp. Tillsammans försöker de överleva så gott det går 

och tar därför de jobb som erbjuds dem, lagliga eller inte.  

 

För att få in extra pengar tar de på planeten Presephone ombord betalande passagerare, 

däribland en ung läkare vid namn Simon. Det visar sig snart att Simon har smugglat ombord 

sin lillasyster, River, som han räddat från Alliansen vilka begått tortyrliknande experiment på 

henne och försökt förvandla henne till en slags lönnmördare genom hjärntvättning. 

Besättningen beslutar sig föratt låta Simon och River stanna ombord, trots att detta innebär att 

de måste vara extra vaksamma för Alliansen som gör vad som helst för att få tillbaka River.  

 

Under seriens gång får man sakta veta allt mer om vad River är kapabel till och vad Alliansen 

faktiskt gjort henne, men det är först i Serenity vi får riktiga svar. River plågas här av syner, 

och hennes mentala instabilitet blir värre för varje dag som går. Hon drömmer om en planet 

kallad Miranda, vilken bär en hemlighet Alliansen vill hindra henne från att avslöja. Därför 

skickar de The Operative efter henne, en man som blint tror på att han skapar en bättre värld, 

utan synd, genom att hindra River till varje pris. 

 

Rivers syner blir allt värre och en kväll känner att hon måste finna Miranda. Borttagen från 

kartor är allt besättningen känner till om Miranda gamla rykten, men de beslutar sig att ändå 

bege sig dit. På Miranda finner de hela städer fulla med döda kroppar, de finner även ett 
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meddelande i form av ett hologram. En kvinna förklarar i hologrammet att Miranda inte 

drabbats av krig, sjukdom eller liknande. Alliansen hade pumpat ut en drog i atmosfären 

kallad PAX, designad för att lugna befolkningen och motverka aggression. Drogen visade sig 

fungera för väl, folk slutade arbeta, äta och till slut andas, de bara gav upp. För en bråkdel av 

befolkningen hade PAX motsatt effekt, aggressivitet bortom galenskap. De våldtog, torterade 

och dödade de få som fortfarande levde. Dessa galningar är så kalladeReavers, mer monster 

än män och fruktadei universum sedan åratal (finns även med i serien). Alliansen skapade 

Reavers, detta är hemligheten de försökt dölja för övriga universum. Besättningen bestämmer 

sig för att sprida budskapet och efter att ha slagits mot både The Operative, Alliansens styrkor 

och blodtörstiga Reavers lyckas de till slut få ut meddelandet till alla i universum. 

 

6.2 Karaktärsbeskrivningar 

6.2.1 Femininitet: River Tam 

”I am very smart. […] „Gifted‟ is the term. So when I tell you my little sister makes me look 

like an idiot child, I want you to understand my full meaning. River was more than gifted. 

[…] Everything she did […] there was nothing that didn‟t come as naturally to her as 

breathing does to us.[…] There was a school. A government- sponsored academy […] She 

wanted to learn. She was fourteen. I… I got a few letters at first, and then I didn‟t hear for 

months. Finally I got a letter that made no sense[…]It was code. It just said… „They‟re 

hurting us. Get me out.‟” 

Simon Tam, Serenity (1.1) 

 

På detta sätt förklarar Rivers bror Simon henne och hennes situation efter att besättningen 

hittat henne ombord iFireflys första avsnitt. När de finner henne befinner hon sig i ett nedsövt 

tillstånd vilket Simon ämnat hålla henne i tills de båda var i säkerhet. Efter att ha hört vad som 

hänt henne beslutar Mal att de båda får stanna ombord, trots att deras närvaro innebär fara för 

alla på grund av att de är på flykt från Alliansen som vill ha tillbaka River till varje pris.  

 

Under seriens gång lär vi oss allt mer om vad som hänt River, hur Alliansen tränat henne för 

att bli en slags lönnmördare, hur de experimenterat med hennes hjärna och skurit i den, till 

och med ändrat dess struktur, vilket gjort henne oförmögen att kontrollera bland annat 

känsloutbrott. Hon är ytterst instabil, och Simon försöker hålla henne i schack med hjälp av 

lugnande mediciner. Det framkommer snart att River inte bara är smart, utan också en reader, 

en slags synsk. Världen genom Rivers ögon ser annorlunda ut än vad den gör för andra, och 

hennes mentala instabilitet gör det svårt för henne att kommunicera detta på ett begripligt sätt 

vilket till och med gör henne farlig ibland. 
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” - Little River just gets more colourful by the moment. Wonder what she‟ll do next. 

  - Either blow us all up or rub soup in our hair, it‟s a toss-up. 

  - I hope she does the soup thing. It‟s always a hoot and we don‟t all die from it.” 

Wash och Zoe, „Objects in Space‟ (1.14) 

 

Rivers karaktär utvecklas långsamt i serien, men i Serenity utvecklas hon snabbt och mycket. 

River tar i Serenity över narrativet och blir därför berättelsens subjekt, hennes drivkraft 

(projekt) blir här att finna sanningen som Alliansen försökt dölja genom att följa sina syner till 

planeten Miranda. Genom detta vinner River en chans att återta kontrollen över sitt sinne 

(objekt). Till sin hjälp har hon besättningen på Serenity (medhjälpare) och som motståndare 

finner vi främst Alliansen och The Operative som Alliansen sänt för att fånga henne (Gripsrud 

2011:255-256). 

 

6.2.2 Maskulinitet: Malcolm ‟Mal‟ Reynolds 

Mal växte upp på en ranch på en av de yttre planeterna i universum,uppfostrad av en 

singelmor. När kriget bröt ut gick han med som frivillig på ‟The Independents‟ (browncoats) 

sida. Han steg snabbt i graderna och var vid det ödesdigra slaget om SerenityValley sergeant. 

Det var i detta slag som det sades att kriget avgjordes till Alliansens fördel och det är även 

med denna händelse som pilotavsnittet ‟Serenity‟ (1.1) inleder serien. Efter kriget köpte han 

ett transportskepp av klassen Firefly vilket han döpte till Serenity. Tillsammans med Zoe som 

sin högra hand, och som även stred vid hans sida i kriget, har han satt samman en besättning 

som delar hans vilja att leva utanför Alliansens grepp, även om detta medför ett tvång till att 

ta både lagliga som olagliga jobb för att överleva och fortsätta flyga. Till denna besättning hör 

främst mekanikern Kaylee, piloten Wash som är gift med Zoe och Jayne som verkar som 

musklerna vid många av gruppens olagliga arbeten. Tillkommit har även Inara som har starka 

känslor för Mal och som han själv är kär i, och Book en före detta präst, och självfallet deras 

läkare Simon och dennes lillasyster River.  

 

Mal är väldigt mån om sitt skepp och människorna han delar det med. Han ser Serenity som 

sitt hem, och sin besättning som sin familj och han skulle göra vad som helst för att beskydda 

dem. Trots sin kärlek för sin valda familj bär Mal på mycketilska. Han är arg över att ha 

förlorat kriget, över all orättvisa som sker under Alliansens styre, över det hårda liv han måste 

leva för att undkomma dem, och priset han och andra behövt betala för sin längtan efter frihet.  
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Denna ilska kopplad med en stark känsla för rätt och fel gör honom till en bra förebild. Hans 

förmåga att ge humoristiska inblickar i de mest ödesdigra situationer upplyser även de 

mörkaste stunder. Han är en bra ledare och åtnjuter samma lojalitet från sin besättning som 

han ger dem. De är en förlängning av honom, vilket han även uttrycker när Jayne försöker 

överlämna Simon och River till Alliansen för pengar i ‟Ariel‟ (1.9). Jayne förstår först inte 

varför Mal tar det så personligt, men denne förklarar ilsket “[…]You turn on ANY of my 

crew, you turn on me! Since that‟s such a concept you can‟t seem to wrap your head around 

then you got no place here. You did it to me, Jayne. And that‟s a fact[…] Next time you 

decide to stab me in the back, have the guts to do it to my face.”. 

