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Abstract

Title: A homeland of complexity. A qualitative study of the television series Homeland. 

After 9/11 and the following War on Terror, Muslims are often understood as global 

enemies. However, the idea of an international, Islamic enemy is in some circumstances 

criticized, not least after the actions of Anders Behring Breivik in Norway in 2011. This 

study analyses the North American, Emmy Award-winning television series Homeland. It 

centres on the War on Terror and the following social and political climate, and there are 

opposing understandings regarding how religion and ethnicity are portrayed in the series. 

Accordingly, the aim of this study is to analyse how such aspects are constructed in the 

series. 

A text analysis is used methodologically and the theoretical perspective contents of 

Semiotics, Eurocentrism and Orientalism in general, and Islamophobic themes in 

particular. 

This study shows that in Homeland, the portrayal of heroes and enemies plus good and 

evil is complex. Islamophobic ideas are present, however, instead of agreeing with them, 

these often times show how such ideas are part of today's society and how they are 

affecting Western ideas of Muslims as public enemies. Concurrently, Christianity is 

exclusively portrayed in civilized circumstances, whereas Islam occasionally is portrayed as 

a sort of being that controls its adherents. With that said, Homeland is above all a 

construction of complexity.  
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1 Inledning

Mycket snabbt efter 11 september förklarade amerikanske presidenten att ett  krig hade  

inletts. En "fiende utan ansikte" hade, enligt George W. Bush, slagit till mot USA. Den som 

inte tog USA:s sida i kriget mot den internationella terrorismen riskerade att betecknas som 

motståndare. Någon tredje ståndpunkt, någon neutralitet i detta krig, var inte möjlig.  

                                                                                                                        (Kumm, 121112) 

Kriget mot terrorismen blev en global angelägenhet, som bland annat resulterade i att 

säkerhetspolitiken i ett flertal länder skärptes. Uppmärksamheten riktades främst mot 

muslimer och islamistiska grupper (Regeringen, 121112). 

På vissa håll anses kriget ha bidragit till att det har formats en global, stereotyp fiende: den 

islamska terroristen som hotar det västerländska samhället (Poohl, 2007). Denna 

framställning saknar emellertid inte kritik. I framför allt samband med attentaten i Norge 

2011, har det på ett flertal håll uttryckts att attentaten till en början kopplades till 

islamistiska grupper. Detta anses vara ett resultat av en vanligt förekommande 

framställning av muslimer som uteslutande ondskefulla (Bangstad, 2012). 

Under Emmygalan 2012 tilldelades televisionsprogrammet Homeland flera priser och blev 

storvinnare. Samma program sägs även vara ett av Barack Obamas favoriter (Sveriges 

Television, 2012) och kan således anses vara både kritikerrosat och populärt. En av de 

mest uppmärksammade skildringarna i Homeland, är det politiska och sociala klimatet 

efter kriget mot terrorismen. Det finns samtidigt utrymmen för olika tolkningar om hur 

religion och härkomst skildras i programmet. Vissa menar på att framför allt muslimer 

framställs på ett negativt sätt (Beaumont, 2012), medan andra menar på motsatsen 

(Rosenberg, 2012).
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka budskap som förmedlas och konstrueras rörande 

religion och härkomst i de sex första avsnitten av TV-serien Homeland. För att uppfylla 

syftet ställs följande frågor

• Hur skildras islam och muslimer i relation till andra religioner och icke-muslimer?

• Urskiljs en uppdelning av ett ”vi” respektive ”de andra”? Hur konstrueras denna 

uppdelning? 

• Hur framställs ”godhet” respektive ”ondska” i relation till religion och härkomst i 

avsnitten? Vem är hjälte och vem är fiende? 

2 Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter samt relevant tidigare 

forskning. Inledningsvis presenteras ett semiotiskt perspektiv på betydelser och 

meningsskapande inom medier. Detta efterföljs av ett övergripande teoretiskt perspektiv 

som har sin grund i västerländsk dominans över andra kulturer, och reproduktion av 

denna dominans. Slutligen redogörs för Mattias Gardells (2011) islamofobi, 

antimuslimism samt islam som levande väsen, vilka även är studiens centrala 

analysbegrepp.

2.1 Betydelser och meningsskapande i medier  

Kommunikation kan ses som skapandet av betydelser, både av Homelands skapare och av 
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den som ser, tolkar och analyserar programmet. Meningsskapande är en aktiv process som 

påverkas av användarna, det vill säga av producenterna och mottagarna, men även av 

historiska och sociala faktorer. 

Ett tecken är något som vi kan uppfatta med våra sinnen. Det hänvisar till något annat än 

sig självt och det är beroende av att användaren uppfattar det som ett tecken (Fiske, 

1997:60ff). Tecken har en uttrycksform samt en innebörd. Innebörden kan vidare förstås 

utifrån vad den inte är. Michelle Aguayo (2009) menar på att européer och 

nordamerikaner i filmen The Kingdom framställs som civiliserade och rationella medan 

muslimska män skildras som ociviliserade, tuktiga och våldsamma. De ses med andra ord 

som varandras motsatser (Aguayo, 2009). För att verkligheten ska kunna förstås, 

kategoriseras den utifrån motsatser men dessa motsatser ses inte naturliga utan mänskligt 

och kulturellt skapade (Fiske, 1997:67f).

Betydelser och meningsskapande förstås ofta utifrån erfarenheter, inte enbart individuella 

sådana utan även genom någonting som har förekommit i andra sammanhang tidigare. 

Detta kallas för intertextualitet. För att exemplifiera, kan en bild förstås i relation till 

andra, liknande bilder som har förekommit i andra eller liknande mediekanaler. Bilden i 

fråga kan alltså hänvisa till någonting annat (Hall, 1997:232f). Detta leder oss in på vad 

som menas med att betydelsen kan förstås utifrån olika nivåer och på det som utifrån vissa 

semiotiska perspektiv kallas för denotation, konnotation och myt. På den denotativa och 

första nivån finner vi det som faktiskt visas, exempelvis sammansättningen av bokstäverna 

som formar ordet ”hund”. På den konnotativa nivån däremot, ligger det som associeras 

med vad vi ser. Ordet ”hund” konnoterar med andra ord värderingar, känslor och attityder 

gentemot vad vi förknippar med ordet. Konnotationer kan därför anses vara mer 

individuella än denotationer. 

På den andra nivån finner vi även begreppet myt, som syftar på ett teckens kulturella 

betydelse. Fiske och Hartley (1978) exemplifierar detta genom hur en soldat i en film 

hanterar sitt vapen, och hur det kan aktivera myter om hur vi förstår, tolkar och ser på 
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armén. Soldaten är inte längre specifik, utan får vara ett slags symbol för vad vi tänker, 

tycker, tolkar och förstår av armén – soldaten aktiverar en kedja av myter, där soldaten 

kan tolkas som professionell, hjälte, kompetent, hård och så vidare. Denna kedja visar på 

hur vi mentalt går från vad vi faktiskt ser i en film eller i ett televisionsprogram, till hur vi 

tolkar det utifrån hur vi förstår verkligheten (Fiske & Hartley 1978:41f). Skillnaden mellan 

konnotationer och myter är således att det förra, något förenklat, syftar på mer 

individuella associationer, känslor och värderingar. Inom televisionsprogram används 

exempelvis ofta bakgrundsmusik för att aktivera tittarnas känslor för och gentemot något, 

och musiken konnoterar således något. Myter relaterar i högre grad till verkligheten 

utanför ett program och innefattar kulturella värderingar – ”en berättelse med vilken en 

kultur förklarar eller uppfattar någon aspekt av verkligheten eller naturen” (Fiske, 

1997:121). I och med detta, kan myter ses vara bärare av historiska betydelser, som medför 

att de framstår som naturliga istället för socialt konstruerade. Per-Erik Nilsson, doktorand 

i religionshistoria, menar på att muslimer i televisionsprogrammet 24 enbart är terrorister 

och fiender oavsett kontext (Nilsson, 2011: 100) kan ur detta perspektiv förstås genom 

historiska, kulturella och socialt konstruerade föreställningar som i programmet fungerar 

som myter. Samtidigt medför den sociala och historiska konstruktionen av myter att de är 

föränderliga och kan uppdateras, och här spelar television en viktig roll. Television som 

mediekanal kan nämligen utmana myter, det vill säga, framställa någonting som skiljer sig 

från det vi tidigare har trott oss veta om exempelvis armén. Televisionsprogram kan testa 

myter (Fiske & Hartley, 1978:42–46).    

När någonting skildras, representeras i vissa fall endast en del av verklighetens helhet. För 

att visa på att någonting är skildrat på ett visst sätt, kan begreppen metafor och metonym 

användas. Metaforer kännetecknar hur något obekant uttrycks i bekanta termer, 

exempelvis hur ”tiden går framåt”. Metaforer är dock mer vanliga inom skönlitteratur och 

Fiske (1997) påpekar att de sällan används visuellt, exempelvis i televisionsprogram. I 

audiovisuella medier är istället metonymer allt vanligare. Här menas att medan vissa 

metonymer eller delar av verkligheten väljs, väljs andra bort (Fiske, 1997:131). När 

Constance Duncombe (2011) menar på att muslimer ofta framställs som antingen fientliga 

och våldsromantiserande eller exotiska (Duncombe, 2011), väljs andra delar av 
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verkligheten bort, i och med att ”valet av metonym bestämmer resten av den bild av 

händelsen som vi konstruerar” (Fiske, 1997:131).  

