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Abstract 
Sammanfattning 

Våra kulturella och sociala referensramar byggs upp delvis med hjälp av historier. Det är 

genom historier som människan genom tiderna förmedlat etiska och moraliska budskap från 

generation till generation. Genom historier har också vårt samhälle och dess strukturer 

kritiserats och omvärderats för att förbättras ända sedan antiken. 

För att förstå hur dessa historier påverkar oss idag behöver vi granska populärkulturen vilken 

tagit på sig uppgiften att granska våra strukturella ramar. Vi har genom en jämförande 

textanalys med diskursanalysen som verktyg diskuterat hur vårt samhälle utsatts för kritik och 

hur denna kritiken har utvecklats genom tid och inom med varandra samtalande och 

omvärderande texter. Detta genom en studie av Dawn of the Dead-filmerna, originalet som 

utkom 1978 och en remake från 2004. 

Vad vi har kommit fram till med hjälp av Dramatica-teorin är hur man kan studera hur olika 

problem eller samhällsstrukturer, i detta fall kapitalismen, rasismen, religion och abortfrågan, 

omvärderas och bearbetas för att passa in i sin kontext. Vår slutsats är dock att man samtidigt 

hela tiden påverkas av sin kontext i sina analyser och att man därför inte kan dra alltför stora 

generaliseringar utifrån en fallstudie som denna. 
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1. Inledning 

 

Vi har valt att skriva vår uppsats om samhällskritik i populärkultur med “Dawn of the Dead” -

filmerna som case. Eftersom zombie-genren har sitt ursprung i en samhällskritik menar vi att 

en studie av en film som originalversionen av “Dawn of the Dead” (från 1978) och en 

jämförelse med dess nyinspelning (från 2004) kan ge en djupare förståelse för vilka 

samhällsfrågor/problem som legat i fokus för populärkulturell kritik av sin samtid. Som I.C. 

Jarvie skriver redan i sitt prefix; “Problem solving by means of imagination (stories) and 

criticism (better stories) is thought by some philosophers to be the explanation of human 

progress.” (Jarvie, 1978:x). 

Den här studien ämnar alltså försöka ta reda på vilka sociala strukturer som varit utsatta för 

kritik och hur. Detta genom att studera vad det är för likheter och skillnader i samhällskritiken 

och vilka metaforer som används. Just “Dawn of the Dead”-filmerna blir en bra avgränsning 

med tanke på dess direkta sammankoppling och kan därför statuera ett tydligt och samtidigt 

väl avgränsat exempel. 

 

För att förstå budskapen i filmer och hur de kan tänkas mottas är det nödvändigt att förstå 

att de mottas av många diversifierade publiker i olika kontexter, av den anledningen finns det 

inte en möjlig tolkning av vad en film innebär. Det är inte heller så att alla kommer att tolka 

filmen eller över huvudtaget reflektera över vad de har sett och det är inte säkert att 

mottagaren kommer att påverkas av de stereotyper som presenteras, medvetna eller 

omedvetna, i filmen i fråga. 

Man måste också förstå att skaparen har en avsikt med sin film, oavsett om det bara är att 

få så många som möjligt att se något som man skapat för skapandets skull, eller om 

författaren försöker påverka mottagarnas attityder. 

Dock är det så att texten, när den producerats, till viss del lever sitt eget liv (Jarvie, 1978). 

Skaparen kan visserligen försöka att på olika sätt påverka på förhand hur mottagarna ska se 

filmen genom diverse kampanjer etc. men dessa kommer inte nå alla och kommer inte heller 

att accepteras av alla. 

 

Vår teoretiska utgångspunkt är därmed att texten lever sitt eget liv, och det är ett liv i en 

kontext med andra filmer från sin samtid, sin genre, sina uppföljare och nyinspelningar. För 
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att förstå en film och dess budskap måste man förstå dess kontext. För att analysera 

samhällskritiken i dessa två filmer måste man förstå att, och hur, de interagerar och samtalar 

med varandra (och att det i första hand är nyinspelningen som diskuterar och omvärderar 

originalet), eftersom detta kommer att påverka hur folk uppfattar filmerna. De flesta som ser 

nyinspelningen vet om att den är just det, en nyinspelning, och många av dem som ser den har 

även sett, alternativt kommer i efterhand att se, originalet. De kommer därmed bilda sig en 

uppfattning om filmerna utifrån denna kontext inom vilken filmerna i sig befinner sig, såväl 

som inom zombie-genren i stort, och på så sätt ta hänsyn till de diskussioner som finns och 

pågår inom dessa kontexter (om än undermedvetet). 

 

1.1 Bakgrund 

Originalversionen av “Dawn of the Dead” är regisserad av George A. Romero och kom 

1978. Filmen är den andra fristående delen i Romeros zombie-triologi, som utöver “Dawn of 

the Dead” också innehåller den första delen “Night of the Living Dead” (1968) och den tredje 

delen “Day of the Dead” (1985). Enligt Jarvie är det först i samma veva som Romero gjorde 

“Night of the Living Dead” som samhällskritik i film fick sitt stora genombrott, åtminstone 

nyanserad samhällskritik som litade på att publiken var sammansatt av kritiskt tänkande 

individer vilka lärde sig av och reflekterade kring de budskap de presenterades för i film 

(Jarvie, 1978). 

 

“Dawn of the Dead” är en zombie-film vars handling tar vid en tid efter handlingen i 

“Night of the Living Dead”. Ett dödligt virus som förvandlar människor till zombies sprids 

över jorden och en grupp människor som ännu inte blivit smittade söker skydd i ett övergivet 

köpcentrum. Till en början fungerar köpcentrat som en fristad där de kan leva skyddade från 

zombies med stor tillgång till mat och alla materiella saker de kan tänka sig, men snart inser 

de att de inte kan leva där för alltid. 