 

Mal är speciellt iFirefly drivande för handlingen (subjekt), genom sitt ledarskap beslutar han 

vilka jobb de tar och vilka platser de beger sig till. Driven av sin önskan för frihet och 

överlevnad utan alliansens kontroll (motståndare) stannar han på Serenity och åker från plats 

till plats sökandes efter jobb. Men detta är inte det enda som driver honom, Mal känner otrolig 

lojalitet till sin besättning vilka delar hans önskan efter frihet (objekt, projekt, medhjälpare) 

(Gripsrud 2011:255-256).  

 

6.3 Karaktärerna utsätts för våld 

6.3.1 Scenbeskrivning: River utsätts för våld av Alliansen i Serernity 

Serenity inleds med en ung River sittandes i ett klassrum utomhus. Läraren berättar om kriget 

och hur Alliansens vinst gjort livet bättre för alla, men River ifrågasätter. River säger att folk 

inte gillar hur mycket Alliansen lägger sig i deras liv. Hennes lärare kommer fram till henne, 

och säger ”River, we‟re not tellingpeoplewhat to think, we‟re just trying to show themhow”, 

läraren tar upp Rivers penna och sticker den rakt i pannan på henne. Scenen hoppar snabbt till 

en labb-liknande plats, vi förstår att River bara drömt hela skolscenen. Hon är fastspänd i en 

stol och en läkare sticker en nål genom hennes panna, in i hennes hjärna. Hon skriker av 

smärta och rädsla, men vaknar inte. Läkarna diskuterar hennes drömtillstånd, och att det är då 

de gillar att experimentera på henne. De håller henne fast i drömmen genom droger så att de 

kan göra vad de vill utan att hon vaknar. 

 

6.3.2 Scenbeskrivning: Mal utsätts för våld av Niska i ‟WarStories‟ (1.14) 

Efter att en försäljning av smuggelgods gått fel har Mal och Wash tillfångatagits av Niska, en 

före detta arbetsgivare som känner sig lurad av Mal. Vanligtvis skulle Zoe ha följt med Mal 



 

18 
 

på ett uppdrag som detta, men avundsjuk på den relation hans fru har till Mal (nära vänner 

efter kriget och fullt med berättelser) insisterar Wash på att ta Zoes plats. 

 

Niska har spänt fast dem båda på en slags metallställning, och vi ser dem blodiga och slagna 

med skjortorna öppna. På deras bröstkorgar har Niska fäst metallklämmor vilka med jämna 

intervaller sänder ström genom deras kroppar. Mal och Wash diskuterar 

det problem Wash har med Mal och Zoes nära relation, det liknar ett 

slags lättsamt bråk vilket endast avbryts av deras skrik när Niska utsätter 

dem för elektrisk ström. Utmattad och i smärta fortsätter Mal 

konversationen med Wash, och när denne börjar förlora medvetandet och ge upp tvingar Mal 

honom att hålla sig vaken genom att skrikande provocera honom med kommentarer om hur 

han borde ta Zoe till sängs. 

 

6.3.3 Analys och Jämförelse 

River 

Trots att våldet River utsätts för är fysiskt genom att nålen förs in i hennes huvud anser jag att 

den största effekten och målet med läkarnas handlingar är mer kopplade till psykiskt våld. 

Genom att hålla henne i ett drömstadie med hjälp av droger vill de komma åt hennes 

undermedvetna, mäta saker i hennes hjärnaktivitet kopplade till hennes psykiska egenskaper 

snarare än hennes fysiska hjärna.  

 

Vad som dessutom gör scenen mer våldsam och skämmande är dess kontraster. Den frihet av 

undervisning utomhus, där barn och lärare konverserar med varandra står i skarp kontrast till 

den kyla undersökningsrummet har. Belysningen är dov och går i blåa toner, dessutom saknar 

River fysisk frihet. Hon är fastspänd i en stol till den grad att hon nästan helt saknar möjlighet 

att röra sig, dessutom är hon genom drogerna och det faktum att hon inte kan komma ur 

drömmen även fångad i sin egen kropp, oförmögen att kontrollera händelseförloppet. 

 

Det våld River utsätt för fysiskt upplever hon psykiskt, hennes sinne är den del som upplever 

våldet. Denna scen, kopplad till den information Simon kommer över när han i ‟Ariel‟ (1.9) 

skannar hennes hjärna och finner att läkarna skurit i den utan annan anledning än att 

experimentera, förstärker bara det faktum att våldet River upplevt varit riktat mot hennes 

psyke. Genom experiment på hennes hjärna har Alliansen fått henne att uppleva psykisk 

Mal och Wash torteras 
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smärta snarare än fysisk. Rivers kropp ser oskadad ut, men hennes sår förblir djupa då det är 

genom hennes sinne Alliansen och dess läkare utövat tortyr på henne. Detta framställs visuellt 

i scenen då de för in den långa nålen i hennes hjärna och inte verkar orsaka henne kroppslig 

smärta annat än i drömmen. Man ser dock hur River oroligt rör sig i stolen, fortfarande 

nedsövd, medan läkarna avläser hennes hjärnaktivitet på en skärm. Hon ser ut som att hon 

befinner sig i en förfärlig mardröm från vilken hon inte kan vakna. 

 

Alliansens mål har alltså inte varit fysiskt, de har ingen önskan att döda henne eller förstöra 

hennes kropp, vilken de snarare tränat och stärkt i hopp om att göra henne till deras personliga 

lönnmördare. De har istället försökt hjärntvätta henne så att de kan forma henne till den 

person de vill att hon ska vara, en lönnmördare med synska förmågor som utför det de önskar 

utan att ifrågasätta. De vill att hon ska förbli kroppsligt oskadad, men försöker istället ta död 

på hennes sinne, hennes personlighet, för att skapa den person de önskar. 

 

Genom att hålla henne omedveten och fastspänd hålls tortyren på den psykiska nivån, hon 

förblir hjälplös, oförmögen att stoppa det hon utsätts för. Medan hennes kroppklarar sig utan 

större skador blir det hennes psyke det som tar smällen. Hennes kropp blir det enda som 

kommer helskinnat ur tortyren, den enda aspekten av sig själv vilken hon senare i berättelsen 

förblir i kontroll över. Hennes kroppsliga styrka blir hennes psykiska räddning då denna bli 

instrument för läkande och överlevnad. Detta syns senare i Serenity, då River kroppsligen 

måste befinna sig på planeten Miranda för att hennes psyke ska få möjlighet att läka. När 

gruppen finner hologrammet som avslöjar Alliansens hemlighet har alla starka psykiska 

reaktioner av avsky, rädsla och sorg. River är den enda som reagerar fysiskt, hon slänger sig 

på golvet och spyr.Därefter förklarar hon att hon mår bra nu. Det blir som att hon var tvungen 

att spy ut den mentala skadan hon utsatts för, för att hennes sinne skulle kunna läka, och efter 

detta blir hon mer psykiskt stabil. Hennes kropp tar över där hennes psyke är för skadat, 

genom fysiska handlingar kan hon läka sitt psyke. 

 

Mal 

Scenen från ‟WarStories‟ (1.10) visar tydligt hur Mal (och Wash) utsätts för våld och på 

vilket sätt detta sker. Det är i serien ovanligt att se Mal ta så här mycket stryk, vid alla andra 

tillfällen har han haft möjlighet att försvara sig, och även när han varit i underläge har han 

haft möjlighet att såra sinamotståndare.I denna situation saknar dock Mal förmåga att vare sig 

fly eller försvara sig, men hans fysiska fängelse blir inte hans mentala. Genom att hålla igång 
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konversationen med Wash distanserar han sig mentalt från smärtan och han använder sin 

förmåga att i tanken fly för att överleva. Han uppfyller genom detta tanken i populärkulturen 

om den manlige hjälten som är sinne över kropp, och han tvingar, genom att inkludera Wash i 

detta bortlänkande, Wash att göra detsamma. Mals smärta verkar olidlig, han har vid tillfällen 

svårt att tala och andas och efter varje elchock ser man tydligt hur han måste samla sig innan 

han kan komma till tals igen, och man förundras som tittare över hans förmåga att ens hålla 

sig vid medvetande. Genom hans öppna skjorta syns svetten och musklerna som håller på att 

ge vika som enda tecken på hans nöd. Hans sinne vinner kampen medan hans kropp sakta blir 

oförmögen att ta mer smärta (Hirdman 2008).  

