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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om hur tv-serien True Blood konstruerar diskurser kring 

maskuliniteten genom hur de framställer sina manliga karaktärer. Genom en ideologisk 

läsning ur genussynpunkt görs en kvalitativ analys som bildar en tematiskt uppbyggd 

studie, vars resultat diskuteras utifrån R.W. Connells hegemoniska maskulinitetsteori 

och Judith Butlers genusteori. Studiens syftet är att undersöka hur de manliga 

karaktärernas våldsverkan behandlas och hur det hänger ihop med maskulina 

hegemoniska ideal och textens konstruerade maskuliniteter. Resultaten som kommit ur 

analys och diskussion visar på en komplexitet mellan den traditionella diskursen kring 

maskulinitet som texten på ett plan kan sägas kritisera, genom bland annat karaktären 

Rene och det våld han brukar, och som de på ett annat plan återskapar, genom att 

romantisera Bills och Erics mystiska, fysiskt överlägsna och dominanta egenskaper. Vi 

ser även hur våldet används som medel för att uppnå det maskulina hegemoniska idealet 

och texten gör ett försök att visa de patriarkala strukturerna men misslyckas att fördöma 

våldet som Jason och Bill brukar. På så sätt fortsätter den att reproducera stereotypa 

maskulina konstruktioner där våldsverkan ingår.  
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1. Inledning 

Maskuliniteten representeras annorlunda idag i populärkulturen än för bara ett par 

decennier sedan och den omdefinieras hela tiden. True Blood är en del av utveckling i 

genusmedvetenheten då den kommer ut i en tid av framåtrörelse inom området. Texten 

bygger många av sina karaktärer på en gammal myt om den farliga och åtråvärda 

vampyren. Dock bör konstruktionen av denna bild kunna ifrågasättas och utvecklas då 

även dessa manliga karaktärer är en del av den maskulina representationen. 

 

Precis som Antonio Gramsci menar att populärkulturen är ett av de främsta medlen för 

att förmedla en ideologi tar Rebecca Feasey fasta på hur bilden som media förmedlar 

har inverkan på människor och samhället i stort och är en del av diskursen kring 

maskulinitet. Hon framhåller hur fokus legat på femininitet och kvinnans roll när 

representationen av genus i massmedia tidigare undersökts. Länge ville genusforskare 

inte ta uppmärksamhet från detta då det ansågs finnas mycket kvar att göra inom 

området, och valde att förbise representation av maskulinitet. Detta medförde att 

maskuliniteten sågs på som oföränderlig, trots att så inte är fallet. Maskuliniteten är 

socialt konstruerad på samma sätt som femininiteten trots att den sistnämnda utgörs av 

mer uppenbara visuella tecken (t.ex. kläder, smink, hår o.s.v.). Feasey menar alltså att 

det är viktigt att uppmärksamma hur maskuliniteten är konstruerad i en kulturell kontext 

snarare än att vara biologisk, och att vi precis som med femininiteten, ifrågasätter den 

länge rådande normen. (s 2-3).  

 

Begreppet hegemonisk maskulinitet formulerades av R.W. Connell i Masculinities 

(1995) och är en del av den feministiska maskulinitetsforskningen. Hon pratar om hur 

hegemonin till stor del kommer till uttryck i media där den övertygar om dess 

värderingar, och på så sätt bidrar till vad som ses som det normala och naturliga. På 

samma sätt går det att se de vedertagna uppfattningarna om vad maskulinitet är som 

något som konstruerats utifrån hegemoniska maktstrukturer. Samtidigt menar Rebecca 

Feasey att idealegenskaper och värderingar som representeras i media har förändrats 

vilket medför nya betydelser av vad maskulinitet innebär. I och med detta utmanas den 

hegemoniska maskuliniteten i tv (2008, s 153-155).  
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True Bloods skapare Alan Ball står inte bara bakom succéserien om Sookie Stackhouse 

och vampyrernas väg in i det mänskliga samhället, han är dessutom hjärnan bakom 

HBOs tidigare succé Six Feet Under (2001), om den smått dysfunktionella familjen 

Fisher som tillsammans driver en begravningsbyrå. I kapitlet om maskuliniteten i 

televisionen i Representing Men - Maleness and Masculinity in the Media (2003) ser 

Kenneth MacKinnon Six Feet Under som ett exempel på hur denna typ av text kan 

förmedla en annorlunda bild av de mer traditionella könsrollerna och maskuliniteten, 

från hur vi tidigare varit vana att se dem konstrueras (s 82-83). MacKinnon menar 

samtidigt att de som studerar televisionens representationer av maskulinitet kan se att 

den mjuka maskuliniteten blir allt populärare, att det inte längre går att ta maskuliniteten 

för given då det inte finns en naturlig sådan. Samtidigt pekar han ut sätt på vilka mediet 

reproducerar den hegemoniska maskuliniteten (s 85) som syftar till det manliga idealet 

av egenskaper som ses som naturliga, vanliga och positiva. Det är också detta studien 

kommer att undersöka i texten True Blood.  

 

 

1.1. Forskningsöversikt  

True Blood kan ses som en text med feministisk framställning av sina kvinnliga 

karaktärer. Det beskrivs återkommande i serien hur huvudkaraktären Sookie vill vara 

oberoende och hon uttrycker själv hur hon fattar sina egna beslut. I “Sleeping with a 

vampire” skriver Agata Łuksza att den kvinnliga protagonisten i den här typen av 

vampyrfiktion, trots att hon dras till den dominanta mannen, ändå gör motstånd när han 

utövar denna dominans på ett sätt som hon anser fel. Hon tillåter sig inte alltid att bli 

behandlad som en hjälplös kvinna (2015).  Ändå hamnar Sookie under beskydd av två 

av de manliga karaktärerna då hon befinner sig i fara, men detta påtvingade beskydd 

leder till att hon hamnar ensam med den man som är skyldig till morden på de andra 

kvinnorna. Detta går att se som en medveten kommentar på att kvinnan skulle vara 

beroende av mannens beskydd.  

 

Dock menar Lindgren att denna typ av text, “dvs. filmer [och tv-serier] som på ett eller 

annat sätt uttrycker någon form av feministiskt förhållningssätt [...]” (2009/05, s 173), 

inte nödvändigtvis väger upp de patriarkala strukturerna utan fortsätter att förmedla 

samma myt den kritiserar. Ett exempel på att texten kan ses som feministiskt 

http://www.tandfonline.com/author/%C5%81uksza%2C+Agata
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pseudoradikal är i avsnitt nio då Sookie tar på sig skulden för att hennes farmor och 

andra runt omkring henne blivit mördade, eftersom det troliga skälet är hennes relation 

till Bill. Denna komplexitet mellan en feministisk medvetenhet och återskapandet av ett 

traditionellt porträtterande av kvinnorollen gör det intressant att undersöka om det även 

finns en komplexitet i hur maskuliniteten konstrueras.  

 

True Blood kan liknas med både kriminalgenren med en polisutredning som utgör en 

stor del av narrativet i den första säsongen, och skräckgenren genom dess explicita 

våldsskildringar och dödstematik. Det är därför relevant att relatera denna studie till 

tidigare forskning om våld inom dessa två genrer, mer specifikt våld som begås av män 

riktat mot kvinnor. I Andrea Braithwaites It´s the beast thing - victimization, violence 

and popular masculin crisis (2011) undersöker hon representationen av män och 

maskuliniteter i nutida kriminalnarrativ innehållande en kvinnlig protagonist. Hon ser 

individualiserade förklaringar på det manliga beteendet istället för att se 

maktstrukturerna som orsak till våld. Den våldsamma mannen ses inte i kontexten av att 

vara man utan som en instabil individ, en djurisk grottmänniska. Det är den enskilda 

mannen som är våldsam.  

 

Även Lisa M. Cuklanz undersöker i sin text The masculine ideal: rape on prime-time 

television, 1976-1978 (1998) representationen av våldtäkt i prime time tv under åren 

1976-1978, där flertalet av de serieavsnitt hon valt att titta på är ur kriminalgenren. 

Även här visar resultatet att våldtäkt nästan alltid förklaras genom en ostabil, psykotisk, 

eller hemsk individ som förövare i stället för att ses som något större och systematiskt. 

Eftersom denna studie ämnar undersöka maskulina maktstrukturer är det av intresse att 

ta hänsyn till resultaten av tidigare forskning. Det går att se tendenser av hur 

Braithwaites och Cuklanz pratar om manligt våld i True Blood genom karaktären Rene.  

 

I Gender and Survival vs. Death in Slasher Films: A Content Analysis undersöker 

Gloria Cowan och Margaret O’brien vilka som dör och vilka som överlever i 

skräckfilm, mer specifikt slashergenren, och om det finns någon skillnad mellan 

överlevare/dödsoffer bland de manliga respektive kvinnliga karaktärerna. De kom bland 

annat fram till att kvinnliga offer ofta är mer sexuella än kvinnliga överlevare och 

manliga offer. Det budskap som förmedlas, menar dem, är att den goda kvinnan är 

asexuell och överlever medan den onda är sexuell vilket hon straffas för med döden. De 
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manliga offren å andra sidan besitter ofta negativa beteenden och attityder (1990, s 195-

196) så som: “cynical, using obscenities, behaving in illegal and counternormative 

ways, and in comparison to female nonsurvivors, egotistical and dictatorial.” (s 195). 

Det går att se att True Blood till viss del bibehåller de här stereotypa dragen trots att den 

på flera sätt utger sig för att vara en feministisk text. Tre av kvinnorna som mördas i 

samband med att de haft sexuella relationer med vampyrer är ett exempel på detta.  

 

Cuklanz samt Cowan och O’briens studier är båda relativt gamla, och analyserar ännu 

äldre texter, i en kontext av genusforskning, där utvecklingen går fort framåt och det 

hela tiden är nödvändigt att i forskning förhålla sig till denna utveckling. Det som är 

intressant är att vi i detta material kan se hur våld behandlas på liknande sätt i film och 

tv idag som för fyrtio år sedan. I genussammanhang kan även True Blood ses som en 

gammal text då den första säsongen hade premiär för tio år sedan, men då den utgör en 

del av den kultur som påverkat progressionen anser vi att det är relevant att undersöka 

dess plats i konstruktionen av maskulinitet. 

 

Paola Marrati menar att True Blood har en sociopolitisk ansats och uppmärksammar i 

sin artikel True Blood, Bon Temps, Louisiana 2008-2012 att vissa anser att vampyrerna 

reflekterar hbtq-personers ställning i samhället och att serien förespråkar likabehandling 

av dessa grupper. Samtidigt finns det en annan position i debatten som menar att serien 

reproducerar negativa föreställningar som finns om hbtq-personer. Vampyrerna kan 

alltså ses som en allegori för denna grupp människor. Då denna studie främst ämnar 

undersöka konstruktionen av maskuliniteter och inte queer-representation (även om 

diskussioner kring detta kommer att förekomma) kommer vi att bortse från det sättet att 

se på vampyrernas roll i True Blood.  

 

Vampyrerna är istället relevanta för denna studie genom hur de kan ses konstruerade 

efter ideal i teorin om hegemonisk maskulinitet, som redogörs för i kapitlet “3.1. 

Hegemonisk maskulinitet”. Även om vampyrerna står utanför samhället och är 

någonting många ser ner på, har de egenskaper människor vill besitta. Därför kommer 

studien bortse från utanförskapet och fokusera på den dominans vampyrerna ändå 

besitter.  
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1.2. Syfte och frågeställning 

Till skillnad från liknande texter i vågen av vampyrfiktion som var populära under 

samma tid, såsom Twilight (Hardwicke, 2008) och Vampire Diaries (Plec & 

Williamson, 2009), som båda har övervägande kvinnlig publik, har True Blood en 

jämnare könsfördelning i sin åskådarskara (Adalian, 2012). Texten skiljer sig från andra 

liknande texter genom dess mer grafiska sexulla inslag och våldsskildringar, vilket kan 

ses som orsaken till den mer varierande demografin. Det här innebär att diskursen som 

texten förhåller sig till även påverkar män i större utsträckning än andra liknande texter. 