Slutligen kan inte betydelser bli fixerade. En bild, en scen i ett program och en text kan ha 

flera olika betydelser som även kan gå emot varandra. Att söka efter den ”rätta” tolkningen 

av meningsskapande är därmed inte aktuellt, utan det ska snarare ses som att skapare av 

televisionsprogram kan framställa något på ett visst sätt för att styra tolkningen – för att 

göra en gynnad tolkning (”preferred meaning”) (Hall, 1997:228). Här menas att tecken i 

programmet styr oss till vissa betydelser och tolkningar, och genom detta blockerar andra. 

Socialt underordnade tolkningar tenderar att blockeras medan de i samhället dominerande 

tolkningarna lyfts fram eller gynnas (Fiske, 1997:149f). 

2.2 Eurocentrism, orientalism och nyorientalism

Eurocentrism baseras på föreställningen att västerländska samhällen är mer erfarna och 

utvecklade än andra, samt att icke-västerländska samhällen och kulturer bör genomgå en 

likvärdig utvecklingsprocess. Eurocentrismen innefattar även en föreställning om att 

européer och västerlänningar ”kan lära” andra samhällen, kulturer och människor att vara 

civiliserade och rationella. I denna föreställning är således inte enbart en geografisk 

uppdelning av världen central, utan även en social och kulturell. Duncombe (2011) 

poängterar att det i flertal västerländska produktioner skildras ett ”vi” som är 

västerlänningar, vilket medför att människor från andra kulturer skildras som ”de andra”. 

Vanligtvis är ”vi” aktiva och istället för att tala med eller om, för ”de andras” talan – ”vi” 

representerar ”de andra” (Duncombe, 2011).

Eurocentrism kan vidare ses som drivkraften vid skapandet av föreställningar om ”de 

andra”. Enligt Said är orientalism följden av en västerländskt kulturell dominans, som 

medfört att Orienten har skapats. Förhållandet mellan Orienten och 
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Occidenten/västvärlden (Said använder stundtals benämningarna ”Österlandet” 

respektive ”Västerlandet”) utgörs av en ojämlik maktbalans. Orienten är här en geografisk 

plats utan tydliga gränser, men som i relation till västvärlden är belägen i östvärlden. Med 

andra ord är Orienten och dess ”invånare” en geografisk, social och kulturell motsats till 

västvärlden och västerlänningar. I denna studie nyttjas termen ”orientaler” som 

benämning för människor som ur ett orientalistiskt perspektiv bebor Orienten, för att 

belysa Orientens luddiga gränser och nationella avsaknad.

Said betonar att Orienten skapades för att den kunde skapas (Said 1993:68–71), vilket 

Tariq Amin-Khan förklarar som att Orienten är en eurocentrisk konstruktion (Amin-Khan, 

2012). Orientalismen sätter ramar för vad som sägs om Orienten och hur det sägs. 

Tänkandet och handlandet angående Orienten är alltså inte fritt. Vidare är orientalism 

investeringar i teorier och praktiker som pågått i generationer, vilket ger orientalismen 

styrka och gör den uthållig. Inom orientalism finns idén om västerlänningen som 

överlägsen icke-västerlänningar, där Orienten är efterbliven utan kritiskt och skeptiskt 

tänkande. Med denna föreställning som utgångspunkt har således historiska epos, teorier, 

samhällsbeskrivningar och så vidare utformats (Said 1993:65–71).

En term som är sprungen ur orientalism är nyorientalism, som även den innefattar  ett 

eurocentriskt synsätt där den vita västerlänningar betraktas överlägsna andra. Till skillnad 

från den ”gamla” formen av orientalism, innefattar nyorientalism akademiska intressen i 

säkerhet och terrorism efter terrorattentaten i New York 2001. Som Amin-Khan (2012) 

uttrycker det, medför detta intresse att ”den islamistiska terrorn” (”Islamist terror”) ses 

som ett globalt hot och det är ett synsätt som sällan är kritiserat. Nyorientalism ses som 

rasistisk gentemot muslimer och islam, någonting som Amin-Khan (2012) motiverar bland 

annat med attentaten i Norge 2011, som han menar är rakt igenom rasistiska (Amin-Khan, 

2012). 

 2.2.1 Islamofobi och antimuslimism 
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Det finns spridda uppfattningar om hur islamofobi ska definieras (Levande historia, 2012-

11-23). Svenska Nationalencyklopedin använder följande definition 

[R]ädsla för islam, överdrivna föreställningar om att islam är en religion som leder till 

negativa beteenden och att muslimers närvaro i ett samhälle utgör en fara. Islamofobin 

kombineras ofta med idéer om en stor muslimsk konspiration som avser att störta det 

västerländska samhället. 

     (Nationalencyklopedin, 121123)

Denna refereras till Mattias Gardell1, (Nationalencyklopedin, 2012-11-23), som menar på 

att rädslan för islam, muslimer och människor som associeras med islam inte är 

irrationell, grundlös eller överdriven. Rädslan ses snarare bottna i socialt reproducerade 

fördomar som över tid har skapat ett slags skillnadstänkande, inom vilket muslimer till 

skillnad från kristna västerlänningar, anses handla och tänka uteslutande utifrån religion 

(Gardell, 2011:17f). Nilsson (2011) menar på att i 24 är hjälten en vit, nordamerikansk man 

som är dynamisk med en uppsättning av skildrade egenskaper (Nilsson, 2011:78–88). 

Fienden, å andra sidan, är bland annat islamistiska terrorister som i skildringen är statiska 

– de är ingenting annat än terrorister som dödar den civila befolkningen i Förenta staterna 

(Ibid: 100–114). 

Islamofobi syftar med andra ord på antipati gentemot en bestämd kategori av människor 

på basis av dess religiösa trosuppfattning. Förledet ”islam” är problematiskt i och med att 

antipatin inte nödvändigtvis och i första hand riktas mot religionen islam, utan mot 

muslimer och människor som associeras med islam (”orientaler”)2. Av den anledningen 

väljer Gardell att stundtals benämna islamofobiska föreställningar som ”antimuslimska” – 

att islamofobi i vissa lägen skulle kunna kallas antimuslimism. Han anser dock inte att den 

termen helt och hållet bör ersätta islamofobi. Detta huvudsakligen på grund av att 

islamofobi, istället för antimuslimism, visar på att det är föreställningarna om islam som 

1 I Islamofobi (2011) beskriver Gardell islamofobi som följande ”[S]ocialt reproducerade fördomar om och aversioner 
mot islam och muslimer, samt handlingar och praktiker som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på 
basis av att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam.” (Gardell, 2011:17)

2 Människor som associeras med islam är nödvändigtvis inte muslimer, vilket termen ”orientaler” belyser.
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påverkar hur muslimer uppfattas. Islamofobi är inte skapad av islam och kan således inte 

korrigeras av islam (Gardell, 2011:11–17). Det som skiljer termerna åt, är att islamofobi i 

syftar på bestämda föreställningar om islam och muslimer, medan antimuslimism är ett 

västerländskt avståndstagande baserat på faktiska möten med muslimer och människor 

som associeras med islam. Enligt Gardell har uppfattningar och antaganden om islam och 

muslimer funnits i Västvärlden under en längre tid och innan en så kallad muslimsk 

invandring. Islamofobiska attityder har ur det perspektivet föregått den faktiska närvaron 

av islam och muslimer och Gardell uttrycker detta som att ”[f]öre förståelsen ligger 

förförståelsen”. Ur det perspektivet kan inte antimuslimism existera utan islamofobi, 

medan islamofobi kan existera utan antimuslimism (Ibid:45). 

 2.2.2 Islam som levande väsen  

Enligt Gardell har islamofobiska attityder förekommit under en längre tid i Västvärlden, 

och enbart gjort några enstaka uppehåll. Exempel på ett sådant uppehåll är kalla kriget, då 

”den röda faran”, det vill säga Sovjetunionen och kommunismen, var dåtidens globala 

fiende. Denna fara ersattes sedan med ”den gröna faran”, som syftar på muslimer i 

allmänhet och islam i synnerhet. Det har således funnits ett slags tradition över tid att 

islam och muslimer fungerat som en fara och fiende. Detta har bidragit till vad Gardell 

kallar för den islamofobiska kunskapsregimen, genom vilken ”kunskaper” om islam och 

muslimer produceras och reproduceras. Kunskapsproducenterna är från västvärlden och 

kunskapsobjekten är muslimer eller människor som associeras till islam, vilket har 

medfört att ett tal om ”hur muslimer är” har etablerats. Här belyses ett skillnadstänkande 

där kristna västerlänningar är ”vi” medan muslimer och ”orientaler” är ”de andra”. ”Vi” 

tänker och handlar olika och är individer, medan muslimer är ett slags enhetligt, negativt 

laddat kollektiv. Aguayo (2009) menar bland annat på att en stereotyp skildring av en 

muslimsk man är att denne är farlig, men också vällustig eller otuktig. Europén eller 

amerikanen, å andra sidan, framställs stereotypiskt som civiliserad, liberal och fri (Aguayo, 

2009). Enligt ett islamofobiskt perspektiv, präglar kunskapsregimen och dess 
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konsekvenser mediala framställningar av muslimer och islam, vilket bidrar till 

reproduktion av föreställningarna (Gardell, 2011:17ff). 

Talet om ”hur muslimer är” rör även ”ex-muslimer” eller ”sekulära muslimer”, det vill säga 

icke-troende människor, men som ändå benämns och ses som muslimer. Muslimer 

bestäms vidare utifrån ”islam”, där ”islam” är ett slags levande väsen som krigar, förtrycker 

och ”ligger bakom” händelser. En avgörande skillnad är att ”vi” kan ty oss till religion om 

”vi” vill, religion är för ”oss” valfritt och individuellt. En muslim förblir muslim, oavsett om 

det är en ”sekulär muslim” eller ”ex-muslim”. Individuella egenskaper och personliga 

faktorer bortses och allt som en muslim gör kan förklaras genom islam och Koranen. 

