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Men, women and the living dead. 
A qualitative analysis of the tv-series The Walking Dead.

The Walking Dead is a popular American tv-series set in the near future, or an 

alternative present. Society has fallen and colapsed into a more post-apocalyptic 

state. Till this date the seires has reached its third season, and each episode has 

several million viewers around the world.  In this essay the author tries to see how the 

tv-series reprensatation of men and women looks like. Media, such as tv-series, acts 

as great source of inspiration when people tries to understand the world around 

them. If men and women are representated diffrently that may effect how the viewers 

treat people in general.  

The purpose of this study wass to examine how men and women were portrayed in 

the series. What wass classed as typical male and female and how men and women 

relate to each other in different situations. In order to properly answer to the studys 

purpose previous research on gender, femininities, masculinities and stereotypes 

were applied. The material were then examined in a qualitative content analysis with 

a semiotic approach where the text were studied to elucidate its denotative and 

connotative meanings. In short, thhe study shows that men and women are equipped 

with very different abilities. The woman is often portrayed as weak while the man, 

almost always, is portrayed as the stronger one.

Keywords: Zombies, Zombie, The Walking Dead, man, woman, gender, stereotypes, 

representation
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1. Inledning.
Skillnaden mellan män och kvinnor har debatterats ända sedan de gamla grekerna 

och Aristoteles tid. Länge har kvinnan ansetts vara underlägsen mannen och genom 

historien har det alltid funnits föreställningar om vad som är maskulint, vad som är 

feminint och vilka egenskaper som skiljer män och kvinnor åt. Enligt genusforskare 

är skillnaden mellan kvinnor och män till stor del en kulturell och social konstruktion 

där en individ formas in i en könstillhörighet av yttre krafter som pekar ut vilka 

egenskaper som anses vara typiskt manliga och kvinnliga (Fagerström och Nilsson 

2008, 7f). 

I dagens informationssamhälle fullkomligt överöses vi av intryck från media och vår 

omvärld (Fagerström och Nilsson 2008, 25). Det är till stor del medierna som håller 

samman samhället och genom dem uttrycks vilka värderingar som är önskvärda och 

vad som anses var norm. Således kommer den allmängiltiga bilden av vad som anses 

vara ”normalt” och eftersträvansvärt att påverkas av hur individer av olika klass, 

ålder, och kön representeras i medier (Fagerström och Nilsson 2008, 26).

Därför anser jag att det är intressant att undersöka hur män och kvinnor framställs i 

en internationell stor tv-produktion. Efter noggrant övervägande har jag valt att 

studera första säsongen av tv-serien The Walkning Dead. Serien hade premiär i USA 

den 31:a oktober 2010 och är i dagsläget inne på sin tredje säsong och har sedan 

starten blivit nominerad och vunnit flertalet priser (imdb.com 130404). Serien har 

fått ett stort genomslag och utspelar sig i en nära framtid, eller alternativ nutid, där 

samhället har kollapsat och övergått till ett mer postapokalyptiskt tillstånd. Runt om i 

världen finns det levande döda och de överlevande tvingas samman ihop i små 

grupper för att överleva. Den grupp människor som tittaren får följa under seriens 

gång består av  kvinnor och män  med olika bakgrund och åldersskillnader. Därför 

tycker jag att det är intressant att studera hur män och kvinnor framställs och vilka 

egenskaper de tillskrivs i serien.
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1.1 Syfte.
Syftet med uppsatsen är att granska tv-serien The Walking Dead och undersöka hur 

män och kvinnor framställs, vad som klassas som typiskt maskulint och feminint 

samt hur män och kvinnor förhåller sig till varandra. Förutom att klarlägga vilka 

attribut tillräknas män respektive kvinnor kommer jag även att  granska hur deras 

förhållande till vapen och våld ser ut.

1.2 Frågeställningar.
De huvudsakliga frågeställningarna jag kommer att använda mig av  ser ut som 

följande: 

1. Vad klassas som typsikt maskulint respektive feminint i serien?

2. Hur förhåller sig män och kvinnor till varandra i olika situationer?

3. Vilka stereotyper förekommer i serien?

4. Hur förhåller sig män respektive kvinnor till vapen och våld?

5. Sker det någon utveckling hos karaktärerna?

2. Teori och tidigare forskning.

2.1 Populärkultur.
Populärkultur är ett begrepp som vid första anblick inte uppfattas som särskilt 

komplicerat. Termen i sig har kommit att stå för kulturprodukter som konsumeras av 

den stora massan i samhället och gemene man. Till  dessa kulturprodukter räknas 

exempelvis radio, tv, film, musik och litteratur. Ordagrant skulle det kunna beskrivas 

som kultur som är populär hos folket (Lindgren 2009,17). 

Lindberg nämner även Lawrence Grossbergs definition av begreppet. Populärkultur 

fastställs enligt honom utifrån dess utformning, estetiska värde,  kvantitet  samt dess 

sociologiska och politiska laddning. För att klassas som en populärkulturell produkt 

ska det vara baserat på schabloner och vara möjligt att definiera som motsats till vad 

som är  finkultur. De ska också vara så pass utbredda i samhället att de ska kunna 

klassas som folkliga och som del av en masskultur (Lindgren 2009, 17f).

Idag konsumerar den genomsnittlige svensken 6 timmar medier dagligen. Därför 

menar Fagerström och Nilsson (2008, 25)  att det inte är konstigt om vi påverkas av 
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deras innehåll. De värderingar och föreställningar som kommer till uttryck i dessa 

medier har sannolikt stor inverkan på vad vi anser som ”normalt” och 

eftersträvansvärt (Fagerström och Nilsson 2008, 25). Eftersom populärkulturella 

produkter når ut till så många människor kommer således fler personer påverkas av 

dem.  

Tv-serien The Walking Dead är en kulturprodukt som absolut kan klassas som del av 

populärkulturen. Den är baserad på en kritikerrosad följetong seriealbum och har nu 

vuxit till ett fenomen som följs av massor med människor världen över. Senare i år 

kommer serien även att ges ut översatt till Svenska (svt.se 130404). Att de 

värderingar och föreställningar som presenteras i serien kan komma att påverka sin 

miljonpublik är alltså fullt tänkbart. Därför kan man tycka att, om vi strävar efter ett 

jämställt samhälle mellan könen, serier som The Walking Dead borde granskas så det 

inte förekommer idéer som gör alltför stor skillnad på män och kvinnor.

2.2 Genus.
I vårt samhälle idag existerar det olika förväntningar och föreställningar om hur män 

och kvinnor ska vara och hur vi ska förhålla oss till varandra. Genusteorins 

grundtanke är att det biologiska könet inte har några större inverkningar på hur vi 

fungerar som människor. Oavsett om vi föds som män och kvinnor, så är de 

skillnader i egenskaper och kvalitéer som tillskrivs respektive kön inget annat än 

socialt och kulturellt skapade föreställningar(Fagerström och Nilsson 2008, 7). 

Teorin handlar om hur maskuliniteter och femininiteter konstrueras och hur 

förväntningarna på respektive kön skapas (Fagerström och Nilsson 2008, 12). 

Forskare inom genusteorin menar huvudsakligen att de egenskaper som anses vara 

specifika för de olika könen inte har någon förankring i biologin, utan snarare är 

socialt och kulturellt inlärda konstruktioner. Att det skulle finnas några direkta 

skillnader i vilka egenskaper som män och kvinnor besitter är något som 

genusforskare direkt motsätter sig (Fagerström och Nilsson 2008, 7).

Föreställningen om att det skulle vara skillnad på män och kvinnor har dock funnits 

där under hela vår historia. Dagens samhälle har blivit uppbyggt kring en massa 
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förväntningar där pojkar ska vara intresserade av sport och flickor av smink 

(Fagerström och Nilsson 2008, 7f). Kvinnor ska vara känslosamma, omvårdande, 

pratsamma, lättpåverkade, intuitiva och sexuellt lojala medan männen däremot 

förväntas vara analytiska, aggressiva, tystlåtna, envisa, rationella och mer sexuellt 

frisläppta. Män passar bättre i ledarpositioner eftersom de är mer tävlingsinriktade 

samtidigt som kvinnor borde stanna hemma med barnen eftersom de besitter 

egenskaper som passar det ändamålet (Connell 2009, 86ff). Dessa föreställningar 

som gjort tydliga avtryck i samhällets utveckling och har blivit något som ses som en 

absolut sanning. Män och kvinnor gör olika val i arbetslivet, de söker olika 

utbildningar och män har i regel högre lön. Historikern Joan Scott problematiserar 

detta i sin bok ”Gender and the politics of history” . Män hamnar i större utsträckning 

i maktpositioner där de har möjlighet att påverka saker i samhället och även i sina 

egna liv (refererad i Fagerström och Nilsson 2008, 12).

Frågan är hur dessa föreställningar och förväntningar har kommit att motstå tidens 

tand så pass väl som de ändå gjort. För trots att skillnaden i män och kvinnors 

egenskaper undersökts grundligt ända sedan 1890-talet har det inte uppkommit 

några tecken alls som tyder på att könens mental kapacitet skulle skilja sig åt 

(Connell 2009, 87f). Därför kan det ju tyckas konstigt att det fortfarande existerar en 

debatt om huruvida män och kvinnor är olika av naturen och bättre lämpade att 

utföra olika sysslor. För att förklara detta konstruerade genusforskaren Yvonne 

Hirdman sin teori om ett genuskontrakt. Teorin bygger på tanken att det finns ett 

genuskontrakt som innehåller föreställningar om hur män och kvinnor ska vara. 

Bland annat sätter den mannen som norm och gör skillnad på män och kvinnor där 

de sistnämnda automatiskt blir mindre kompletta som människor. Detta kontrakt är 

något alla i samhället skriver under på, och även om gränserna i kontraktet hela tiden 

flyttas så sker detta väldigt långsamt (Hirdman 2001, 84ff). Föreställningarna som 

finns i kontrakten blir till en sanning för samhället som det svårt att komma ifrån. 

Avviker någon från det som anses normalt och naturligt enligt kontraktet resulterar 

det oftast i konsekvenser och negativa reaktioner från omgivningen (Fagerström och 

Nilsson 2008, 8).