Eftersom nästan hälften av seriens demografi är män är det av intresse att undersöka hur 

dess konstruktion av maskuliniteter ser ut då populärkulturella texter kan förutsättas 

både formulera och påverka hur människor förhåller sig till sin omvärld i stort 

(Lindgren, s 204). Hur maskuliniteter konstrueras i serien blir alltså en del av den 

rådande diskursen.  

 

I True Blood finns ett komplext samspel mellan de patriarkala maktstrukturer som 

texten på ett plan kan sägas kritisera och som de på ett annat plan återskapar. Genom 

vampyrerna skapas diskurser kring maskulinitet då de förkroppsligas av män och 

därmed förmedlar en bild av maskulinitet, precis som de mänskliga karaktärerna. I sin 

bok Maskuliniteter (1999) redogör R.W. Connell för hur maskuliniteten är kulturellt 

konstruerad och hur det finns ett manligt ideal omöjligt att leva upp till men som anses 

eftersträvansvärt. Detta ideal kallar hon hegemonisk maskulinitet (vidare kommer 

‘maskulint hegemoniskt ideal’ betecknas ‘MHI’). Vampyrerna i True Blood presenteras 

som övermänniskor genom sin fysiska styrka och andra egenskaper de besitter som 

stämmer överens med ett MHI. Vidare skriver Connell:  

 

“En del av kampen för att uppnå hegemoni inom genusordningen är 

användandet av kultur för att uppnå sådana disciplinära mål: att skapa en 

standard, hävda allmänt samtycke och ge vanrykte åt de som inte duger 

något till. På detta sätt är skapandet av en ideal maskulinitet nödvändigt för 

den hegemoniska maskulinitetspolitiken." (s 209).  

 

Eftersom hegemoni bygger på samtycke är våld inte en metod att upprätthålla en 

hegemonisk ställning (även om det ofta förekommer underliggande hot om våld och 

https://www.google.se/search?q=Catherine+Hardwicke&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MM7LjU_LUOIEsU3j8ywNtcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RAJOPhAoxAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjG2qjEhI7XAhUpGZoKHRA6C88QmxMItwEoATAX
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även våldsverkande). Våld kan enligt Connell däremot vara ett medel i brist på andra för 

att uppnå ett MHI. Tidigare forskning visar att det ofta ges individualiserade 

förklaringar på våld och att strukturerna ignoreras inom populärkulturen. Vi vill se om 

detta även är fallet i True Blood i och med karaktären Rene som mördar kvinnor på 

grund av deras sexualitet. Som tidigare forskning även indikerar är det allt som ofta de 

sexuellt aktiva kvinnorna som faller offer för mördaren i liknande texter. Genom att 

kritisera Renes våld strävar de efter ett feministiskt förhållningssätt, men genom att de 

återskapar traditionella porträtteringar kan texten sägas vara feministiskt pseudoradikal. 

Studien ämnar undersöka hur de manliga karaktärernas våldsverkan behandlas i relation 

till detta, och på vilket sätt våldet används som medel för att uppnå ett MHI. Genom att 

jämföra våldet med andra egenskaper karaktärerna besitter och hur de på andra sätt 

framställs vill vi synliggöra de hegemoniska maktstrukturerna som Connell presenterar 

och därigenom utreda fortsatt reproducering av stereotypa maskulina konstruktioner.  

 

Denna studie kommer att undersöka vilka typer av maskuliniteter texten True Blood 

konstruerar genom sina manliga karaktärer, såväl vampyrer som människor. Analysen 

kommer inte enbart behandla karaktärer som kan anses konstruerade efter den 

hegemoniska maskuliniteten utan kommer även beröra sådana som platsar i 

underordnade grupper. Undersökningen går till väga genom en ideologisk läsning ur 

genussynpunkt kring hur texten konstruerar maskuliniteter; på vilket sätt de återskapar 

gamla troper och konventioner, samt hur de försöker omarbeta de rådande diskurserna 

kring maskulinitet. Även våldets del i denna konstruerade maskulinitet kommer att 

undersökas. Parallellt kommer en diskussion hållas där Butlers genusteorier och 

Connells hegemoniska maskulinitetsteori jämförs med textens konstruerade 

maskuliniteter för att påvisa hur texten utgör en del i upprätthållandet av dessa 

maktstrukturer. Därefter kommer en avslutande diskussion föras där slutsatser till dessa 

frågeställningar dras.  

 

I kapitlet “Njutning och avsky - teorier om fiktionsvåld” ur Våldsamma fantasier (2014) 

skriver Magnus Ullén att: “forskning kring fiktivt mediavåld kan delas in i två 

huvudinriktningar: påverkansstudier, [...] och kulturstudier[...]” (s 32-33). 

Påverkanstudier innebär forskning kring hur våld i medier har en direkt effekt på 

åskådaren (reception), medan kulturstudier fokuserar på texten och dess plats i en 

kulturell kontext. Vi kommer i detta arbete att bortse från åskådarens reception och 
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istället se på den valda texten i ett sammanhang av andra medier och hur de har påverkat 

den valda texten vad gäller konstruktionen av maskulinitet. Vi kommer inte genomföra 

en jämförelse mellan specifika verk, utan istället se den valda texten i en kontext av vad 

medieforskning i de här områdena har kommit fram till (s 32.33).  

 

 

 

2. Material och metod  

I detta kapitel kommer först materialet som studien ämnar undersöka att presenteras, 

samt motiveringar kring val av material och urval. Därefter följer en redogörelse kring 

metoden och det tillvägagångssätt vi har i analys, diskussion och slutsatser. 

Avslutningsvis reflekterar vi över eventuella begränsningar eller problem som vi ser 

med vår metod.  

 

 

2.1. Material och urval  

True Blood är en amerikansk dramaserie skapad av Alan Ball. Serien utspelar sig i Bon 

Temps, Louisiana, två år efter att vampyrerna som tidigare levt i skymundan börjat 

synliggöra sig själva och försöker bli en accepterad del av det mänskliga samhället. 

Sookie Stackhouse, en servitris på den lokala baren Merlotte’s, träffar Bill Compton då 

han som första vampyr besöker baren. Sookie har en speciell förmåga som gör att hon 

kan höra andras tankar, men så fort Bill kliver in i baren märker hon att något är 

annorlunda med honom. Hon kan inte höra vad han tänker vilket gör honom ännu mer 

mystisk för henne än det faktum att han är vampyr. De inleder ett förhållande men deras 

relation ses som något onaturlig av de flesta. Vampyrer ses som ett hot trots att många 

väljer att leva på ett blodsubstitut, Tru Blood, och det är inte många av Bon Temps 

invånare som är lika accepterande som Sookie när det kommer till deras ansats till 

integration i det mänskliga samhället. Samtidigt hittas flera kvinnor mördade i sina hem 

i den annars fridfulla staden och flera av offren hittas med bitmärken på halsen, vilket 

bara spär på människors rädsla för dessa mystiska varelser.   

 

När True Blood hade premiär på HBO hösten 2008 hade den enbart 1.44 miljoner tittare 

(Martin, 2008). Men tittarsiffrorna ökade under säsongens gång och låg i genomsnitt på 
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6.8 miljoner tittare varje vecka (Today Television, 2008). Under säsong 3 nådde 

tittarsiffrorna så högt som 13 miljoner tittare i veckan i genomsnitt (O’Connell, 2014). 

Det här kan jämföras med Sopranos som under sin mest sedda säsong hade 10,9 

miljoner tittare, True detective som i sin säsongsavslutning hade 3,5 miljoner och 

HBO:s största serie genom tiderna, Game of Thrones,  som i sin senaste säsong låg på 

16,5 miljoner (Otterson, 2017).  

 

Seriens höga andel tittare gör True Blood relevant att undersöka då dess konstruerade 

MHI som har en övergripande påverkan på genusföreställningar i samhället når en stor 

publik. Ett alternativ hade varit att använda serien Game of Thrones som studiens 

material som kritiserats för det ofta förekommande sexuella våldet mot kvinnor. Vad 

som dock gör True Blood intressantare att studera är dess förankring i den nutida 

verkligheten, till skillnad från Game of Thrones som utspelar sig i en annan tid och 

annan värld.  

 

Vi har valt att fokusera vår undersökning på seriens första säsong då denna till stor del 

kretsar kring en rad mord, som i säsongsvaslutningen avslöjas begåtts av en man vars 

huvudsakliga offer är kvinnor som haft sexuella relationer med vampyrer. Vår 

frågeställning behandlar hur våld kopplas ihop med maskulinitet, det maktutövande det 

innebär och framställningen av dessa i serien. I en kontext av annan media är narrativet 

där en man med våld dödar kvinnor på grund av deras sexualitet intressant. 

 

2.2. Metod 

Studien görs genom en ideologisk läsning ur genussynpunkt. Analysen inleds på en 

textuell nivå där textens uppbyggnad klargörs, samt varför vi förstår texten som vi gör 

och hur den får betydelse. Det innebär mer konkret att först analysera den denotativa 

nivån i de utvalda delarna av True Blood, där det som sker på ett konkret, sakligt plan 

redogörs för. Därefter övergår analysen till den konnotativa nivån där det som framgår i 

den denotativa nivå tolkas för att undersöka det som skapar mening i texten, exempelvis 

myter och troper. Den andra delen av analysen görs på en kontextuell nivå, vars syfte är 

att finna samband mellan den valda texten, True Blood, och annan populärkultur. Dessa 

samband grundar sig i ideologiska diskurser som texten förhåller sig till, och 
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diskurserna som behandlas kommer alltså främst utgå från studiens teoretiska 

utgångspunkter.  

 

Genomförandet av denna kvalitativa kulturstudie, där vi ser på den valda texten och 

dess plats i en kulturell kontext, ser ut som följer; Analysen påbörjas med att i 

kronologisk ordning titta på första säsongen av True Blood där vi vartefter noterade de 

scener som förmedlar konstruerade maskuliniteter, särskilt dynamiken mellan man och 

vampyr. I dessa scener tittar vi på denotationerna och vilka konnotationer dessa 

förmedlar och se dem genom Connells hegemoniska maskulinitetsteori och Butlers 

genusteori. Analysen presenteras tematiskt för att läsaren lättare ska kunna följa logiken 

i diskussionen, som presenteras parallellt med analysen. I en avslutande diskussion 

reflekterar vi över hur våldet framställs och knyter an till de konstruerade 

maskuliniteterna och ett MHI. 

 

 

2.3. Metodproblem  

Att studien bygger på tolkningar gör det svårt att upprepa studien och på så sätt uppnå 

samma resultat, vilket är en grundläggande del i många akademiska arbeten men en 

problematik då det kommer till kvalitativa studier. Denna typ av analys innefattar inte 

ett tydligt tillvägagångssätt vilket resulterar i att olika studier med samma metod kan 

göras på olika sätt. Dock är syftet med att noggrant presentera vårt tillvägagångssätt, i 

såväl metoddelen som ihopvävt med studiens syfte i den föregående 

syftesbeskrivningen, att tydliggöra vilka medel som används och på så sätt göra det 

möjligt att följa arbetets tankegångar och komma fram till liknande resultat. De 

tolkningar vi gör sker dessutom utifrån kunskap som vi förvärvar oss under arbetets 

gång, vilket är en relativt kort tid. Vi är varken genusforskare eller har studerat Connells 

och Butlers teorier så pass ingående tidigare att vi känner oss helt säkra på deras olika 

delar, men vi har förhoppningsvis tillskansat oss en tillräcklig grund att bygga våra 

diskussioner och slutsatser på. 