”Muslimer är islam” (Gardell, 2011:17ff). Det går att dra en linje mellan denna 

föreställning och Nilssons studie, där han pekar på hur en islamsk terroristledares turkiska 

identitet tycks ”sväljas” av islam – att mannens identitet inte är någonting annat än 

muslim (Nilsson, 2011:101). 

Slutligen kan det göras skillnad på ”god” respektive ”ond” islam, vilket medför att islam 

som levande väsen inte nödvändigtvis behöver vara krigande och förtryckande, utan kan 

även vara fredlig och resonabel. ”God” islam är västerländskt anpassad och moderniserad, 

medan ”ond” islam är radikal och benämns ofta i form av en -ism, exempelvis islamism. 

”God” islam har tytt sig till det västerländska samhället, som till skillnad från andra 

samhällen har genomgått upplysningen och andra historiska epoker som moderniserat 

samhället till det bättre. Således är ”god” islam anpassad till det västerländska samhället 

och har anammat värderingar, livssyner och liknande som ur ett sådant perspektiv är 

uppdaterade, moderniserade och ”rätta”. I denna studie åsyftar ”god” islam i förlängningen 

”goda” muslimer, men det är nödvändigt att understryka att det rör sig om ”god” islam i 

och med att muslimer enligt synsättet ”är islam”. Vidare kan denna ”goda” islam och de 

”goda” muslimerna vara ”som oss” men kan aldrig vara ”oss”. Oavsett om en muslim är 

”god” eller inte, inkluderas aldrig muslimer i ”vi”. Enligt Gardell medför detta att ett väsen 

av två ansikten skapas – ett är radikala islamister och det andra är ”goda” muslimer, som 

på sin höjd kan bli ”som oss” (Gardell, 2011:19–22).
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3 Material och metod

3.1 Television som mediekanal

I många televisionsprogram används i dag ett flertal redskap för att uppnå en sådan pass 

verklighetstrogen framställning som möjligt (Bignell, 1997:141f). Samtidigt råder ofta 

enighet om att visuella uttryck inte ska ses som en spegelbilder av samhället, utan snarare 

som någonting som kan relateras till samhällsstrukturer och betydelser i ett visst 

sammanhang (Fogde i Ekström & Larsson, 2010:180). För att ge ett realistiskt intryck 

eftersträvas ofta en samstämmighet med verkligheten som den ter sig för producenterna 

och mottagarna i en viss kultur. Med andra ord, innefattar ofta televisionsprogram en 

övertygande framställning som uppfattas som just en extern verklighet. Samtida 

ideologier, sociala strukturer och kulturellt knutna mentala föreställningar är således på 

ett eller annat sätt inkluderade i framställningen av det ämne som behandlas i respektive 

program (Fiske, 1987:21). Med det sagt, kan televisionsprogram ses som kulturella agenter 

(Ibid:1). 

 3.1.1 Homeland

En uppmärksammad skildring i Homeland, är bland annat ”jakten på sanningar” i frågan 

vem som är god eller ond. Programmet kallas ofta för ”succéserie”, det vann totalt sex 

Emmys vid galan år 2012 och det sägs vara ett av Barack Obamas favoritprogram (Sveriges 

Television, 2012). Programmet har bland annat rosats för att utmana fördomar om godhet 

och ondska i relation till religion och härkomst (Rosenberg, 2012). Samtidigt har det även 

kritiserats för motsatsen och att programmet framställer muslimer och araber på ett 

stereotypiskt, negativt sätt (Beaumont, 2012). Dessa motsatta uppfattningar tillsammans 
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med en internationell popularitet, bidrar till att Homeland är intressant att analysera ur 

ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv.

I nuläget består Homeland av två säsonger, som båda har sänts via Sveriges Television. 

Vardera säsong innefattar tolv avsnitt som sträcker sig mellan omkring femtio till sextio 

minuter. Programmet kategoriseras ofta inom genren drama (Sveriges Television, 2012).

I programmet möter vi Carrie Mathison (Claire Danes) som arbetar inom säkerhetsorganet 

CIA, Central Intelligence Agency. Bland hennes kollegor får vi främst bekanta oss med 

hennes två överordnade, Saul Berenson (Mandy Patinkin) och David Estes (David 

Harewood). I det första avsnittet hittas Nicholas Brody (Damian Lewis), soldat inom 

Förenta staternas säkerhetsstyrka. Brody, som han kallas i programmet, har ansetts vara 

död men har egentligen hållits fången av ett så kallat terrornätverk i Mellanöstern. När han 

återvänder hem misstänker Carrie att Brody har börjat samarbeta med nätverket som höll 

honom fången, och planerar ett attentat mot Förenta staterna. 

 3.1.2 Urval och avgränsning

På grund av att programmets handling har kommit en bit på vägen i den andra säsongen, 

begränsas analysen till den första säsongen. Detta främst för att inte missförstå handlingen 

i och med händelser som inträffat i tidigare avsnitt. Vidare eftersträvas en så nära och djup 

analys som möjligt i kvalitativa studier (Holme & Solvang, 1997:14), och därför begränsas 

materialet till de sex första avsnitten av säsongen. Efter en översikt av programmet, anser 

jag att dessa avsnitt i första säsongen lämpar sig bäst utifrån studiens syfte. Resterande 

avsnitt i första säsongen som inte analyseras, anser jag ha ett intensifierat fokus på 

huvudkaraktärernas privatliv, i synnerhet Carrie Mathison och tvivel på hennes mentala 

hälsa. 

Eftersom studiens syfte fokuserar på religion och härkomst, prioriteras scener i 
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programmet som på något sätt rör dessa aspekter. Scener som i högre grad berör andra 

ämnen, exempelvis könsrelaterade frågor, kommer därför inte att omanalyseras. 

3.2 Metod 

Detta är en kvalitativ studie med ett textanalytiskt angreppssätt. Texter är ett 

samlingsnamn för olika medietexter, televisionsprogram inkluderat (Østbye et al. 

2003:63f). I Homeland förekommer faktiska texter i form av det karaktärerna säger, men 

även det visuella uttrycken och dess sammanställning ses här som texter. 

Inom textanalyser hämtas begrepp och teman från teoritraditioner, vilket betonar att teori 

och metod är nära sammankopplade i denna studie. De teman och begrepp som 

presenterades i studiens teoriavsnitt används här som både perspektiv och analytiska 

verktyg (Ibid:67–71). Islamofobi, antimuslimism samt islam som levande väsen (2.2.1 

resp. 2.2.2) är de mest centrala analysbegreppen men även de semiotiska begreppen 

denotation, konnotation, intertextualitet, myt, metonym samt gynnad tolkning (2.1) 

används som analytiska verktyg. Metaforer presenterades i studiens teoriavsnitt, framför 

allt för att visa att metaforer och metonymer är ofta går ihop i varandra. I visuella och 

audiovisuella medier används däremot metaforer i mindre utsträckning än i litterära 

former (Fiske, 1997:127), vilket leder till att i denna studie fokuseras metonymer i högre 

utsträckning än metaforer. 

För att kunna svara på studiens frågeställning måste flera detaljerade frågor ställas, som 

exempelvis: Vad denoteras och konnoteras? Kan det visuella förstås utan det som sägs? 

Varför ges ett visst intryck och varför görs en viss tolkning? Detta är vad textanalys går ut 

på, nämligen att ställa ett flertal detaljerade frågor till texten och därigenom svara på 

studiens övergripande frågeställning (Østbye, 2003:62f). 
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 3.2.1 Tillvägagångssätt

Analysen utgår som tidigare nämnt, primärt från de teoretiska teman islamofobi och 

antimuslimism samt islam som levande väsen. Begrepp som är hämtade ur en semiotisk 

teoritradition, används främst som hjälp för att komma fram till vissa tolkningar. Detta för 

att scener som i högre grad berör studiens syfte och frågeställning prioriteras. Noteringar 

görs på scener som i första hand inte rör studiens syfte, men som kan komma att vara 

betydande för helhetsintrycket. 

I och med att Homeland är ett audiovisuellt medium ökar möjligheterna till flera 

betydelser. Det visuella kan exempelvis tolkas på ett sätt, medan dialogen mellan 

karaktärerna i samma scen kan tolkas på ett annat. Därmed kombineras vad som syns med 

vad som sägs i de scener då de båda uttryckssätten förekommer (Hall, 1997:228f). I de 

avsnitt som analyseras går jag igenom scen för scen och ställer likadana frågor: Stämmer 

denna scen överens med studiens teoretiska teman? Varför eller varför inte? Finns andra 

perspektiv än de som studiens teoretiska ramverk bygger på? Vad denoteras? Vad 

konnoteras? Varför gör jag denna tolkning? Finns det möjligheter till olika tolkningar? Hur 

och varför i sådana fall? 

3.3 Metoddiskussion

I och med att studien är av kvalitativ natur, är en av styrkorna att en närhet och en djupare 

förståelse av studieobjektet kan fås (Holme & Solvang, 1997:76–83). Det är även orsaken 

till varför en kvalitativ metod har valts. Dock kan resultaten i denna studie inte 

generaliseras eller fungera som garanter för någonting. De utgår från mina egna tolkningar 

där mina sociala och kulturella erfarenheter inte går att helt frånkoppla undersökningen. 

För att undvika språkliga missförstånd och feltolkningar, har jag fått tillstånd av Sveriges 
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Television att låna den översättning de använde i den första säsongen. Denna översättning 

anser jag vara mer allmän och framför allt mer korrekt än min egna. Översättningen i sin 

helhet kommer dock inte att presenteras, i och med att det är upphovsskyddat material 

som jag får låna mot att det inte sprids vidare. Materialet analyseras emellertid enbart 

utifrån Sveriges Televisions översättning och inte efter min egna, oavsett om jag på vissa 

punkter överensstämmer med den eller inte. 