Det finns flertalet olika teorier om hur våra värderingar, normer, synsätt och 

uppfattning av omvärlden påverkas av de medier vi konsumerar (Fagerström och 
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Nilsson 2008, 25). Det är även omdiskuterat huruvida mediernas 

genusrepresentation påverkar jämställdheten mellan män och kvinnor 

överhuvudtaget. En av anledningarna till detta är att mediernas effekt på 

jämställdheten är svår att mäta. Har medierna haft inverkan på jämställdheten 

mellan män och kvinnor har det skett under en lång tidsperiod och den effekt som 

uppstår hos mottagaren påverkas också av andra händelser som är svåra att 

överskåda (Jarlbro 2006, 18). 

Jarlbro (2006) fastställer att en analys av hur publiken påverkas, eller reagerar på 

genuspresentation i medierna är en svår empirisk utmaning. Samtidigt menar 

Jarlbro också att om mediernas innehåll bara består av sånt som rör män, utesluts 

kvinnorna. Medier som förväntas skildra allmänhetens intresse, visar i verkligheten 

upp männens intresse och osynliggör hälften av befolkningen. 

[… ]medierna är en offentlig arena där olika åsikter ska nötas och blötas och att 

alla röster ska få höras och vara lika mycket värda, då är det mycket viktigt att alla 

medborgartyper får komma till tals, såväl kvinnor som män, gamla som unga, 

infödda svenskar som nya svenskar.” ( Jarlbro  2006, 8)

Flertalet forskare har uttryckt åsikten om att kön ofta framställs på ett stereotypt sätt 

i populärkulturella texter (Lindgren 2009, 171).  Bland annat filmteoretikern Laura 

Mulvey, som lagt fram sin teori om ”the male gaze”, ”den manliga blicken”(Mulvey 

1989, 19). Där  hänvisar hon till hur kvinnorna vanligtvis är underordnade männen 

och representeras på ett sätt som är anpassat för en manlig betraktare och att 

majoriteten av all film produceras för en manlig publik. Något som gör att kvinnorna 

ses ur ett manligt perspektiv oavsett om huvudkaraktärerna eller publiken är kvinnor. 

Teorin är först och främst baserad på film, men Lindgren menar dock att det är 

möjligt att  applicera teorin på alla populärkulturella texter, som exempelvis, tv, 

musik, film och böcker (Lindgren 2009, 174). Fagerström och Nilsson (2008) lyfter 

också upp frågan och menar att vi med stor sannolikhet kan utgå från att samhället 

påverkas av hur män och kvinnor skildras i medier. 
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2.3 Maskulinitet och femininitet.
Eftersom genusforskningens grund är tanken om att samhällets bild av män och 

kvinnor är sociala och kulturella konstruktioner, utan förankring i biologin, används 

inte termer som kvinnligt/manligt och kvinnlighet/manlighet av forskare inom 

ämnet. Istället har de valt att använda sig av begreppen feminin/maskulin och 

femininitet/maskulinitet då dessa är mer könsneutrala och inte har någon direkt 

koppling till det biologiska könet (Fagerström och Nilsson 2008, 7). Exempelvis så är 

användning av smink något som klassas som typiskt ”kvinnligt”, men en man som 

sminkar sig blir inte mer kvinna bara därför och en kvinna med ledarskapskvalitéer 

är fortfarande kvinna, trots att sådana egenskaper brukar klassas som karaktäristiskt 

”manliga”. Enligt genusteorin är det istället mer lämpligt att beteckna en man med 

egenskaper/ intressen som räknas som typiska för den kvinnliga könsrollen som 

feminin. På samma sätt som en kvinna med egenskaper/intressen typiska för den 

manliga könsrollen kan kallas maskulin. En viktig aspekt att ha i åtanke är att det inte 

bara finns en enda maskulinitet eller femininitet. All män är inte likadana bara för att 

de är män och alla kvinnor är inte likadana bara för att de är kvinnor (Fagerström och 

Nilsson 2008, 18f) I verkligheten existerar det flertalet olika maskuliniteter som 

skiljer sig beroende på etnicitet, klass, ålder, sexualitet samt andra faktorer. De olika 

maskuliniteterna har också en innebörds rangordning där vissa är överordnade andra 

(Connell 1995, 100ff). Den som ligger allra högst upp i hierarkin kallas för den 

hegemoniska maskuliniteten är ett ideal som väldigt få män uppnår och blir en del 

utav. I dag är det inte ens nödvändigt att personen som tillhör denna grupp finns i 

verkligheten. Fiktiva karaktärer från filmer och tv-serier kan också inneha de 

egenskaper som krävs för att räknas som ideal och eftersträvansvärda (Connell 1995, 

101).  

2.4 Stereotyper.
Stereotyper är ett av de verktyg som används av människor -och samhället i stort, för 

att skapa en förståelse om världen, sig själva och sina värderingar. Begreppet handlar 

i grund och botten om att människor förenklas så de blir mer lättbegripliga, vissa 

egenheter förstoras upp medan andra inte tas med allas. På så sätt går det att dela in 

sina medmänniskor i grupper som gör det möjligt för den enskilde individen att 

definiera sig själv i relation till de grupperingar som skapats (Dyer 1993, 12). 
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Fenomenet bidrar även till att det skapas ett konsensus kring stereotyperna - alla 

individer som kan placeras in i en grupp är likadana och talar om vad du, och alla 

andra i samhället, ska tycka om människorna i den gruppen (Dyer 1993, 14). 

Dyer (1993) menar att uppkomsten och användningen av stereotyper kan anses som 

en nödvändig och ofrånkomlig del i den process där samhället skapar en förståelse 

om sig självt. Problemet med stereotyper är dock att de ofta blir sedda som absoluta 

sanningar och gör det svårt att komma fram till kompromisser i frågor om hur saker 

och ting egentligen ligger till. Ofta leder dessa meningsskiljaktigheter till att den 

starkare gruppen tvingar sin bild av verkligheten på mindre starka grupper med 

andra verklighetsuppfattningar (Dyer 1993, 12). Dock så är det fullt rimligt att ställa 

sig frågan om vart föreställningarna om stereotyperna kommer ifrån.

Dyer (1993) nämner även Orrin E. Klapps bok ”Heroes, villains and fools” där 

författaren tar upp skillnaderna mellan vad han kallar socialtyper och stereotyper. 

Enligt Klapp finns dessa två typer inom alla samhällen: socialtyper, de människor 

som hör till representationen av samhället och stereotyper, de som inte gör det. 

Ursprungligen är tanken om socialtyper och stereotyper baserad på geografi, 

exempelvis Amerikaner och icke-amerikaner eller Svenskar och icke-svenskar. Dyer 

menar dock att indelningen även kan göras av maktstarka grupper som helt enkelt 

bestämmer vilka som hör till samhället, och vilka som inte gör det (Dyer 1993, 12). På 

samma sätt som stereotyper och socialtyper används för att vi vet hur vi ska förhålla 

oss till varandra i samhället, så används de även flitigt inom fiktionen.  Trots att 

socialtyper och stereotyper är ganska lika varandra till sin uppbyggnad, baserade på 

tydliga karaktärsdrag som är lätta att känna igen, så är det stor skillnad på hur de 

fungerar (Dyer 1993, 14). 

Ofta så förblir de stereotypa karaktärerna sig lika under historiens gång, till skillnad 

från socialtyper som är mer komplicerade och anpassningsbara (Dyer 1993, 14). I en 

historia gestaltas de mer invecklade karaktärerna av socialtyper, exempelvis hjälten 

som lär sig och utvecklas eller den invecklade fienden som måste motarbetas. 

Stereotyper däremot utvecklas inte alls och bär alltid med sig en samling 

underförstådda karaktärsdrag som den definieras av (Dyer 1993, 14f). 

7



Det är dock möjligt att tilldela en stereotyp karaktär drag som gör att den står ut från 

vad som traditionellt förväntas av den. Något som kan märkas om en karaktär gör 

något oväntat- som inte känns naturligt. Stereotypernas huvudsakliga uppgift är att 

skapa tydliga skillnader mellan olika grupper av människor. Vilka som hör hemma, 

och vilka som inte gör det. Att avgöra vilka som gör det är inte alltid så enkelt. Vissa 

karaktärsdrag kan vara osynlig och vissa kan vara flytande och svårbestämda. Du kan 

inte se på en person vilket politiskt parti denne röstar på om den inte väljer att tala 

om det och hur mycket måste man dricka för att klassas som alkoholist?

3. Material och metod.

3.1 Urval och avgränsningar.
Uppsatsen kommer i första hand grundas på den första säsongen eftersom att 

karaktärerna och förhållandet mellan dem inte har hunnit utvecklas så långt. Det 

första och sista avsnitt kommer att analyseras djupare eftersom det är start och 

slutpunkt för säsongen. Skulle det förekomma några skillnader mellan hur män och 

kvinnor är och behandlas borde skillnaderna vara tydligast mellan dessa två avsnitt. 

Förhoppningsvis kommer valet att göra en djupare analys av säsongens start- och 

slutpunkt klargöra om det förekommer någon karaktärsutveckling som påverkar 

framställningen av män och kvinnor.  Resterande avsnitt, 2 till och med 5, kommer 

att genomgå en mindre djupgående analys så att jag kan vara säker på att jag inte 

missar något som kan vara av vikt för uppsatsen.

3.2 Kvalitativ innehållsanalys.
Syftet med uppsatsen är att försöka klarlägga hur män och kvinnor framställs i tv-

serien The walking Dead, vad klassas som typiskt maskulint och feminint samt hur de 

förhåller sig till varandra i olika situationer. För att kunna göra detta har jag beslutat 

att göra en kvalitativ innehållsanalys av utvalda scener från seriens första säsong. Jag 

finner att denna metod lämpar sig bra för ändamålet eftersom en kvalitativ 

innehållsanalys lägger vikt vid små detaljer som inte skulle uppmärksammats vid 

andra analysmetoder (Thurén 2007, 33). Det hade varit intressant att göra en 

kvantitativ analys för att kartlägga hur många gånger män och kvinnor figurerar i 

rena siffror och hur ofta de nämner de olika könen. En kvantitativ innehållsanalys är 
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användbar då man vill räkna hur ofta olika inslag förekommer i en text, exempelvis 

hur ofta män och kvinnor nämns eller syns i bild ( Boréus och Bergström 2012, 50). 

Dock så tror jag inte att det skulle hjälpa mig nämnvärt i mina försök att svara på de 

uppställda frågeställningarna, ytterligare frågor skulle behöva konstrueras och på 

grund av tidsfristen så avstår jag från att genomföra en kvantitativ analys.