 

Även om urvalet av scener, karaktärer och händelser i den säsong av True Blood vi valt 

att analysera görs med omsorg är det likväl en subjektiv avvägning av vad vi anser har 

betydelse för vår studie och de resultat vi vill utvinna. Under den begränsade tid vi har 
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till förfogande för att utföra denna kvalitativa studie är det inte möjligt att analysera 

varje del. Vissa karaktärer och scener väljs därför bort för att ge mer rum åt det innehåll 

i texten som vi anser är mest kopplat till främst Connells hegemoniska 

maskulinitetsteori och Butlers genusteori.  

 

Vad gäller analysen av det valda materialet är ett problem som Lindgren (s 204-205) tar 

upp med liknande analysmetoder hur forskarens inställning till den text hen ämnar 

studera kan påverka legitimiteten i dess resultat. Han syftar främst till de som är “fan” 

av sitt studieobjekt och som därför kan misslyckas med att objektivt kritisera det. Vårt 

intresse låg från början i teorier om konstruktion av maskulinitet, och våld som följd av 

den, i populärkultur. Serien valdes utifrån dess relevans för diskursen och vår 

inställning till texten är således av en mer neutral art då den behandlas mer utifrån sitt 

innehåll än vår uppfattning om den.  

 

 

 

3. Teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel redogör vi för de teorier analysen, diskussionen och slutsatserna bygger 

på, det vill säga Butlers genusteori och Connells teori om hegemonisk maskulinitet, 

samt hur dessa kommer användas.  

 

 

3.1. Genus och maskulinitetsteori 

Enligt Judith Butler (2007/1990) bör kön och genus inte skiljas åt då de båda har en del 

i skapandet av varandra  genom språket, alltså hur vi i samhället pratar om skillnaderna 

mellan män och kvinnor. Detta för att det biologiska könet inte ska ses på som något 

naturligt och oproblematiskt. Butler menar att det finns en primär och en sekundär 

genuskonstruktion, där den förstnämnda innebär fördomen att se på människor som 

födda in i ett biologiskt kön, och den sekundära att det finns särskilda egenskaper och 

attribut som följer med dessa kön - manligt kön och maskulinitet respektive kvinnligt 

kön och femininitet. Vad som innebär att vara ett visst kön eller vad som ses som 

maskulint eller feminint är något som ständigt förändras (Genustrubbel, s 7-13). 
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Detta skapande av kön och genus baserar Butler på performativitet, det vill säga 

upprepande och imitation av skillnader mellan könen, som på så sätt naturaliseras, men 

alltså inte är naturliga (Genustrubbel, s 28-29). Performativ maskulinitet innebär alltså 

sättet på vilket maskuliniteten konstrueras. Media är ett sätt på vilket ett sätt att tänka 

skapas och upprepas, det vill säga diskurser om maskuliniteten fastställs på så vis och 

blir vår uppfattning om vad som är naturligt (Helsby et al, 2005, s 6-7). Det är också 

med denna syn på konstruerat kön, främst maskulinitet och den hegemoniska 

maskulinitetens hierarkier, som denna studie blir möjlig och relevant. Vampyrer vars 

biologiska kön är man refereras därav till som “manliga vampyrer” i denna studie, 

medan när attribut och egenskaper som ingår i maskuliniteten  redogörs för omnämns de 

därefter.  

 

Butler menar att kön och genus existerar i en diskurs, där dessa strukturer reproduceras 

igen och igen, och alltså är kopior utan original. Hennes idéer kan kopplas till en 

hegemonisk maktutövning där den styrande regimen “performativt producerar ‘kön’ 

som idén om det rent biologiska könet som omsluter sig självt, en gräns och en yta som 

måste täckas med en mening - i form av ‘genus’.” (s 13) Genom detta kan de som 

definieras som en del av det manliga könet behålla den maktposition de besitter över det 

kvinnliga könet, eftersom synen tas som allmän sanning genom den rådande diskursen.  

 

Butlers tankar ligger till grund för hur många feministiska teoretiker idag förhåller sig 

till kön och genus, vilket gör denna teori till en viktig utgångspunkt för oss när vi ser till 

konstruktionen av maskulinitet i den valda texten. True Blood utspelar sig i en starkt 

kristen del av USA där den traditionella synen på mannen och kvinnan, och deras roll i 

samhället, till stor del upprätthålls. Det är därför intressant för oss att se hur dessa tankar 

kring könsrollerna reproduceras genom språkbruk och handling, både inom texten men 

även ställa det i relation till andra medietexter.  

 

Filmer och serier som Vampire Diaries (Plec, Willamson, 2009), Twilight (Hardwicke, 

2008) och även True Blood återskapar de traditionella könsrollerna av att vara man och 

kvinna samt hur en ideal heterosexuell relation ser ut, det menar Renae Franiuk och 

Samantha Scherr (2013).  Relationerna är den mellan en kvinna och en manlig vampyr 

där kvinnan framställs som öppen, oskuldsfull och sårbar och därigenom blir den 

https://www.google.se/search?q=Catherine+Hardwicke&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MM7LjU_LUOIEsU3j8ywNtcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RAJOPhAoxAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjGqf7ZytrXAhUkIpoKHR_rCcUQmxMIvAEoATAX
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undergivna medan mannen framställs som mörk, stark och beskyddande och på så sätt 

har den dominanta rollen. Franiuk och Scherr menar att texter som dessa reproducerar 

föreställningen att det i ett heterosexuellt förhållande är eftersträvansvärt att mannen är 

kontrollerande, svartsjuk och aggressiv och att han i det sexuella förhållandet framställs 

som ett rovdjur och kvinnan hans byte (s 24). 

 

 

3.1.1. Hegemonisk maskulinitetsteori 

Enligt R.W. Connell kan den “hegemoniska maskulinitet [...] definieras som den 

konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på 

frågan om patriarkatets legitimitet.” (1999, s 101). Den hegemoniska 

maskulinitetsordningen kan alltså sägas vara diskursen som rättfärdigar vissa mäns 

makt över andra män och över kvinnor i västvärlden idag. Begreppet hegemonisk 

maskulinitet myntades av Connell 1987 för att sedan utvecklas i hennes bok 

Maskuliniteter (2008/1995) och är sedan dess ofta återkommande inom 

maskulinitetsforskning. Tanken om hegemoniska maktstrukturer går att spåra bak till 

1920- & 1930-talen då marxisten Antonio Gramsci redogjorde för hur makt upprätthålls 

genom kulturen istället för med ekonomiska eller politiska medel. Han vidareutvecklade 

Marxs ideologibegrepp vilket innebär sätten på vilka samhället som helhet antar 

uppfattningarna som gagnar den ledande samhällsklassens intressen. Med hegemoni 

utövas denna makt genom att förlita sig på att deltagande individer och samhällsklasser 

går med på dessa värderingar och normer, snarare än att bestraffa olydnad.  

 

Ytterligare ett begrepp som är utvecklat ur ideologibegreppet är diskursbegreppet som 

handlar om att hur man pratar om någonting sätts i system. Vi förhåller oss alltid till 

redan existerande diskurser när vi interagerar med andra och på så sätt skapas en 

vedertagen bild av verkligheten som gör att vi accepterar orättvis maktordning 

(Stoddart, 2007, s 192-203).  

 

Enligt den hegemoniska maskuliniteten är den ideala  mannen (MHI) vit och 

heterosexuell. Han är ofta även stark, framgångsrik, kapabel, auktoritär och enligt 

Michael S. Kimmel “a man in power, a man with power, and a man of power.” (2004, s 

184). Vad ett MHI innebär kan ändras över tid och skiljer sig mellan olika kulturer. 
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Begreppet hegemonisk maskulinitet används som benämningen på en viss sorts 

maskulinitet som överordnas bland annat kvinnor, men även andra maskuliniteter. Den 

hegemoniska maskuliniteten söker definiera manlighet men även säkerställa en hög 

maktposition hos ett manligt urval. Connell menar att “det är det framgångsrika 

hävdandet av auktoritet snarare än direkt våld som är hegemonins kännetecken. (Även 

om våldet ofta underbygger och stödjer auktoriteten).” (1999, s 101).  

 

Den hegemoniska dominansen bygger på genusrelationer mellan grupper av män på 

olika positioner i den manliga genushierarkin. Enligt Connell finns tre kategorier som 

står i relation till den hegemoniska maskuliniteten. I den underordnade maskuliniteten 

ingår män som inte ses som “riktiga män” eftersom de besitter egenskaper som går emot 

ett MHI. Eftersom kvinnorna är underordnade männen är det också feminina egenskaper 

hos män som placerar de männen i en underordnad position. Främst handlar det om 

homosexuella män som underordnas de heterosexuella (Connell, 1999, s 101-103).   

 

Den delaktiga maskuliniteten innefattar män som inte lever upp till ett MHI fullt ut men 

som gynnas av att män överordnas kvinnor. Dessa män tjänar på att inte sätta sig emot 

dessa maktstrukturer eftersom kvinnors underordning innebär förmåner, exempelvis 

högre löner. Det här innefattar även de män som inte strävar efter att uppnå ett MHI 

(Connell, 1999, s 103-104).  

 

Den hegemoniska, underordnade och delaktiga maskuliniteten handlar om inre 

genusstrukturer medan den marginaliserade maskuliniteten innebär “samspelet mellan 

genus och andra strukturer som klass och ras” (Connell, 1999, s 104). Kategorin av 

marginaliserade män står utanför den hegemoniska maskulinitetens värld och handlar 

om att män inte ser andra män som står utanför normen. En svart man som i övrigt 

uppfyller ett MHI och kan ses som exempel på en hegemonisk maskulinitet, exempelvis 

en elitidrottare, har ingen påverkan på andra svarta mäns sociala status. På samma sätt 

påverkar inte misslyckandet hos en vit man bilden av gruppen vita män (Connell, 1999, 

s 104-105). 

 

Trots att det finns dominanta MHI för merparten av samhället är den hegemoniska 

maskuliniteten inte bestämd utan skiljer sig mellan olika kontexter, såsom olika kulturer 

och grupper i samhället. En text skapar även den en egen hegemoni, i sitt egna 
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sammanhang, genom diskurserna om maskulinitet som kommer till uttryck. Genom att i 

analysen undersöka vilken sorts maskulinitet som framställs som ett MHI kan vi se på 

vilket sätt True Blood framställer vampyrens maskulina egenskaper som detta ideal. En 

problematik är dock att enbart ett fåtal karaktärer används som ställföreträdare för en 

hel grupp människor vilket till synes inte stämmer bra överens med relationen mellan 

kulturella maskulina ideal och institutionell makt i hegemonibegreppet. Trots detta 

anser vi att hegemonibegreppet är användbart jämväl när det rör ställföreträdande 

individer i syfte att åskådliggöra maktstrukturerna och hur de upprätthålls eller möjligen 

trotsas.  

 

Connell hävdar att våld huvudsakligen utförs av det dominanta, manliga, genuset. 

Femininitet definieras genom patriarkatet och görs därigenom svag, beroende av 

mannen, vilket förhöjer den manliga maktpositionen. Hon går vidare genom att 

exemplifiera denna typ av maktutövande där hon tar upp våld inom familjen, där en 

kvinna som fysiskt sätt kan ta vara på sig själv ändå utsätts för misshandel då hon 

intalats acceptera förövarens definition av henne som inkompetent och hjälplös. Denna 

typ av situation kan leda till två former av våld, den ena där medlemmar av den 

överordnade gruppen försöker att bibehålla sin dominans genom att våldföra sig på den 

underordnade, den andra där våldet handlar om maktstrider män emellan med syfte att 

hävda sig mot varandra, exempelvis genom sexuellt våld mot kvinnor (1999, s 108). 