Vidare utspelas Homeland i Förenta staterna, vilket kan innebära att programmet utgår 

från ett politiskt klimat och en kultur som är specifikt för det landet. Detta kan medföra 

problem i vissa tolkningar (Fiske 1997:61), eftersom en del skildringar kan för mig som 

svensk vara svåra att kulturellt översätta. Här bör det dock poängteras att 

nordamerikanska produktioner kan räknas som vanliga i Sverige (Østbye 2003:62f) och 

merparten av de televisionsprogram som jag tar del av är just nordamerikanska. Trots det 

går det inte att helt komma runt det faktum att jag ser på exempelvis den amerikanska 

militären med andra ögon än vad en amerikan eventuellt skulle ha gjort. Med det sagt, vill 

jag betona att jag är medveten om att mina sociala och kulturella erfarenheter i viss mån 

kan färga de tolkningar som görs. Jag försöker därför i den möjligaste mån kliva ur min 

privata roll. Slutligen vill jag nämna att jag på ett personligt plan tagit del av Homeland 

innan studien påbörjats, och att jag har en positiv inställning till programmet. 

4 Resultat och analys 

Avsnittet inleds med en tematiskt organiserad resultatdel, vilket menas att de sex första 

avsnitten av Homeland inte presenteras i dess ordningsföljd. För att underbygga de 

tolkningar och slutsatser som görs, tas exemplifierade scener från olika avsnitt upp. Dessa 

scener är de som har bedömts vara mest relevanta för studiens syfte. Resultatet efterföljs 

av en sammanfattande analys.
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4.1 Nyanserad skildring av en hjälte och en fiende 

Ett av de teman som uppmärksammats i de sex första avsnitten av Homeland, är att vissa 

karaktärer tillskriver två specifika karaktärer en hjälte- respektive fienderoll. De andra 

karaktärerna i programmet konstruerar med andra ord dessa roller, medan publiken får se 

en mer nyanserad bild av de olika konstruktionerna. Den nordamerikanska 

marinkårssergeanten Nicholas Brody, hädanefter kallad Brody, benämns vid ett flertal 

tillfällen som hjälte, en roll som främst CIA, journalister och politiker ger honom. Ledaren 

för det nätverk som hållit Brody fången, Abu Nazir, utmålas tidigt som fiende. Emellertid 

skapas den rollen åt honom, huvudsakligen av Carrie Mathison och hennes kollegor inom 

CIA . 

Exempel på hur Brody ges en hjälteroll finns i en av de första scenerna i det första 

avsnittet, där David och andra CIA-medarbetare befinner sig i ett rum. David står längst 

fram och pratar inför gruppen. Han visar en film på soldater med gevär som befinner sig i 

ett mörkt rum. Det skymtar kroppar på golvet. David säger följande

”Tretton fiender dödades, men under upprensningen hittade man nåt annat. En låst dörr till 

ett rum. Ni ska få se det här med egna ögon.” (Homeland avsnitt 1 (HL1))

Här tydliggörs att det finns ”fiender” men det är emellertid oklart vilka dessa är. I samma 

stund som en förvisso opersonlig, ansiktslös fiende pekas ut, konstrueras även ett tydligt 

”vi” och ”de andra”. Ordvalet ”upprensning” konnoterar även att ”vi” ska ”städa upp” eller 

”rengöra”, det vill säga eliminera fienden. Att det är David, som talar inför en grupp och 

således konnoteras vara auktoritär, förstärker intrycket av att det finns en föreställning om 

en uppdelning. Orsakerna bakom uppdelningen, om den beror på religion och/eller 

härkomst, är däremot inte helt tydligt. I den efterföljande scenen visar nordamerikanska 

soldater som kommer in i ett mörkt rum där en man ligger på golvet. Mannen säger något, 

men det uppfattas inte riktigt. Slutligen pustar han fram att han ”är amerikan”. Detta sägs 
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med stor kraftansträngning, vilket konnoterar att mannen är nedbruten. Videon stängs av 

och David fortsätter med att säga att mannen är ”[e]n av våra” och att det är 

marinkårssergeanten Nicholas Brody, som försvann 2003 och tros ha varit död. Här blir 

således uppdelningen mellan ”vi” respektive ”de andra” mer tydlig, där ”vi” är amerikaner 

(nordamerikaner). Vilka som utgör ”de andra” eller ”fienderna” och hur det motiveras, är 

emellertid fortfarande oklart. David fortsätter 

”Men det här är en seger för CIA och alla här. Ge er själva en applåd. Tack vare er kommer 

en amerikansk hjälte hem. Bra jobbat!” (HL1)

Här konstrueras en hjälte, som är den opersonliga fiendens motsats. I citatet omtalar 

David dessutom Brody som ”en amerikansk hjälte”, vilket även visar på att nationaliteten 

modifierar hjälten. Det kan tolkas som att det finns olika sorters hjältar och att de 

definieras utifrån dess nationalitet, men i relation till den allmänna, opersonliga fienden 

kan det även tolkas som att hjälten är just personifierad. Det hade varit annorlunda om 

David enbart sagt att Brody är en ”en hjälte”, som därigenom hade varit mer allmän, på 

samma sätt som det målas upp en allmän fiende.

Samtidigt applåderas CIA-medarbetarna: ”Men det här är en seger för CIA och alla här.” 

Det tolkas som att det finns en konflikt, där CIA och ”alla här” har vunnit ett slag, de har 

segrat. Mot vilka är oklart medan nordamerikaner och CIA som ett ”vi”, är mer tydligt. 

Viktigt att poängtera här, är att soldaterna som visas – ”de våra” – har gevär, de är hårda i 

sin framtoning, de har dödat tretton personer, men de är fortfarande ”våra” och de har 

räddat ”en amerikansk hjälte”. David ger dock inte dödandet någon aktör utan beskriver 

det som att ”13 fiender dödades”. Om han istället hade sagt att ”vi dödade 13 fiender”, hade 

dels uppdelningen av ett ”vi” och ”de” varit mer tydlig, men det hade även konnoterat att 

”vi” också är våldsbenägna och ”onda”. Trots det, väljs det dock att visa nordamerikanska 

soldater i en våldsbetonad situation men den motiveras emellertid som en ”upprensning”, 

vilket går i linje med en myt om nordamerikaner som civiliserade. 

Brodys av andra karaktärer tillskrivna hjälteroll ifrågasätts och nyanseras vid ett flertal 
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tillfällen, vilket tydliggör hur både rollen som hjälte och som representant för ett ”vi” är 

skapad av andra. Exempelvis ljuger han i en scen för ex-frun till hans partner, om att han 

inte närvarade vid partnerns död. Samtidigt visas dock hur partnern blir ”slagen till döds” 

av bland annat Brody. Detta belyser oklarheten kring hjälterollen. 

I en intervju i nationell television som Brody deltar i, betonas tolkningen om en skapad 

hjälteroll och under scenen skildras även hur skapandet kan se ut mer konkret. Brodys 

hem ställs i ordning av bland annat en journalist som ska intervjua honom, för att skapa 

den rätta ”känslan”. Journalisten förklarar det på följande sätt

”Vi ska visa en hjältes hemkomst. Du måste lita på mig.” (HL3)

Journalisten menar på att de ska andra hur en hjälte har kommit hem och att Brody 

”måste lite” på hen, vilket konnoterar att hen har gjort detta förut. I intervjun ska det med 

andra ord skapas en hjälte, vilket kan tolkas som att skaparna försöker förmedla något om 

att mediala framställningar är just konstruktioner gjorda av andra, att det finns aktörer 

som skapar hjältar och därigenom även fiender eftersom de är hjältarnas motsats.

För att gå vidare till den av andra omtalade fienden, Abu Nazir, säger han ingenting under 

de sex första avsnitten, någonting som förstärker att han konstrueras av andra än sig själv 

– att andra talar om honom, inte för honom. Han presenteras emellertid redan i en av de 

inledande scenerna i det första avsnittet. Här fokuseras ett fotografi på en mans ansikte 

med texten ”Abu Nazir” under. Fotografiet denoterar att det är en man med mörka 

anletsdrag och en sjal över huvudet. Detta visas emellertid i kombination med en 

anslagstavla på vilken fotografiet är upphängt, tillsammans med ett flertal andra 

fotografier och papper. Genom intertextualitet med filmproduktioner som innefattar 

polisiärt arbete, konnoterar detta att fotografiet är en del av ett slags karta över 

brottslingar och att kartan är organiserad av någon inom ett polisväsende. I bakgrunden 

hörs ett morgonprogram, som hälsar ”[g]od morgon, Washington”. När fotografiet på 

Nazir fokuseras, kombineras ljudet av morgonprogrammet med Nazir, vilket pekar ut 
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honom som en för Förenta staterna nationell fiende – dock utpekad av personen som är 

bakom anslagstavlan, nämligen Carrie Mathisen. Utpekandet av Nazir som fiende kan 

exemplifieras vidare genom följande dialog (HL1) mellan Carrie och kollegan Saul.

Saul: Vad sa han [Hasan, fånge i Irak] exakt?

Carrie: En amerikansk fånge har omvänts. Han hann viska det.

Saul: Omvänts? 

/.../

Menar du att Abu Nazir...? Ska Abu Nazir ha angett sitt gömställe för att vi skulle hitta 

sergeant Brody?

Carrie: Jag vet att det låter långsökt.

Saul: Varför inte simulera en flykt? Varför offra tretton män?