3.2.1 Hermeneutik och intersubjektivitet.
Eftersom studieobjektet är en tv-serie, och kommer att analyseras i en kvalitativ 

innehållsanalys, känns det relevant att ta upp hermeneutiken, tolkningsläran, och 

hur uppsatsens intersubjektivitet påverkas av den valda metoden. 

När jag analyserar scener ur The Walking Dead kommer analysen att baseras på mina 

egna minne och förförståelse. På grund av detta kan det tyckas relevant att fråga sig 

om analysen verkligen blir korrekt utförd och om scenerna tolkas på rätt sätt (Thurén 

2007,  96). Dock så går det i detta fall att diskutera om det verkligen finns någon 

direkt sann och rätt tolkning. Eftersom konstnärliga verk ofta tolkas olika beroende 

på betraktarens förförståelse och att en av tjusningarna med konstnärliga verk är 

möjligheten att göra många olika tolkningar, och att det inte finns någon som är rätt 

(Thurén 2007, 98f). Då det kommer till att undersöka vilka värderingar och 

tolkningar som uttrycks i text och bild är det viktigt att först bestämma vad som är 

intressant att undersöka hos studieobjektet (Thruén 2007:100). I mitt fall kommer 

jag att försöka analysera tv-serien och hur män och kvinnor framställs och således 

kommer uppsatsens intersubjektivitet att påverkas av min egen förförståelse och 

värderingar. 

Jag är själv en vit svensk man i 20års åldern som har studerat medie-och 

kommunikationsvetenskap på universitetsnivå. Jag har redan en förförståelse för 

serien då jag följer den och har sett den första säsongen tidigare. Därför kommer jag 

förhoppningsvis kunna fokusera på studiens frågeställningar utan att distraheras av 

vad som äger rum i de olika avsnitten. För att få en så hög intersubjektivitet som 

möjligt krävs det att jag sätter upp tydliga regler och försöker vara medveten om att 

min egen förståelse och värderingar kan påverka resultatet (Thurén 2007, 34).
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3.3 Semiotik.
Eftersom den undersökning som jag planerat att genomföra bygger på hur 

genusrepresentationen ser ut i tv-serien The Walking Dead kommer jag att göra en 

semiotisk bildanalys för att försöka synliggöra detta. Semiotikens grundtanke är att 

allt i vår omvärld är uppbyggda av tecken som vi ser och tolkar för att göra världen 

mer lättbegriplig. Tecken existerar på två olika nivåer, både då de står för sig själva 

och producerar en mening men också då de står tillsammans med andra tecken. När 

tecken står tillsammans påverkas de av varandra och nya betydelser kan tolkas in. De 

kan jämföras med byggstenar som tillsammans bygger upp ett helt studieobjekt, till 

exempel en bild eller en film. Inom semiotiken kallas studieobjekt som för text 

(Lindgren 2009, 65).

När vi ser en bild så startar direkt en tolkningsprocessen där tecknen skapar en 

mening och betydelse. Ser vi en bild av en människa går det vanligtvis fort att 

klassificera personen som man eller kvinna. Sedan börjar tolkningen av andra tecken 

för att vi ska få en ännu tydligare förståelse av vem det är vi tittar på. Har personen 

till exempel kläder som vi känner igen som en uniform, en stjärnformad bricka på 

bröstet, ett hölstrat skjutvapen och hatt, är det mycket sannolikt att vi tolkar tecknen 

som att personen är en sheriff. (Lindgren, 2009, 62f)

De tecken vi ser producerar mening och betydelse där de ingår, men tecknen kan 

dock tolkas på olika sätt beroende på tidigare kunskaper hos betraktaren och vilka 

kontext där tecknen förekommer. Tecknens betydelse är inte heller huggen i sten, 

utan ett tecken kan ha flera olika betydelser och underförstådda meningar. 

Exempelvis så skulle en person utan kännedom om vad som kännetecknar en sheriff 

inte se den personen som en sheriff utan som något annat. Möjligtvis skulle 

betraktaren tro att personen på bilden var en militär, eller kanske skulle betraktaren 

tolka personen på bilden som hotfull och farlig i och med det hölstrade vapnet.

Semiotik handlar nämligen inte bara om tecken och texter utan också om 

språksystem, tysta överenskommelser om vad olika tecken har för betydelse, och hur 

språket används. Det är möjligt att se en film och tolka den på ett visst sätt, men med 

rätt språksystem så kan filmens innebörd och betydelse helt förändras. På samma 
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sätt som det är möjligt att se och avnjuta en utländsk film utan undertexter utan att 

man behärskar just det språket (Lindgren 2009, 72f)

Den koppling som görs mellan namn på saker och ting är inget annat än kulturella 

och språkliga överenskommelser. Genom att konsumera kulturella produkter lär vi 

oss vad som kännetecknar en sheriff, eller att förgen blå kallas för blå. Sett ur ett 

perspektiv så har ingenting ett namn av naturen, vi lära oss benämna ting med namn 

för att andra individer lättare ska förstå vad vi pratar om. Detta är något som 

diskuterades redan av Aristoteles i det antika Grekland (Lindgren 2009, 64).

När man väljer att genomföra populärkulturella analyser handlar dessa ofta om att 

diskutera och tolka dessa texter för att komma fram till vilka underliggande 

betydelser som kan tolkas in. Ur forskningssynpunkt kan det förekomma vissa 

svårigheter att särskilja vad som är tecknet och texten i olika sammanhang. Ta 

exempelvis ett tecken som förekommer i ett avsnitt av en långt gången tv-serie, vad 

ska klassas som text – alla föregående säsonger av serien, det givna avsnittet eller 

scenen där det förekommer. Enligt Lindgren (2009), som ställer sig samma fråga, är 

detta upp till forskaren själv att bestämma. Det är viktigt att begränsa och bestämma 

sig för vilken text som ska analyseras (Lindgren 2009, 65). Eftersom min studie 

kommer att innefatta hela den första säsongen av tv-serien The Walking Dead anser 

jag att alla dessa sex avsnitt bör räknas som text i det här fallet.

Tecknen i sig har olika funktioner som påverkar hur texten där de ingår tolkas av 

betraktaren. Dess referentiella funktion talar om hur tecknet förhåller sig till 

skeenden i verkligheten och således hur betraktaren bör förhålla sig till det. Tecknen 

kan också påminna betraktaren om något denne redan känner till och på så vis dras 

då kopplingar mellan de betraktade tecknet och andra redan kända för att skapa 

förståelse. Detta kallas för tecknets metaspråkliga funktion och kan jämföras med om 

hur lätt är att känna igen vilken genre en film har, det är ofta lätt att skilja på om 

filmen är en komedi eller ett drama eftersom de kännetecknas av olika typer av 

tecken.  Tecken har även en formell funktion där dess fysiska form gör att betraktaren 

kan se skillnad på en skräckfilm och en nyhetssändning (Lindgren 2009, 67ff).
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Förutom att tecknens funktion kan variera så påverkas textens innebörd även av det 

tilltal som tecknen har. Personen som producerar texten agerar som dess avsändare 

och personen som konsumerar texten är dess mottagare, dessa två står utanför texten 

i sig. Emellertid så kan det inom texten konstrueras en annan avsändare och 

mottagare. Tecknen i texten kan skapa föreställningen om att det är nån annan än 

producenten som är avsändare. Skulle exempelvis en karaktär i tv-serien titta in i 

kameran och säga något riktat mot tv-publiken skulle de uppfattas som att det 

verkligen var riktat till tittare, även fast det hela är regisserat. Denna funktion kallas 

för tecknens expressiva funktion (Lindgren 2009, 69f). På samma sätt kan tecknen 

också skapa en föreställning om vem som är den tänkta mottagaren för texten. En 

reklamfilm för tvättmedel där en hemmafru berätta hur mycket just den produkten 

underlättar hennes vardag med städning, tvätt och matlagning skapas det en 

föreställning om att reklamen vänder sig specifikt till just hemmafruar. Denna 

funktion kallas för tecknens konnotativa funktion (Lindgren 2009, 70).

Slutligen så har tecknen, förutom sin referentiella, metaspråkliga, formella, 

expressiva och konnotativa, även en kontextuell funktion. Beroende på 

sammanhanget  så kan tecknens funktion och mening komma att förändras. En 

Zombie kan tolkas både som något skrämmande och hotfullt, en metafor för hur den 

moderna människan agerar i förhållande till sin omvärld eller en levande död 

(Lindgren 2009, 71). Zombien har som skräckfilmsmonster förekommit både i 

seriösa och kultförklarade filmer som George A. Romeros filmer The Night of the 

living dead och Dawn of the Dead men även i mer lättsamma produktioner som 2010 

års Zombieland (imdb.com 130404).

3.3.1 Denotation och konnotation.
Enligt den franske litteraturkritikern och sociologen Roland Barthes är det omöjligt 

att överhuvudtaget se på omvärlden ur ett helt objektivt perspektiv. Vid en första 

anblick kan det tyckas vara så att det finns tecken som bara är tecken och inte 

producerar någon ytterligare betydelse, men sanningen är att alla tecken och texter 

existerar och tolkas på två nivåer: Den denotativa och den konnotativa (Barthes 1977, 

17 ). Vare sig vi vill det eller inte kommer de inneboende tecknen att tolkas av
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betraktaren och de kommer att tolkas på olika sätt och påverka vår uppfattning av 

verkligheten. 

Den första tolkningen som görs är den denoativa. Det är den mest uppenbara och 

mest konkreta innebörden av en bild eller ett ord. Exempelvis kan se ett vitt hus utan 

att vi fäster någon större betydelse vid det. På den andra, konnotativa nivån 

produceras djupare betydelse. Dessa skapas associationer, känslor och de kulturellt 

inlärda betydelser och värderingar som finns hos betraktaren (Ekström och Moberg i 

Ekström 2008, 24). I min undersökning kommer jag första att göra en denotativa 

analys av vad som finns i scenen för att sedan gå ner på den konnotativa nivån.

3.3.2 Myter.
De kulturellt inlärda värderingarna och föreställningarna som existerar på den 

konnotativa nivån  kallar Barthes för myter. Det är de kopplingar som känns helt 

självklara och naturliga, men som vid närmare granskning egentligen är kulturella 

konstruktioner (Barthes 1969, 205ff).  Dessa konstrueras enligt  Barthes (1969) av 

dominerande grupper i samhället som bestämmer hur tecken och texter ska tolkas 

och kallas enligt ett givet meningssystem. Chandler (2002) menar att det är den 

rådande ideologin som agerar som detta mer eller mindre sammanhållna system som 

används av oss för att tolka och förstå omvärlden (Chandler 2002, 14f). Myter hjälper 

till att upprätthålla de maktordningar i samhället genom att få dessa att verka 

självklara och naturliga. Ofta innehåller myterna dikotomier, motsatspar som 

man/kvinna, ont/gott som gör de mer lättbegripliga (Ekström och Moberg i Ekström 

2008, 25).