 

Mals lojalitet för sin vän visas även i denna scen. Han verkar mer motiverad av att hålla sig 

stark för att tvinga Wash att hålla modet uppe än vad han gör att hålla sig själv igång. När 

Wash börjar förlora medvetandet skriker Mal åt honom för att hålla honom vaken, och säger 

det mest provocerande han kan komma att tänka på, att ta Wash‟s fru till sängs, för att ge 

Wash den styrka han behöver för att överleva. Mal är medveten om att Wash aldrig skulle 

överleva, vare sig psykiskt eller fysiskt på samma sätt som han. Vad som är ovanligt för en 

tortyrscen av denna kaliber kommer dock i vad som följer, när Wash blivit räddad får man 

kortare inblickar i Mals vidare tortyr. Han dör faktiskt när Niska introducerar honom för ett 

nytt tortyrredskap vilket liknar monstret i filmen Alien. Mal återupplivas dock, och tortyren 

fortsätter. Han är genomgående skämtsam och provocerande, när Niska exempelvis visar 

honom det nya tortyrredskapet, förolämpar Mal Niska istället för att låta sig skrämmas: ”And 

theysaypeopledon‟t look like their pets”. Hans kapacitet att mentalt övervinna det hans kropp 

utsätts för blir därför även hans räddning, likt ett underverk som bara kan liknas vid ren 

mental viljestyrka finner Mal kraften att slå ner Niska och hans tortyrkompanjon när hans 

vänner kommer in för att rädda honom. Detta blir ett bra exempel på hur, när manliga hjältar 

blir plågade,plågan endast är kroppslig, hans sinne står som vinnare och tvingar den sargade 

och söndrande kroppen att slåss vidare. Mal blir en slags representant för en 

hypermaskulinitet, han återuppstår till och med bokstavligen från de döda (Hirdman 2008). 

 

Jämförelse 

Likheterna mellan dessa scener är mindre framstående än dess skillnader. Båda visar hur 

huvudkaraktärerna befinner sig i fångenskap och utsätts för våld från vilket de är oförmögna 

att försvara sig då båda är fastspända. Även ställningarna de är fastspända på liknar varandra. 

Vad jag finner mer intressant däremot är skillnaderna i våldet de utsätts för. Rivers tortyr sker 
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främst på ett psykiskt plan, genom droger hålls hon fast i en drömvärld och målet för tortyren 

är främst att se hur den påverkar henne mentalt. Alliansen verkar inte vilja skada henne 

fysiskt, utan snarare psykiskt. För Mal är det motsatsen som gäller, Niska vill fysiskt tortera 

honom tills han ger vika.  

 

Intressant är även hur detta framställs visuellt i scenerna. I Mals scen läggs ett medvetet fokus 

på hans kropp, skjortan är öppen och han filmas ofta i närbild, ibland zoomar kameran 

dessutom in på de skador han fått på bröstkorgen och i ansiktet. Man sersmärtan och de 

skador hans kropp utsätts för. I Rivers scen ligger fokus istället på hennes mentala smärta, 

hennes kroppsliga närvaro i laboratorierummet blir sekundär i framställningen, fokus läggs 

istället på det hon upplever i drömmen. Detta sker genom att först visa drömmen och sedan 

höra läkarnas diskussion och se hur de tittar påskärmar som avläser hennes dröm. Kameran 

zoomar aldrig in på hennes kropp, hon ses främsti bild med hela rummet och läkarna. Som 

tittare uppmuntras man alltså att fokusera på just hennes mentala upplevelser av smärtan 

snarare än vad hennes kropp får utstå. 

 

När det kommer till hjältar inom populärkulturen ses mannen ofta som sinne över kropp och 

hans kropp utsätts för otrolig smärta vilken han överlever genom mental blockering. Medan 

män ses som detta sinne över kropp, ses kvinnor snarare som kropp över sinne, något som 

förklarar det faktum att Rivers form av tortyr snarare är psykisk än fysisk. När River i andra 

scener av filmen utövar våld är hon överlägsen alla sina motståndare. När våldet däremot är 

psykiskt är hon hjälplös, och hennes kroppsliga styrkablir hennes räddning. River får 

dessutom slutligen en möjlighet att fly undan tortyren genom att Simon räddar henne. Hennes 

kropp kommer undan medan hennes psyke förblir skadat. Kroppen bidrar för henne även till 

psykets läkande, hon reagerar på Miranda fysiskt efter vilket hennes psyke verkar läka. För 

Mal handlar det om att i tanken fly undan tortyren, han distanserar sig mentalt från den 

fysiska plågan genom konversationen med Wash. Genom sin mentala styrka övervinner han 

sin fysiska smärta på samma sätt som River genom sin fysiska styrka övervinner den psykiska 

smärtan. Medan Mal blir representativ för sinne över kropp, blir River representativ för kropp 

över sinne (Hirdman 2008). 
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6.4 Karaktärerna utövar våld 

6.4.1 Scenbeskrivning: River utövar våld mot Reavers i Serenity 

Efter att blivit jagade av både Reavers och Alliansen lyckas besättningen ta sig till platsen 

från vilken de kan sprida meddelandet de funnit påMiranda. Mal har ensam gått vidare för att 

komma åt platsen där meddelandet kan sändas, medan resten av besättningen försöker hålla 

tillbakaReavers. De har tvingats in i en tunnel, Simon och Kaylee är allvarligt skadade och 

Simons läkarväska är utanför tunnelns dörr vilken endast kan stängas från utsidan. Simon 

kallar till sig River för att ta farväl, men River säger till honom: ”[…] You‟vealways taken 

careofme”, hon reser sig och ser mot tunnelns ingång, målmedveten, ”My turn”. Hon springer 

ut från tunneln och finner Simons läkarväska. Hon lyckas slänga in den till de andra innan hon 

stänger tunnelns öppning. Det sista vi ser är hur hon skrikandes greppas bakifrån av Reavers. 

 

Senare ser vi vad som sker på andra sidan dörren. River slår Reavers med precision, de har 

inte en chans trots överlägset antal och det faktum att hon bara är 

en flicka. Honavvärjer deras attacker med hjälp av ett svärd i ena 

handen och en yxa i andra, vapen hon tagit frånReavers. När 

besättningen slutligen öppnar dörren med förväntningen att finna 

River död ser de henne istället stående täckt av blod med alla 

Reavers döda vid sina fötter. 

 

6.4.2 Scenbeskrivning: Mal utövar våld mot The Operative i Serenity 

Framme i rummet från vilket han kan sända meddelandet om Alliansens hemlighet möter Mal 

The Operative. The Operative skjuter Mal i ryggen, och denne uttrycker förvånat och lite roat 

”Youshotme in the back?! I haven‟tmadeyouangry, have I?”. Han berättar att han känner till 

”thetruththatburnedup River Tams brain”, vilken han ämnar sända över universum, för folk 

måste veta sanningen. The Operative frågar om han är villig att dö för detta, Mal svarar att det 

är han. Han drar sin pistol och skjuter mot The Operative som duckar, och lägger till att hans 

första plan inte är att dö. Han svingar sig upp till en bjälke och börjar klättra, men The 

Operative hoppar efter honom och båda faller. De lyckas nå en plattform där de börjar slåss 

och det ser ut som att The Operative har övertaget. Han frågar Mal om han vet vilken hans 

synd är och Mal svarar att han gillar alla sju. Mal lyckas få övertaget och lägger till att just nu 

är hans favoritsynd ilska. När The Operative slår till Mal i midjan (ett trick som gör 

mottagaren oförmögen att röra sig) stelnar Mal till och The Operative förklarar att det inte 

River med Reavers vid sina fötter 
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finns någon skam i denna död, att Mal utkämpar ett krig han redan förlorat. Men det visar sig 

att Mal kan röra sig när han slår The Operative i strupen och förklarar att han är känd för att 

bekämpa förlorade krig. Mal spänner fast The Operative i en trappa och berättar: ”I‟m not 

gonnakillyou. Hell, I‟m gonna grant you your greatest wish. Imgonna show you a world 

without sin”.Han startar hologrammet och börjar sända. Haltande, blödande och svettig går 

han därifrån.  