Carrie: Abu Nazir tänker långsiktigt. Nu misstänker ingen nåt, utom jag. Brody kommer 

hem i morgon. Vi har 22 timmar på oss.

Saul: Att göra vad då?

Carrie: Ordna övervakning av hans telefon, hem och person.

Saul: David godkänner aldrig det.

Carrie: Nej, därför kom jag till dig.

Saul: Misstankar räcker inte.

Carrie: Han kan vara terrorist.

Abu Nazir framställs här som ännu farligare än tidigare, och dessutom brutal eftersom han 

kan offra 13 människoliv för ett enda syfte. Här ges dödandet av de 13 ”fienderna” en aktör, 

nämligen Nazir, trots att det i en tidigare scen framgått att det är nordamerikanska 

soldater som dödat personerna (se ovan). Vidare ifrågasätter Saul ordvalet ”omvänts”, 

medan Carrie är säker på att detta menas att personen som ”omvänts” (det vill säga Brody) 

nu ska ”arbeta för Abi Nazir”. Nazir representerar således ”de andra” i motsats till ”vi” och 

de fiender som David syftade på i citatet ovan. I och med detta tydliggörs att Nazir som 

nationell fiende utpekas av vissa karaktärer, i det här fallet Carrie, inte minst genom att 

Saul ställer sig mer tvekande.
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I dialogen framkommer att hotet av terrorism som orsak bakom uppdelningen mellan ”vi” 

och ”de” (”Han kan vara terrorist”). Detta är någonting som även framkommer i 

introduktionen till programmet där ett flertal röster hörs. Bland annat sägs att ”[e]tt 

flygplan har träffat World Trade Center” och att ”[v]i måste bli vaksamma här hemma och 

utomlands”. Det förra hänvisar tydligt till attacken i New York 2011, och det senare till det 

efterföljande kriget mot terrorism. Introduktionen pekar på ett centralt fokus i 

programmet – klimatet efter kriget mot terrorismen – men även på att det är hotet av 

terrorismen som är avgörande aspekt i vem eller vilka som är fiender. Dessutom kopplas 

terrorism genom ”World Trade Center” till islam och muslimer. Eftersom Nazir har ett 

utseende som konnoteras vara ”orientalistiskt” och genom det associeras med islam, kan 

religion vara en central orsak bakom uppdelningen. Härkomst är däremot inte lika 

centralt, eftersom även Brody misstänks vara terrorist och samtidigt är nordamerikan, 

vilket framgår i dialogen ovan. Detta kan tolkas vara en metonym och ett sätt att skildra 

verkligheten på ett visst sätt, genom att två olika ansikten av terrorism ges. Det kan även 

tolkas vara en myt, som testar verkligheten genom att inte motivera uppdelningen genom 

härkomst. Dialogen avslutas med att Saul säger att ”[v]i bekämpar alla samma fiende”, 

som tydligt visar på ett ”vi” och ett ”dem”, där Nazir och eventuellt Brody representerar 

fienderna. Om Saul istället hade sagt att ”vi bekämpar alla Abu Nazir” hade fienden 

däremot varit mer knuten till Nazirs person. Om han istället hade sagt att  ”vi bekämpar 

alla terrorismen”,  hade ett fienderollen varit mindre kopplad till Nazir och således även till 

”orientaler” och religion hade inte varit lika centralt.

Det finns dock en nyanserad bild av Nazir, vilket medför att det är just andra karaktärer i 

programmet som skapar fienderollen åt honom. Som tidigare nämnts, skildras Nazir 

utifrån andras perspektiv och huvudsakligen genom Brodys minnen. I dessa visas en 

annan bild av vad som bland annat Carrie framställer honom som, vilket motsäger bilden 

av en för Förenta staterna nationell fiende som inte är någonting annat än ond. Brody blir 

snarare räddad av Nazir, som ger honom mat och vatten samt stryker honom över kinden 

(se Bilaga 5). I en scen ligger ett ljus över Nazir från vänster sida, som belyser mjuka 

ansiktsdrag (se Bilaga 1). Om dessa handlingar hade uteslutits i skildringen och om denna 

21



Alexandra Andersson
Ht 2012
Examensarbete, 15 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap, 180 hp

bild istället hade varit mörk och inte lika detaljerat visat Nazirs ansikte och hans leende 

som konnoterar godhet, hade det konstruerat en onyanserad fiende, ett ondskefullt ”de” 

som torterar ”oss”. En sådan skildring hade blockerat andra tolkningar av Nazir, än en 

”orientalisk” karaktär som representerar de nationella hotet. Det medför att de tidigare 

skildringarna av Nazir nu i högre grad ifrågasätts, i synnerhet den fienderoll  som andra 

karaktärer konstruerat åt honom. Myten blir ifrågasatt av denotationerna och 

konnotationerna i denna scen och verkligheten skildras på ett annat sätt. Det poängteras 

dock att kritiken mot en av andra karaktärer skapade nationella fienden, inte är lika tydlig 

som kritiken mot den skapande nationella hjälten. 

4.2 De ansiktslösa fienderna och det inhemska hotet 

Det finns emellertid två andra grupper som fungerar som fiender, som däremot inte skapas 

av andra karaktärer. Dessa är först och främst CIA som övervakande och 

integritetshotande organisation, samt en grupp ansiktslösa människor, vilka aldrig visas i 

bild utan som snarare fungerar som ett slags opersonligt ”andra”. Eftersom programmet 

följer i huvudsak Carrie och hennes kollegor, kan även dessa två kategorier representera ett 

”vi” – CIA – respektive ”de andra” – ”de ansiktslösa”. I detta fall är emellertid både ”vi” 

och ”de andra” fiender, roller som varken nyanseras eller kritiseras. 

Den dialog som ovan visats mellan Carrie och Saul (5.1), kan även exemplifiera hur CIA 

skildras som ett inhemskt hot mot den civila befolkningens integritet. Carrie vill övervaka 

Brody, inte enbart hans telefon utan hon säger även hans ”hem och person”. Innan hon 

säger detta gör hon dessutom en paus och hämtar luft, vilket konnoterar att hon förstår att 

det hon kommer att säga är kontroversiellt. Detta kan tolkas gå i linje med den myt om 

övervakningssamhället, där CIA i vissa sammanhang fungerar som den civila 

befolkningens fiender i och med deras makt att kunna inbegripa på privatpersoners 

integritet. Även om Saul påpekar att David, chefen, inte kommer att godkänna detta, 

22



Alexandra Andersson
Ht 2012
Examensarbete, 15 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap, 180 hp

konnoterar dialogen om att det för dem inte är ovanligt med övervakning. Att övervaka 

Brodys ”hem och person” tolkas som att ingripa på en civil individs integritet och att CIA i 

och med övervakningen framställs som ett hot mot den civila befolkningen i Förenta 

staterna. CIA har som bekant (5.1) porträtteras som ett ”vi” som har ”fiender” de ska 

bekämpa eller ”utrensa”. Samtidigt kan exempelvis dialogen ovan skildra hur 

organisationen är mer dolda fiender med makt. Här motiverar således varken religion eller 

härkomst skapandet av fienderollen, utan snarare hotet mot den civila befolkningen. 

CIA som ett inhemskt hot skildras även i en scen där Brodys familj introduceras närmare. 

De bor i ett enplanshus med Förenta staternas flagga upphängd bredvid ytterdörren. Där 

finns en stor uppfart med en bil parkerad på den, gräset är välklippt och gatan de bor på är 

lugn. Genom dessa attribut, kan en gynnad tolkning urskiljas som pekar på att det är en 

helt vanlig, amerikansk förort och de människor som bor här framställs som de typiska 

amerikanska familjerna. När de sedan åker i väg för att möta Brody vid hans hemkomst, 

kör de ut från uppfarten men sedan stannar kameran vid en skåpbil som står parkerad en 

bit bort på vägen. En man i vit hjälm står vid bilen. När Brodys familj kör förbi, säger 

mannen ”[s]ätt fart”. I det ögonblicket hörs även en kort, knappt märkbar sekvens av 

bakgrundsmusik som konnoterar att detta är farliga personer och deras agenda är hotande 

mot Brodys familj, som i förlängningen kan vara symboler för den amerikanska familjen 

och det amerikanska, civila samhället. Mannen i den vita hjälmen och en medhjälpare med 

samma beklädnad tar sig sedan in i familjens hem, och ett larm sätter igång. Medan spelas 

samma bakgrundsmusik som konnoterar fara och någonting hotfullt. De lirkar upp låset på 

ytterdörren utan problem och när ett larm aktiveras, stänger en av männen av det på en 

gång, som om de hade gjort det förut. Det framgår sedan att det är Carrie och två 

medhjälpare som sätter upp övervakningskameror i Brodys hem. Här tydliggörs således 

CIA som fienden som de onda och vars makt hotar det amerikanska, fria samhället. Även 

om Carrie och dessa två medhjälpare gör detta utan sina yrkesmässigt överordnade 

godkännande, utför det arbetet med en skicklighet som konnoterar att de har gjort det 

förut och att de använder medel som för CIA inte är okända.
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Senare i programmet ger även Saul, som ju är yrkesmässigt överordnad, sitt godkännande 

av övervakningen genom en överenskommelse med en domare. Den sker bakom lyckta 

dörrar och domarens attityd gentemot situationen konnoterar att detta har hänt förut, när 

han frågar 

”Kan vi låtsas att det handlar om lagen och inte om mina tidigare synder?” (HL2)

Citatet ovan tyder på korruption som den civila amerikanska befolkningen inte kan råda 

på, eftersom den sker i hemlighet i maktens korridorer. Saul verkar även ha en hållhake på 

domaren (”/.../ mina tidigare synder”), och att Saul utpressar domaren. Här skildras 

verkligheten på ett sätt, som blockerar andra: Detta är vad CIA arbetar med. De övervakar 

inte bara potentiella terrorister, utan även det civila samhället. De är dessutom 

professionella, arbetet går fort och utan konstigheter. Det går således ihop med myten om 

ett övervakat samhälle, om CIA och dess stora makt och om hur ingen är säker i landet. 