4. Tillvägagångssätt
Avsnitten kommer att granskas med de uppställda frågeställningarna i åtanke. Trots 

att de odöda aldrig kallas för zombies i serien, det finns överhuvudtaget inga tecken 

så här långt att begreppet ”zombie/zombies” existerar i den verklighet serien utspelar 

sig, kommer jag att använda mig av det för att beskriva vad som i serien kallas 

”walker/walkers”. Detta kommer jag göra då jag finner att de odöda antagonisterna 

underförstått är zombies och att det blir lättare för en oinvigd läsare att förstå vad 

som åsyftas.
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5. Resultat och analys
The Walking Dead hade premiär den 31 oktober 2010 och hittills har tre säsonger 

sänts i tv-kanler runt om i världen och setts av miljoner tittare varje vecka 

(moviezine.se 130404, comoyo.com 130404). Serien utspelas i nutid, eller nära 

framtid, där de döda återuppstår och förvandlas till blodtörstiga zombies, eller 

”walkers” som de benämns i serien. Samhället som vi känner det finns inte längre, det 

finns ingen lag och det är en värld där den starkaste överlever.  Till en början kretsar 

historien kring karaktären Rick Grimes, som spelas av Andrew Lincoln, och dennes 

sökande efter sin förvunna familj i den postapokalyptiska värld som existerar i serien. 

Under senare avsnitt ansluter fler karaktärer och historien börjar då innefatta även 

deras öden (imdb.com 130404).

5.1 Analys av avsnitt 1.
I det första avsnittet av The Walking Dead får vi stifta bekantskap med flera 

karaktärer som vi kommer att få följa under resten av säsongen. Det allra första 

avsnittet är även aningen längre än de andra som ingår i säsongen, detta beror 

säkerligen på att historien och dess premiss ska landa hos betraktaren.

När jag påbörjar granskningen av det första avsnittet slås jag av hur stora skillnader 

som görs mellan män och kvinnors egenskaper och kvalitéer. Trots att det inte är 

första gången jag ser avsnittet blir jag förvånad av vad som undgått mig för att jag 

inte varit tillräckligt uppmärksam.

Avsnitt 1.Scen 1: Rick och Shane pratar om skillnaden mellan män och 
kvinnor.
I en av de allra första scenerna får vi se två män som sitter i en bil och äter mat 

samtidigt som de  diskuterar sinsemellan. Männen är klädda i uniform, som känns 

igen som typiska amerikanska beigea polisuniformer. Den ene av dem har vi fått följa 

i en tidigare sekvens och som publik kan vi här anta att han är en av seriens 

huvudkaraktärer. Scenen måste även äga rum tidigare rent kronologiskt då zombie-

utbrottet inte verkar ha ägt rum än. Diskussionen de för handlar i stor utsträckning 

om skillnaden mellan män och kvinnor. Denne ene av dem, som vi senare får lära 

känna som Shane menar att skillnaden mellan män och kvinnor är att  kvinnor inte 

vet hur man stänger av lyset och att alla kvinnor är likadana. När han kommer hem 
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från jobbet är alla lampor i huset tända och det blir Shane som får gå genom huset för 

att släcka alla lampor som ”bruden” tänt. Enligt honom är det tack vare att han har 

manliga kromosomer som gör att han fungerar på ett annat sätt och han jämför sig 

med en pastor som predikar för sin kollega. Han berättar vidare om hur hans, 

förmodade, flickvän gnäller om den globala uppvärmningen och hur han då tvingas 

tala om för henne att: 

”Darling maybe you and every other pair of boobs on this planet figuered out that  

the lightswitch goes both ways, maybe we wouldn't have so much global warming”

Detta ska han dock inte ha sagt till sin flickvän utan han valde att uttrycka sig i en 

artigare ton. Hans utspel ska ändå ha fått hans flickvän att använda ”exorcism-

rösten” och anklagande mena att han låter precis som hennes döda pappa som alltid 

tjatade om elräkningarna och att släcka lampor.

Shane menar då att han vill säga:

”Bitch, you mean to tell me that you have been hearing this your entire life and you 

are still to damn stupid to turn off a switch”

Shane säger dock inte exakt detta till henne, något som var smart enligt hans kollega. 

Kollegan, som vi lär känna som Rick, menar att  det var smart att köra med den artiga 

versionen. Hela konversationen har än så länge haft en lättsam, grabbig och 

skämtsam ton.

De börjar sedan tala om Ricks flickvän/fru, enligt Rick kan hon tydligen släcka 

lampor. Här får både Shane och Ricks ansiktsuttryck något allvarligt över sig. 

Tydligen har Rick och hans fru/flickvän bråkat med varandra, tydligen vill hon att de 

ska prata mer med varandra men enligt Rick vill hon inte lyssna när han väl pratar. 

Enligt honom verkar det inte alls som att hon vill höra vad han har att säga.  Rick 

menar att hon ofta verkar vara arg på honom utan att han vet varför.  Shane säger att 

det är något alla par går igenom och att det är en ”fas”. Rick berättar att det sista hon, 

som vi senare får lära känna som Lori, sa innan de skildes åt på morgonen var:
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”Sometimes I wonder if you even care about us at all” 

Något hon ska ha sagt inför deras gemensamma barn. Rick menar då: 

”Image to go to school whit that in your head”

Rick förklarar sedan vad han anser vara skillnaden mellan män och kvinnor: 

”I would never say somthing that cruel to her, certainly in front of Carl (deras son)”

Då Rick talar om sin fru och deras gemensamma problem får man känslan av att det 

är honom som publiken ska känna med. En känsla som förstärks då han berättar om 

vad hon sagt till honom. Hans berättelse ger även sken av att han försöker lösa 

problemen genom att prata, men att hon inte vill lyssna på honom.  Män och kvinnor 

inte förstår sig helt enkelt på varandra och eftersom att publiken får se hela förloppet 

ur männens perspektiv kommer inte heller publiken att förstå sig på kvinnornas 

agerande i scenen. Något som går att återknyta till Mulveys teori om The male gaze 

(Lindgren 2009, 174  Mulvey 1989, 19). 

Det denotativa i scenen är att de är två uniformerade män som sitter i en bil och äter 

medan de för en konversation. På den konnotativa nivån går det att läsa in att de två 

männen är poliser och vänner. I scenen görs det även tydliga skillnader mellan män 

och kvinnor. Män tillskrivs egenskaper som mer logiskt tänkande medan kvinnor 

agerar mer ologiskt och irrationellt. Något som går att koppla till det traditionella 

föreställningarna om att män och kvinnor, av naturen, besitter olika egenskaper 

(Connell 2009, 86). Shane nämner även att det är tack vare sina kromosomer som 

han klarar av saker bättre än sin flickvän, som att det skulle finnas en biologisk och 

naturlig förklaring till att kvinnor och män är olika.

Avsnitt 1.Scen 2: Vägspärren.
Senare blir Rick och Shane kontaktade över radion om en biljakt och de sätter av med 

blinkande blåljus och tjutande sirener. De möter upp flera andra poliser för att sätta 

upp en vägspärr, samtliga av dem är män klädda i likadana uniformer som Rick och 

Shane. De ställer bilarna mitt i vägen, lägger ut en anordning som ska punktera 
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däcken på den bil som polisen försöker ta fast och tar plats bakom bilarna för att 

vänta med dragna vapen. En av de nytillkomna poliserna uttrycker en förhoppning 

om att just denna polisjakt ska dyka upp i ett visst tv-program. Rick säger åt honom 

att skärpa sig, ha en kula i pistolens lopp och se till att säkringen av. Den första 

polisen ser skamsen ut och gör som han blir tillsagd. Shane menar då att det faktiskt 

skulle vara kul att få vara med i ett sånt program, Rick säger inget men han ler och 

det syns underförstått att han håller med.

I den här scenen presenteras några av männens maskulina sidor. Konnotativt går det 

att läsa in en tydlig tjusning för vapen och våld som delas av alla närvarande män och 

trots att Rick inte vill erkänna det så verkar det som att han håller med. I scenen är 

det mest fokus på Shane och Rick. På den denotativa nivå går det att lägga märke till 

att Shane har ett hagelgevär och Rick en revolver, att de bär lite kraftfullare vapen än 

de andra kan konnotativt tolkas som att de är krafter att räkna med.

Scenen presenterar även några olika maskuliniteter, framförallt skillnaden mellan 

Rick och den nytillkomna polisen. Rick framställs som mer seriös och står helt klart 

över den andre polisen även fast det inte fastställs huruvida Rick faktiskt är hans 

överordnade. Detta kan dels bero på att Rick hittills har varit en huvudkaraktär, men 

det kan också vara ett tecken på att han tack vare sina egenskaper är närmare den 

hegemoniske mannen än vad den andre polisen är (Fageström och Nilsson 2008, 19f 

Connell 1995, 101f).

Avsnitt 1. Scen 3: Sjukhussängen.
Vi vägspärren blir Rick dödligt sårad och hamnar av allt att döma på sjukhus. Scenen 

presenteras ur Ricks synvinkel, bilden är suddig och i bakgrunden hörs det 

karaktäristiska pipandet från en hjärtmonitor. Vi får sedan återse Shane som 

kommer förbi och besöker Rick, med blommor som alla på stationen varit med och 

betalat. Han är dock tydlig med att berätta att buketten blivit komponerad av Linda 

och Diane, något som Rick säkert hade listat ut enligt Shane.  Trots att alla poliser vi 

stött på hittills har varit män, och  att buketten är från hela stationen, så är det alltså 

helt orimligt att det var någon av deras manliga kollegor, eller Shane själv, som köpt 

blommorna. Här görs ett tydligt exempel på hur serien forsätter kvinnorna i en, 
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naturligt, passiv roll. Precis som Connell skriver i sin bok ”Om genus” görs det 

skillnad på män och kvinnors egenskaper (Connell 2009, 86ff).

Varför var kvinnorna som plockat ihop buketten inte med vid vägspärren? Om de inte 

var på någon annan utryckning, så måste de ha varit kvar på stationen. Den 

konnotativa tolkningen som går att göra här skulle kunna vara att männen tar på sig 

de mer krävande farliga rollerna, viftar med vapen och jagar skurkar medan 

kvinnorna håller sig borta och plockar ihop blombuketter när någon skadats. 