 

6.4.3 Analys och Jämförelse 

River 

Denna scen är första gången River medvetet utövar dödligt våld, hon har annars alltid utfört 

det omedvetet under påverkan av syner eller subliminala meddelanden från Alliansen. Detta 

gör scenen unik, det är första gången detta är helt hennes val, och hon gör det för att rädda 

sina vänner.  

 

River är en utmärkt slagskämpe. Något som är av intresse är inte bara hennes otroliga 

stridsförmåga, vilken överträffar alla övriga karaktärer i både Serenity och Firefly, utan även 

sättet hon utövar detta våld på. Hennes rörelser är precisa och graciösa, mer som dans än 

kamp. Av intresse blir även sättet hon utövar våldet på, hennes kropp verkar ta över och det 

ser ut som om allt hon gör är mer muskelminne än reaktion. Hennes val av vapen är även 

framträdande, yxan och svärdet blir som en del av hennes egen kropp, det ser under scenen ut 

som att de är en del av hennes armar. Hennes rörelser är lätta och mjuka, men dödliga och 

precisa, det blir lätt att glömma att vad man ser på är en våldsscen och man kan komma bort i 

skönheten av hennes rörelser som ser mer danslika än mordiska ut. Allt detta förstärks visuellt 

av att scenen filmas i slowmotion. Även hennes kläder är vackra, för första gången har hon på 

sig en klänning som faktiskt ser ut att vara hennes egen, den är varken sliten eller för stor. 

Klänningen är feminin och bärs med ett par stridskängor vilka ser mer maskulina ut. Jag anser 

att kläderna inte är ändrade för att sexualisera henne, utan snarare för att visa dualiteten i 

hennes karaktär. Klänningen visar henne som en ung kvinna, en oskyldig tonåring, medan 

kängorna visar hennes stridsbelägna sida. Hon är lika mycket tonåring som farlig slagskämpe 

och dödsmaskin. Hennes representation som icke sexualiserad kvinna diskuterar jag vidare i 

mina slutsatser.Hennes kropp blir för övrigt inte skadad, trots att hennes motståndare försöker 

klösa, skära och bita henne förblir hon fysiskt nästan helt oskadad, och visar åter på hur det 

våld River utsätts för inte är fysiskt.  
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Mal 

Mals slag mot The Operative är intressant, inte bara av det faktum att Mal inte alltid har 

övertaget, utan även av det faktum att han väljer att låta honom leva efter att han slagit 

honom. Vad som också bidragit till mitt val av denna scen är att slaget utspelar sig samtidigt 

som Rivers mot The Reavers.  

 

Slaget inleds med att Mal blir skjuten i ryggen, något som visar hur annorlunda han är från 

The Operative. Att skjuta någon i ryggen är något Mal aldrig skulle göra, vilket Mal i 

‟Serenity‟ (1.1) även klargjort”If I everkillyou, you‟ll be awake, you‟ll be facingme, and 

you‟ll be armed”. Redan här ser vi kontrasten mellan hjälte och bov, medan Mal är villig att 

göra nästan vad som helst för att vinna ett slag styrs han ändå av en moralisk kod som The 

Operative inte verkar dela. Man skjuter inte någon i ryggen. Mal slåss självklart inte helt rent, 

något som han demonstrerar när han använder sin list för att få övertaget genom att lura The 

Operative att han inte kan röra sig trots att han kan det. 

 

Intressant är även hur Mal inte tar sin chans att döda The Operative, istället spänner han fast 

honom för att se hologrammet med Alliansens hemlighet. Man kan fråga sig varför Mal inte 

tar denna möjlighet, men när man ser på hans motiv förstår man att slaget är av sekundär 

betydelse för Mal, hans egentliga mål är att sprida sanningen och att vara en röst för alla de 

som lidit under Alliansen. Han tvingar här istället The Operative att se Alliansens hemlighet, 

och hur hans dröm om en värld utan våld och synd verkligen skulle sluta. 

 

Här får man även en inblick i hur Mal ser världen, den är inte svart/vit, mänskligheten lever i 

ett töcken av gråzoner. Alliansen är inte god, men inte heller rakt igenom ond, och det finns 

de som faktiskt representerar dess goda sidor, som exempelvis Inara som uttryckt hur hon 

stödde Alliansen under kriget. Om Mal hade varit så trångsynt att han inte skulle vara villig 

att se dessa gråtoner skulle han inte ha släppt ombord Inara på sitt skepp och blivit vän med 

henne. Mal är villig att ge alla en chans, och finner han det inte absolut nödvändigt dödar han 

heller inte någon. 

 

Jämförelse 

Återigen anser jag skillnaderna i scenerna av största intresse, främst hur karaktärernas 

utövande av våld framställs. River framställs som otroligt graciös, hennes våldsscen kan till 

och med kallas vacker. Mals däremot kommer inte i närheten av detta, vilket beror på deras 
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vitt skilda tekniker. Medan River är graciös och ser lätt ut verkar Mal mer klumpig och 

oprecis. I detta menar jag inte klumpig som att han snubblar, men att hans rörelser framställs 

som mer grova och tunga, något som syns tydligt i sättet han rör sig på. 

 

River är helt fokuserad på just slaget och det verkar som om hon låter sin kropp och 

muskelminne ta över. Mal däremot måste förlita sig mer på list, något som här demonstreras 

då han lurar The Operative att han inte kan röra sig efter att denne slagit till nervklustret i 

midjan. Han är dessutom skämtsam, en teknik han använder för att provocera fram misstag 

hos sina motståndare. Medan River förlitar sig helt på sin kropp räcker inte detta för Mal, och 

han måste förlita sig lika mycket, om inte mer, på sitt intellekt för att ta sig ur underlägen. 

Återigen ser man hur sinnet hos den manlige hjälten är minst lika viktigt, om inte viktigare, än 

hans kroppsliga kapacitet. Som slagskämpe är Mal underlägsen The Operative, men genom 

påhittighet och list lyckas han ändå vinna.  

 

Intressant är även deras val av vapen. River har tidigare demonstrerat att hon kan hantera 

skjutvapen med skrämmande pricksäkerhet, något som visats bland annat i ‟WarStories‟ 

(1.10). Här plockar hon upp en pistol och efter att snabbt avläst situationen skjuter hon tre 

motståndare med lika många skott. Vi vet även att Reavers har skjutvapen, något som visats 

tidigare i filmen, men även under serien. Därför motiveras hennes val av yxa och svärd inte av 

att detta är allt som finns tillgängligt, hon föredrar helt enkelt dessa. Det märks i scenen hur 

otroligt duktig hon är på att hantera även dessa vapen, då de blir näst intill en förlängning av 

hennes egna armar. Mal har vi endast en gång tidigare sett med svärd, i avsnittet ‟Shindig‟ 

(1.4). Det blir här tydligt att han saknar vana med vapnet och det är dessutom nästan omöjligt 

att lära honom hur han ska använda det rätt. Mal föredrar istället, i både serie och film, 

skjutvapen, och han syns ofta med en revolver eller pistol när det är dags för konflikt. Han är 

dessutom skicklig med skjutvapen, något som syns i ‟Serenity‟ (1.1), där han går ombord på 

skeppet och ser en alliansagent som fått tag i River och under pistolhot håller henne som 

mänsklig sköld.Mal lyfter, utan att stanna, sin revolver och skjuter agenten rakt i huvudet. 

 

6.5 Karaktärernas motiv för utövandet av våld 

6.5.1 Analys och Jämförelse 

När det kommer till motivet och drivkraften bakom det våld Mal och River i dessa scener, och 

andra, utövar finner jag slående likheter. Båda drivs främst av moral och lojalitet. För River 

tar lojalitetsaspekten över då hon väljer att utöva slaget mot Reavers för att rädda och skydda 
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sina vänner. Hon offrar sig för dem, hon kan omöjligen veta att hon kan ta sig an alla Reavers 

ensam och överleva. Hon är villig att göra denna uppoffringen, hennes bror och vänner har 

genom serien och filmen genomgående skyddat henne genom att hålla henne gömd från 

Alliansen och dessutom följt henne och hennes syner till Miranda. Hon har på ett sätt försatt 

dem i denna situation där de är villiga att offra sina liv för henne och hon ser detta som en 

möjlighet att återgälda allt de gjort för hennes skull. Hon inser även att om The Reavers tar 

sig igenom tunneln kommer de attstoppa Mal från att sända meddelandet över universum, och 

hennes sekundära motiv blir därför moraliskt.På samma sätt som Mal och de övriga, inser hon 

att hon genom sin uppoffring kan rädda andra från att genomgå det hon och de på Miranda 

genomgått. 