Här motiveras det nationella hotet inte utifrån religion eller härkomst, utan genom en fara 

som den nordamerikanska befolkningen riskerar att utsättas för.

Det hotet dras till sin spets i en scen där Carrie har full insyn i Brodys och Jessicas liv 

under ett intimt ögonblick (se Bilaga 2). Det konnoterar att den privata sfären egentligen 

inte är så privat som den kan verka, och samspelar med myten övervakningssamhället där 

en liten grupp av människor med makt har insyn i andras liv. Denna myt hade inte varit 

lika påtaglig eller lättolkad om familjen utförde något mer alldagligt och mindre intimt 

medan Carrie övervakade dem. Det tolkas därför som att skaparna vill styra uppfattningen 

av CIA åt detta håll, vilket kan ses som en gynnad tolkning. Det pekar på att fienden kan 

befinna sig i ”ditt hem” och är i detta fall människor med makt, det vill säga, CIA-

medarbetare. 

Den andra kategorin av fiender, ”de ansiktslösa” och avpersonifierade andra, introduceras 

bland annat genom Brodys minnen från sitt fångenskap. I dessa minnen figurerar även 
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Nazir, vilket kan tyda på att Nazir representerar de ansiktslösa fienderna och därigenom 

bör dessa opersonliga, ofta våldsamma fiender vara medlemmar i Nazirs nätverk. Trots 

avpersonifieringen, knyts denna grupp till Nazir och därigenom även ”orientaler”. 

Motiveringen bakom fienderollen kan således tolkas vara på grund av härkomst. Samtidigt 

figurerar dessa människor endast i bakgrunden och någon närmare presentation görs 

aldrig (se Bilaga 3). Religionen och härkomsten är därmed inte tydlig, men gruppen 

kopplas både till Nazir och till en grupp ”saudier”. Dessa är i sin tur bland annat en saudisk 

prins och hans följeslagare, vilkas religion inte framgår men däremot härkomsten som 

konnoteras vara ”orientalisk” genom att de skildras som miljonärer – någonting som kan 

gå i linje med en framställning om rika oljeshejkar. Samtidigt görs senare i avsnittens gång 

en uppdelning mellan Nazir och ”de ansiktslösa”, i och med att Nazir ofta förekommer i 

Brodys minnen i relation till godhet och varmt ljus: Nazir är Brodys räddare från ”de 

ansiktslösa”. Genom detta frånkopplas Nazir från ”de ansiktslösas” våld och brutalitet som 

skildras. En sådan uppdelning görs bland annat när Brody blir misshandlad av de 

ansiktslösa, som han tolkas bli räddad från av Nazir (5.1) (se Bilaga 4). 

Vidare figurerar ”de ansiktslösa” även när ett par, som misstänks vara kopplade till Nazirs 

nätverk, flyr från CIA. Det har under tidigare scener framgått att kvinnan heter Aileen och 

mannen Raqim och de är på flykt från CIA när följande dialog (HL6) utspelas.

Aileen: De sa att vi skulle vara säkra här.

Raqim: Skulle de träffa oss här?

Aileen: Vi ska vänta tills de kontaktar oss.

Efter denna dialog upptäcker paret att ”de” har planterat en bomb i huset för att döda dem. 

Det tyder således på våld och ondska, vilket betonar att ”de ansiktslösa” är fiender samt att 

de är just avpersonifierade i och med att aktören inte visas. Dialogen ovan konkretiserar 

detta, eftersom ”de” inte presenteras närmare utan benämns som just ”de” under hela 

dialogen. Tolkningen förstärks då paret flyr och kameravinkeln visar flykten genom en 

annan bil, kombinerat med en bakgrundsmusik som konnoterar fara. Centralt här är att 
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kameravinkeln enbart visar parets bil, medan publiken inte blir presenterade närmare för 

vilkas ögon som dessa skildras (se Bilaga 4). Dessa fiender är således distanserade och 

avpersonifierade. Eftersom paret är av CIA misstänkta för terrorism, kopplas även ”de 

ansiktslösa” med terrorism. Genom anslutningen med ”saudierna” kan ”de ansiktslösa” 

således vara ”orientaler”. Här kan således härkomst vara en avgörande aspekt i skapandet 

av ett ”de andra” som är fiender medan religion är mer frånvarande. Emellertid är även 

CIA skildrade som fiender, vilket ger motvikt till att fienderoller skapas utifrån härkomst. 

Snarare är, som tidigare nämnt, hotet mot den civila befolkningen centralt: ”de 

ansiktslösa” som kopplats till terrorism och ett eventuellt attentat mot Förenta staterna, 

och CIA som ett inhemskt hot mot de befolkningens integritet. 

4.3 Islamofobiska och antimuslimistiska föreställningar  

Tecken som kan tyda på islamofobiska och antimuslimistiska föreställningar har 

uppmärksammats, men dessa föreställningar dementeras emellertid vid senare tillfällen 

under avsnittens gång. Det kan förklaras som att gynnade tolkningar styr föreställningarna 

åt ett visst håll, för att sedan kritiseras. Det kan även ses som att myter testar verkligheten 

för att skildra fördomar rörande islam och muslimer. 

Exempel på detta är när Carrie håller i en genomgång, i vilken hon förklarar hon att pengar 

som tros vara knutna till ett terrornätverk mest troligt har överförts via en ”hawala-växel”. 

Detta är ett slags informell växel som brukar kopplas till terrorism (Odermalm Schei, 

2008). Även om detta stämmer överens med verkligheten och sådana växlar finns, är det 

centrala i detta att en sådan tar plats i programmet och är således ett sätt att skildra 

verkligheten på, som blockerar andra andra skildringar. Växlarna är även förknippade med 

islam och muslimer, vilket skildrar muslimer på just detta sätt. Därmed hjälper denna scen 

att reproducera fördomar, vilket är en del av definitionen av islamofobi (se 2.2.1). Vidare 

pekas Raqim (5.2) ut som misstänkt terrorist, vars utseende och namn (”orientaliskt”) 

ingår i en gynnad tolkning om vem som är terrorist och ond utifrån eventuell religion och 
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härkomst. Genom detta kopplas terrorism och islam ihop genom nämnandet av hawala-

växlar som en del i ett terrornätverk. Det framkommer dock senare i programmet att det 

inte är Raqim utan Aileen som är mer inblandad i nätverket. Hon är en vit nordamerikan, 

vilket medför att det kan tolkas vara medvetna gynnade tolkningar, som dementeras för att 

visa på socialt reproducerade föreställningar angående religion och härkomst. På grund av 

att Aileen är mer kopplad till nätverket och även till ”de ansiktslösa” (5.2), ges en 

nyanserad bild av fienderollen utifrån härkomst. Fienderollen som byggts utifrån eventuell 

religion och härkomst, ifrågasätts och pekar på att det inte är avgörande aspekter i frågan 

om vem som är fiende. Samtidigt är det enbart en enskild, vit individ som kopplas till ”de 

ansiktslösa” och inte ett enhetligt kollektiv. Aileen kan därigenom ses som just en individ 

och inte representant för en hel grupp. Samtidigt är det väsentliga att det görs ett val att 

skildra verkligheten på just detta sätt. ”Orientaler” är fortfarande i bakgrunden som ett hot 

men här visas att även vita, nordamerikanska personer kan vara ett hot. Att Raqim tidigare 

har misstänkts men sedan visats vara mindre inblandad, är dessutom ett sätt att anspela 

på föreställningar utifrån religion och härkomst och sedan kritisera dem.

I en efterföljande scen konkretiseras detta ytterligare. Saul talar med grannkvinnan till 

Raqim och Aileen (HL6).

Saul: Ni får ursäkta uppståndelsen.

Grannkvinnan: Det är spännande. Det är inte ofta man har en mördare här. Enligt Marilyn 

ska han [Raqim] ha våldtagit och strypt en flicka i Fairfax County.

Här skildras hur ett rykte sprids och således konstruerar en sanning, som dessutom är 

detaljerad – både hur det ryktade mordet gått till och platsen där det skett (”våldtagit och 

strypt” respektive ”Fairfax County”). Detta framstår i programmet som sprunget ur intet 

och tolkas anspela på en myt om hur ett rykte sprids och får fäste som att vara sant. Här 

skildras hur en sanning konstrueras och hur fiender – och därigenom även hjältar – 

skapas socialt. Det är även Raqim, en man med ”orientaliskt” utseende, som enligt ryktet 

är fiende, vilket utesluter Aileen, en vit kvinna, som eventuell fiende. Scenen kan därför 
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tolkas betona hur framför allt antimuslimistiska föreställningar är socialt skapade, 

eftersom ryktet som grannkvinnan hjälpte till att sprida (se dialog ovan) är skapat efter ett 

möte med Raqim. Det framkommer emellertid att det är Aileen som i högre grad är 

kopplad till det terrorstämplade nätverket. Bland annat säger hon till Raqim att hon är 

ledsen att hon ”drog in dig [Raqim] i det här”. Han menar dock på att han själv drog sig in i 

det, men det antyder ändock att kvinnan var medlem innan han var det. Här sätts således 

kulturella fördomar på prov och det visar att sanningen är mer komplex än vad den verkar. 

När Saul sedan får reda på att Raqim har en fru, tvekar han inte att misstänka henne för 

att vara delaktig. När han berättar det för David utspelas följande dialog (HL6).