 

I början av 00-talet började det ryktas om att det skulle komma en nyinspelning av filmen 

utan George A. Romeros inblandning och 2004 gick nyinspelningen upp på bio. 

Nyinspelningen är regisserad av Zack Snyder efter ett manus baserat på Romeros 

originalmanus skrivet av James Gunn. Nyinspelningen innehåller, även om grundhandlingen 

är densamma, en hel del ändringar i handlingen. Det finns exempelvis fler karaktärer i 

nyinspelningen än i originalet, slutet har ändrats och tempot är högre. Detta kan ses som ett 
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tecken på tidens anda. Det som passade 1978 kanske inte passar lika bra 2004, och 

nyinspelningen måste därför förändras för att kännas ny och fräsch. Det förhållandevis låga 

tempot i originalet hade till exempel inte passat 2004, något som bekräftas av att det i början 

av 90-talet släpptes en ny version av filmen där italienaren Dario Argento klippt ner filmen 

för att göra den mer fartfylld och mer action-inriktad. Delar av dialogen som ansågs 

överflödig och scener som inte spelade någon direkt roll för att föra handlingen vidare 

klipptes bort. Allt detta för att göra filmen mer anpassad till samtiden. 

 

En annan förklaring till den stora mängden ändringar kan vara att eftersom filmen är gjord 

av en ny regissör och en ny manusförfattare så vill de sätta sin egen prägel på filmen, inte bara 

skapa en kopia av den gamla filmen. Om man gör en jämförelse med andra framgångsrika 

nyinspelningar som gjordes ungefär vid samma tidpunkt kan man ta upp Michael Hanekes 

nyinspelning av sin egen film Funny Games som exempel (original från 1997 och 

nyinspelning från 2007), där Haneke spelade in filmen på nytt scen för scen med amerikanska 

skådespelare istället för de tyska skådespelare som spelade i originalet. I detta fall var syftet 

med en nyinspelning att göra samma film fast med engelskt tal och amerikanska skådespelare 

för att den skulle kunna slå på den amerikanska marknaden. Man kan även tänka sig att syftet 

var att uppmärksamma originalfilmen och på så vis locka nya tittare och hitta en ny publik till 

originalet. I det fallet tillförde nyinspelningen inte så mycket mer till handlingen som i fallet 

med “Dawn of the Dead”, utan berättade samma historia rakt av utan att så mycket som ens 

ändra en replik i dialogen, bortsett från att den översattes. I nyinspelningen av “Dawn of the 

Dead”s fall är det annorlunda, handlingen innehåller en rad stora förändringar. Detta skulle 

givetvis kunna förklaras med att originalet av “Dawn of the Dead” är mycket äldre än 

originalet av Funny Games, men nyinspelningarnas syften är ändå olika. 

 

När nyinspelningen lanserades 2004 marknadsfördes den som en remake på George A 

Romeros klassiker från 1978 trots att flera stora ändringar i manus har gjorts. Redan här har 

den alltså påbörjat en dialog med den första filmen och alla som tittar på nyinspelningen 

kommer därför förhålla sig till i den i relation till den första filmen. Detta oavsett om man sett 

originalet eller inte (även om det är det tydligare att det handlar om en jämförande situation 

för de som även sett originalet). Därför menar vi att det är viktigt att genomföra en dialogisk 

analys av de två filmerna, för att på så sätt förstå kritiken i den nya filmen, vilka 

samhällskritiker som behandlas i filmerna, och det kan även hjälpa oss att förstå vilken kritik 

som har “fallit ur tiden”. 
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1.2 Tidigare forskning: om populärkultur och samhällskritik i film 

Filmvetenskapen är ett helt eget akademiskt ämne inom vilket det finns gott om forskning. 

Det finns även en del forskning kring ämnet samhällskritik, både inom populärkulturen i stort 

och mer specifikt inom film (ex. Jarvie, 1978). Det finns även de som tidigare behandlat 

samhällskritiken inom George A. Romeros zombie-trilogi (“Night of the Living Dead”, 

“Dawn of the Dead” & “Day of the Dead”) (ex. Wood, 2003). 

Den kunskapslucka som vi menar att denna uppsats fyller är däremot den kring samtalet 

filmer emellan, eller mer specifikt, det samhällskritiska samtalet som förs mellan filmer. 

“Dawn of the Dead” anses ofta vara en nyskapande film genom sitt tydliga samhällskritiska 

budskap trots att filmen primärt producerats i ett underhållande syfte (även om den kanske är 

mest känd för hur den definierade zombies, något som alltsedan dess har präglat genren). Som 

redan nämnts har denna samhällskritik även debatterats flitigt, såväl akademiskt som bland 

filmentusiaster, men vad som däremot saknas är en akademisk diskussion kring 

samhällskritiken i nyinspelningen. 

 

1.3 Problem och Frågeställning 

Med samhällskritik avser vi olika budskap som antingen direkt syftar till att belysa och/eller 

förändra olika strukturer i samhället alternativt olika budskap vilka kan tolkas och därmed 

uppnå en motsvarande effekt, trots att de inte hade det syftet. Som vi redan har påpekat 

menar vi att texterna lever ett eget liv efter produktionen och därmed är inte textens 

ursprungliga syfte och dess faktiska effekter alltid samma sak. 