 

River har aldrig utan anledning utövat medvetet våld, i Firefly skär hon vid ett tillfälle 

oprovocerat Jayne (‟Ariel‟ 1.9), men det framkommer senare i avsnittet att detta var på grund 

av att hon fått en syn om att Jayne skulle överlämna henne och hennes bror till Alliansen. 

Våldet var alltså utlöst av den lojalitet hon känner gentemot sin bror. Även i ‟WarStories‟ 

(1.10) utövar hon våld, genom vilket hon räddar Kaylees liv, såväl sitt och de andras. Rivers 

motiv blir alltså lojalitet och moral, och hon utövar våld först när andra är inkapabla till att 

rädda sig själva. Hon använder alltså våld som en sista utväg för att rädda andra, oavsett vad 

konsekvenserna för hennes egen skull blir. 

 

För Mal är drivkraften främst moralisk, han känner att det är hans skyldighet att tala för alla 

som har sårats eller kommer att såras på grund av Alliansens hybris. Han säger till och med 

till The Operative att han är villig att dö för detta, även om det inte är hans primära plan. Mal 

har genomgående i både serie och film en stark känsla för rätt och fel, och kan inte förmå sig 

själv att gå vinnande ur något på en annans bekostnad. Han är villig att offra sig för att göra 

det rätta.  

 

Han har även bestämt sig för att själv gå till platsen för att sända meddelandet, och medan 

detta kan ses som ett taktiskt beslut då han vet att de andra måste hålla tillbaka The Reavers 

tillräckligt länge, ger han ingen order om att de ska stanna. Han ger hela sin besättning valet 

att rädda sig själva från det han vet är ett slags självmordsuppdrag. Han är lojal mot sin 

besättning genom att inte ge en order som han vet kan betyda deras död, och denna lojalitet 

visas även han av dem då de erbjuder sig att stanna medan han går vidare. Lojaliteten blir 

alltså sekundär i Mals handlande.  
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7. Slutsatser och Diskussion 

7.1 Upprätthållande och brytande av stereotyper och normer 

Genom sin genre (science fiction) kan Firefly och Serenity ta sig friheter som andra mer 

verklighetstrogna genrer inte kan, vilket Jones (2011) även framfört. Jag anser, likt Rowley 

(2007), att på vissa plan har detta skett genom brytande av normer och stereotyper i River och 

Mal, men på andra ställen har gamla normer reproducerats, något jag tror beror på 

genreblandningen med western. Western är i sig en genre som måste hålla sig till vissa 

mönster, exempelvis en manlig hjälte som ‟räddare i nöden‟ vilken eventuellt står utanför 

samhället. Just denna norm reproduceras i Mals framställning. Han står frivilligt utanför 

samhället i sitt sökande efter frihet. Han må inte vara den mest laglydiga människan i The 

‟Verse, men besitter en moral som gör honom till hjälte. Denna moral drivs främst av hans 

vilja att hjälpa de som behöver hjälp, något som är synligt i viljan att hjälpa Simon och River 

undan Alliansen, men även i separata avsnitt som ‟Heartof Gold‟ (1.13). Här erbjuder Mal 

några prostituerade en plats ombord på Serenity för att fly, när de vägrar stannar Mal och slåss 

vid deras sida. Han visar genomgående en vilja att hjälpa de som behöver hans hjälp, och ser 

det även som en skyldighet att göra det rätta, vilket blir tydligt i Serenity, då han trots att det 

kan innebära hans död bestämmer sig för att sända meddelandet besättningen funnit på 

Miranda. Mal är självuppoffrande, med en stark känsla av moral men även lojalitet gentemot 

sin besättning. Detta gör honom till den arketypiska westernhjäten, men även en hjälte lik Han 

Solo i Star Wars, vilket Magill (2008) påpekat. I Mal ser vi blandningen av genrerna som 

bäst. Han bryter dock mot vissa genusnormer, i exempelvis ‟OurDear Mrs. Reynolds‟ (1.6) 

klär han ut sig till kvinna, trots att Zoe skulle kunnat ta denna plats. Han förklarar att tanken 

var taktisk, men även att han gillar klänningar, ”it‟s an air-flowthing”. Jag anser att Mal därför 

skapar en alternativ hegemonisk mansbild (Connell 2008). Medan han uppfyller de flesta 

kraven för den hegemoniska mannen bryter han mot denna vid flera tillfällen. Han är 

dessutom inte kall som många maskulina hjältar ofta framställs, utan förmår att visa svaghet 

och varma känslor, speciellt för sin besättning vilka han behandlar mer som familj än 

underordnade. I exempelvis ‟Outof Gas‟ (1.8) frågar han, efter att ha blivit skjuten, sina 

vänner om de kommer vara där när  han vaknar. I detta moment blir han sårbar som ett barn, 

och man ser rädsla och oro över hans ansikte. Allt detta framställer honom som representativ 

av en hegemonisk, men alternativ maskulinitet. Han blir komplicerad i sin pluralitet, 

upprätthållande av normer men ändå villig att leka med och bryta dem. Hans lojalitet till sin 

besättning och hans moral förblir dock ledstjärnan i allt han gör, han må ej vara en ängel och 
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man ser ofta den ilska han bär inom sig (för att ha förlorat kriget, för sitt hårda liv, för 

världens orättvisor etcetera), men han har mjuka sidor som han sällan räds för att visa 

(Wersäll 1996). Hans starka känsla för moral och lojalitet gör honom dock förutsägbar. Man 

förväntar sig som tittare att han kommer göra det rätta, oavsett priset. Denna förutsägbarhet 

gör honom, trots hans tendens att bryta vissa normer, till en platt karaktär (Sellnow 2014). 

 

Även River bryter mot stereotyper och normer, mer så än Mal. Hon står utanför den vanliga 

framställningen av unga kvinnor som sexuella objekt, något som visas genomgående i både 

serie och film, vilket även Buckman (2008) observerat. Exempelvis ‟Objects in Space‟ (1.14) 

inleds med en lång scen i vilken River står i fokus. Hon går genom skeppet och observerar 

diskussioner med sexuell underton mellan samtliga i besättningen. Här står River tydligt 

utanför, hon verkar till och med osynlig för de andra. Hon ser obekväm och oförstående ut  ju 

mer sexuellt laddade konversationerna blir. När hon exempelvis ser Wash och Zoe känner hon 

vad de känner genom sin förmåga som reader/synsk. Trots att hon i denna stund upplever 

sexuella känslor visar kameran endast hennes ansikte, den zoomar aldrig in på hennes kropp, 

och man ser när River kommer ur det att stunden snarare varit generande och obekväm för 

henne än njutningsfull. Hon bär aldrig avslöjande eller åtsittande kläder, hennes plagg är ofta 

slitna och för stora, hon bär långa klänningar och kjolar utan urringning eller avslöjande 

passformer. Kameran zoomar heller inte in på sexualiserade kroppsdelar som rumpa, bröst 

eller liknande. Senare i avsnittet, när Simon får frågan om River kan ha en sexuell relation 

med någon ombord av en prisjägare är frågan lika absurd för Simon som den upplevs av 

tittaren. Hon verkar genom detta som icke-objektifierad av kameran och för tittaren, utan 

framställs mer som ett naturbarn än en sexuellt åtråvärd kvinna. Hon filmas ofta i 

helkroppsbild och går nästan alltid barfota ombord på Serenity. När hon rör sig genom 

skeppets gångar rör hon ofta på väggar och övriga ytor vilket visar hennes behov till fysisk 

kontakt med sin omgivning. De varma tonerna i hennes kläder, och den naturliga känslan 

hennes bara fötter erbjuder, går i skarp kontrast till Serenitys metallstruktur. När hon 

exempelvis lämnar Kaylee och Simons konversation i ‟Objects in Space‟ (1.14) zoomar 

kameran in på hennes nakna fötter på Serenitys metalltrappa. Detta visar henne som en 

personifiering av tanken om kvinna som natur (man som kultur). Serenity kan ses som en 

förlängning av Mal, det är hans skepp, hans hem, den kalla metallen skeppet är byggt av blir 

en förlängning av honom och därför den kultur manlighet binds samman med. Rivers bara 

fötter, hennes kläders varma toner och hennes behov att röra vid Serenity gör henne till en 

bild av natur (Hirdman 1988). Bilden av kvinna som natur har även fått henne att framstå som 
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den mer irrationella av parterna. Även detta syns i River, genom hennes mentala instabilitet. 