Avsnitt 1. Scen 4: Fruarna.
Rick vaknar till och tror fortfarande att Shane är i rummet, men förstår snart att han 

är ensam och att det har förflutit lång sedan Shane verkligen var där. Under de 

närmaste minuterna får vi se att sjukhuset är övergivet och att zombie-utbrottet ägt 

rum när Rick varit medvetslös. Vi får följa Ricks desillusionerade vandring genom det 

övergivna sjukhuset och staden. Han letar sig fram till sitt hus där han finner att hans 

fru och son inte är kvar längre. Så småningom träffar han på en annan överlevare 

som vi lär känna som Morgan, och hans son Dwayne. 

Efter en aningen brysk introduktion hjälper Morgan Rick och förklarar för honom 

vad som hänt och hur mycket han och Dwayne vet om situationen. Senare får vi följa 

trion då de söker igenom Ricks hus efter ledtrådar om vart Lori och Carl kan ha tagit 

vägen. Morgans fru har dött och kommit tillbaka som en zombie, men Rick vägrar tro 

att detsamma har hänt hans familj. Rick tar de försvunna kläderna som tecken på att 

de överlevt och gett sig av, men Morgan menar att vem som helst skulle kunna bryta 

sig in och ta det som saknas. Då påpekar Rick att även fotoalbum och inramade 

fotografier av familjen saknas och att dessa inte är något som en tjuv skulle ta med 

sig. Morgan skrattar när han förstår vad Rick menar, hans fru gjorde samma sak. Då 

han packade överlevnadsutrustning plockade hon med sig fotoalbumen.

Här presenteras publiken återigen för kvinnornas ologiska tänkande då de prioriterar 

fotoalbum och fotografier framför mer användbara saker. Kvinnorna antas vara mer 

emotionella, något som också verkar komma sig naturligt eftersom båda fruarna 
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agerade likadant. Just att kvinnor ska vara mer känslosamma är en en föreställning 

som är väldigt vanlig  (Connell 2009, 86). 

Samtidigt går det att tolka Morgans överlevande som ett tecken på att han är starkare 

än sin fru. Vi får även veta att Morgan inte klarar av att lämna platsen där hans fru 

dött. Han berättar att han vet att han borde göra slut på henne själv men att han inte 

är redo än. Jämför vi de båda männens livsöden går det att se två stora olikheter: 

Morgan vet att hans fru är död, ändå så stannar han kvar. Lori måste ha trott att Rick 

dött på sjukhuset och har därför tagit deras son och flytt från zombie-utbrottet.  På en 

konnotativ nivå skulle det kunna tolkas som att män är mer lojala än kvinnor. De 

lämnar inte sin partner, även om de dött, medan kvinnor tolkas som mer illojala 

eftersom att Lori lämnade Rick på sjukhuset utan att hon kan ha vetat om han levde 

eller inte.

Avsnitt 1. Scen 6: Lägret.
Efter en tid tillsammans fortsätter Rick ensam sökandet efter sin familj. Enligt 

Morgan skulle överlevande försöka ta sig till Atlanta där det skulle finnas en 

flyktingförläggning och det är dit Rick beger sig. För att ta sig dit använder sig Rick av 

en polisbil och undertiden han kör använder han sin radio för att försöka kontakta 

andra överlevande.

Publiken får samtidigt se en annan grupp som tar emot Ricks radiosändning, men de 

lyckas inte svara honom innan han hamnar i en förmodad radioskugga. Vid en första 

anblick verkar gruppen enbart bestå utav nya bekantskaper, vi ser några kvinnor och 

en äldre man. När en av kvinnorna inte lyckas svara Rick ber den äldre mannen 

någon utanför bilden att ta över för att han tydligen kan med utrustningen bättre. 

Denne någon visar sig vara Shane, han inger omedelbart känslan av att vara ledaren i 

gruppen och tar över radion och försöker kontakta Ricks signal ännu en gång. Dock 

så förstår inte Shane att det är Rick som är radiosändningens upphovsman då Rick 

aldrig sa sitt namn rakt ut. Shane verkar vara mer van vid utrustningen och gör ett 

klart bättre jobb än vad kvinnan gjort, men då de inser att signalen inte går fram ger 

han upp. 
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Två av kvinnorna vi hittills sett i gruppen menar att de borde sätta upp skyltar som 

varnar folk från att åka på den väg som Rick åker på. Shane motsätter sig detta direkt. 

Den ena kvinnan säger då att hon kan åka och göra det själv men Shane är tydlig med 

att enligt reglerna så åker ingen någonstans ensam. Efter en utzooming ser vi att 

gruppen består av flera andra personer och kvinnan som tydligt känner sig förorättad 

lämnar gruppen och går iväg, Shane följer efter och börjar resonera. Shane framstår 

som den klokare och mer logiskt tänkande av de två, kvinnan erkänner på sätt och vis 

att hon hade fel och de två kysser varandra. Vi förstår senare att kvinnan är Ricks fru, 

Lori.

Återigen framställs kvinnan som mindre rationell och logisk än vad mannen är. Att 

det är männen som bestämmer i gruppen framgår tydligt. Det är också väldigt vanligt 

att män antas ha bättre ledarskapskvalitéer än kvinnor och den föreställningen verkar 

de hålla fast på (Connell 2009, 87  ). 

Kvinnan brist på lojalitet mot sin man återkommer ännu tydligare här då hon kysser 

sin mans kollega och vän. Givetvis framställs även mannen som illojal, men då 

handlar det om lojalitet mot en vän och inte mot en käresta. Att vara sexuellt frisläppt 

är också en egenskap som ofta tillskrivs män (Connell 2009, 86).

Avsnitt 1. Scen 7: Mannen skjuter kvinnan, inte tvärtom.
Rick fortsätter mot Atlanta och beter sig fortfarande som en  äkta polisofficer trots att 

samhället verkar ha rasat samman. På sätt och vis talar detta agerande om för 

publiken att Rick fortfarande är en god kille. När han kommer fram till ett till synes 

ödehus ropar han ut att han är polis och att han vill låna bensin. Då ingen svarar 

honom tittar han in genom ett av husets fönster vi får se texten ”god forgive us” 

skrivet i blod på väggen. Kameran panorerar ner och vi får se sen sedan länge död 

man sitta med bortskjutet huvud i en soffa. I sitt knä har mannen ett hagelgevär och 

på golvet framför honom ligger någon som antas vara hans fru. Mannen har alltså 

först skjutit sin fru och sedan sig själv. 

I den här scenen återser vi en man med ett vapen. Vid en första anblick så säger 

kanske inte situationen så mycket om relationen mellan män och kvinnor, men det 
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faktum att mannen först skjutit kvinnan säger ändå en hel del. Konnotativt går det 

tolka som att mannen har tagit på sig den tyngre bördan av att vara tvungen att först 

skjuta sin fru och sedan sig själv. Detta kan tolkas in i det tidigare tecknen som visar 

på att mannen är starkare än kvinnan. 

Tidigare i avsnittet har vi  fått se hur män är logiska, handlingskraftiga, gillar vapen, 

är lojala mot sina partners men inte nödvändigtvis mot sina vänner. Kvinnan 

däremot tänker ologiskt, väljer ut blommor och är illojala. Kvinnan verkar också hålla 

sig utanför händelsernas centrum medan det är männen som bestämmer.

5. 2 Avsnitt 2:
Det andra avsnittet inleds med en vy över lägret uppenbarligen har kvinnorna 

fortfarande ansvar för hushållssysslorna och männen pysslar med annat. Vi får följa 

samma kvinna som försökte anropa Rick på komradion gå till Lori med en hink 

svamp. Dock så kan ingen av dem båda se skillnad på vilka som är giftiga eller inte 

och Lori vet bara ett sätt att ta reda på det: fråga Shane när han kommer tillbaka.

Vi får sedan följa Lori ut i skogen på jakt efter mer svamp.Då hon befinner sig ensam 

en bit utanför lägret smyger sig Shane på henne. De kysser varandra och vi får se att 

de inleder en sexakt innan kameran panorerar bort. Lori har ett halsband med en 

ring på, mest troligt är det Ricks förlovningsring och detta väcker tydliga känslor hos 

henne. Hon tar till slut av sig det och lägger det åt sidan. 

I det andra avsnittet blir Rick räddad av några andra överlevare. När de hamnar i 

säkerhet anklagar en av kvinnorna Rick för att han lockat zombierna till dem och att 

han kommer få dem dödade. Hon, som vi senare lär känna som Andrea, skriker åt 

Rick och håller en pistol riktad mot honom. Hon agerar inte alls som kvinnorna gjort 

hittills i serien, men agerandet göra att hon blir tillrättavisad utav en av männen i 

gruppen. Då hon blivit tillsagd drar hon sig tillbaka och återupprepar, med tårar i 

ögonen, att Rick fått dem alla döda genom att dyka upp. För att de ska klara sig 

helskinnade tillbaka från Atlanta måste Rick samarbeta med gruppen. De har blivit 

fångade i en byggnad som är omringad av zombier. För att effektivisera arbetet delar 
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de upp sig  några av dem måste leta efter en väg ut, förbi zombierna och några måste 

vakta ingången. 

Den till synes yngste av männen, Glenn, tar på sig uppdraget att leta efter en väg ut 

och Andrea säger omedelbart att hon kan följa med honom. Glenn ser genast 

besvärad ut och kvinnan tar det som ett tecken på att han inte anser att hon skulle 

klara av det. Glenn menar då att han arbetar bättre ensam och att han inte vill ha så 

många med sig, högst en skulle gå bra hävdar han. Rick är utesluten enligt Glenn då 

han är den ende av dem som kan hantera ett skjutvapen effektivt och Andrea borde 

också stanna kvar då hon också har en pistol. Kvar att välja på är en man och en 

kvinna, Morales och Jaqcui. Glenn beslutar att Morales följer med honom medan 

Jaqcui stannar kvar och väntar till de kommer tillbaka. 

Trots att det först ges ett sken av att kvinnorna också kan ta sig an de farligare 

arbetsuppgifterna, i och med att det inte var på grund av att Andrea var kvinna som 

gjorde att Glenn såg besvärad ut, blir det ändå så att kvinnorna stannar i säkerhet 

medan männen utsätter sig för fara. Samtidigt framträder en ny typ av femininitet då 

Andrea inte beter sig på samma sätt som andra kvinnor publiken stiftat bekantskap 

med. På en konnotativ nivå går det att tolka hennes mer aggressiva  agerande som en 

maskulin egenskap ,som också kan ses som ett försök till att bryta det genuskontrakt 

som finns i samhället. Precis som väntat bemöts denna avvikelse med negativa 

reaktioner från omgivningen och hon tillrättavisas av en man (Fagerström och 

Nilsson 2008:8).