Frågorna vi ska besvara är vilka samhällskritiska budskap som framförs i filmerna och hur de 

framförs. Vi kommer däremot undvika frågan om varför man tar upp samhällskritik i 

spelfilmer (eller populärkultur överhuvudtaget) då detta hade lett in uppsatsen i en retorisk 

analys med stöd av teorin om den sympatiska läsarten (Östbye et al. 2003:65) samt analys av 

diskurstyper (Östbye et al. 2003:73). Uppsatsens fokus hade därmed lyfts bort från 

jämförelsen av samhällskritiken nu och då. Vi menar även att man för att besvara frågan om 

varför först och främst behöver ha besvarat frågorna om hur och vilka, för att på så sätt ha 

någon formell grund att stå på och utgå ifrån. Om filmerna t.ex. behandlar kapitalismen 

kommer samhällskritiken att se ut på ett sätt och frågan om varför kommer även få ett till viss 

del annat svar än om filmen är en anti-våldspropaganda. Uppsatsens storlek hindrar oss även 

från att behandla båda dessa frågor med ett tillräckligt djup. Vårt bidrag är en ren textanalys 
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där vi försöker belysa hur texten kan mottas. Vi kommer med andra ord inte att ta reda på 

sändarens intentioner eller hur mottagarna faktiskt uppfattar budskapen. 

Hur tar sig samhällskritiken uttryck och hur skiljer sig diskussionen mellan filmerna? Hur 

förhåller sig nyinspelningen till sin samtid och hur samhället har förändrats? Och hur kan man 

förstå samhällsförändringarna genom diskussionen om samhället mellan de två filmerna? 

 

1.4 Syfte 

Vårt syfte är att genom en kvalitativ analys av samhällskritiken i “Dawn of the Dead” -

filmerna belysa och behandla fenomenet med samhällskritik inom film-mediet och förklara 

hur det tar sig uttryck. Detta kan ge en bild av hur samhället förändrats och vilken kritik av 

samhället som är viktig i de respektive tidsperioderna. Det kan även ge en bild av hur vissa 

frågor har behandlats och lösts/besvarats alternativt blivit inaktuella och glidit ur 

intressesfären. 

Jarvie är främst en filmanalytiker och han använder sig av korta sammanfattningar av 

innehåll och budskap i en stor mängd filmer för att utröna det föränderliga sambandet mellan 

skapare, film och mottagare (skapare-film, skapare-mottagare, film-mottagare, mottagare-

film) (Jarvie, 1978). Vår ambition är istället att göra en djupdykning i det samtal som sker 

mellan filmer och hur detta samtal kan tolkas och mottas av mottagarna (samt filmernas 

budskap, vad de är, och hur de kan tänkas tolkas av potentiella mottagare). För detta använder 

vi oss av textanalys genom diskursanalys. 

2. Metod 
Vi ska genomföra en kvalitativ studie av “Dawn of the Dead” -filmerna genom en 

jämförande textanalys. Det huvudsakliga fokuset kommer att ligga på fyra olika 

samhällsfenomen som granskas kritiskt i filmerna, vilka kommer att analyseras, diskuteras 

och jämföras med utgångspunkt i en textanalys genom diskurs. Dessa ämnen är kapitalism, 

religion, rasism och abort. 

 

 Anledningen till att vi valt just dessa ämnen är att det är de som framgår tydligast och som 

går att se i båda filmerna. Kapitalismen genomsyrar hela filmerna och får ses som den kritik 

som är mest förekommande i båda. Hela grundhandlingen bygger på kritiken mot 

kapitalismen. Rasismen har vi valt att diskutera eftersom den har en så stor roll i originalet. 

Även ifall rasism inte är ett ämne som ges särskilt mycket utrymme i nyinspelningen kände vi 
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oss tvungna att diskutera det då det förekommer i så stor utsträckning i originalet. En 

intressant aspekt här kan dock vara varför de valt att plocka bort så mycket av rasism-kritiken 

i nyinspelningen. Är det för att den inte längre är relevant? Är det för att ge plats till andra 

ämnen som anses viktigare att ta upp? Vad gäller religion är läget det motsatta, 

religionskritiken är väldigt mycket mer framträdande i nyinspelningen än i originalet. Vi 

finner det intressant att kritiken mot religion framhävts medan kritiken mot rasism dämpats. 

Det fjärde ämnet vi ämnar fokusera på är abort, eftersom den frågan i de båda filmerna 

behandlas på två helt olika sätt. Hur diskussionen har förändrats är en relevant aspekt att 

diskutera och analysera. 

 

Textanalys är det generella begreppet för hur man kvalitativt närmar sig texter. En ren 

textanalys säger dock inget om hur texter mottas av publiken eller samhället (Östbye et al. 

2003: 63f). Detta resulterar i att vi inte kommer göra anspråk på någon form av 

receptionsanalys utan vårt fokus kommer ligga på att göra en ren textanalys, dvs försöka nå 

kunskaper om innehållet och dess verkningsmedel i filmerna med fokus på de 

innehållsmässiga förhållanden, hur olika samhällsproblem framställs samt att använda 

filmerna som historiska dokument (Östbye et al. 2003: 70f). Genom att jämförande analysera 

“Dawn of the Dead”-filmerna på detta sätt kan vi se vilka samhällsproblem som var aktuella 

och hur angreppssättet av dem har förändrats. 

 

2.1 Diskurs och kontext 

Att presentera en textuell framställning av världen är en subjektiv, aktiv handling och det 

avspeglas i texten. Kontexten och författarens perspektiv kommer att lysa igenom och blir 

därför relevant. “Den mening som skapas [i/genom texten] är en konsekvens av hur något 

representeras, vilka tecken, ord, former skribenten valt” (Ledin & Moberg, 2010:153). 

I kvalitativa textanalyser är steget mellan teori och metod ett kort steg (Östbye et al. 2003: 

63) och vi kommer främst använda oss av diskursanalys för att genomföra vår jämförande 

textanalys av filmerna. Diskursanalys är även ett bra redskap för att behandla kontexter. 