Trots svårigheterna hon ofta har med att göra sig förstådd, visar sig hennes reaktioner ofta ha 

en anledning, även om denna först är dold för både tittare och besättning. Hon ser framtiden 

och reagerar direkt på det som kommer hända. Anledningen till att övriga karaktärer och 

tittare har svårt att förstå henne är att vi inte besitter samma material för tolkningen av 

omvärlden, vi delar inte samma referenssystem som River (Hall 1997). Hennes mentala 

instabilitet gör henne dock oförutsägbar, ibland till och med farlig. Varken tittare eller 

besättningen kan gissa sig till vad hon kommer göra härnäst, något som gör henne till en rund 

karaktär (Sellnow 2014). 

 

7.2 Relationen till våld 

River framstår först endast som ett offer, en bild som förstärks av hennes barnlika och 

oförstående personlighet och Simons konstanta beskydd av henne. Men snart får vi inblick i 

andra sidor av henne, hennes näst intill omänskliga perfektion i hanteringen av vapen. En 

perfektion som övergår i att slåss, vilket kombineras med telepatiska förmågor och intelligens. 

Trots att dessa egenskaper verkar skräckinjagande, upplevs hon inte som omänsklig eller kall 

på samma sätt som till exempel karaktären The Operative i Serenity, trots att de egentligen 

delar många egenskaper. Varje tillfälle River använder sig av sina kunskaper gör hon det 

nämligen utifrån en vilja att skydda och hjälpa andra, vare sig det gäller att rädda någon ur 

besättningen eller att hjälpa ett traumatiserat barn (‟Safe‟ 1.5). Hon framstår genomgående 

som välvillig men ändå otäck och skräckinjagande, speciellt eftersom hon inte är i kontroll 

över sitt eget skadade sinne. 

 

River visar även hur Firefly och Serenity bryter mot genussystemets tanke om isärhållandet av 

manligt och kvinnligt (Hirdman 1988). Hennes kapacitet i strid överträffar alla övriga 

karaktärer. Hennes precision och skicklighet visar henne som mer kapabel än övriga 

karaktärer, vilket även visas i Serenity. Där hon slår ner en beväpnad Jayne, sedan Simon som 

hon möter i korridoren och dessutom lyckas hon hindra Mal från att stoppa henne när hon i 

navigationssystemet söker efter Miranda. I River finner vi en sammansmältning av ung 

hjälplös kvinna, men även kapabel kämpe. I henne möts och blandas typiskt feminina och 

maskulina drag, något som även visas i hur det våld hon utövar framställs. När hon slåss 

liknar det mer en dans än en strid, hennes våld är effektivt men i våldet syns typiskt feminina 

drag som mjukhet och dans. Den ofta maskulina rollen som ledare tar hon även över i 

Serenity, där hon leder besättningen till Miranda och meddelandet de finner där. De manliga 



 

30 
 

karaktärerna blir i och med henne på ett sätt överflödiga, det de personligen bidrar med för 

gruppen (Jayne som muskler, Mal som ledare, Simon som intelligent, Wash som pilot) klarar 

även River av, ofta till och med bättre. Den manlige normen blir alltså i henne förhandlad och 

hon visar att en kvinna kan göra allt en man kan. Mannen blir genom detta inte längre idealet 

för dessa roller, och normen kan ifrågasättas då manlighet och kvinnlighet möts i harmoni 

genom River, vilket även gör att genussystemets logik om isärhållandet av manligt och 

kvinnligt kan ifrågasättas (Hirdman 1988). 

 

I sitt våldsutövande drivs River av lojalitet, men hennes självuppoffrande sätt att vara kan 

även kopplas till den skuld hon känner för att utsätta andra för fara. Denna skuld ses när hon i 

‟Objects in Space‟ (1.14) får en syn av Simon som säger att han skulle vara kvar i det lätta liv 

han hade innan han räddade henne. Hon blir tydligt skärrad och man ser skulden över hennes 

ansikte. Vad River inte inser är att Simon är lycklig där han är, feltolkningen från Rivers sida 

stammar främst från hennes skuldkänslor. Feltolkningen hon gjort visar även hennes syner 

som fragmenterade, som att de inte visar hela sanningen ens för henne. De fragmenterade 

synerna blir en liknelse för hennes fragmenterade psyke och hennes tendens att se saker i sin 

omvärld som inkompletta och svårtolkade. 

 

Den moraliska och skuldmässiga drivkraften för Rivers våld blir mer sekundär efter hennes 

känsla för lojalitet. Till skillnad från River drivs Mal sekundärt av sin ilska och den känsla av 

ära han finner i att göra det rätta, men primärt av både lojalitet och moral. Han är en väldigt 

arg karaktär, och trots att det inte är en påtaglig ilska, blommar den upp när han påminns om 

världens orättvisor eller när han förlorar någon han bryr sig om.Han förblir en man som står 

vid sitt ord, som man alltid kan lita på ett göra det han anser är rätt, oavsett konsekvenserna. 

 

7.3 Slutord 

I serien förblir Mal i fokus, han är hjälten som leder sin besättning på äventyr som inte alltid 

slutar riktigt som han planerat, han framställs som en stark person, som en man som dessutom 

är självsäker i sig själv och i sin manlighet. Han har inget behov av att hävda sig eller sin 

auktoritet och samma lojalitet han erbjuder sin omvärld får han även tillbaka av sin 

besättning. Mals narrativ kantas av en stark moralisk kod och en längtan efter frihet, men även 

av den ilska han bär med sig efter kriget. Han har förlorat hoppet han hade innan Alliansens 

vinst, något som syns tydligt i ‟Serenity‟ (1.1), men tack vare River finner han åter något han 
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kan tro på, en bättre och mer rättvis värld, där Alliansens hemligheter kommer fram och 

människorna på universums utkant får en chans att leva det liv de önskar. 

 

Rivers narrativ inleds redan i ‟Objects in Space‟ (1.14), där hon under sin vandring i skeppet 

inte verkar synas av de övriga. På samma sätt som Alliansen försökt osynliggöra henne och 

det de gjort henne har de dessutom försökt få henne, hennes personlighet och hennes fria vilja 

att försvinna. Men i Serenity får River en chans att återkomma, återuppstå. Hon lyfts i filmen 

kompromisslöst fram, lika kompromisslös som hon själv är i sitt sökande efter sanningen som 

‟bränt hennes hjärna‟ som Mal uttrycker det (Serenity). Likt en fågel Fenixreser sig ur sin 

aska, reser sig även River efter att ha funnit sanningen och spytt ut den mentala skadan hon 

upplevt. Hon reser sig och blir en ny version av sig själv, starkare och friskare. 

Karaktärernas skillnader i berättelsens manifesta nivå är tydliga, men ser vi till dess latenta, 

dolda, nivå finns många liknelser (Gripsrud 2011). I slutet av Serenity visas detta tydligt. 

Båda befinner sig ensamma i Serenitys cockpit, där Mal utnämner henne till sin andrepilot, 

och säger att han kan förklara hur man flyger skeppet, men att hon säkert redan vet det. Hon 

säger att det gör hon, men hon gillar när han berättar. Båda verkar ha funnit en sorts inre frid 

de tidigare saknat. Mal har släppt sin ilska och Rivers psyke verkar ha läkt. Hans ilska efter 

kriget etcetera kan här likställas med hennes mentala instabilitet. Genom händelserna i filmen 

har de funnit ett sätt att släppa det som Alliansen utsatt dem för (kriget och samhällets 

orättvisor för Mal, tortyren och fångenskapen för River), de har nått en form av avslut och fått 

en chans att läka sina mentala sår innan de flyger vidare mot nya äventyr. 