Rick och Andrea intar en vaktposition vid ingången till huset som gruppen tagit i 

besittning. Andrea passar då på att be om ursäkt för att hon riktat ett vapen mot 

honom. Rick säger att det är okej och att man gör saker när man  blir rädd. Han talar 

också om för henne att nästa gång så vore det en bra idé att osäkra vapnet, annars går 

det inte att skjuta. Han visar sedan hur vapnet fungerar. Andrea, som till en början 

gick rakt emot vad som tidigare varit normalt för kvinnorna i serien,  reduceras i 

denna sekvens tillbaka till den mall som ställts upp för hur kvinnor är i serien. Trots 

att hon tidigare hotat Rick till livet så blir hotet i sig meningslöst då Rick 
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uppenbarligen sett att vapnet varit säkrat. Konnotativt  förstår publiken att Andreas 

mer aggressiva femininitet inte utgör ett hot mot männen.

I avsnittet är det genomgående männen som kommer med idéer och genomför de 

farligare arbetsuppgifterna och kvinnorna hävdar sig sällan mot vad männen har att 

säga. De traditionella föreställningarna om vad som är maskulint och feminint rubbas 

inte (Connell 2009, 86).

5. 3 Avsnitt 3:
I avsnitt tre återser vi de överlevande i lägret. Det är mitt på dagen och de sitter kring 

en utbrunnen lägereld. Lori klipper Carls hår och  Shane sitter mittemot dem och 

rengör sitt hagelgevär. Shane säger att om Carl kan bete sig som en man och sitta still 

så ska han få lära sig hur man fångar grodor, något som tydligen ska vara en riktig 

konstart. Det är också en konst som hans mamma inte bemästrar, något hon 

förklarar genom att säga:

”Im a girl you talk to him”

Då Carl söker någon sorts förklaring till vad det är Shane menar.

Det visar sig sedermera att de överlevare som Rick träffat på, och lyckats fly 

tillsammans med från Atlanta, tillhör samma grupp som Lori, Shane och Carl. När 

Rick och resten av gruppen han mött inne i staden återvänder sluter lägret upp kring 

dem. Dock så är verkar det som att kvinnorna och barnen är gladare än männen då 

de springer dem till mötes medan männen mest ler och ser lättade ut. Det är med 

glädje och förvirring som Rick inser att han hittat sin familj igen, och samma glädje 

utstrålar Carl. Lori ser snarare ut att vara fylld av skräckblandad förtjusning. Nu när 

Rick återvänt till lägret går Lori tillbaka till honom och lämnar Shane, hon uppvisar 

också ånger inför att hon övergav honom på sjukhuset. Tydligen var det Shane som 

talade om för Lori att Rick var död.

I avsnittet  uttrycker Shane sin ledarroll mot andra män i lägret genom med sitt 

kroppsspråk inge hot om våld om de inte håller sig till reglerna. Då en för publiken 
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okänd man, Ed, slänger mer ved på elden och trotsar de regler som finns ställer sig 

Shane och stirrar ner den sittande Ed. Då Shane fått sin vilja igenom hukar han ner 

sig för hälsa på Eds fru och dotter. Shane får sin vilja igenom tack vare hot om fysisk 

våld och uppvisar också en klassiskt maskulin egenskap: aggressivitet (Connell 2009, 

87). 

Det finns en tydlig hierarki mellan männen i gruppen, shane är gruppens tydligaste 

alfahane och när Rick sluter upp hamnar han där uppe tillsammans med Shane. Efter 

dem kommer Daryl som också verkar vara kapabel till det mesta när det kommer till 

våld. Vi får även se att Daryl är en duktig jägare en egenskap som absolut kan klassas 

som typiskt manlig. Detta är ännu ett bra exempel där maskuliniteter med olika 

egenskaper framställs som mer och mindre eftersträvansvärda (Connell 1995, 100)

Männen är fortfarande de handlingskraftiga. När en zombie närmar sig lägret 

kommer alla män springande med dragna vapen medan kvinnorna håller sig i 

bakgrunden. Det är även enbart män som åker tillbaka in till staden för att hämta en 

person som lämnats kvar. Av de som är kvar i lägret är det kvinnorna som tvättar och 

männen som håller utkik. En av kvinnorna kritiserar arbetsfördelningen och frågar 

varför det är kvinnorna som får göra allt skitjobb. Hon får då svaret: 

Its just the way it is.

Ett uttalande som skulle kunna kopplas till Yvonne Hirdmans tanke om ett 

genuskontrakt där kvinnorna och män kommer överens om att det existerar en 

skillnad mellan könen som påverkar deras kapacitet och vad de är lämpade till 

(Hirdman 2001, 84ff).Det skulle också vara möjligt att tolka uttalandet som att det 

skulle finnas en naturlig skillnad på män och kvinnor, en tolkning som ligger in linje 

med mer traditionella föreställningar (Connell 2009, 86).

När kvinnorna tvättar diskuterar vad de saknar mest från tiden innan utbrottet och 

samhällets kollaps. En av kvinnorna, Carol, uttrycker en saknad av sin massagestav, 

trots att hennes man är med dem i lägret. Samtliga kvinnor som är närvarande 

skrattar, tydligen är det inget man skämtar om då hennes man, Ed, kommer förbi blir 
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det genast en  mer allvarlig ton. Konnotativt förstår publiken att Ed troligtvis skulle ta 

illa upp om han hört kvinnornas diskussion. Anledningen till att Ed skulle tagit illa 

upp kan vara att de i sin konversation fråntog honom en del av hans maskulinitet. 

Förmågan att kunna vara sexuell  och promiskuös är en typiskt manlig egenskap 

(Connell 2009, 86). Utan den blir Ed mindre maskulin och tydligen är det tabu att 

påpeka något sådant.

Det uppstår tumult då Andrea inte tycker att det är okej för Ed att bara titta på 

medan de sköter tvätten. Ed hotar då Andrea med våld och säger till Carol att hon ska 

följa med honom därifrån. De andra kvinnorna sluter upp kring Carol och påpekar att 

de har sett hennes blåmärken från då han slår henne. Ed hävdar då att de inte har 

något att säga till om i deras förhållande och hotar även de andra kvinnorna med 

våld, det hela resulterar i att Ed tillslut slår sin fru över ansiktet.

Shane griper in och tar ut sin ilska över att Lori lämnat honom genom att misshandla 

Ed för det han gjort. Trots att kvinnorna ropar åt honom att sluta fortsäter 

misshandeln, ingen av kvinnorna ingriper dock utan de håller sig i bakgrunden. 

Shane talar också om för honom att nästa gång Ed gör något liknande så kommer han 

inte sluta slå. När Shane går därifrån springer Carol fram till sin misshandlade make 

och ber gråtande om ursäkt. Carol visar här upp en ännu en ny typ av femininitet som 

är mer lojal och underordnad än de vi sett tidigare.

I avsnittet visar männen upp ännu fler tecken på att de är våldsbenägna, aggressiva 

och handlingskraftiga. De framstår också fortsatt som rationella och uppfinningsrika 

då det kommer till att lösa problem som uppstår. Ed skiljer sig från de andra männen 

genom att göra motstånd de regler som satts upp. Han brukar även våld mot kvinnor, 

något som ingen annan man gjort tidigare i serien. Dock så avslöjar kvinnornas 

diskussion vid tvätten att han tydligen inte klara av att tillfredsställa sin fru. En 

bristande egenskap som inte ses som speciellt maskulin, han deltar inte heller i några 

av de farligare situationerna som uppstår. Eds maskulinitet och de egenskaper som 

han besitter framställs inte som eftersträvansvärda och han placerar sig långt ner i 

männens hierarki (Connell 1995, 100ff).
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5.4 Avsnitt 4:
I det fjärde avsnittet  får vi följa Andrea och hennes lillasyster Amy när de fiskar, 

något som de lärt av sin pappa. I en senare sekvens då de båda återvänder med sin 

fångst möts de av förvåning hos andra karaktärer ”vart lärde ni er det där”. På en 

konnotativ nivå talar reaktionen om för betraktaren att goda fiskekunskaper inte är 

något som en kvinna förvätas besitta.

Det visar sig också ännu tydligare att Shane är ledaren, när ett problem uppstår i 

lägret går de till honom och ber om hjälp. I det här avsnittet får ifrågasätts Shanes 

roll i gruppen av en annan man i lägret, vi får lära känna honom som Jim. Han 

ifrågasätter varför Shane är ledaren och undrar vad som händer om någon går emot 

honom. Han tar också upp Shanes misshandel av Ed som ett exempel på vad som kan 

hända. Dock ska det visa sig att Jim är sinnesförvirrad och han övermannas lätt av 

Shane och fängslas för sitt eget bästa. Tydligen ska Jim ha överlevt tack vare att 

zombier attackerade och åt hans familj istället för honom, något som har gjort honom 

instabil.

Vi får även följa gruppen som begett sig tillbaka in till Atlanta och där visas det 

ytterligare prov på hur uppfinningsrika männen är och hur bra de kan hantera sina 

vapen. I slutet av avsnittet blir lägret överfallet av zombier och kaos utbryter. Dock så 

är det tydligt att det  bara är männen som agerar och slår tillbaka medan kvinnorna 

enbart drabbas av panik.

5.5 Avsnitt 5: 
När lugnet lagt sig i lägret börjar gruppen diskutera om vad de ska göra med den 

zombiebitne Jim. Kvinnorna är med i mötet men det är endast männen som kommer 

med idéer och leder gruppen. 

I det femte avsnittet börjar kvinnorna ta mer plats och de agerar också på sätt som de 

inte gjort tidigare. Till exempel är det Carol som tar ansvaret för att hindra Ed från att 

komma tillbaka från de döda genom att krossa hans huvud med en hacka. Detta 

agerande går långt utanför de karaktärsdrag  som den tillsynes bräckliga Carol hittills 

visat upp. Det skulle också tolkas som ett sätt att hämnas på den osympatiske Ed. På 
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samma sätt är det Andrea som skjuter sin syster Amy när hon återvänder från de 

döda och Lori får ta allt också större plats. Då hon kommer med påpekanden är det 

inte alltid de kritiseras eller skjuts ner. Ju längre serien fortskrider desto mer plats 

verkar kvinnorna få, det kan bero på att det totala antalet karaktärer minskar. 