Diskursanalys går ut på att det inte räcker med att fokusera på det som finns i själva texten 

utan man måste även fånga in vad tecknen i texten är en kommentar på i sin kontext 

(samhället i stort i vårt fall) (Kroon Lundell, 2010, s267). 

Diskursbegreppet handlar om hur man tolkar en text. Diskurs är beteckningen för det som 

meddelas genom texten (Östbye et al. 2003:63). Man brukar ofta betona den sociala 
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interaktionen och relationerna mellan människor när man talar om diskurs. Diskurs uppstår 

och produceras när människor interagerar med varandra och man kan föreställa sig hela 

samhället som en diskurs som uppstår av all interaktion och av alla osynliga strukturer, 

normer och värderingar i samhället (Berglez, 2010:271). 

En diskursanalys innebär att man analyserar olika perspektiv av världen. Man analyserar 

vad det är som gör att vi tolkar verkligheten på det sätt vi gör, vilka strukturer och bilder av 

världen som människan uppfattar och varför de uppfattar den som de gör. Olika diskurser är 

olika perspektiv på världen och är olika beroende på hur människor uppfattar världen. Sättet 

personen i fråga uppfattar världen på avgörs utifrån deras sociala kontext. Diskurser 

representerar inte bara världen som den är, eller hur den ser ut att vara, den projicerar även 

alternativa världsbilder som bidrar till att vår världsbild kan förändras. Diskursen skildrar 

således en objektiv värld som människorna själva tolkar (Fairclough, 2003:124f). 

Ricœur menar å sin sida att diskursen skapar en omvärld genom att vi inte längre har 

tillgång till någon annan beskrivning av omvärlden än de texter som finns bevarade vilka 

beskriver den. Då vi inte själva kan betrakta omvärlden vid den tid då texten producerades får 

vi lita till den bevarade konversation som behandlar omvärlden vid den tidpunkten för att göra 

oss en bild av den. Bilden är imaginär, men för den sakens skull inte meningslös (Ricœur, 

1988). 

 

Diskurs handlar enligt dessa tolkningar därmed om hur en text framställs. Eftersom varje 

text är beroende av sin kontext och förståelsen av denna kontext är beroende av betraktarens 

egen kontext är det nödvändigt att förstå dessa kontexter för att på så sätt nå förståelse om 

texten och därmed kunna analysera diskursen. Det vill säga hur texten påverkas av sin samtid. 

För att kunna förstå en kontext måste man dock ha kunskap om de texter som kommenterar 

samtiden och peka ut de mönster som diskursen (enligt Ricœur) skapar sin omvärld genom. 

Texter och kontexter har därmed ett interaktivt förhållande och utan att förstå den ena kan 

man inte nå någon förståelse kring den andra. 

 

Vår avsikt är med andra ord att göra en textanalys med diskursanalysen som verktyg för att 

bilda oss en uppfattning om hur världen betraktades (eller med andra ord, inom vilken kontext 

samtalet ägde rum) för att på så sätt kunna, genom filmens värld, ta vara på och analysera 

vilka samhällskritiker som varit viktiga och hur de förändrats och hur presentationen av dem 

har förändrats. 
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Det kan vara värt att poängtera också att det är vanlig diskursanalys vi ska använda oss av 

och inte kritisk. Skillnaden består främst i att kritisk diskursanalys är normativ med fokus på 

maktbegreppet (Kroon Lundell, 2010:245). 

Vi lägger större fokus på intertextualiteten än vad som tidigare gjorts, det vill säga samtalet 

mellan texterna, hur nyinspelningen förhåller sig till originalet. Bakhtin påpekar att ingen text 

står helt för sig själv utan den förhåller sig alltid till vad som presenterats tidigare och ofta till 

vad som kommer att presenteras i framtiden (Ledin & Moberg, 2010:155f). 

Vi fokuserar alltså på detta samtal mellan två texter och vad det samtalet innebär för sina 

samtider, hur dem kan tänkas (och i viss mån hur de försöker) påverka sin omgivning (inte 

bara mottagarna, utan även i ett andra led de som mottagarna kommer att ha kontakt med). 

 

2.2 Material 

Det handlar inte om att finna ett rätt svar, det finns inte en riktig tolkning, utan man ska 

sträva efter att belysa alla möjliga (och samtidigt rimliga) tolkningar av texten. För att kunna 

göra detta är kontexten minst lika viktig som texten. Inom vilket sammanhang har texten 

skapats? Vilket socialt sammanhang? Med vilka andra texter samtalar och förhåller den 

aktuella texten sig till? (Ledin & Moberg, 2010:155ff) För att kunna göra detta överskådligt är 

det viktigt att avgränsa sig. Samtidigt som texten är en helhet utan vilken delarna är ofärdiga 

så är en analys av budskap i hela texten alltför omfattande, särskilt om man ska jämföra 

förändring. Då blir det mest relevant att välja ut utdrag ur texterna och diskutera dessa, men 

samtidigt måste helheten lyftas fram och diskuteras. Vilket blir det sammanlagda intrycket av 

delarna och hur kan helheterna jämföras och diskuteras? 