 

7.4 Kritik samt förslag till vidare forskning 

Mina teorier har fungerat väl för mitt ändamål, och jag har under arbetets gång inte hittat 

några som jag anser bättre kan kopplas till mitt analysområde. Det skulle däremot vara 

intressant att i ett större arbete låta teorier kring science fiction och western som genrer ta 

plats, då jag tror att detta skulle kunna bidra till djupare insikter. När det kommer till metoden 

är jag mer kritisk. Jag saknar striktare ramar för användningen, en avsaknad som betytt att 

litteraturen och åsikterna kring narratologin skiljer sig mycket, vilket ibland gör den 

svårbegriplig. Den är däremot bra när det kommer till ett arbete som lägger fokus i tolkningen 

av händelser, och på detta plan har den varit tacksam för mig. Det skulle kunna vara intressant 

att göra om min studie med exempelvis en tematisk analysmetod, då denna verkar erbjuda det 

strukturella ramverk jag anser narratologin saknar. 
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För vidare forskning kan det vara intressant att jämföra mina karaktärers våldsutövande med 

andra karaktärer i serien. Mal kan exempelvis ställas i relation till Zoe som delar samma 

krigarbakgrund som honom, och River kan jämföras med Kaylee då båda i serien inte utövar 

mycket våld. Det skulle även vara av intresse att jämföra de olika maskuliniteterna som finns 

ombord, likaså de olika femininiteterna. Av intresse skulle vara att jämföra Mal och Jayne, då 

båda representerar våldsamma och starka maskuliniteter. I detta skulle det vara av intresse att 

se hur de båda hanterar friktionen som ibland uppstår mellan dem då beslut ska tas. När det 

kommer till femininitet skulle det vara intressant att se en jämförelse mellan Zoe och River, 

båda är starka kvinnor, men jag anser att de skiljer sig betydligt.  

 

Den starka gemenskapen som finns ombord är även denna intressant, denna skulle kunna 

undersökas utifrån interpersonella relationer mellan karaktärerna., detta skulle kunna 

undersökas utifrån exempelvis homosocialitet. Jag har själv exempelvis märkt att Mal och 

Kaylee har en slags far-dotter relation, och undrar om liknande relationer kan upptäckas 

mellan övriga karaktärer och hur dessa skapats och visas.  

 

För en mer samhällsinriktad studie skulle det vara intressant att se på Alliansens framställning 

i jämförelse med andra populärkulturella verk som exempelvis filmen V för Vendetta eller 

boken 1984. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Rollista och avsnittsguide för Firefly 

Roller och skådespelare 

 ROLL  SKÅDESPELARE 

Malcolm ‟Mal‟ Reynolds (kapten): Nathan Fillion 

Zoe Washburne (Mal‟sandra hand): Gina Torres 

Hoban „Wash‟ Washburne (pilot): Alan Tudyk 

InaraSerra (companion, hyr en hytt): MorenaBaccarin 

Jayne Cobb (musklerna, hjälper under jobb): Adam Baldwin 

Kaylee Frye (mekaniker): Jewel Staite 

ShepherdDerrial Book (f.d. präst, hyr hytt): Ron Glass 

Doktor Simon Tam (läkare, River‟s bror): Sean Maher 

River Tam (Simons bror): Summer Glau 

 

Avsnitssguide 

1.1 ‟Serenity‟, manus&regi Joss Whedon 

20 December 2002 (Ursprungligt pilotavsnitt) 

Avsnittet öppnar mitt i en strid (ledd av Malcolm och Zoe) i SerenityValley. Vi ser kaptenens 

ansikte falla tillsammans med hans hopp när han inser att hjälp inte kommer och Alliansen 

kommer vinna. Vi klipper till sex år senare, där vi möter den brokiga skaran som uppgör 

Serenitys besättning, Mal, Zoe, Jayne, Wash och Kaylee, mitt i att bärga ett övergivet 

rymdskepp. När jobbet går snett på grund av Alliansens inblandning blir de tvingade att ta sig 

an betalande passagerare: Book, Dobson, Simon (och River, som Simon gömmer ombord utan 

besättningens vetskap).  

Dobson visar sig vara en av Alliansens agenter under täckmantel, och när hans identitet röjs 

leder det till skottlossning i vilken Kaylee blir skjuten. Mal blir nu tvungen att bestämma 

mellan att dumpa flyktingarna (Simon och River) eller rädda Kaylees liv, mellan att lyda 

Alliansen eller fly från dem. 

 

1.2 ‟The Train Job‟, manus Joss Whedonoch Tim Minear; regi Joss Whedon 

20 September 2002 (Snabbt skrivet pilotavsnitt vilket nätverket ville få sänt innan 

egentliga piloten vilken de ansåg för mörk i stämningen). 
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Mal med besättning blir anställda av den ökände Niska att stjäla två lådor av Alliansens 

egendom från ett tåg i rörelse, något som kräver en stor del mod och skicklighet. När Mal 

upptäcker att innehållet i lådorna är livsnödvändiga mediciner för arbetarna vet han att han 

måste välja människorna i behov av medicinen över att få betalt. 

 

1.3 „Bushwhacked‟, manus, regi Tim Minear 

27 September 2002 

Besättningen finner ett övergivet skepp med endast en överlevare efter en Reaver-attack, Mal 

ser det först som ett räddnings- och bärgningsjobb. När ett Alliansskepp kommer ikapp dem i 

jakt på Simon och River måste Mal övertyga befälhavaren att allt står rätt till (vilket det 

självklart inte gör). Samtidigt börjar överlevaren transformera sig själv till en Reaver genom 

att först döda sina Alliansläkare och sedan vanhelga sin egen kropp. Mal lyckas nu övertyga 

Alliansens befälhavare att han är båda besättningars enda hopp att komma ur situationen vid 

liv. 

 

1.4 „Shindig‟, manus Jane Espenson; regiVernGillum 

01 November 2002 

Efter sitt skräckinjagande möte med Reavern och Alliansskeppet, tar besättningen ett jobb att 

transportera en last boskap från planet till planet. För att fullfölja uppdraget måste Mal delta i 

en societetsbal vilken även Inara är på. När hennes klient för kvällen, Atherton Wing, 

förolämpar Inara ingriper Mal och slår honom, en handling som resulterar i en svärdduell för 

att försvara Inaras ära. Samtidigt håller den lokala hälaren Badger resten av besättningen 

fångna ombord på Serenity tills situationen löst sig. 

 

1.5 „Safe„, manus Drew Z. Greenberg; regi Michael Grossman 

08 November 2002 

Besättningen försöker avlasta boskapslasten, för att hålla försäljningen så okomplicerad som 

möjligt skickar Mal in större delen av besättningen in i en stad. Jobbet blir ändock 

komplicerat när de lokala myndigheterna blir involverade. Book blir skjuten under dispyten 

över boskapsförsäljningen, och i stan blir Simon och River kidnappade. Besättningen blir 

tvingade att lämna planeten innan Simon och River är återfunna för att finna hjälp till Book, 

men återvänder för att rädda syskonen från lokalbefolkningen precis när dessa ska bränna 

River på bål som häxa. 
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1.6 „Our Mrs. Reynolds‟, manus Joss Whedon; regiVondie Curtis Hall 

04 Oktober 2002 

Efter att ha hjälpt befolkningen på en planet att bli av med några banditer ställs det till med 

fest i besättningens ära. När de nästa dag reser vidare får de sig en överraskning när de hittar 

en ny passagerare ombord, Saffron. Någon gång under kvällens festligheter med dryck och 

dans har Mal lyckats gifta sig med henne. Kaos utbryter ombord när det visar sig att Saffron 

är en bedragare som gjort skeppet obrukbart. Hon ämnar leda det till sina kompanjoner vilka 

ska elektrifiera det (något som skulle döda alla ombord), bärga skeppet och sälja delarna. 