Saul: [Raqim] Faisel har en kvinna med sig. Vit, mellan 20 och 30, blont hår.

David: Vit? Vad vet vi om henne?

Saul: Inget. Vi hoppas att vi har hennes fingeravtryck.

Davids ansiktsuttryck och betoning på ”vit” antyder att han är chockad. Saul svarar 

dessutom med en nickning och ett ansiktsuttryck som dels bekräftar att David har hört 

rätt, men också bekräftar att det låter osannolikt som Davids fråga antyder att det är. De 

vet heller ingenting om henne, medan de vet väldigt mycket om hennes man. I och med det 

faktum att frun egentligen är mer inblandad i nätverket, skildras här hur förutfattade 

meningar styr föreställningar utifrån religion och härkomst. 

4.4 Islam som levande väsen

Under de sex första avsnitten är Brody den som tydligast förknippas med islam, där ett 

flertal scener pekar på att han har just ”omvänts” till islam snarare än till ett terrornätverk. 

Det bör poängteras att islam inte genomgående framställs som någonting ”ont”. Det 

förekommer dock scener där religionen skildras som ett levande väsen som ”sväljer” Brody 
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och som medför att han genom detta blir terrorist. Tolkningen görs eftersom Brody till en 

början skildras slitas mellan två personligheter, där den ena är en kristen nordamerikan 

och den andra en muslimsk terrorist. En scen där Brody minns tillbaka på sin tid i 

fångenskap exemplifierar detta. I denna visas ett kalt område där en man står med ett 

gevär. I bakgrunden hummar någon på arabiska, vilket ger intrycket att personen med 

geväret är en av ”de andra”, som tidigare enbart figurerat i bakgrunden som spöken utan 

ansikte (5.2) med undantaget av Nazir. I och med bönen på arabiska i bakgrunden, ges 

således intrycket av att dessa personer är muslimer. Sedan växlar kameran och Brodys 

ansikte hamnar i närbild. Han gräver med en spade i sanden och det är han som hummar 

på arabiska. Samtidigt står andra personer – ”ansiktslösa” – bakom honom som om de 

tvingar honom till att gräva (se Bilaga 6). Det kan tolkas vara islam som ett levande väsen 

som utför detta, för om han inte hade blivit tillfångatagen och blivit muslim, hade han 

eventuellt inte utfört handlingarna. I samma scen växlar dock Brody språk och sång, där 

han sedan sjunger  

”Först att kämpa för rätt och fosterland och att sätta vår ära högt. Vi är stolta över att 

kunna kalla oss USA:s marinkår!” (HL2)

Hans ansiktsuttryck under sången konnoterar att han kämpar och demonstrativt håller 

kvar i Förenta staterna. Här blir uppdelningen mellan hans å ena sidan kristna och 

nordamerikanska personlighet och å andra sidan muslimska, tydlig. Männen bakom Brody 

är våldsamma och onda, och de tvingar honom att begrava sin partner som hans nyligen 

dödat. Samtidigt håller Brody kvar vid sin lojalitet mot sitt land och sin andra personlighet. 

”De andra” försöker tvinga honom på att bli som ”dem”. När ”de” enbart figurerar i 

bakgrunden, får ondskan inget ansikte utan är snarare knutet till just ett väsen. Detta kan 

tolkas som att islam är ett levande väsen, i och med att Brody nyligen sjungit vad som 

tolkas vara en islamsk bön. Islam försöker att bosätta sig i honom och styra honom. Det 

framgår sedan att scenen är Brodys dröm, men i och med att den korrelerar med hur han 

dödat sin partner, tolkas den som ett minne snarare än en dröm tagen ur intet.
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Tolkningen av att Brody slits mellan två personligheter görs även i en scen där Jessica och 

Brody står i deras kök. Brody tar Jessica runt axlarna och menar att hon bör ta det lugnt 

eftersom hon är uppenbart stressad. Hon rycker till, som om hon är rädd för honom. Brody 

frågar då om ”det hände igen”, varpå följande dialog (HL2) utspelar sig

Jessica: Vid fyratiden skrek du nåt på arabiska. Du tog tag i min arm och vägrade släppa.

Brody: Jösses... Visa mig.

Jessica drar upp sin tröja och visar tydliga blåmärken från en hand på hennes underarm. 

Här tolkas scenen som att det är morgon, det är ljust ute och Brody visar omtänksamhet. 

Han talar på engelska med sin fru och han värnar om henne och ser ångerfull ut då han ser 

blåmärkena på hennes arm. På nätterna blir han emellertid en annan person som pratar på 

arabiska och gör henne illa. Han slits mellan två världar, som om han är amerikansk och 

omtänksam på dagen men arabtalande och ondskefull på natten. Han lärde sig arabiska 

under sin tid i fångenskap, den tid som han även blev muslim (se nedan). Att han talar 

arabiska ibland, tolkas därför som att hans andra personlighet – den under nätterna – 

även är muslim. Eftersom han under nätterna är ondskefull, framställs det här som om 

han inte kan vara både muslim och god samtidigt, utan att han klyvs mellan två världar, 

mellan två olika uppsättningar av beteenden. Eftersom Brodys ”islamska jag” 

sammankopplas med fara, kan en viss antimuslimism urskiljas. Dock är Brody den som 

tydligast knyts till religionen, vilket leder till att det även kan tolkas som att Brody är en 

farlig individ, inte som en del av ett enhetligt, negativt laddat och islamskt kollektiv.

Samtidigt visas även andra bilder av islam genom Brody, bland annat genom en scen där 

han tolkas räddas av religionen. En scen tydliggör detta, då Brody visas i vad som tolkas 

vara en cell, i vilken han ligger nedbruten på golvet. Han upptäcker sedan att dörren är 

öppen och han går sakta ut. Då ser han män som ber mot mot fönstret, vilket konnoterar 

att de är muslimer. I samma stund möts Brody av solen, som tolkas vara ett ljus, ett 

uppvaknande och ett räddande (se Bilaga 7). Genom detta ges en mer nyanserad bild av 

islam, som inte är nödvändigtvis ”ond”. Detta kan tolkas som att islam både kan vara ”god” 
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och ”ond”. Oavsett finns här en nyansering av religionen. 

4.5 Kristna har tillgång till religion 

I motsats till islam, skildras kristendom enbart under mer civiliserade former, exempelvis 

runt middagsbordet eller i kyrkan. En skillnad mellan skildringarna, är att kristna verkar 

ha tillgång till religion snarare än att kristendom är ett levande väsen som ”sväljer” dess 

anhängare. I Bilaga 8 visas dottern Dana som avståndstagande från en bön som resterande 

karaktärer utför. Hennes avståndstagande lämnas okommenterad, vilket tyder på att 

religion i familjen är valfritt. Följande dialog (HL2) föranledde bönen

Jessica: Ska vi be bordsbön?

Dana: Gör vi det numera?

Jessica: När vi är tacksamma för saker.

Dialogen kan visar på att de vanligtvis inte ber bön samt att de enbart gör det vid särskilda 

tillfällen, när de är ”tacksamma för saker”. Det kan således tolkas som att de har tillgång 

till religion, inte att de präglas av den. Här är ett av de få tillfällen då religion även berörs 

på ett tydligt sätt. 

Vidare skildras även kristendom när familjen befinner sig i kyrkan. Detta efterföljer en 

scen där det framgått tydligt att Brody är muslim (han ber på en matta och utför bön på 

arabiska). Scenen sammankopplades med att Vita huset visades tillsammans med en 

bakgrundsmusik som konnoterar fara – Brody i sin muslimska personlighet har ett hittills 

okänt men farligt mål med Vita huset. När familjen befinner sig i kyrkan finns däremot 

inget hot. Däremot visas än en gång dottern Dana som väljer att inte sjunga med i 

psalmen. Hon har tillgång till religion om hon vill, det enda hon behöver är att sjunga med 
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i psalmen men hon väljer att inte delta. Istället tittar hon bort och ut från kameran (se 

Bilaga 9). Brody, å andra sidan, deltar i psalmen trots att han nyligen visats utföra en 

islamsk bön. Även han kan därmed välja att delta en i en kristen bön, tillsammans med de 

andra. Eftersom två scener som berör olika religioner är så tätt inpå varandra i 

ordningsföljd, förstärks hur religionerna ställs mot varandra. Den ena, islam, framstår som 

illasinnad, som drivande till terrorism medan den andra, kristendom, framställs i 

civiliserade miljöer, där människor samlas för att sjunga. Av Danas ansiktsuttryck och 

kroppsspråk att döma, kan det även tolkas som att hon är en ”trotsig tonåring”. Men det är 

ändock en scen som berör just religion, som i kontrast till andra scener som berört islam 

visar på fredliga och civiliserade omständigheter. 

4.6 Sammanfattande analys 

Tre olika typer av fiender men enbart en typ av hjälte har uppmärksammats. Till att börja 

med är hjälten, Brody, en nordamerikansk marinkårssergeant, som till en början 

representerar ett ”vi”. Dock konstruerar andra karaktärer i programmet hjälterollen, 

medan den rollen genomgående i avsnitten kritiseras och nyanseras. Med det sagt, skildras 

snarare hur en hjälte skapas i ett samhälle – ett skapande som Homeland ifrågasätter. 

Eftersom Brody genom den, av andra omtalade hjälterollen även fungerat som en 

representant för ett slags ”vi”, är även det en social konstruktion som ifrågasätts. Det finns 

med andra ord inget tydligt ”vi” i Homeland.

Paralleller mellan konstruktionen av en hjälte går att dras till hur en typ av fiende skapas: 

den internationella fienden. I likhet med den av andra omtalade hjälten, utgör en enskild 

karaktär, Nazir, fienderollen och även denna skapas av andra karaktärer i programmet. 