Med anledning av detta kommer vi, som vi tidigare nämnde, att fokusera på fyra olika 

ämnen (kapitalism, rasism, religion och abort) som tas upp i respektive film, gemensamt för 

de fyra ämnen är att samtliga kommenteras ur ett samhällskritiskt perspektiv. Samtliga 

samhällsproblem tas upp mer eller mindre i båda filmerna men med olika infallsvinklar. Vi 

kommer dock även ta upp avsnitt som är specifika för var text och diskutera och analysera 

orsaker och konsekvenser av detta. Till sist kommer vi att jämföra helheterna, det vill säga det 

sammanlagda intrycket av respektive text. Vi har inte valt ut specifika scener att analysera, 

utan vi har istället valt ut flertalet repliker och delar ur scener i filmerna. Samhällskritiken är 

ett så pass återkommande ämne i filmen att det knappt finns en enda scen där det inte 

förekommer någon typ av samhällskritik. 
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Faircloughs Analysing Discourse (2003) och Ricœurs Från text till handling (1993) bidrar 

med det metodologiska genom att specificera och öka förståelsen för diskursen. I.C Jarvie 

presenterade 1978 en bok (Movies as Social Criticism) om samhällskritik i populärkultur och 

vi har även filmanalytiskt material som bistånd. Vi har även använt oss av Dramatica-teorin, 

utformad av Phillips och Huntley. I övrigt har vi valt ut lämpligt material för att bistå med 

förståelsen om den populärkulturella och samhälleliga kontexten vid respektive tidpunkt. 

3. Teori 
Winther Jørgensen & Phillips påpekar att Laclau & Mouffe utvecklade diskursbegreppet 

till att även omfatta teoretiska tillvägagångssätt. Teorin går ut på att undersöka hur vi skapar 

verkligheten. Diskursteorins utgångspunkt är att vi skapar en objektivitet och det är den 

skapelseprocessen som är av intresse att studera. 

“Politik ska i diskursteorin inte snävt förstås som till exempel partipolitik utan är tvärtom 

ett brett begrepp som hänvisar till att vi hela tiden konstituerar det sociala på vissa bestämda 

sätt som utesluter andra sätt.” (Winther Jørgensen & Phillips, 1999:43) och “[d]et är de 

politiska artikulationerna som avgör hur vi handlar och tänker och därmed hur vi skapar 

samhället” (Winther Jørgensen & Phillips, 1999:41). “De fysiska objekten innehåller inte 

själva någon betydelse, det är något som vi tillskriver dem” (Winther Jørgensen & Phillips, 

1999:42). Hur något uppfattas beror på vilken kontext det ingår i. “Alla sociala praktiker kan 

således ses som artikulationer eftersom de reproducerar eller förändrar de vanliga 

betydelsetillskrivningarna” (Winther Jørgensen & Phillips, 1999:43). Enligt denna teori kan 

de diskurser betraktas som objektiva vilka inte längre är utsatta för diskussion eller kritisk 

reflektion. 

“Bara genom att hela tiden se på vilka möjligheter som stängs ute kan man få upp ögonen 

för vilka sociala konsekvenser som följer av konkreta diskurser struktureringar av det 

sociala.” (Winther Jørgensen & Phillips, 1999:45) “Diskursanalysens syfte är att avslöja vilka 

myter om samhället som objektiv realitet som impliceras i tal och andra handlingar. Man kan 

studera hur vissa myter kommer att framstå som objektivt sanna och andra som omöjliga. Och 

man kan analysera hur myter såsom flytande signifikanter tillskrivs olika innehåll av olika 

aktörer i en strid om att göra just den egna bilden av “samhället” gällande.” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 1999:47) 
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3.1 Dramatica-teorin 

Sayre och King tar i Entertainment and Society (2010) upp Melanie Phillips och Chris 

Huntleys teori “Dramatica”. En teori går som ut på att varje berättelse är en modell av vår 

problemlösningsprocess. 

 

To fully explore any issue, an author has to imagine all possible solutions to that issue and make an argument to 

prove to an audience that the author’s way is best.  If you leave out a part of that argument or diverge from the 

point, your story will have plot holes or inconsistencies. Once you have covered every angle in your argument, 

you’ve mapped all the ways an audience might look at that problem and, therefore, all the ways anyone might 

look at that problem. In short, you have created a map of the mind’s problem solving process. (Sayre & King, 

2010:82) 
 

Vi använder oss av Dramatica-teorin för att belysa vilka funktioner som rollerna och 

omgivningen kan tänkas ha för storyn. Karaktärens och omgivningens funktioner medför 

olika typer av tolkningar som publiken uppmanas att göra, omedvetet för (de flesta i) 

publiken, men medvetet av skaparen. Hur regissören har använt olika karaktärer och sin 

omgivning i handlingen spelar därmed roll för tolkningen av samhällskritiken. Det avgör vilka 

tolkningar som är rimliga och motiverar samtidigt de tolkningar som görs. 

Enligt Dramatica utgörs varje fullständig historia (story mind) av tre delar, karaktärer, 

handling och tema (characters, plot och theme). Karaktärerna presenterar och motiverar vilka 

val som görs för att komma fram till slutet och poängen med historien, det vill säga de 

motiverar hur problemet bör lösas. Teorin innehåller också fyra motsatspar av arketypiska 

karaktärer vilka bör presenteras redan här då det kommer ha visst inflytande på tolkningen av 

filmerna. 

Protagonisten (problemlösaren, hjälten) och Antagonisten (motståndaren som försöker 

hindra hjälten från att lösa problemet) är de mest kända och lättast att identifiera. Efter dem 

kommer karaktärer präglade av Förnuftet (lugna och handlar logiskt) alternativt Känsla 

(präglas av emotionellt handlande, irrationella). Sen följer Medhjälparen (troget stöd till 

hjälten) och Skeptikern (försiktigt misstänksam) samt till sist Hjälparen (ofta lärare till 

hjälten, berättelsens samvete) och Kontagonisten (avledande, skapar hinder och representerar 

frestelse) (Sayre & King, 2010:83). 

Handlingen beskriver berättelsens interna logik och hur karaktärernas situationer och 

attityder förändras från berättelsens början tills problemet är löst (ibid.). 