 

1.7 „Jaynestown‟, manus Ben Edlund; regi Marita Grabiak 

19 Oktober 2002 

När besättningen reser till Canton för att hämta undangömda värdesaker upptäcker de att 

Jayne där har rykte om sig att vara The Mudders (folket som bor i staden) räddare. Till 

besättningens (och Jaynes) förvåning sjunger folket hjältesånger om Jayne och firar stort hans 

återkomst. Samtidigt tar Inara Fess till säng, oskuld och son till en lokal magistrat, River 

försöker ‟fixa‟ Books bibel och Jayne får hjälp att hantera de oväntade problem som kommer 

med att vara mytomspunnen.   

 

1.8 ‟Out of Gas‟, manus Tim Minear; regi David Solomon 

25 Oktober 2002 

Genom Mals tillbakablickar får vi en bättre bild av Serenitys historia och hur besättningen 

träffades. Serenitysluftsystem har sviktat och Mal skickar iväg resten av besättningen för att 

söka efter hjälp. Han lyckas i sista stund få den reservdel som saknas av ett förbipasserande 

skepp, men de bedrar honom och han blir skjuten innan han lyckas återfå övertaget. Tiden är 

knapp och Mal måste överleva syrebrist, blodbrist och den tilltagande kylan ombord om han 

ska hinna rädda sin älskade ‟båt‟ och kalla tillbaka sin besättning innan det är för sent. 

 

1.9 „Ariel‟, manus Jose Molina; regi Allan Kroeker 

15 November 2002 

Med ytterst försiktighet lämnar besättningen av Inara på en av de centrala planeterna vid 

namn Ariel för hennes årliga läkarbesök och licensförnyelse (detta krävs av varje registrerad 

Companion). Simon övertalar Mal att låta honom smuggla in River på ett av Alliansens 

sjukhus så han kan undersöka henne ordentligt då hennes mentala tillstånd falnar snabbt. Mal 

instämmer när Simon förklarar att detta är ett perfekt tillfälle för dem att stjäla mediciner de 
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kan sälja på svarta marknaden för stora summor (de centrala planeterna är starkt Alliansstyrda 

och stulna mediciner ersätts inom en timme). Självklart går inte saker som planerat. Jayne, 

efter att samma morgon blivit attackerad av River med en kökskniv (ett tecken på hennes 

falnande mentala tillstånd) bestämmer sig för att överlämna Simon och River till 

Allianspolisen och indriva belöningen utlovad för dem. Han blir dock själv lurad av sin 

kontakt och tvingas rädda sig själv och syskonen från faran han själv satt dem i. Mal listar ut 

vad Jayne har gjort och låser honom ute när skeppet ska lyfta, och Jayne måste snabbt 

övertala honom att släppa in honom innan skeppet kommer för högt upp. Mal bestämmer sig 

att släppa in Jayne i sista stund och berättar inget för resten av besättningen. 

 

1.10 ‟War Stories‟, manus Cheryl Cain; regi James Contner 

06 December 2002 

Niska, som anställde besättningen för tågjobbet (avsnitt 1.2) finner besättningen efter att länge 

sökt efter dem och beslutar sig att utdela en hård hämnd. Mal och Wash fångas av Niskas 

lakejer (under ett uppdrag som egentligen Zoe skulle ledslaga Mal på, vilket Wash stoppade 

på grund av avundsjuka) och torteras nästan till döds. Zoe lyckas köpa loss Wash och leder 

sedan ett räddningsuppdrag för att rädda Mal. Under detta uppdrag får vi se att Book är duktig 

med skjutvapen vilket förvånar besättningen och att River kan skjuta perfekt till och med 

medögonen stängda, vilket skrämmer Kaylee. 

 

1.11 „Trash‟, manus Ben Edlund, Jose Molina, VernGillum 

       Icke sänt 

Efter en öppningsscen av Mal sittandes naken i en öken får vi förklaring till hur detta gått till. 

Saffron är tillbaka, men denna gång för att övertala Mal och hans väldigt motvilliga 

besättning att hjälpa henne stjäla en av de första laserpistolerna (the Lassiter) från en samlare 

av ‟Earth-that-was‟ artefakter. Det som följer är en detaljerad plan, Saffrons försök att åter 

lura besättningen och ett möte med hennes förste make (samlaren själv) på dennes gods. Men 

snart blir det tydligt att besättningen hade en egen plan, att lura henne, och det hela slutar med 

att Inara lämnar henne i sopcontainern de använt att smuggla pistolen i. Besättningen hämtar 

upp Mal som lämnats klädlös av Saffron på en annan plats innan de ger sig av igen.  

 

1.12 ‟The Message‟, manus Joss Whedon, Tim Minear; regi Tim Minear 

Icke sänt 
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På en livlig rymdstation hämtar besättningen upp sin post. Jayne får ett brev och en hemsk 

mössa från sin mor som hon stickat själv, och Mal och Zoe får en kista med en gammal 

krigskamrat vid namn Tracy i och ett meddelande han spelat in åt dem där han ber dem ta 

honom till sin hemplanet så han kan begravas hos sina föräldrar. Men Tracy visar sig bara ha 

försatt sig själv i ett dödsliknande tillstånd i hopp om att rymma från Alliansofficerare han 

lovat vara organsmugglare åt (organen har transplanterats och han fungerar som en levande 

inkubator, detta är vanligt i försäljning av organ på svarta marknaden, och ytterst olagligt). 

Alliansofficerarna jagar Serenity och försöker borda skeppet, och i ett desperat försök att 

rymma tar Tracy Kaylee som gisslan under pistolhot innan Mal själv skjuter honom för att 

rädda Kaylees liv. Besättningens ‟samarbete‟ med Alliansofficerarna visar sig dock bara vara 

ett spel och de kommer undan. Tracy dör dock, och de levererar hans kropp till hans föräldrar. 

 

1.13 „Heart of Gold‟, manus Brett Matthews; regi Thomas J. Wright 

Icke sänt 

Besättningen hjälper till att försvara en bordell mot en lokal tyrann (RanceBurgress) som är 

villig att förstöra hela rörelsen om han inte får inhämta barnet han fått med en av de 

prostituerade. Mal bestämmer sig för att hjälpa till eftersom Inara, som blivit kontaktad av 

Nandi, en av hennes gamla vänner och ägarinnan av bordellen, ber honom att hjälpa till. Det 

verkar till en början relativt enkelt, stå emot Rance och hans kumpaner, men det hela blir mer 

komplicerat när Mal och Nandi spenderar natten tillsammans, och en sårad Inara meddelar 

honom i avsnittets slut att hon ämnar lämna Serenity.Här erkänner de två för första gången 

sina känslor för varandra någorlunda öppet, men bara till Nandi, som dör av en skottskada 

under slaget mot Rance. 

 

1.14 „Objects in Space‟, manus, regi Joss Whedon 

13 December 2002 

Utan besättningens vetskap bordas Serenity av en prisjägare som är ute efter belöningen för 

River och Simon. Utan att någon märker av hans närvaro och på ett mycket kallt och 

obehagligt sätt lyckas han ta besättningen gisslan genom att låsa in dem i sina hytter en och 

en. Han finner Simon och börjar leta efter River som till synes har försvunnit. Hon lyckas 

rädda sig själv och brodern genom att med hjälp av Serenitys interkom-system övertala 

prisjägaren att hon blivit en del av skeppet. Genom detta visar hon sin intelligens och förmåga 

till tillfällig mental stabilitet. Prisjägaren luras och ses i slutet flytande i rymden långt från 
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några skepp i endast sin rymddräkt och besättningen omfamnar sannerligen River och Simon 

som familj. 

 

9.2 Bilaga 2: Rollista och kort handling för Serenity 

Tillkommande stora roller: 

ROLL SKÅDESPELARE 

The Operative: ChiwetelEjiofur 

Mr. Universe: David Krumholz 

 

The Operative (en högt uppsatt slags ordningsman inom Alliansen) skickas för att hämta 

tillbaka den parapsykiska River som känner till några av statens största hemligheter då hon 

varit nära några av dess högsta män och kvinnor. Det hon känner till kan förinta statens makt 

och den tillit de åtnjuter av folket, information som kan förändra ‟The Verse‟ helt. Serenitys 

besättning ställs så inför valet om denna information är värd att dö för att få ut till 

allmänheten. 

 