Dessa karaktärer är vid ett flertal tillfällen desamma som skapat hjälterollen och ett ”vi”, 

vilket leder till att Nazir i sin fienderoll även representerar ”de andra”. Nazir säger dock 

ingenting i avsnitten, vilket leder till att andra karaktärer konstruerar hans roll, både som 
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fiende men också som representant för ”de andra”. Den rollen nyanseras via Brodys, 

hjältens, minnen i vilka Nazir snarare framstår som Brodys räddare från ondska. Genom 

detta kopplas Nazir bort från ”de andra” och blir mer personlig. Nazir, som till en början 

står som ensam representation för terrorism och ondska, framställs å andra sidan som god 

och i synnerhet i scener som han förekommer tillsammans med den omtalade, 

nordamerikanska hjälten. 

”De andra” är däremot en grupp ”ansiktslösa” som enbart figurerar i bakgrunden. Gruppen 

tillsammans med CIA som organisation skildras i högre grad som fiender. Dessa 

fienderoller, till skillnad från Brody som hjälte och Nazir som fiende, nyanseras eller 

ifrågasätts emellertid inte. ”De ansiktslösa” är statiska i den mening att scener som inte 

tyder på våld utesluts i skildringen av denna grupp. Framställningen av CIA är mer 

komplex, i och med att en del av programmets protagonister är medarbetare inom 

organisationen. Samtidigt särskiljs dessa människor från organisationen genom att deras 

privatliv skildras i högre grad än andra karaktärers. Det skapas därför en relation till dessa 

och en samhörighet. Detta leder till att CIA som organisation snarare framställs som en 

som en fiende. Genom detta utgår fienderollen i programmet primärt från ett hot mot den 

civila befolkningen i Förenta staterna, snarare än religion eller härkomst.  

En grupp saudier förekommer även i avsnitten. Till en början framställs dessa som 

stereotypa i den mening att de utgörs bland annat av en prins, de är rika och vid ett tillfälle 

kopplas de till Nazirs nätverk och ”de ansiktslösa”. Skildringen pekar på att de är 

stereotypiskt ”orientaler”. Samtidigt visas även en dynamik inom denna grupp, och i 

skildringen av prinsen framkommer egenskaper som värme och omtänksamhet. Enbart en 

karaktär inom gruppen saudier är ondskefull och det tyder snarare på att karaktären är 

som individ är ond, inte gruppen som helhet. 

De två mest framträdande religionerna i programmet är islam och kristendom. Dessa ställs 

mot varandra, främst på grund av att vissa scener som behandlar religion följer tätt inpå 

varandra. Det tydliggörs även genom att Brody ses slitas mellan sitt gamla, kristna jag och 
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sitt nya, islamska jag. Islam framställs nästan uteslutande i anknytning till Brody, som 

stundtals tolkas ”sväljas” av ett islamskt väsen. Vissa scener tyder även på att Brody 

eventuellt planerar en attack mot Vita huset, men dessa scener är inte självklara. Bland 

annat visas Brody stanna framför Vita huset och betrakta det medan en bakgrundsmusik 

med konnoterad fara spelas. Det kan som sagt betyda någonting annat, emellertid 

planterar detta en möjlig koppling mellan islam och terrorism. I relation till Brodys 

”gamla” jag, är hans ”islamska jag” mer fientligt. Eftersom det enbart är en karaktär som 

tydligast kopplas till religion, kan denna skildring däremot tolkas som att Brody som 

individ är farlig, och inte nödvändigtvis islam. 

Islam framställs inte uteslutande som någonting ont, utan religionen kan även tolkas 

”rädda” Brody. Bilden av islam i Homeland är genom detta något nyanserad. Samtidigt 

skildras kristendom under mer civiliserade former, som exempelvis i kyrkan, vilket i 

relation till islam framställer kristendomen som en mer fredlig religion. Kristna kan också 

tolkas ha tillgång till religion, någonting som är en motsats till islam som ett levande och 

styrande väsen som Brody inte kunde stå emot. Skildringen av islam är alltså komplex, 

framför allt i relation till kristendom. Detta kan tolkas vara indirekt islamofobiskt, 

eftersom motsatser kan konstruera varandra (se 2.1) – om kristendom är en fredligare och 

mer civiliserad religion, betyder det att islam är dess motsats. 

Andra islamofobiska föreställningar förekommer frekvent genom avsnitten men det 

poängteras att programmet inte tolkas gå i linje med dessa, utan visar dem för att sedan 

kritisera och utmana dem. Få antimuslimistiska föreställningar skildras i de sex första 

avsnitten, som även dem utmanas på samma sätt som de flesta islamofobiska. Utifrån 

dessa skildringar, kan Homeland tolkas kritisera bestämda föreställningar och 

uppfattningar på basis av framför allt religion. 
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5 Slutdiskussion

Syftet med studien har varit att se vad Homeland förmedlar rörande religion och 

härkomst, samt hur budskapen konstrueras. Framför allt består programmet av en 

komplexitet i olika framställningar. Religion är över huvud taget relativt frånvarande och 

de mest tydliga kopplingarna är få. Islam är den religion som framställs som mest 

komplex, där det stundtals går att mellan raderna urskilja hur islam fungerar som ett 

levande väsen. Samtidigt visas islamofobiska och antimuslimistiska föreställningar mer 

direkt, men dessa kritiseras vid senare tillfällen – programmet lyfter vissa negativa 

föreställningar rörande islam och muslimer till ytan och utmanar dem. Å andra sidan 

skildras kristendom, under de få scener religionen är tydlig, som civiliserad och fredlig. 

Kristendom skildras därigenom inte som en lika komplex religion som islam. 

Eftersom tydliga kopplingar till religion har varit relativt frånvarande, är det problematiskt 

att dra någon slutsats angående hur muslimer i relation till icke-muslimer framställs. Den 

karaktär som tydligast är muslim och som tolkas ha varit kristen förut, verkar slitas mellan 

två personligheter. Karaktären som muslim skildras som mer fientlig och stundtals som ett 

hot mot Förenta staterna. Det faktum att det enbart är en karaktär som visas i en sådan 

framställning, kan denna framställning snarare ses som en skildring av en karaktär som 

inte är representant för en grupp. 

Vid frågan angående en uppdelning mellan ett ”vi” respektive ”de andra” i relation till 

religion och härkomst, finns vissa aspekter som tyder på att en grupp ”ansiktslösa” är ”de 

andra”. Gruppen kan stundtals tolkas vara ”orientaliska” och härstamma från 

Mellanöstern, men det är svårt att säkerställa eftersom de figurerar uteslutande i 

bakgrunden. Vissa gånger visas de över huvud taget inte i bild, utan finns med i dialoger 

som ”de”. Snarare är hotet gentemot Förenta staternas civila befolkning avgörande i 

framställningen, oavsett religion och härkomst. Det är även den aspekt som i högre grad 

konstruerar fiender, och CIA framställs vid ett flertal tillfällen som ett inhemskt hot. 
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Hotet mot den civila befolkningen är även centralt i konstruktioner av hjältar och fiender. 

När hotet mot befolkningen utgör vem som är fiende, bör de som skyddar befolkningen 

vara hjältar. Det finns emellertid inte en sådan karaktär i avsnitten och därför heller ingen 

egentlig hjälte. Den socialt och av andra skapade hjälten är nyanserad och framför allt 

ifrågasatt, och så även den internationella, islamska fienden. Eftersom CIA och 

nordamerikaner tillsammans ”de ansiktslösa” är de mest framträdande fienderna, är 

religion och härkomst är därför inte en avgörande aspekt i frågan vem som är hjälte 

respektive fiende. 

Framställningen av religion och härkomst i Homeland är mer komplex i relation till vissa 

andra program och filmer (se Teori och tidigare forskning). Emellertid skildras kristendom 

som en stereotypiskt civiliserad religion, men med en avgörande skillnad i att varken den 

religionen eller andra är huvudsakliga orsaker till godhet respektive ondska. I 

konstruktionen av framför allt fiender, är härkomst inte heller avgörande. I 

framställningar av godhet och ondska samt hjältar och fiender, kan aspekter som religion 

och härkomst eventuellt komma att bli allt mindre centrala. Möjligtvis tyder detta på att 

stereotyper på basis av religion och härkomst befinner sig i en utvecklingsprocess. I och 

med att programmet på flera håll är kritikerrosat och har ett internationellt genomslag, 

kan det även betyda att en sådan process efterfrågas. Attentaten i Norge, det initiala 

antagandet att islamistiska grupper stod bakom och framför allt kritiken mot detta, kan 

resultera i att den internationella, islamska fienden tappar fokus. Tolv år efter attentaten i 

New York rör sig möjligtvis det politiska och sociala klimatet mot en en förändring, vilket 

kan resultera i mer nyanserade skildringar – någonting som Homeland till viss del går i 

linje med. 
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Bilagor 

Bilaga 1

Nyanserad bild av Abu Nazir.
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Bilaga 2 

Carrie när hon tar del av ett intimt ögonblick mellan Brody och Jessica.
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Bilaga 3

”De ansiktslösa” i bakgrunden.
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Bilaga 4

Kameravinkel som visar paret som flyr ur ”de ansiktslösas” perspektiv, utan att visa vems 
ögon som ser detta. 
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Bilaga 5 

Brody blir räddad av Nazir.
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Bilaga 6 

Brody som tvingas av  ”de andra” att gräva.
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Bilaga 7

Brody ”möter” islam för första gången.
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Bilaga 8

Familjen ber bordsbön som framför allt dottern inte deltar i.
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Bilaga 9

Dottern väljer att inte delta.
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