Oberoende på orsak så får publiken här se flera olika femininiteter och att kvinnor 

visst är kan vara våldsamma, om än mot döda och odöda.

Vi får även se att Rick förlitar sig på Loris råd då han försöker ta beslut. Rick och 

Shane delar numera rollen som gruppens ledare. De kan båda två räknas som 

gruppens alfahannar och deras olika viljor driver dem från varandra. Det gör även att 

deras egenskaper är mer åtråvärda, de två är närmast den hegemoniske mannen 

(Connell 1995, 101) Shane kan inte släppa tanken på att Ricks återkomst fråntog 

honom Lori och Carl som hade kommit att bli hans familj. Under en sekvens då Rick 

och Shane är ensamma visar Shane upp tydliga tecken på att han ser Ricks död som 

en lösning på alla sina problem. Konflikten mellan de bägge är ensidig, Rick hyser 

inget agg mot sin vän och det går att skönja Shanes frustration över att hata sin bäste 

vän. Dock så överger Shane den idén och stöttar istället Ricks plan att de ska försöka 

ta sig till smittskyddsinstitutet. En handling som stärker hans lojalitet gentemot sin 

vän. 

När det är dags att lämna lägret avslöjar en familj att de väljer att resa åt ett annat 

håll. Då nyheten berättas är det mannen som för familjens talan. Ännu ett tecken på 

en konnotativ nivå talar om att det är mannen som fattar besluten och är i ledare för 

familjen. Då karavanen av bilar strömmar fram blir det också tydligt att det endast är 

män som sitter vid ratten.
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5.6 Analys av avsnitt 6.
Efter många om och men har Rick hittat sin familj och bildat en större grupp med 

andra överlevare. De färdas mot smittskyddsinstitutets lokaler som ska finnas en bit 

utanför Atlanta.

Avsnitt 6 scen 1: Återigen vid sjukhussängen .
Säsongens sista avsnitt inleds med en tillbakablick till utbrottets början och när 

Shane försöker få Rick ut från sjukhuset. Överallt finns det militärer som skjuter allt 

som rör sig för att hindra zombierna från att sprida sig. Militärerna har masker och 

skyddsutrustning på sig men de går alla att tolka som män. Shane agerar i frustration 

och en form av ilska över det beslut han blir tvingad att ta. Ska han lämna Rick ensam 

eller försöka få med sig honom? Efter att en explosion någonstans i byggnaden 

skapar ett strömavbrott slutar Ricks hjärtmonitor att låta. Shane lyssnar efter Ricks 

hjärtslag med örat mot hans bröst, men det verkar inte som att han hör någon puls. 

Uppenbart förtvivlad, men utan att vara handlingsförlamad, barrikaderar han dörren 

utifrån och rör sig sedan bort från rummet. Det viktigaste vi kan ta med oss från 

denna tillbakablick är att det inte längre går att spekulera om huruvida Shane ljög för 

Lori om att Rick var död, samt att en man på klassiskt maner fortsätter att agera 

rationellt även om han försätts i en pressad situation (Connell 2009, 86).

Avsnitt 6 scen 2: Männen tar täten.
När gruppen till slut lyckas ta sig in i smittskyddsinstitutets lokaler är det männen 

som går först med dragna vapen medan kvinnorna går samlade bakom dem. Denna 

sekvens visar, återigen, hur det är männen som aktivt skyddar gruppen och 

kvinnorna förblir passiva.

Avsnitt 6 scen 3: Männen skrålar och kvinnorna ser besvärade ut.
Den ende överlevande professorn, Jenner, som är man bjuder de gruppen på en riktig 

festmåltid med vin och mat. Under middagen är det bara männen som är högljudda 

och skålar medan kvinnorna är mer lågmälda. Konnotativt skvallrar det om könens 

plats i sociala sammanhang, mannen står i centrum och skrålar medan kvinnan sitter 

tyst bredvid.
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Då Shane konfronterar Jenner om vad som hänt med de andra doktorerna får scenen 

en allvarligare ton. Jenner berättar lugnt och sansat vad som hänt. När han berättar 

om att utbrottet startade en självmordsvåg bland forskarna panorerar kameran över 

Carol och Jaqcui som sitter med vid bordet, båda två besvärade ut. Att kameran 

fokuserar på kvinnorna kan ha att göra med att kvinnor förväntas vara mer 

emotionella och därför påverkas mest av nyheten(Connell 2009:86). 

Avsnitt 6 scen 4: Män dricker och kvinnor stirrar.
Efter att gruppen blivit inkvarterade i institutets lokaler njuter tar många av 

karaktärerna en efterlängtad dusch. Shane som fortfarande verkar frustrerad dricker 

mörk sprit direkt ur flaskan samtidigt som han duschar. Hans kroppsspråk visar på 

frustration och ilska. Andrea å andra sidan, sitter hopkurad på golvet i duschen och 

stirrar tomt framför sig. Hennes ansiktsuttryck och kroppsspråk visar på ångest och 

hjälplöshet. Dale hittar henne på toaletten där hon spyr, gråter och verkar alldeles 

uppgiven. Dale däremot uppvisar ett lugn och framstår som en fadersgestalt. En roll 

som han kommit att spela för Andrea tidigare i säsongen då hennes syster Amy gick 

bort. Dale ser ankomsten till smittskyddsinstitutet som en chans till en ny start. 

Andrea menar att Jenners uppträdande tidigare vittnar om att det inte finns någon 

möjlighet till överlevnad, att allt är slut. I slutet av scenen ser det ut som att hon når 

fram med sitt budskap till honom, men Dales ansiktsuttryck är svårtolkat. Att Shane 

agerar aggressivt medan Andrea bryter ihop när de ställs inför ett dilemma är 

ytterligare ett bra exempel på hur män ska vara aggressiva och kvinnor mer 

emotionella (Connell 2009, 86).

Avsnitt 6 scen 5: Män visar sig inte svaga.
Rick förklarar för Jenner att han inte har kunnat dela sin oro för framtiden med 

resten av gruppen, att han har haft sin familj och gruppens bästa att tänka på. En 

riktig man, som Rick hittills har visat sig vara, visar sig således inte svag utan 

förväntas vara stark för sina nära och kära.

Avsnitt 6 scen 6: Shane konfronterar Lori.
En tydligt alkoholiserad Shane konfronterar Lori i institutets allrum, han är 

fortfarande frustrerad över hur Lori behandlar honom och han ifrågasätter hennes 
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agerande. Hon menar att de kan prata en annan gång, och att Shane förtjänat att bli 

utesluten från hennes familj efter att Shane ljugit för henne om att Rick skulle ha dött 

på sjukhuset. Han hävdar att han inte alls ljugit, något som publiken kan tro på 

eftersom vi sett händelsen på sjukhuset i en tillbakablick. Shane trodde verkligen att 

Rick inte hade någon puls. Lori försöker lämna rummet men Shane stoppar henne 

handgripligen genom att stänga dörren för henne. Han försöker förklara att han 

gjorde det han trodde var bäst och får sedan Lori att backa så långt att hon inte kan 

röra sig bakåt längre. När hon återigen försöker gå håller Shane tillbaka henne. Shane 

hävdar att han gjorde det för hennes och Carls skull, och att han därigenom räddat 

deras liv:

If you had thought, for one second, that he (Rick) was still alive. Would you have 

come?

Lori svarar inte på frågan, men hennes kroppsspråk talar om att Shane inte kommer 

att kunna övertala henne. Det shane vill ha sagt är att utan honom skulle inte Lori 

och Carl vara vid liv och att hennes behandling av honom är oförtjänt. Han säger 

också att han gärna skulle bytt plats med Rick på sjukhuset och att han mer än gärna 

skulle göra det nu. Han närmare sig Lori och tystar henne med ett höjt finger då hon 

försöker säga något. Han  förklarar att han älskar henne, men Lori säger att det är för 

att han är full. Han tar tag i hennes hals och käkparti med sin ena hand och säger att 

hon också måste älska honom, för varför skulle hon annars brytt sig om honom? 

Shane försöker kyssa henne men Lori kämpar emot och försöker göra sig fri. Det hela 

urartar i ett våldtäktsförsök där Shane inte släpper Lori trots att hon skriker och 

kämpar emot, Shane för även sin hand mellan hennes ben och fortsätter säga att hon 

älskar honom. Han drar sig inte tillbaka förrän Lori lyckas riva honom över halsen. 

Han backar bakåt och stormar ut ur rummet, fortfarande märkbart frustrerad. Lori 

blir lämnad ensam kvar i rummet, märkbart skrämd av det inträffade och med gråten 

i halsen.

Här presenteras en kombination av maskulina egenskaper i ett annat ljus. Shane är 

uppenbart aggressiv och sexuellt attraherad av Lori, men i kombination blir de 

orsaken till ett våldtäktsförsök. Dessa framställs inte som något eftersträvansvärt 
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utan scenen skapar ett obehag kring Shane som karaktär och  han hamnar längre 

ifrån det manliga ideal som byggts kring att mannen ska beskydda de i sin omgivning 

snarare än att ge sig på dem.

Avsnitt 6 scen 7: Familjens säkerhet är mannens ansvar.
När Rick återvänder till han, Lori och Carls sovrum berättar han för Lori att de inte 

behöver vara rädda längre. Han verkar uppenbart lättad över detta, som att familjens 

säkerhet är hans ansvar. 

Avsnitt 6 scen 8: Mamma har den irriterande vanan att ha rätt.
Då Rick sluter upp med de andra för att äta frukost morgonen efter ser han märkbart 

betagen ut. Carl frågar honom om han är bakfull, och att det var Lori som sagt att han 

skulle vara det. Rick skrattar och säger att hon har alldeles rätt och Lori menar 

skämtsamt att:

”Mom has that annoying habit.”

Som konnotativt talar om för publiken att det är irriterande för mannen när kvinnan 

har rätt. Även om det används med en skämtsam ton så är det ändå något som 

påverka bilden av hur män och kvinnor representeras. Av de resterande i gruppen 

verkar det enbart vara männen som visar att de är bakfulla. Konnotativt blir det mer 

acceptabelt och maskulint att dricka mycket och sedan vara bakfull.