Våld är således inte en del av den maskulina hegemonin utan används snarare som ett 

medel i brist på andra, exempelvis ekonomiska och sociala sådana, för att komma högre 

i maktordningen och närmare ett MHI.  

 

Teorin är användbar för oss eftersom vi ämnar koppla maskulina maktrelationer till 

serien True Blood och dess karaktärer, då vi främst kommer att undersöka huruvida den 

hegemoniska maskuliniteten går att jämföra med vampyrerna som upprepat beskrivs 

som överlägsna människorna. Det mest uppenbara går att se i det fysiska övertaget 

vilket bland annat uppenbarar sig i ett av säsongens huvudsakliga innehåll, där kvinnor 

väljer att inleda sexuella relationer med vampyrer. I och med detta beskriver kvinnorna 

deras övermänskliga fysik, att jämföra med ett MHI omöjligt för mannen att leva upp 

till vilket definierar den hegemoniska maskuliniteten. Ändå finns en strävan från 

männens sida att närma sig det MHI vampyrerna målats upp till att vara, genom att 
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dricka vampyrblod som fungerar som en drog för människan och förstärker hans 

kroppsliga fysik.  

 

Sättet många av vampyrerna i True Blood (2008) framställs på kan likställas vid vad 

Connell menar att den hegemoniska maskuliniteten innebär. Hon skriver i kapitlet 

“Mäns kroppar” hur mannens kropp alltid har varit utgångspunkten för maskulinitet. 

Kroppen kan driva på ett handlande, till exempel aggressivitet eller okontrollerbar lust 

som leder till våldtäkt, men den kan också sätta stopp för ett handlande, till exempel att 

det för honom inte är naturligt att ta hand om barn eller att homosexuella drifter ses som 

något fel. En fysiskt stark kropp kan ses som en resurs för att upprätthålla ett MHI 

(2008/1995, s 83). Styrkan som vampyrerna besitter gör dem till övermänniskor och vi 

vill undersöka närmare om konstruktionen kan likställas med hur ett MHI konstrueras i 

media, och i så fall om våldet mot kvinnorna kan vara ett sätt för att sträva efter detta 

ideal.  

 

 

4. Analys  

I detta kapitel följer den analys och diskussion som görs utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna. Scener och karaktärer som anses relevanta för studien har med 

omsorg valts ut för att leda oss till relevanta slutsatser. 

 

Lista på karaktärer som lyfts: 

 

Sookie Stackhouse: Vit heterosexuell kvinna i 25-årsåldern som jobbar som servitris på 

Merlottes bar och dejtar Bill Compton.  

Jason Stackhouse: Vit heterosexuell man i övre 20-årsåldern och bror till Sookie 

Stackhouse. Jobbar som vägarbetare.  

Bill Compton: Vit heterosexuell manlig vampyr, 173 år gammal, men endast 30 år när 

han förvandlades. Kommer från en överklassfamilj och var soldat i det amerikanska 

inbördeskriget.  

Sam Merlotte: Vit heterosexuell man i 30-årsåldern. Ägare till Merlottes bar där han 

även arbetar i baren.  
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Eric Northman: Vit  heterosexuell manlig vampyr, 1100 år gammal, men endast 30 år 

när han förvandlades. Vampyrsheriff över area 5 i Louisiana och delägare i baren 

Fangtasia.  

Rene Lenier (Drew Marshall): Vit heterosexuell man i 30-årsåldern, vän och kollega 

till Jason Stackhouse. Hans riktiga namn är Drew Marshall men för invånarna i Bon 

Temp känd som Rene Lenier då han bytt identitet efter mordet på sin syster. Rene är 

säsongens huvudsakliga antagonist skyldig till flera mord på kvinnor.  

Lafayette Reynolds: Svart homosexuell man i 30-årsåldern som jobbar som kökschef 

på Merlottes bar och även som vägarbetare med Jason och Rene som kollegor. Vid 

sidan av bedriver han även en illegal drogförsäljning och säljer sexuella tjänster.  

Eddie Fournier: Vit homosexuell manlig vampyr, i 50-årsåldern när han förvandlades. 

Arbetade tidigare som revisor.  

Poliskommissarie Andy Bellefleur: Vit heterosexuell man i 50-årsåldern som är polis i 

Bon Temps. 

 

4.1. Vampyrernas auktoritet och dominans 

Genom säsongen finns en ständig maktkamp mellan människorna och vampyrerna. En 

sådan maktkamp utspelas mellan Bill och Jason, de två männen i huset, när Bill hälsar 

på hos Sookie och hennes farmor, Miss Stackhouse, som vill höra om hans tid som 

soldat i det amerikanska inbördeskriget. Jason och Sookies bästa vän Tara är där och de 

är inte förtjusta i idén att Sookie ska dejta en vampyr, vilket Jason uttrycker genom 

hotfulla blickar och fientliga påhopp. Jason och Tara är placerade på den andra sida 

bordet från Bill, Sookie och Miss Stackhouse vilket medför att de båda männen syns i 

motsatt position från varandra och bidrar till en känsla av kamp mellan dem.  

 

Medan Jason försöker visa sin dominans genom att vara hotfull försöker Bill stå över 

detta för att framstå som hederlig. Då Bill föreslår att han och Sookie tar en promenad 

reser sig Jason hastigt samtidigt som han hårdhänt ställer ner sin ölflaska och uttrycker 

sin missbelåtenhet inför det. Han tillrättavisas av Miss Stackhouse som menar att det 

inte är hans sak att avgöra, och när Jason kallar sig själv mannen i huset svarar hon: 

“You´re a man in this family but I am the oldest person here and this is my house. You 

better respect me boy.”. Tillrättavisningen tar ifrån Jason den maktposition han tror sig 
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besitta. Bill tillägger skämtsamt att han är äldst i huset vilket inte bara förminskar Jason 

ytterligare utan manifesterar även Bills ovanstående ställning som den dominanta 

mannen. När Bill ska gå hamnar han och Jason ansikte mot ansikte. Bill lutar sig lite 

framåt vilket får Jason att backa och han ser nervös ut. Efter att Bill och Sookie har 

lämnat huset tackar han sin farmor sarkastiskt för att hon fått honom att framstå som 

dum. Hon svarar att det klarar han så bra på egen hand.  

 

Dynamiken mellan den underlägsna människan och den överlägsna vampyren är 

markant då Jason ständigt befinner sig i underläge gentemot Bill. Att Jason känner sig 

hotad av honom beror delvis på att han är en vampyr men samtidigt framstår inte Bill 

som ett rovdjur som kommit in i hemmet utan en man som till sättet är som vilken 

annan man som helst och genom honom skapar texten därmed en maskulinitet. Denna 

maskulinitet framställs som självsäker, auktoritär och gentlemannamässig, vilka alla är 

egenskaper som är önskvärda i den traditionella maskulinitetsdiskursen. Trots att Bill 

utsätts för mothugg från Jason så känner han inget behov att ge sig in i en maktkamp då 

han redan är säker på sin högre position, och han behöver inte göra mycket mer än att 

påminna om att han är äldst för att inge auktoritet.  

 

Connell menar att i dagens västerländska samhälle förknippas ett MHI ofta med 

hjältedåd och det militära (1999, s 208). När Bill pratar om sin tid som soldat får han 

inte bara respekt från farmorn utan han lever även upp till en av de mest respekterade 

former av maskulinitet i det amerikanska samhället. När Bill vid ett senare tillfälle står i 

en kyrka och pratar inför Bon Temps invånare om sin tid i kriget visas han respekt och 

vördnad, trots att många tidigare varit motståndare till att vampyrerna tar plats i 

samhället. Genom Jason bekräftas den auktoritet Bill innehar då han sitter i kyrkan och 

lyssnar på Bill prata om att uppfylla sitt kall, vilket resonerar starkt hos honom. Denna 

maktposition Bill besitter förstärks genom kamerans perspektiv där Bill filmas aningen 

underifrån medan Jason filmas ovanifrån. Att det är just Bills ord som gör intryck på 

Jason visar på att vampyren har inflytande och därmed makt över honom.  

 

De eftersträvansvärda militära normerna Bill lever upp till, tillsammans med att han är 

vit, heterosexuell och besitter andra egenskaper vilka ses som ett MHI, placerar honom 

högt i maskulinitetsordningen. Denna position är den som Connell kallar för den 

hegemoniska maskuliniteten och den innebär en maktposition, den dominanta, med 
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andra kategorier män under en som strävar efter att leva upp till samma position. 

Aggressivitet och våld är sätt som i brist på andra tillgångar, såsom status och 

ekonomisk klass, kan användas för att nå upp till en högre maktposition (1999, s 108). 

På liknande sätt försöker Jason hävda sig gentemot Bill men hans beteende gör att han 

förminskas och istället underordnas han Bill.  

 

Aggressivitet är återkommande i Jasons beteende. Då han får reda på att hans farmor 

blivit mördad och åker hem till hennes hus dit folk i staden har kommit för att visa sitt 

stöd till Sookie. Han stormar in i Sookies sovrum där hon tillsammans med Tara håller 

sig undan från människorna på nedervåningen. Han slår henne över ansiktet och skriker: 

“It´s your fault. Gran is dead ‘cause of you. It should have been you!” Tara försöker 

stoppa honom. “She´s screwing a vampire Tara. A fucking vampire!”. Tara försvarar 

Sookie: “Well that vampire was there for her when you weren't. [...] Look at you. I don't 

even recognise you anymore.”. Återigen visas Jasons aggressiva inställning till 

vampyrerna vilket han tar ut över Sookie. Han ger sig alltså inte på de som är i en högre 

maktposition. Även om våld kan styrka den hegemoniska maktpositionen så är det inte 

ett direkt medel som används av dem högst i hegemonisk ställning, eftersom hegemoni 

bygger på samtycke. Våld används däremot av underordnade grupper av män mot andra 

som står lägre, exempelvis kvinnor som enligt Connells maskulinitetsteori är 

underordnade män, för att upprätthålla ett MHI (1999, s 108). Genom att våldföra sig på 

Sookie försöker Jason alltså komma närmare en hegemonisk maskulinitet. 

 

Användandet av våld för att stärka sin position blir även tydligt då Jason tar sig ut ur 

huset och möts av poliskommissarie Bellefleur som misstänker honom för mordet. 

Anklagelserna gör Jason rasande och puttar polisen med så mycket kraft att han slängs 

in i sidan av bilen. I och med att Tara och polismannen skuldbelägger Jason i stället för 

vampyrerna, vilka Jason själv tror bär skulden för Miss Stackhouse död, framställs han 

som underlägsen vampyrerna. Känslan av underlägsenhet får honom att försöka hävda 

sig genom våld mot Bellefleur, som genom serien framställs som misslyckad i både sin 

polisroll och privata person. Ingen har respekt för honom och Jason utövar våld för att 

trycka ner Bellefleur och bygga upp sig själv till en högre maktposition. Genom att 

Jason syns mer i närbild till skillnad från Bellefleur som filmas i ett över axeln 

perspektiv gör att åskådaren kommer närmare Jason och lättare kan ta del av hans 

känslor vilket gör honom till en mer komplex karaktär.  
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Till skillnad från Jason har Bill andra kvaliteter som gör att han inte behöver använda 

sig av våld för att besitta makt. Ett tillfälle när detta blir tydligt är då Bill och Sookie har 

stannat vid vägen med sin bil och en polisbil kör upp bakom dem. Polismannen frågar 

dem vart de har varit och lyser med en ficklampa på Sookie och ber henne visa sin hals. 

Bill tar fram sina huggtänder varefter polismannen riktar sin pistol mot honom. Bill får 

rollen som mannen som beskyddar kvinnan eftersom hon hamnar i ett utsatt läge där 

hon är svag, till skillnad från mannen som framstår som stark, mer kapabel och 

överlägsen polismannen. Till en början försöker polismannen kontrollera situationen 

genom att uttrycka sin auktoritet men domineras snart av Bill. Genom att hypnotisera 

polismannen tar Bill kontrollen över situationen och får honom att lämna över vapnet. 