Temat utgör förhållandet mellan handlingen och karaktärerna. Detta förhållande kan 

betraktas ur tre olika perspektiv, vilken den övergripande känsla som förmedlas är, vilket 
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budskap som framförs eller vad för slags hypotes som kommer som slutsats av berättelsen 

(Sayre & King, 2010:83). 

Att “Dawn of the Dead” är zombiefilmer om mänsklighetens undergång utgör filmernas 

handling. Filmerna kan sedan beskrivas som en historia om personliga relationer under 

konstant hot från sin omgivning (känsla), en samhällskritisk satir av samtiden (budskap) eller 

en inblick i hur människans strävan efter personlig och momentär glädje utan kritisk 

eftertanke kommer att leda till undergång (hypotes). 

 

3.2 Problem med kvalitativ analys 

När man genomför en kvalitativ studie utgår man ifrån att det inte finns någon objektiv 

verklighet utan istället “en individuell, social och kulturell konstruktion” (Backman, 2008:53). 

Aspers tar i det här avseendet upp problemet med förförståelse. Det går i kort ut på att man 

som forskare måste ha en viss insikt i den socialt konstruerade livsvärld som forskaren ska 

studera. Problemet med detta ligger i att forskaren, när denne studerar sin omgivning lätt kan 

komma för nära studieobjektet och på så sätt missa att lägga märke till vilka sociala fenomen 

som styr då forskaren ”ser allt som naturligt och oproblematiskt” (Aspers, 2007:34f). Om man 

applicerar detta på vår studie innebär det ungefär att vi måste ha sett filmerna vi ska studera 

för att kunna lägga upp ett metodologiskt och teoretiskt tillvägagångssätt samt formulera 

relevanta problem att studera. Vi måste även sätta oss in i de kontexter som texterna 

producerades. Men vi kan samtidigt inte vara alltför välbekanta med studieobjekten då detta 

kommer innebära att vi kan missa viktiga detaljer för analysen eftersom vi redan reagerat på 

dem och glömt bort varför (även om det är lättare när man studerar en text genom textanalys 

då man alltid kan bryta ut delarna och studera dem för sig genom t.ex. pausa, stoppa, spola 

tillbaka, till skillnad från om man studerar sin omgivning). 

För att resultatet ska kunna bli så obestridligt som möjligt hade intervjuer med skaparna 

kunnat utgöra ett bra komplement, såväl som enklare kvantitativa studier av uttryckstyper och 

behandling av de aktuella samhällskritikerna i verkets nära samtid, inom vilken social kontext 

den producerades. Dock finns det problem med intervjuer av skaparna, särskilt så här långt i 

efterhand, gällande deras intentioner vid produktionen av verket. Detta främst grundat i 

människans subjektiva och föränderliga natur vilken medför att skaparna mycket väl kan 

tänkas ha andra ideologiska ställningstaganden/åsikter idag, vilket i sin tur skulle kunna 

tänkas generera en vinkling(/historieomskrivning) av deras åsikter då. Intervjuer med 
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producenterna skulle med andra ord inte garantera validiteten i slutsatserna på frågan om 

varför. 

 

4. Analys 

Båda “Dawn of the Dead”-filmerna karaktäriseras till stor del av hur pass genomträngande 

kritiken av människans beteende är, främst då i avseende av de normer och strukturer som 

präglar det amerikanska samhället i filmernas samtid. Det finns många likheter mellan 

filmerna, vilket är uppenbart i och med att de står på samma grund, det handlar trots allt om 

två versioner av samma film. Exempelvis gör båda filmerna poängen att människan redan är 

levande döda - zombien ska inte bara ses som en zombie, det är även en metafor för att belysa 

de ofördelaktiga egenskaperna i den moderna människans beteende. 

En intressant slutsats man kan dra gällande detta är hur Romeros spegling av människan som 

redan levande döda egentligen medför att hans film blir meningslös. Detta eftersom 

människor som bara handlar enligt förutsagda sociala strukturer och normer utan att aktivt 

tänka och reflektera inte kommer att upptäcka budskapen i filmen då de inte reflekterar över 

vad det är de ser eller gör. Detta skulle kunna vara ett tecken på vad Aspers säger om att 

komma för nära sitt studieobjekt. 

Men samtidigt skiljer sig filmerna i många viktiga avseenden. Till stor del utgör likheterna 

vilka samhällsproblem det är som behandlas, det vill säga vilka normer och strukturer som 

utsätts för granskning och kritik medan skillnaderna ligger i bemötandet. Dessa skillnader tar 

sig uttryck i varierande grad i alla de tre aspekter av berättelsen som Dramatica-teorin visar 

på, känsla, budskap & hypotes. 

Vår fokus kommer ligga på de två senare men kort sammanfattat kan man ändå konstatera att 

originalets känsla är att det till större del är ett våldsdrama om en liten grupps överlevnad 

under konstant hot från hela sin omgivning medans nyinspelningens känsla snarare är att det 

är en historia om personliga relationer, personlig utveckling och anpassning till omgivningen 

när man befinner sig i konstant skräck inför densamma. 