Avsnitt 6 scen 8: Allt faller.
När avsnittet och seriens första säsong lider mot sitt slut avslöjar Jenner att institutet 

i sig kommer att ”totalsaneras” i en stor explosion så fort generatorerna i källaren får 

slut på bränsle.  När de undersöker generatorerna är det bara män som går ner i 

källaren. 

Jenner uppvisar lojalitet mot någon sin fru, på hennes dödsbädd lovade han henne 

att fortsätta så länge han orkade. När tiden börjar rinna ut tar han till flaskan och 

dricker en styrketår. Då gruppen inser att det inte finns något att göra ger Rick order 

om att hela gruppen ska lämna komplexet. Jenner svarar med att låsa dörren och 
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därmed stänger han inte bara in sig själv utan samtliga överlevande. Männen 

reagerar med ilska och kvinnorna med rädsla, något som börjar bli välbekanta 

reaktioner vi det här laget. Efter mycket om och men lyckas Rick övertala Jenner om 

att han ska låta dem få en chans till och Jenner låser således upp dörren. Dock så 

väljer två av kvinnorna, Andrea och Jaquinne, att stanna kvar för att invänta 

explosionen tillsammans med Jenner. Dale stannar kvar också kvar för att försöka 

övertala Andrea om att det inte är det rätta att göra. När hon inser att Dale inte 

kommer att lämna henne där lämnar de också lokalen och skyndar ut.

Innan de är i säkerhet måste de ta sig igenom smittskyddsinstitutets inglasade 

entréhall men varken brandyxor eller hagelsalvor verkar bita på glaset. Då ropar 

Carol på Rick och säger att hon har något som kanske kan hjälpa. Shane ropar 

tillbaka att en nagelfil knappast kommer att få dem ut därifrån. Ur handväska plockar 

då Carol upp en handgranat som hon fått tag på tidigare och med hjälp av den lyckas 

de ta sig ut. Dale och Andrea, som har hamnat på efterkälken,  befinner sig närmare 

själva explosionen när institutet rämnar. Trots att Dale är mycket äldre än Andrea är 

det han som måste hjälpa henne på fötter och eskortera henne tillbaka till 

bilkaravanen. 

6. Slutdiskussion.

-Vad klassas som typsikt maskulint respektive feminint i serien?
Det är tydligt att män och kvinnor har många olika egenskaper och skillnaderna är 

märkbara i samtliga sex avsnitt. Det om klassas som typiskt maskulint att vara 

handlingskraftig, resolut och rationell. Många av de maskuliniteter som dyker upp i 

serien visar också sig som aggressiva och våldsbenägna.

Av männen är Rick, Shane och Daryl närmast seriens bild av den hegemoniske 

mannen. De egenskaper som krävs för att komma nära idealet är just att vara 

heterosexuell, rationell, handlingskraftig, våldsam och aggressiv när stunden kräver 

det samt förmågan att kunna försvara och leda andra. Detta är inget som blir uttalat i 

serien men konnotativt går det att koppla samman dessa egenskaper med vad serien 

skildrar som ”riktiga män”. Daryl har förmågan att vara våldsam och aggressiv, men 
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han visar inte upp några egenskaper som ledare och har inte heller några nära och 

kära som han kan beskydda. Rick och Shanes maskuliniteter är mycket lika varandra, 

och uppfyller i mångt och mycket kriterierna för att vara en riktig man. Under tiden 

som Rick var på sjukhuset var Shane gruppens alfahanne och stod då närmast 

idealet. Shane agerar ofta rationellt, framstår tydligt som gruppens ledare och har 

helt klart förmågan att vara både våldsam och aggressiv. Eftersom Rick antas vara 

död har det också blivit hans ansvar att beskydda Lori och Carl blivit hans ansvar. Då 

Rick återvänder förändras dock Shanes situation. Lori och Carl behöver inte längre 

hans beskydd och Rick utmanar Shanes ledarposition. Trots att de varit vänner innan 

zombieapokalypsen så har det nu blivit varandras rivaler.

Shanes frustration över att Rick kommer tillbaka kan också tolkas som ett tecken på 

att hans maskulinitet inte längre är närmast idealet. Att Ricks maskulinitet framställs 

som ett ideal har givetvis att göra med att han är seriens huvudkaraktär, men 

faktumet att hans egenskaper blir ett ideal kan sannolikt påverka betraktarens bild av 

hur en riktig man ska vara (Fagerström och Nilsson 2008, 25).

 

Till motsats mot männens framställning är kvinnorna i serien mer passiva och de 

deltar inte i planeringen eller utförandet av några farliga aktioner. De sköter 

hushållssysslor som tvätt, strykning och barnpassning medan männen jagar, vaktar 

och leder. De femininiteter som förekommer är också mer känslosamma och  agerar 

ofta irrationellt. Eftersom kvinnorna inte deltar aktivt i arbetet med att försvara 

gruppen blir går    konnotativt att tolka som att kvinnor har ett behov av att vara 

beskyddade av män.

En annan observation som jag gjort är att det bara verkar finnas heterosexuella 

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

andra preferenser.

-Hur förhåller sig män och kvinnor till varandra i olika situationer?
När män och kvinnor ställs mot varandra är det oftast männen som har övertaget och 

auktoriteten att bestämma. Kvinnorna får dock mer plats i serien ju längre in i 

säsongen man kommer. Detta skulle kunna tolkas konnotativt som ett tecken för att 
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kvinnans tidigare förtryckta plats i samhället rasat samman precis som samhället 

självt, men det kan också bero på att antalet karaktärer blir allt färre. Lori och Andrea 

får mer att säga till om, men det resulterar sällan i några stora beslut. Loris inflytande 

beror också till stor del på att hon är gift med Rick och att han lyssnar på henne. 

Seriens generella framställning av män och kvinnor har många kopplingar till 

Hirdmans tanke om ett genuskontrakt mellan könen (Hirdman 2001, 84ff). Den 

tydliga skillnad som görs mellan könen verkar vara ett naturligt tillstånd som inte 

påverkas av att civilisationen kollapsat.  

-Vilka stereotyper förekommer i serien?
The Walking Dead är fylld med olika stereotyper. Vi har den gode sheriffen Rick, T-

Dog den enda afroamerikanske mannen i gruppen som pratar slang och har en för 

stor t-shirt, Merle och Daryl som är våldsamma och rasistiska sydstats rednecks, den 

kloke och skäggige åldermannen Dale, asiatiske Glenn som tidigare jobbat som 

pizzabud, Ed och Carol som kan klassas som ett white trash par, karlakarlen Shane 

och hemmafrun Lori. 

Jag tror att anledningen till att manusförfattarna valt att använda sig av så många 

stereotyper är att publiken snabbt ska kunna förstå sig på karaktärerna och vet hur de 

själva skulle förhålla sig till dem. Genom att introducera karaktärerna som 

stereotyper får betraktaren snabbt känslan att de känner dem, på så sätt slipper de 

ödsla tid på att presentera och förklara vem personen är. Dock så luckras 

stereotyperna upp längre in i säsongen och karaktärerna börjar även utvecklas, men 

stereotyper är helt klart närvarande.

-Hur förhåller sig män respektive kvinnor till vapen och våld?
När det kommer till hur män och kvinnor förhåller sig till vapen och våld, finns det en 

tydlig röd tråd att följa. Den enda kvinnan som använder ett skjutvapen under första 

säsongen är Andrea men det visar sig också att hon inte kan hantera ett skjutvapen på 

ett korrekt sätt. Det är männen som bär och använder vapen och då lägret eller 

gruppen är i fara faller kvinnorna tillbaka medan männen går in i försvarsställning. 
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Männen är också generellt mer våldsbenägna och i några scener får vi se hur de beter 

sig aggressivt mot just kvinnor. Då tänker jag framförallt då Ed slår sin fru i avsnitt 3 

och när Shane tvingar sig på Lori i avsnitt 6. Även om deras beteenden får följder som 

drabbar männen negativt, blir den konnotativa tolkningen att deras beteende är 

naturligt och något som kan förekomma. Motsatta situationer, där kvinnor utövar 

våld mot män, existerar nästan inte. Undantaget är då Carol slår sin avlidne man, Ed, 

i huvudet med en hacka. Att kvinnor inte utövar någon form av våld mot män kan 

konnotativt tolkas som att något sådant inte är naturligt och inte del av någon 

femininitet. 

-Sker det någon utveckling hos karaktärerna?
Det sker en viss utveckling hos många karaktärer. I stort sett alla som ingår i gruppen 

presenteras först som stereotyper för att sedan utvecklas för att istället bli mer lika 

socialtyper. De lär sig av sina misstag och blir mer komplicerade ju längre de är med i 

serien (Dyer 1993, 14f). Dock så håller de sig inom seriens ramar för vad som 

förväntas av män respektive kvinnor.

-Vad innebär allt detta?
Att utbudet av olika maskuliniteter och femininiteter är så pass begränsat gör att alla 

andra variationer uppfattas som onaturliga. På samma sätt begränsas seriens 

genusrepresentationen av att män och kvinnor agerar inom så snäva ramar. Männen 

har sina egenskaper och utför sina sysslor medan kvinnorna har sina aktiviteter och 

håller sig på sin kant. Om man ska lita till manusförfattarnas tolkning av det 

postapokalyptiska samhället verkar det i alla fall som att Yvonne Hirdmans 

genuskontrakt kommer att överleva så länge som det finns män och kvinnor kvar att 

skriva under det.

Nu gäller denna studie bara den första säsongen i en tv-serie, men jag misstänker att 

resultatet skulle se likadant ut om omfånget var större eller om en annan serie 

granskats. Detta är ett problem eftersom konsumenternas egen uppfattning om vad 

som är maskulint och feminint, med stor sannolikhet, kommer att påverkas av den 

vinklade genusrepresentationen som figurerar inom populärkulturen. Jag inser att 

det kanske är olämpligt att sätt krav på vad kulturprodukter ska få innehålla, men det 
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skulle säkerligen inte skada om representationen av män och kvinnor sågs över innan 

de presenteras för sin publik. Det bästa vore säkerligen om upphovsmännen bakom 

kulturprodukter som The Walking Dead tänkte sig för om vilken genusrepresentation 

som de sänder ut. Risken, som jag ser den, är annars att de maskuliniteter och 

femininiteter som figurerar naturligt inom populärkulturen och fiktionen förväntas 

existera lika naturligt i verkligheten. Detta kan i sin tur bidra till att vi fortsätter leva i 

ett samhälle där de görs skillnad mellan män och kvinnor, och det är absolut 

ingenting att sträva efter.  
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