Han beter sig hotfullt men åker sedan därifrån utan att göra polismannen någon skada. 

Polismannen kan inte leva upp till den makt som Bill besitter och vi ser hur Bill utan 

våld och med enbart sin auktoritet har övertaget i situationen. Återigen ser vi ett 

maktförhållande mellan människa och vampyr där Bill är överlägsen polismannen och 

där hans auktoritet sätter honom i en hegemonisk ställning.  

 

Den vampyr som besitter mest makt av de vi presenteras för under säsongen är Eric som 

introduceras då Sookie och Bill besöker en vampyrbar för att rentvå Jasons namn. Som 

på en tron sitter han som barens ägare och dessutom den äldsta vampyren där inne. Han 

har långt blont hår, svarta kläder och är skuggad av barens mörker.  Precis som när vi 

först introduceras för Bill omges Eric av mörker medan något liknande ett 

strålkastarljus ligger över honom för att få honom att framträda mer än någon annna i 

bild. Detta ser vi både i bilder från ett längre avstånd, samt i närbilder på Eric. Inte bara 

de mörka tonerna utan även de röda verkar som en markör för dessa två framstående 

vampyrer. De mörka kläderna och skuggorna som skymmer honom förstärker mystiken 

i hans framtoning vilket hjälper till att förmedla bilden av den typiska idealmannen i 

den här typen av text. Sookie ser en skallig man i glasögon närma sig Eric och hör hans 

tankar “Oh my God, he´s so powerful, so beautiful. The closer I step the more beautiful 

he gets. You can do this. Just walk up there and offer yourself to him...”. När Sookie 

frågar Bill vem den långhåriga vampyren är blir Bill inte förvånad att hon lagt märke till 

Eric då han menar att alla gör det.  
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Makten som Eric besitter handlar till stor del om hans styrka. När mannen i glasögon 

rör vid Erics ben sparkar Eric iväg honom med så mycket kraft att han flyger genom 

rummet. Erics reaktion när mannen rör vid honom vittnar om att han även ser sig själv 

som överlägsen mannen. Våldet han använder är inte aggressivt utan används för att 

visa dominans och den skalliga mannen behandlas som ohyra. Respekten han får 

handlar alltså mycket om det underliggande hot hans styrka utgör, snarare än det 

faktiska våldet han utför. Tillsammans med styrkan han besitter förstärks hans höga 

status när han beskrivs som vacker och någon alla lägger märke till.  

 

Auktoriteten Eric besitter visar han prov på senare när han besöker Merlottes bar 

tillsammans med Bill. Medan Bill pratar med Sam delar Eric ut flyers till Fangtasia och 

övertalar människorna att besöka baren, vilket får även de största motståndarna till 

vampyrerna att bli intresserade. När han ska gå har han redan allas uppmärksamhet och 

alla lyssnar på hans uppmaning om att inte ge sig på vampyrer. Förutom att Eric är vit 

och heterosexuell, vilket framgår genom att han enbart visar intresse för kvinnor, kan 

han även sägas uppnå de övriga MHI, det vill säga stark, framgångsrik, kapabel och 

auktoritär. Han kan därmed ses vara konstruerad som en symbol för den hegemoniska 

maskuliniteten, om än inte medvetet så är diskursens ideal ständigt närvarande.  

 

4.2. Sexuell och kroppslig överlägsenhet 

Kvinnor har en sexuell dragning till de manliga vampyrerna vilket blir tydligt första 

gången då Sookie, på natten efter hennes första möte med Bills, drömmer att han står 

utanför hennes fönster och hon springer ner iklädd bara morgonrocken. Han börjar 

knäppa upp sin skjorta och hon tror att de ska ha sex. Han säger “Who said anything 

about sex?”(S1E1, 33:50) och slickar sin ena huggtand. Efter att bara ha träffat Bill en 

gång har hon sexuella fantasier om honom vilket tyder på en stark åtrå till vampyren.  

 

Den maskulinitet som här konstruerats är mystisk, lite farlig samt sexuell, och eftersom 

det utspelar sig i en dröm tycks det finnas en undermedveten önskan om dessa kvaliteter 

i en man. Enligt Anja Hirdman tar sig maskuliniteten uttryck genom sexualitet (2005, s 

154-155) och maskulinitet beskrivs ofta genom begreppen potens och sexuell förmåga. 

De utfällda huggtänderna kan ses som en symbol för ett erigerat könsorgan, vilket är en 
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trop som återkommer flera gånger under seriens gång, och genom att Sookie idealiserar 

hans sexualitet bekräftas hans maskulinitet av en kvinna. Enligt Judith Butler finns en 

tvångsmässig heterosexualitet som definieras enligt en heterosexuell matris där två 

uppenbart motsatta kön görs nödvändiga, det vill säga ett manligt/maskulint och ett 

kvinnligt/feminint. Det är utifrån den heterosexuella matrisen som heteronormativiteten 

formas och fastställer vad som ses som godkänt och icke godkänt. (Rosenberg, 2005, s 

10). Eftersom ett MHI bygger på heteronormativitet är det relevant att se vad en kvinna 

anser åtråvärt hos en man då detta formar idealet.  

 

Sexualiteten är även vid vikt vad gäller Jason då han i stor utsträckning definierar sig 

själv utifrån sexuell prestation. När vi först introduceras för Jason är han mitt uppe i en 

sexuell akt med huvudet mellan benen på en kvinna vid namn Maudette. Han får reda på 

att hon har haft sex med en vampyr och reagerar först skeptiskt och avståndstagande. 

Men sedan ändras hans inställning och han blir intresserad av hur det var och berättar att 

han läst i en tidning att alla borde ha sex med en vampyr minst en gång innan man dör. 

Maudette berättar att hon filmat akten med vampyren och visar Jason. På videon står 

hon fastbunden i taket med händerna ovanför huvudet. Vampyren är muskulös med 

tatueringar och under akten förvrids hela hans uppenbarelse till något omänskligt. Han 

är positionerad bakom henne  och tycks besitta en övernaturlig styrka. Jason ser skrämd 

ut men samtidigt fascinerad över vad han ser. Sedan imiterar han och Maudette vad de 

precis sett på videon. Jason använder nedvärderande ord, är hotfull, hårdhänt och tar 

strypgrepp för att uttrycka sin dominans över henne.  

 

Jasons muskulösa kropp och att det första vi får se honom göra är att ha sex med en 

kvinna tyder på att han annars är självsäker i sexuella relationer med kvinnor. Trots 

detta ser han vampyrens dominans som ett hot och han försöker mäta sig med den 

genom att visa sin styrka på andra sätt, såsom våld. När hans sexualitet hotas påverkar 

det även synen på hans egen maskulinitet. Metoderna han tar till för att likna vampyren 

skiljer sig mycket från hur vampyren faktiskt agerat. Vampyren använder sin kropp och 

styrka, snarare än våld, för att visa sin dominans över kvinnan. För den hegemoniska 

maskuliniteten är den fysiska styrkan ett ideal, vilken kan ta sig uttryck genom en stark 

kropp (2008/1995, s 83). Precis som när han slog Sookie och knuffade 

poliskommissarie Bellefleur använder Jason här våld för att hävda sin dominans då han 

känner att han inte lever upp till det MHI vampyrerna förkroppsligar.  
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Jason, som alltid varit självsäker i sexuella relationer, har svårt att bortse från det han 

sett av vampyrens fysiskt överlägsna natur. När Jason har sex med servitrisen Dawn ser 

han plötsligt framför sig vampyren han tidigare sett på Maudettes video istället för 

Dawn vilket skrämmer honom. Hon frågar vad som är fel varpå han svarar att han inte 

gillar att hon varit med vampyrer. Hon menar att han inte har med det att göra och att 

det var det bästa sex hon någonsin haft, vilket får Jason att ta illa vid sig. Dawn blir 

irriterad: “Just because you lost your hard on doesn't mean you have to have a fucking 

meltdown. [...] It happens to every guy at some point. Every guy except 

vampires.”(S1E3, 23:55) Hon riktar en pistol mot honom i ett försök att få honom att 

lämna hennes hus. Pistolen som Dawn riktar mot Jason samtidigt som hon pratar om 

vampyrernas förmåga att alltid kunna få erektion fungerar som en metafor för det hot 

vampyrens fysiska och sexuella övertag utgör. De anses vara mer sexuellt kapabla vilket 

kopplar dem till en hegemonisk ställning och Jason blir även han mer och mer 

övertygad om att de är överlägsna honom själv.  

 

Dawns påståenden får Jason att tvivla mer och mer på sin sexuella förmåga och jämför 

sig med vampyrerna. Dawn skjuter ett skott i golvet: “You are obnoxious, full of 

yourself and dumber than a box of hair. And now you can´t even get it up. There's no 

reason I should be seeing you anymore.” (S1E3, 24:40). Hon jagar ut Jason och när han 

sätter sig i bilen utbrister han “Goddamn bloodsuckers.”(S1E3, 25:22). Att Dawn är mer 

imponerad av vampyren än av honom själv får Jason att känna sig ännu mer 

underlägsen än han redan gjorde efter att ha konfronterats med vetskapen om 

vampyrernas sexuella överlägsenhet. Ilskan som kommer ur hans krossade självbild 

riktar han främst mot vampyrerna men det är aldrig något han tar ut över vampyrerna i 

en konfrontation då han vet att han är svagare än dem.  

 

För att vinna tillbaka sitt självförtroende, sin sexuella kontroll och samtidigt det som 

förknippas med hans maskulinitet åker Jason hem till Lafayette för att köpa Viagra. 

Istället blir han erbjuden vampyrblod, även kallat V, som ska ge en ännu starkare effekt 

men som är olagligt. Lafayette varnar honom att inte ta för mycket utan att en eller två 

droppar är tillräckligt. När Jason får veta att det finns ett sätt för honom att prestera 

bättre än han någonsin kunnat är han beredd att göra sådant han tidigare sagt att han 

aldrig skulle göra. Då han inte har pengar för att betala blodet blir han istället tvungen 
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att ställa upp på att filmas i bara underkläder, något han inte är bekväm med. Han dansar 

med en mask över huvudet och filmas genom ett draperi och även genom Lafayettes 

kamera för att förstärka att han blir tittad på, vilket objektifierar honom. Att han klär av 

sig mot betalning går emot hur han tidigare anklagat Maudette för att vara en hora 

eftersom hon fick pengar i utbyte mot att vampyren fick bita henne medan de hade sex. 

Jason klargör att han inte betalar för sex “Never have and never will.” (S1E1, 12:55). 

Vid ett senare tillfälle föreslår han dock själv att visa sig naken framför kameran i 

utbyte mot V då han blivit beroende av drogen och samtidigt beroende av styrkan och 

självförtroendet som drogen medför.  

 

Jason är desperat då han känner sig berövad på sin maskulinitet och att ta drogen V blir 

ett sätt för honom att ta tillbaka den. När han befinner sig i polisbilen för att åka in på 

förhör, då han är misstänkt för mordet på Dawn, minns han vampyrblodet i fickan. I 

panik dricker han allt för att poliserna inte ska hitta det. Väl under polisförhöret blir han 

tvungen att springa till toan då han märker att drogen har gett en smärtsam erektion. 

Hans kropp klarar inte av att leva upp till styrkan blodet medför och det han gör för att 

nå upp till vampyrernas styrka och sexuella förmåga får allvarliga konsekvenser. I och 

med den heterosexuella matrisen menar Butler att genom att göra anspråk på sin 

heterosexualitet legitimerar mannen sin maskulinitet (Rosenberg, 2005, s 10). Det här är 

också på vilket sätt Jason hittills har definierat sin maskulinitet men när den nu 

ifrågasätts av honom själv och hans omgivning försöker han desperat ta tillbaka 

anspråket över den. Att han misslyckas visar på att han fortfarande befinner sig i 

underläge gentemot vampyrerna.  