 

4.1 Dramatica och karaktärerna  

Budskapen i filmerna utgör vår huvudfokus då de inte bara präglar filmerna utan genomsyrar 

allt som driver handlingen framåt. Detta är sant i större utsträckning vad gäller originalet där 

nästan varje replik i varje scen har en återkoppling till de sociala strukturerna och människans 

beteende inom de kontexter som filmen producerades. 
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De fyra samhällskritiker vi har valt ut är de som fått mest utrymme i båda filmerna. I tur och 

ordning efter hur mycket utrymme det ges handlar det om kapitalism, rasism, religion och 

abort, och det är i den ordningen vi väljer att ta upp dem. För att förstå hur mycket utrymme 

varje ämne får i filmerna måste man också förstå karaktärerna, vilka det är som presenterar 

problemen och vilken ståndpunkt de intar (i enlighet med Dramatica-teorin som beskrivits 

tidigare). Detta eftersom hur de presenteras och hur tittaren förhåller sig till karaktärerna 

kommer att påverka vad texten säger, vilka budskap den framför, genom att det avgör vilka 

beteenden som anses fördelaktiga och önskvärda respektive ofördelaktiga och förkastliga. 

Vi kommer i våra exempel nämna flertalet karaktärer från de båda filmerna och vi bifogar 

därför en bilaga med kort beskrivning av var och en av karaktärerna vi nämner, de djupare 

analyserna finner du dock här. 

 

Redan i originalets inledning får man se hur stationschefen på TV-bolaget där den kvinnliga 

huvudrollsinnehavaren (Francine) samt en av de tre manliga (Stephen) jobbar intresserar sig 

mer för att sända ut TV överhuvudtaget än för vad det är som sänds ut. Huruvida det som 

sänds är sant eller falskt spelar ingen roll, han vill bara att folk ska konsumera TV. Så länge 

det säljer spelar det ingen roll vad som sänds. Francines ethos byggs upp genom att hon står 

upp för informationssamhället och vägrar producera lögner, publiken lockas på så sätt att 

sympatisera med henne och henne värderingar, vilka står i kontrast med kapitalismen, filmens 

budskaps antagonist. 

 

Ett problem med Francine är dock hennes relativa handlingsförlamning. I förhållande till de 

tre manliga huvudrollsinnehavarna bidrar hon sällan med något konstruktivt för gruppens 

bästa (bortsett från viss matlagning, röst för demokratiska beslutsprocesser samt en utveckling 

av en idé om hur de ska rensa köpcentret från zombies). Detta medför att hennes åsikter och 

synpunkter i olika frågor inte står sig lika starka som de annars skulle ha kunnat göra. De som 

framstår som mest handlingskraftiga är Peter och Roger, båda poliser. Genomgående i filmen 

är det just denna aspekt som främst verkar skilja de fyra i gruppen åt i avseende vilka 

handlingsområden de främst verkar. Peter och Roger är som sagt de kvickaste och mest 

handlingskraftiga medan Francine och Stephen som är journalister lägger de djupare 

analyserna. 

 

Både Peter och Roger får i början av filmen bygga upp sina ethos genom att visa sina 

empatiska sidor. Peter bygger upp sitt förtroende genom att han visar empati även mot de 
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levande döda i inledningen, vilket kan tolkas som en metafor för att han visar förståelse för 

andra kulturer, och genom att han mår dåligt när han skjutit två barn, även om de var zombies. 

Roger å sin sida försöker hjälpa en av skurkarna och undvika att få honom dödad vilket gör att 

han framstår som empatisk och han försöker dessutom hindra den elaka, fördomsfulla polisen 

i inledningen från att göra någonting dumt. 

Vad som skiljer dem åt och som medför att man ser Peter som filmens huvudsakliga 

protagonist är att Roger inte är riktigt lika empatisk, han lever mer i nuet och fokuserar mer på 

att försöka ha roligt samtidigt. Han är respektlös mot faran vilket vi får veta är detsamma som 

att vara respektlös mot gruppen, något han blir tillsagd strax innan han blir biten av en 

zombie. Peter är pålitlig, rättvis och auktoritär samtidigt som han visar god självinsikt i sina 

egna brister vilket ökar hans trovärdighet. Han är aldrig någon övermänniska, bara den mest 

kompetenta gruppmedlemmen och därmed dess naturliga ledare. Detta medför att han även 

blir tittarens guide igenom berättelsen och hans värderingar blir normen för tittaren. 

Som sagt dröjer det dock till en bra bit in i filmen innan de här skillnaderna mellan 

gruppmedlemmarna blir tydliga. I inledningen byggs samtliga karaktärers empatiska sidor upp 

vid olika tillfällen vilket gör dem allihop pålitliga och trovärdiga. Samtliga visar sig i början 

besitta Förnuftets goda egenskaper och det är inte förrän senare som de drabbas av Känslans 

emotionella och irrationella handlande. 

Vad gäller karaktärerna i den nya filmen är de mer splittrade och kommer därför analyseras 

löpande i de följande avsnitten. 

 

 

4.2 Kapitalismen  

Kapitalismen och konsumtionssamhället utgör båda filmernas huvudsakliga måltavla. De 

negativa aspekterna av hur konsumtionssamhällets strukturer påverkar människans beteende 

är något som genomsyrar såväl de flesta enskilda scener som helhetsintrycket och då 

framförallt i originalet. Att gå igenom varenda scen som präglas av kapitalismens 

konsekvenser är såväl orimligt som tröttsamt för läsaren (se då hellre filmerna själv och njut) 

och vi har därför gjort ett antal urval som visar upp ett så brett spektrum av kritiken som 

möjligt och som låter sig jämföras med hur kritiken både liknar och skiljer sig från 

nyinspelningen. 

 

Efter inledningen med Francines motståndstagande mot kapitalismen dröjer det i princip fram 

tills gänget anländer vid varuhuset innan det kommer någon mer riktigt tydlig kritik mot 
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kapitalismen igen. Där finns förvisso några kortare sekvenser med syfte att visa hur vi alla blir 

alltmer egoistiska, ex. när ingen vill bjuda en kille på cigaretter, men ingenting djupare än så. 