 

När vampyrblodet tas på rätt sätt kommer människorna närmare vampyrernas sinne och 

fysiska styrka och det är åtråvärt. Lafayette visar Jason hur vampyrblodet bör tas för att 

ge önskvärd effekt: “Our blood sustains life, this blood IS life. [...] You take this in and 

you take in a piece of the vampire it came from.” (S1E5, 08:45) Lafayette tar en droppe: 

“I can feel him in my muscles, making me strong.” En droppe räcker även för att Jasons 

sinnen ska förhöjas. Han tittar på blommorna som gnistrar och filmas från trädet ovan 

honom när han tittar upp mot dem vilket framställer honom som en liten del av 

någonting större.  I slow motion ser vi Jason gå in i kyrkan mot Tara och kameran 

filmar hennes hals där det rinner en svettdroppe. Följden av att ta drogen kan liknas med 

andra psykedeliska droger med hallucinogena effekter och sinnesförstärkningar, men 
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dessa effekter är inte vad Jason främst är ute efter. Det är istället ett sätt för honom att 

vinna tillbaka sin sexualitet och med den rädda sin skadade maskulinitet.  

 

 

 

 

4.3. Maktkamp om den självständiga kvinnan 

Bill Compton är en vampyr som har valt att leva öppet bland människorna och då avstå 

från att jaga och dricka från dem. Han introduceras i första avsnittet då han besöker 

Merlottes bar där Sookie jobbar som servitris. Det diegetiska ljudet tystnar och övertas 

av icke-diegetisk musik, en melankolisk sådan, när han kliver in på baren. Musiken som 

spelas bidrar till att förhöja den mystiska framtoning Bill utstrålar och skapar känslan av 

att endast han och Sookie existerar i rummet. Tystnaden är någonting som återkommer 

för att förstärka det faktum att Sookie, som har förmågan att höra människors tankar, 

inte kan höra Bills. Han sveper fram till ett av båsen där han sätter sig och tittar rakt på 

Sookie med en åtrå i blicken. Bills entré är markant i relation till karaktärer som 

presenterats tidigare i avsnittet vilket framställer honom som intressant och spännande i 

jämförelse. Detta gör Bill som karaktär någon att lägga märke till och genom den 

omedelbara attraktionen mellan honom och Sookie framställs han tidigt som någon 

kvinnan åtrår.  

 

När vi ser honom i närbild utgörs bakgrunden av mörka toner och främst färgen röd. 

Shot reverse shot sker mellan Bill och Sookie och i kontrast till hans mörka bakgrund är 

hennes upplyst av bakomvarande lampor som skapar en skinande aura omkring henne. 

Samtidigt omges han av en svart vinjett som lämnar ljus enbart på honom. Hans uttryck 

är hårt och sammanbitet medan hennes är förundrat och hänfört. Kontrasten av mörker 

och ljus mellan bilderna av Bill och Sookie förstärker myten som Franiuk och Scherr 

redogör för, där den öppna och oskuldsfulla kvinnan faller för den mörka och starka 

manliga vampyren (2013, s 24).  

 

Blickarna av åtrå och hänförelse de utbyter är det som främst skapar denna konnotation 

och gör deras dragning till varandra synlig. Bills mörka, mystiska framtoning och de 

auktoritära, dominanta egenskaper han besitter framställs därigenom som 
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eftertraktansvärda vilket går att känna igen från texter inom samma genre, så som 

Twilight. Edward framställs där på liknande sätt som Bill och lyfts upp som den 

ultimata maskuliniteten där ett beskyddande och offentligt possessivt beteende ingår 

(2013, s 20). Bill uppvisar dessa beteenden när han, för att kunna försvara Sookie från 

andra vampyrer,  kallar henne för “sin” vilket innebär att ingen annan vampyr har rätten 

att göra henne något.  I dessa texter kommenterar ofta kvinnorna på denna typ av 

handlande från mannens sida, vilket också Sookie gör, och Franiuk och Scherr menar att 

detta beteende även romantiseras av samhället vilket beror på diskursen om mannen 

som den starke beskyddaren. Dock är den här typen av egenskaper tecken på ett från 

mannens sida kontrollerande förhållande. Denna diskurs är alltså något som återskapas i 

True Blood genom idealiseringen av Bills maskulinitet. 

 

Uppvisandet av den maskulinitet som skapas genom Bill överensstämmer även den med 

maskulinitet i liknande texter. Franiuk och Scherr påvisar återigen Twilight som ett 

exempel på hur maskuliniteten exponeras tidigt, där genom ett hjältedåd när Edward 

räddar Bella från att krossas av ett okontrollerat fordon. True Blood gör ett försök att 

vända detta typiska grepp. Sookie, som kan höra människors tankar, hör att en man och 

en kvinna har planerat att dränera Bill på hans blod för att sälja som drogen V. När hon 

märker att Bill och de två andra inte längre befinner sig i baren springer hon ut för att 

leta efter honom och hittar honom i deras våld. Med en kedja slår Sookie till mannen 

och kastar den kring hans hals där den fastnar och stryper honom. Mannen och kvinnan 

lämnar platsen och Sookie avlägsnar silverkedjorna som håller fast Bill mot marken.  

 

Genom att vända på myten om kvinnan i nöd och mannen som kommer till hennes 

undsättning och alltså i stället låta kvinnan vara den som räddar mannen försöker texten 

framställa Sookie som en stark kvinnlig karaktär och därmed utge sig för att vara en 

feministisk text. Eftersom att detta är bland de första intrycken vi får av karaktären görs 

sättet hon agerar på till ett viktigt karaktärsdrag. Detta kan dock ses som feministiskt 

pseudoradikalt då  Sookie redan i slutet av samma avsnitt blir nedslagen och Bill 

kommer till hennes räddning och med sin övermänskliga kraft dödar han de som 

överfallit henne. I ett snabbt actionfyllt tempo utspelas hela förloppet av den brutala 

misshandeln, till skillnad från scenen då Sookie räddar Bill och vi endast ser honom i en 

offerposition i ett fåtal bilder. Hur våldet framställs i den förstnämnda scenen skapar en 

känsla av större allvar och gör Bills insats mer betydelsefull. Till skillnad från Sookie 
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dödar han för att skydda henne vilket visar på hans styrka och obarmhärtighet. Återigen 

reproducerar texten stereotyper kring den beskyddande mannen och konstruerar 

maskuliniteten som densamma.  

 

Ett ytterligare exempel på den beskyddande maskuliniteten är genom karaktären Sam 

Merlotte. Han betraktar Sookie och Bills första möte och då Sookie går för att välkomna 

Bill till baren gör Sam en ansats att stoppa henne och ger ifrån sig en suck när han 

misslyckas. Hon skuttar iväg mot Bill. Sams placering liknar honom vid en vakande hök 

på Sookies axel och han framstår som beskyddande över henne. Sam har länge haft 

romantiska känslor för henne och hans ständiga behov av att skydda henne är 

återkommande genom serien. Texten visar medvetenhet kring myten om mannen som 

ska komma till kvinnans räddning och kritiserar den genom att göra myten överdrivet 

tydlig vid ett senare tillfälle. I sina tankar uttrycker Sam ett behov att beskydda Sookie, 

som hon hör i en kontext av många andra tankar hon vill stänga ute. Han bröstar upp sig 

och tänker “He´s got her in his sight. I need to protect her.”(S1E1, 47:19). I och med 

detta görs Sams beskydd till något komisk och överdrivet samtidigt som det gör Sookie 

besvärad, vilket hon uttrycker upprepade gånger. Detta till skillnad från Bills 

beskyddande beteende som görs nödvändigt när Sookie är i fara ett flertal gånger och 

vilket hon godkänner genom att vara med honom. På så vis reproducerar texten denna 

återkommande diskurs.  

 

Att Sookie visar mer intresse för Bill får Sam att känna sig hotad och de uppstår en 

maktkamp mellan de två. Sam sitter i soffan med Sookie och de kysser varandra. Då 

stormar Bill in i huset och flyger på Sam. Han slänger in honom i väggen och slår 

honom över ansiktet. Våldet är inte av en förtryckande natur, där det handlar om att 

hävda sig för att komma högre i maskulinitetsordningen, utan istället handlar det för 

Bill om passion och kärlek till Sookie vilket hänger ihop med hur Franiuk och Scherr 

menar att liknande texter ofta romantiserar det svartsjuka beteendet hos en man (2013, s 

20). Enligt Connell ska våld inte likställas med makt när en pratar om en hegemonisk 

maskulinitetsordning, men i sammanhang där fysisk aggression förväntas och hyllas kan 

våldet legitimeras av den dominerande föreställningen om maskuliniteten. På så sätt går 

det att se de båda begreppen som beroende av varandra utan att förväxla dem (Connell, 

2002, s 93). Diskursen om den beskyddande mannen hyllas på så sätt.  
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Texten försöker till en början att vända situationen till en där kvinnan får fronta en 

feministisk linje, när Sookie går emellan och skriker: “Stop fighting you stupid men!” 

och slår en vas i bakhuvudet på Bill. Hon lyckats sära på dem och tar tillbaka Bills 

inbjudan då han inte längre är välkommen i hennes hem och som vampyr inte längre är 

fysiskt kapabel att stanna i huset. Kameran följer honom i närbild när han backar ut och 

vädjar att hon ska låta honom stanna, vilket får åskådaren att sympatisera med honom. 

Nästa gång Sookie och Bill ses är när han är med och räddar hennes liv, vilket får henne 

att bortse helt från hans tidigare våldsamt svartsjuka beteende och hon tar tillbaka 

honom. Tack vare att våldet är passionerat och att Bill har del i att rädda Sookies liv är 

det även som publik lätt att förlåta honom. Bestraffningen av hans beteende uteblir 

alltså när publiken går med på att det är som sådan maskuliniteten ser ut, på vilket sätt 

den görs till en hegemonisk sådan.  

 

Sam är en hamnskiftare vilket innebär att han kan förvandla sig till olika djur, dock är 

hund hans vanligaste skepnad. Att Sam förvandlar sig till en hund kan ses som en 

metafor för att han är beskyddande och lojal emot Sookie. När Sookie väljer Bill över 

Sam väljer hon på samma gång spänningen och faran det innebär att vara tillsammans 

med Bill, över Sams lojalitet och vänskaplighet. Hennes val beror omigen på myten om 

den oskuldsfulla kvinnan faller för den mystiska vampyren. När Sam får reda på att 

Sookie har åkt hem med Rene, som han precis listat ut är mördaren, åker han till huset 

och upptäcker att de inte längre är där. Han ser spår av blod på verandan och springer 

mot kyrkogården. Väl där har han förvandlat sig till en hund och ser hur Rene håller på 

att strypa Sookie. Han går till attack och får bort Rene från henne då Rene istället ger 

sig på Sam. Bill väcks ur sin sömn när han hör Sookie skrika och förstår att hon är i 

fara. Trots att det är mitt på ljusa dagen tar han sig ut ur huset och solen bränner hans 

kropp så att hans hud förkolnas. Han ser hur Sookie ligger orörlig på marken men klarar 

inte av att ta sig längre och faller ihop. Att Bill går ut i solen för att rädda Sookie, trots 

att det är livsfarlig för honom, visar att han är beredd att offra sitt liv för henne.  

 

Både Sam och Bill framställs här som hjältemodiga och lever upp till den maskulina 

bild som förknippas med de militära idealen att beskydda och göra uppoffringar som vi 

tidigare lärt oss att Bill besitter. Genom att framhäva deras hjältemodiga handlande 

bidrar texten till den rådande diskursen kring dessa som önskvärda maskulina 

egenskaper. Även om det är Sam som räddar Sookie från Rene så blir Bills uppoffringar 
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mer påtagliga då han vet att han kan dö, och hans insats är avgörande då det är av 

honom Sookie får kraften att rädda sig själv. Kameran zoomar in på Bills ögon varefter 

Sookies slutna ögon visas i närbild och hon öppnar dem plötsligt. Hon reser sig och 

plockar upp en spade som hon slår till Rene med i huvudet så att han faller till marken 

och hon hugger spaden i halsen på honom så att han dör.  

 

 

4.4. Rene och det förtryckande våldet 

Rene visar sin dominans genom våld mot kvinnor men i stället för att vi som publik får 

följa händelserna genom honom själv kan de sägas iscensättas genom Jasons karaktär. 

Det är inte förrän i sista avsnittet som Rene avslöjas skyldig för morden på kvinnorna i 

Bon Temps och även som säsongens antagonist. Under säsongens gång använder han 

sitt förhållande med Darlene som ett alibi för att smälta in i samhället då han bytt 

identitet efter mordet på sin syster. Som karaktär tar han inte mycket plats i narrativet 

utan har främst rollen som Darlenes man, och Jasons kollega och vän. Jasons handlingar 

kan sägas imitera de brott Rene begår strax efter. Ett exempel på det är när Jason tar 

strypgrepp på Maudette när de har sex för att visa sin dominans över henne, varefter 

Rene stryper henne till döds senare samma kväll.  

 

Ytterligare en händelse som kan liknas med Renes senare handlingar är då Jason 

överfaller Dawn i hennes hem. Dawn är en annan servitris på Merlottes bar och har ett 

förhållande med Jason. Hon har tidigare haft sexuellt umgänge med en vampyr vilket 

Jason får reda på när han ser bitmärken på hennes hals och det gör honom upprörd. En 

morgon binder Dawn fast Jason i sängen som straff för att han var sen med att hämta 

henne på jobbet, och låter honom vänta på henne hela dagen. När hon kommer hem från 

jobbet på kvällen upptäcker hon att Jason inte är kvar i sängen varpå hon blir överfallen 

av en man i sitt sovrum, och det spelas intensiv musik. Mannen är iklädd hennes 

sidenmorgonrock och har en strumpbyxa över huvudet. Han kastar Dawn på sängen och 

sätter sig över henne. Hon försöker slita sig loss men han håller henne våldsamt kvar 

och i närbild syns hur han rör sina händer över hennes bröst samtidigt som hon rör sig 

fram och tillbaka när han stöter sin kropp mot hennes, som att han tänker förgripa sig på 

henne sexuellt. Med en mörk röst och ett hotfullt tonfall säger mannen att han vill 

dricka av hennes blod igen och att han redan tömt stackarn hon bundit vid sängen. 
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“Don´t fight me, cause I will hurt you. What are you to me? Just another idiot slut who 

puts out for vampires” (S1E3, 12:56). Mannen tar av strumpbyxan från huvudet och det 

visar sig vara Jason som ger igen på Dawns skämt. Precis som med Maudette så 

överfaller Rene Dawn samma kväll Jason varit där och stryper henne till döds. 

 

När Jason överfaller Dawn uttrycker han sitt missnöje över hennes sexuella relation med 

en vampyr. Trots att han i detta skede spelar en roll är det hans egna värderingar som 

lyser igenom. Dawn straffas alltså inte bara av Jason för att hon lämnat honom 

fastbunden i sängen utan även för sin sexualitet. Motivet till våldet går alltså även det 

att liknas med Renes motiv till att mörda kvinnorna som straff för att de haft sexuellt 

umgänge med vampyrer. Handlingarna är bådas sätt att dominera och visa sin makt över 

de underordnade kvinnorna. Enligt Connell är våld ett vanligt sätt att uttrycka sin 

dominans på i brist på andra medel. I det här skedet är Jason redan osäker på sin 

sexuella prestation, genom vilken han uttrycker sin maskulinitet, på grund av det han 

sett att vampyrerna kan prestera. För att hävda sig och sin maskulinitet använder Jason 

våld, då han känner att han inte har några andra medel att uttrycka dominans med, och 

genom att imitera en vampyr försöker han samtidigt mäta sig med dem. Att kvinnorna 

straffas för sexuella handlingar de utfört kan även tolkas som True Bloods kommentar 

på vad Cowan och O’brien redogör för om att det alltid är de sexuella kvinnorna som 

straffas och görs till offer i slasherfilmer, vilket texten också fördömer genom att straffa 

Rene.  

 

Till skillnad från Rene så straffas dock inte Jason för de våldsamma handlingar han 

utför. Det tycks vara ett effektivt sätt att hävda sin dominans och han kan vinna tillbaka 

sin maskulina överordning över kvinnan. När Jason avslöjar sig själv för Dawn blir hon 

först arg och börjar slå med knytnävarna på hans bröst. När han ler och säger åt henne 

att se det som ett förspel så börjar hon dock istället skratta och de kysser varandra, 

varefter de har sex. Våldet blir på så sätt till något positivt och sexigt vilket medför att 

Jasons beteende är oproblematiserat.  

 

Rene besöker Jason i fängelset efter att Jason erkänt sig skyldig till morden på 

kvinnorna trots att han inte vet om han faktiskt har begått dem. Jason mår dåligt över 

vad han tror att han har gjort och Rene försvarar brottet: “No come on, ain’t like you 

murdered a bunch of innocent women. [...] They were fangbangers. If you hadn’t done 
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it, it just a matter of time. [...] You must’ve had your reasons, that’s all.” (S1E12, 

01:00). Rene tycker att kvinnorna gjort sig skyldiga till något som han jämställer med 

ett brott. De ses som avvikande och för det ska de straffas.  

 

I säsongens sista avsnitt försöker Rene döda Sookie. De befinner sig i hennes kök 

tillsammans när Renes tankar plötsligt dyker upp som bilder i Sookies huvud. Hon ser 

hur han mördar hennes farmor med våldsamma knivhugg och hör honom utbrista: 

“Where is Sookie? [...] You weren’t supposed to be here.” Rene menar inte att mörda 

Sookies farmor utan agerar av rädsla och aggressivitet. Hans tänkta mål är Sookie som 

på grund av hennes relation med en vampyr förtjänar att dö. Sookie förstår att han är där 

för att mörda henne och hör honom tänka: “She deserves it, needs it, wants to die. They 

all do. That’s why she fucks them Fangers.” (S1E12, 25:00). Vi ser hur Rene rycker 

med huvudet och grimaserar, vilket tyder på ett begär som plötsligt sköljer över honom 

och han framställs som en instabil individ med djuriska instinkter.  

 

Sookie springer ut ur huset och han jagar efter henne. Vi ser ett montage av korta klipp 

där Rene mördar de andra kvinnorna, som även Sookie ser i sina tankar. Det första 

mordet vi bevittnar är det på hans syster. Han upptäcker bitmärken på systerns hals och 

reagerar med ilska: “No, you’re the freak Cindy, you’re the damn freak, fucking freak 

fuck! Spread your legs for a dead man! Momma would roll over in her grave!” (S1E12, 

25:38). Sedan syns hur Rene stryper systern med sitt skärp varefter hans ångest syns då 

han skriker mot sin spegelbild. Montaget vi ser har starka kontraster och svepande 

rörelser som bidrar till en oskärpa i bilden, vilket i kombination med klippens längd 

resulterar i att de grafiska scenerna är aningen otydliga. Tillslut får han tag i Sookie och 

greppar sina händer om hennes hals för att strypa henne.  

 

Rene använder sin kroppsliga styrka för att ta livet av kvinnorna och göra dem skada. 

Genom våldet uttrycker han sin dominans gentemot dem. Renes våld är inte som det 

kontrollerade maktutövandet som går att jämföra med vampyrerna, utan är mer som en 

djurisk grottmänniska. Den här typen av framställning är mycket vanlig när det kommer 

till främst kriminalfilm och -tv, vilket vi kan se i både Braithwaites och Cuklanz studier. 

Båda menar att våldsamma män ofta beskrivs som en psykiskt instabil individ istället 

för att problematisera maktstrukturer mellan män. Till skillnad från vampyrerna som 

besitter en naturlig maktposition, är det genom våldet mot kvinnorna Rene visar sin 
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dominans. Om vi ser på genusordningen som Butler definierar den med männen som 

högre stående kvinnorna är det oundvikligt att strukturen som skapas, vilken innebär 

fördelar för männen, också vill bibehållas av dem. Strukturen berövar kvinnorna sociala 

resurser och det finns därmed ett intresse av förändring från deras sida. I och med dessa 

motsättningarna går det inte att undvika kamp mellan könen och eftersom det är mannen 

som är den dominerande är det främst han som brukar våld mot kvinnan, men även 

andra, lägre stående män (Connell, 2008, s 121).  

 

Den genusordning som Connell redogör för ser Rene som riktig och något som ska 

efterlevas. Vid ett tillfälle berättar Jason om sitt förhållande med Amy för Hoyt och 

Rene och förklarar att han förlorat övertaget i relationen. Rene uppmanar honom att ta 

tillbaka övertaget: “You say ‘Woman, this is what I want. This is the way it´s gonna be.’ 

And if she don't like it, deep down she´s gonna respect you. She can't help it. It´s in her 

DNA. Fact.”. Rene anser att kvinnan ska vara underlägsen mannen och att han är den 

som bestämmer. Enligt honom ligger det i kvinnans natur att underkasta sig mannens 

makt och kontroll, och om mannen inte tar kontrollen är han inte tillräckligt bra man för 

sin kvinna.  

 

När Rene och Sookie befinner sig på kyrkogården kommer Sam i skepnad av en hund 

och ger sig på Rene som börjar sparka på Sam. Han förvandlas då tillbaka till människa 

vilket chockar Rene och han vänder sin vrede mot Sam: “What the fuck are you? [...] 

You fucking freak of nature!” (S1E12, 28:42). Sams onaturliga förmåga gör att Rene ser 

honom som underlägsen och vi ser återigen hur Rene försöker bygga upp sin egen 

ställning i maskulinitetsordningen genom att bruka våld mot någon underordnad honom 

själv. Detta betyder samtidigt att bruka våld är ett tecken på misslyckande eftersom det 

inte hade varit behövligt om han redan ansåg sig besitta respekten som den 

hegemoniska maskuliniteten innebär. Konstruktionen av Renes underordning går även 

att uttyda genom det språk han brukar. Medan vampyrerna är vältaliga och förefaller 

smarta, framstår Rene som en obildad landsortsbo när han uttrycker sin vrede med 

svordommar. Språket kan vid ett flertal tillfällen ses som en tydlig distinktion mellan 

vampyrerna och människorna i den lilla sydstatliga staden Bon Temps.   
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4.5. Underordnade och marginaliserade maskuliniteter 

Enligt den hegemoniska maskulinitetsteorin är Lafayette underordnad eftersom han är 

homosexuell, och marginaliserad eftersom han är afrikan-amerikan. Den underordnade 

maskuliniteten innebär i västvärlden främst hur homosexuella män underordnas 

heterosexuella män.  Connell menar att “förtrycket placerar homosexuella män i botten 

av mäns genushierarki. Att vara bög är i den patriarkaliska ideologin en förvaringsplats 

för allt som symboliskt har utestängts från den hegemoniska maskuliniteten. Detta 

gäller allt från puttenuttig heminredningsstil till anala samlag.” (1999, s 102).  

 

Dominansen upprätthålls genom märkbara handlingar som kulturell uteslutning, 

gatuvåld och personlig bojkott. Serien visar ett exempel på detta när Lafayette får ett 

klagomål från en grupp män som beställt mat på Merlottes bar där han jobbar. De påstår 

att de inte vill ha vad de kallar för ‘aidsburgare’ och syftar på hamburgare Lafayette har 

tillagat. Tämligen upprörd konfronterar han männen, slickar på hamburgerbrödet och 

trycker det i ansiktet på en av dem. Männen blir fysiska men Lafayette har snabbt 

övertaget då han är betydligt starkare än dem och de viker sig. “Bitch, you come into 

my house you gonna eat my food the way I FUCKING MAKE IT!” (S1E5, 34:27). 

Händelsen visar att han inte låter sig tryckas ner av män som står högre än honom i den 

hegemoniska maskulinitetsordningen och på så sätt ifrågasätts den. Att Lafayette filmas 

lite underifrån medan de andra männen filmas rakt framifrån hjälper till att inge känslan 

av Lafayettes överlägsenhet. Karaktären besitter maskulina ideal vilka är 

eftersträvansvärda för den hegemoniska maskuliniteten, som styrkan vi bevittnar när 

han övermannar både männen på Merlottes och Jason då han försöker stjäla V, men är 

samtidigt feminin i uttryck och klädval. På så sätt konstruerar texten en annorlunda 

maskulinitet, vilken även hyllas.  

 

Samtidigt är hans marginaliserade ställning som svart man stereotypt porträtterad i och 

med de tuffa förhållanden han lever under. Till skillnad från hegemoniska, delaktiga och 

underordnade maskuliniteter så definieras marginaliseringen inte enbart utifrån 

genusordning, utan genom strukturer som klass och ras. Lafayettes porträttering kan 

jämföras med hans kusin Taras, en annan av de få framstående svarta karaktärerna. 

Jämfört med de vita karaktärerna framställs de båda i svåra ekonomiska situationer, då 

Tara inte har någon egen bostad och Lafayette säljer droger och sexuella tjänster, och 
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problematiska familjerelationer, med frånvarande fäder och missbrukande eller psykiskt 

sjuka mödrar. Detta gör att de placeras i en mer utsatt situation och det påverkar 

Lafayettes ställning i maskulinitetsordningen ytterligare.  

 

Eddie är en homosexuell vampyr som till utseendet är i 50 årsåldern, kraftigt byggd, 

med långa säckiga byxor och stor långärmad skjorta. Han är en kund till Lafayette och 

säljer sitt blod i utbyte mot sexuella tjänster. Eddie blir tillfångatagen av Jason och Amy 

som vill åt hans blod och de håller honom fastbunden med silverkedjor i Jasons källare. 

Jason påpekar att Eddie inte ser ut som en typisk vampyr och frågar hur det kommer sig 

att han inte längre är människa. Eddie berättar att han, då han insåg att han va 

homosexuell, lämnade sin familj och försökte ragga på krogen men möttes av hån. Han 

fick då syn på en annan man som till utseendet liknade honom själv, och som fick 

mycket uppmärksamhet av andra män. Mannen visade sig vara en vampyr och Eddie 

tänkte att det även va sättet han skulle fånga intresse hos andra män. När han fick veta 

att mannen var en vampyr avundades han honom och bestämde sig för att han också 

skulle bli vampyr.  

 

Människan Eddie såg vampyren som något bättre än honom själv och något att leva upp 

till. Dock lyckades han inte leva upp till vampyrens eftertraktansvärda egenskaper och 

återgick till att sitta framför tv:n och nöjde sig med Lafayettes besök. Det kan tyckas 

motsägelsefullt att vampyren som Eddie ser upp till och liknar honom själv också skiljer 

sig från detta MHI. Serien har dock gjort ett medvetet val att inte visa karaktären vilket 

främst gör honom betydelsefull för Eddie, inte för bilden som målas upp av vampyrer.  

 

Eddie skiljer sig från vampyrerna utseendemässigt men även i hur han inte uppfattas 

som åtråvärd av människorna, och det ses som ett misslyckande att inte leva upp till 

bilden av vad det innebär att vara vampyr. Detta blir karaktären, till skillnad från andra 

vampyrer, straffad för då han blir mördad av två människor. Eddie är den enda 

vampyren i säsongen som är uttalat homosexuell och även en framstående karaktär. Att 

Eddie på flera sätt straffas och dessutom är isolerad från andra vampyrer antyder att 

homosexualitet inte är välkommet i textens konstruerade MHI. Det här visar på att det 

inte går att göra en direkt jämförelse mellan alla vampyrer och den hegemoniska 

maskuliniteten eftersom de grundläggande krav som en hegemonisk maktposition 

innebär i samhället tycks vara nödvändiga även i det MHI texten förmedlar. Som 
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homosexuell placeras Eddie i kategorin av underordnade enligt Connells 

maskulinitetsordning vilket utesluter honom från ett MHI, en fulländad syn på 

maskulinitet som True Blood i detta fall väljer att följa.  

  

 

 

5. Avslutande diskussion 

Studiens syftar till att undersöka hur de manliga karaktärernas våldsverkan behandlas 

och hur det hänger ihop med MHI och textens konstruerade maskuliniteter. Av de 

maskuliniteter som konstrueras i True Blood är Bill den mest framstående och genom 

att seriens protagonist Sookie gång på gång väljer honom framför andra män framställs 

han dessutom som en ideal sådan. Genom honom konstrueras en maskulinitet där det 

önskvärda egenskaperna är att vara självsäker, auktoritär och lite farlig, i och med hans 

mystiska framtoning. Likaså framhävs de militära idealen, och att mannen ska vara 

beredd att offra sitt liv för kvinnan, som respekterade och ultimata egenskaper i textens 

konstruerade MHI. Texten återskapar därigenom en romantiserad och traditionell 

diskurs kring maskuliniteten, vilken även innebär ett possessivt beteende från mannens 

sida. Det possessiva beteendet tillåts och får inga konsekvenser, samtidigt som de 

beskyddande egenskaperna hos Bill görs nödvändigt då Sookie gång på gång är i 

livsfara, och med detta hyllas dessa beteenden. Även våldet som Bill brukar hamnar 

inom diskursen den beskyddande mannen vilket gör att det ursäktas, både när det gäller 

det passionerade våldet och det possessiva beteendet. I kontrast till detta är Sams 

beskyddande begär något som kritiseras och genom det kan vi återigen se den 

feministiska pseudoradikaliteten som texten ger uttryck för gång efter annan. Med tanke 

på Sookies inställning till Sams beskyddande beteende och att hon i slutändan, trots 

hans bristfälliga handlande, väljer Bill är det denna maskulinitet som framställs som 

överlägsen.  

 

Det är även till Bill Sookie har en omedelbar sexuell åtrå vilken stärker Bills 

maktposition tack vare den hegemoniska maskulinitetens heteronormativitet. Detta kan 

jämföras med Jason som tappar sin ställning i en maktordning där den heterosexuella 

matrisen, som Butler redogör för, är grundläggande på samma sätt som vitheten, när 

hans sexuella förmåga ifrågasätts. Även den homosexuella vampyren Eddie framställs 
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som isolerad från andra vampyrer och når inte upp till vampyrernas maktposition utan 

sitter istället hemma och har gett upp hoppet om att finna kärleken vilket är hans högsta 

önskan. På det här sättet går det att se hur Eddie straffas då han inte uppfyller de 

heterosexuella kravet i ett MHI. I Jasons fall är det dock snarare prestationen i en 

sexuell akt med en kvinna som för honom är definitionen av maskulinitet. Maskulinitet 

definieras ofta utifrån sexualitet, potens och sexuell förmåga vilket gör att när Jason inte 

känner sig kapabel att leva upp till förväntningarna som sätts på honom, då han jämförs 

med vampyrerna, ifrågasätts även hans maskulinitet. Genom detta försöker texten 

behandla ämnet om maskulinitet och sexualitet. Jasons misslyckade försök att nå upp 

till den sexuella förmåga vampyrerna har kan ses som en kommentar på att det är osunt 

att försöka uppnå det ouppnåeliga idealet som vampyrerna förkroppsligar. Det här kan 

vi även se i fallet med Eddie då han trodde att hans liv skulle ändras till det bättre efter 

att han blivit vampyr men i stället isoleras innan han hamnar i Jason och Amys våld och 

tillslut dör.  

 

Samtidigt vidareförmedlas den konstruerade maskulinitet som texten försöker sätta sig 

emot, genom vampyrerna. Både Bill och Eric kan säga uppnå den ultimata bilden av 

MHI då de är dominanta, besitter övernaturlig fysik och har starkt inflytande över 

människorna. Maktpositionen som MHI innebär gör att de inte behöver använda sig av 

aggressivt våld för att bevisa sin överlägsenhet, så som Jason och Rene känner sig 

tvungna till då de inte befinner sig i samma maktposition. Våldet brukas dock inte mot 

de som är högre stående utan grupper som underordnas dem själva, som kvinnorna gör, 

vilket vi ser när Rene mördar kvinnor som haft sex med vampyrer och Jason då han 

under sex, i brist på andra medel, använder sig av våld när han imiterar en vampyr. 

Våldsutövande är alltså ett tecken på misslyckande. 

 

Det finns många likheter mellan Jason och Rene, två heterosexuella vita män i en 

arbetarklass. Båda två använder sig av våld för att ta sig högre i maktordningen och 

bibehålla sina fördelar och genom att Jason begår samma typ av våld som Rene, men till 

en mildare grad, kan Jason ses som en ställföreträdare för Rene. När texten likställer 

Jason och Rene gör den ett försök att visa på att våldsutövandet inte sker i enstaka fall 

utan att det finns en struktur. Även om vampyrerna inte använder fysiskt våld på samma 

sätt och det snarare finns ett underliggande hot om våld, vilket är förekommande i en 

hegemonisk position, tyder deras hegemoniska ställning på kvinnors underlägsenhet och 
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att det MHI de förkroppsligar skapar strukturer med förtryck. Den feministiskt 

pseudoradikala texten upprätthåller mannens dominans över kvinnan genom att 

framställa Sookie som en stark kvinnlig karaktär som tillåter sig bli dominerad.  

 

Texten försöker dock motsätta sig genusordningen samt denna konstruerade 

maskulinitet genom att straffa Rene som på flera sätt efterföljer den men misslyckas 

med att knyta Rene till den hegemoniska maktordningen när han förminskas till en 

instabil individ och ‘djurisk grottmänniska’. Jason däremot utsätts inte för samma kritik, 

och belönas dessutom vid ett tillfälle för våldet, och åskådaren menas få sympati och 

medlidande i hans misslyckade försök att nå en ställning han tror sig förväntas befinna 

sig i. Texten gör ett försök att visa strukturerna men misslyckas att fördöma våldet och 

på så sätt fortsätter den att reproducera stereotypa maskulina konstruktioner där 

våldsverkande ingår.  

 

I kontrast till de ovan diskuterade maskuliniteterna står Lafayette. Den maskulinitet som 

konstruerats med honom skiljer sig i och med att både maskulina och feminina 

egenskaper och uttryck har kombinerats. Texten har med Lafayette skapat en ny 

maskulinitet som hyllas och genom honom ifrågasätts maskulinitetsordningen och det 

maskulint hegemoniska idealet. Samtidigt påverkas karaktärens maktposition genom det 

stereotypa porträtterandet av svarta karaktärer som placerar honom i en lägre ställning, 

vilket föder ett intresse i att närmare undersöka representationen av de svarta 

karaktärerna. Speciellt intresseväckande är kopplingen mellan Butlers 

performativitetsteori och etnicitetsforskning, där flertalet forskare har applicerat tanken 

om konstruktion på etnicitet (Butler, 2007, s 29). Det vore dessutom av intresse att se 

om de mer stereotypa maskuliniteterna som tar sig uttryck genom Bill och Erik 

utvecklas under de efterföljande säsongerna, i och med det allt mer genusmedvetna 

klimatet i populärkulturen och samhället i stort.  
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