Väl vid köpcentret kommer dock de scener med tydligast motsvarighet i nyinspelningen. De 

berör själva tanken om varför det är så många zombies som söker sig till varuhuset och vi 

erbjuds svaret att det är för att det är en så pass djupt inrotad del i våra sociala strukturer och 

rutiner att konsumera. “This was once an important place in their lives, they come here by 

instinct. Memory, of what they used to do” säger Stephen och man tror på den förklaringen 

eftersom hans karaktär fortfarande präglas av Förnuftet. 

Budskapet blir att när människor förvandlas till zombies försvinner alla deras intelligenta 

karaktärsdrag och det enda som finns kvar är det grundläggande mänskliga beteendet, 

konsumtion. Zombies styrs helt och hållet av instinkt och är extremt primitiva i sitt tänkande 

och sätt att agera. De vet inte varför de vill till köpcentrat men deras instinkt säger dem att de 

måste in där eftersom det är ett invant beteende hos dem. Där inne finns alla möjligheter till 

konsumtion. 

“They're after the place. They don't know why, they just remember. Remember that they want 

to be in here” som Peter säger. Samma principer som säger att de vill in i köpcentret gäller 

deras jakt på människokött. Det finns ingen tankeverksamhet bakom varför de ska döda och 

äta människor. Deras instinkt gör att de känner att de måste äta och därför äter de, det är bara 

ett invant beteende. Medan de levde var deras instinkt att konsumera, och nu när förvandlats 

till zombies är deras instinkt fortfarande att konsumera, enda skillnaden är att de nu 

konsumerar rått människokött istället för varor i varuhuset. Denna tolkning stärks även av 

Robin Wood i Hollywood from Vietnam to Reagan...and Beyond. (2003). 

 

När gänget senare i filmen etablerat sig i köpcentret och rensat det från zombies så börjar en 

vild shoppingspree där i princip allting värderas i samband med att det konsumeras (eller 

ackumuleras på hög) och det hela når klimax när Peter och Roger stjäl en massa pengar ur 

banken och utbrister: ”You never know. Money, money, money” och sen poserar framför 

övervakningskameran med pengarna innan de går därifrån med fyllda säckar. 

 

Den låga och meningslösa formen av konsumtion som präglar originalet saknas nästan helt i 

nyinspelningen. I dess ställe finns dock en djupare aspekt som helt har ignorerats av 

originalet. Här har gänget (som för övrigt är betydligt större) kontakt via whiteboard-tavlor 

och kikare med en kille som heter Andy som är helt isolerad i sin vapenbutik ett par hundra 

meter från köpcentret. Trots den begränsade och stundtals något bristfälliga kontakten 
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upprättas ett förhållande och man bestämmer sig för att man ska ta med sig Andy när man till 

slut enas om att man ska lämna varuhuset. Poängen är dock att medan gänget bestämmer sig 

för att lämna köpcentret för att de har blivit uttråkade och inte vill sitta och invänta tidens 

ände, alternativt att zombies på något sätt ska lyckas inta deras fort, så sitter Andy, som inte 

kan ta del av kapitalismens överflöd, och håller på att dö av hunger, en aspekt som helt 

passerat dem utan reflektion innan de bestämmer sig för att meddela honom om deras plan. 

När diskussionen sedan kommer upp om att det är ett väldigt riskfyllt jobb att rädda honom så 

förs det upp som poänger på vilka sätt gruppen har användning av såväl hans kunskap som 

hans materiella tillgångar i form av vapen för att argumentera för en räddningsauktion. Det 

råder ett kallt beräknande över diskussionen, vad får de själva ut av att rädda honom? Synen 

på Andy och gruppens reflekterande över aktionen fungerar som en metafor för det 

amerikanska utnyttjandet av såväl arbetskraft som materiella tillgångar i tredje världen. Det 

handlar (minst) lika mycket om att det är tillgångar som ska utnyttjas som det är människor 

bakom. 

 

Den djupare diskussion som originalet faktiskt för gäller i första hand köpcentret som metafor 

för kapitalismen och det motorcykelgäng som sedan angriper och intar köpcentret. Detta 

skulle kunna ses som metafor för hur lätt det är för kapitalismen (köpcentret) att hamna i 

djupa kriser, hur riskabelt systemet är uppbyggt. Det krävs enbart en liten fientlig klick 

(motorcykelgänget) som organiserar sig för att penetrera ”bubblan”, sen sprider sig de onda 

verkningsmedlen (zombies) av sig själv och raserar systemet inifrån. 

 

Den slutliga jämförelsen av kritiken mot kapitalismen i filmerna gäller slutet. I den första 

filmen tvingas protagonisterna lämna köpcentret eftersom det håller på att rämna och när de 

väl lämnar så överlever dem. I nyinspelningen är situationen en helt annan. I det här fallet 

behöver inte protagonisterna lämna köpcentret utan man väljer att göra det ändå i hopp om att 

hitta ett nytt, bättre ställe att (över-)leva på. Trots att man som planerat lyckas skaka av sig de 

zombies som följer efter, även om det blir en hel del offer till följd av flykten, så lyckas man 

ändå inte hitta någon bättre plats med hjälp av den båten man letar ute till havs på utan till slut 

dör alla. 

Köpcentret är en metafor för kapitalismen och konsumtionssamhället. I den första filmen 

överlever alltså våra protagonister när de lämnar kapitalismen och det framstår som 

nödvändigt för överlevnad att överge det systemet. I den andra filmen är skildringen av 

kapitalismen inte att den är lika värdelös, men livet är ytligt och känns meningslöst, 
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konsumtionen ger ingen djupare glädje eller mening. Här för också nyinspelningen en 

intressant diskussion och omvärdering av sin kontext med originalet. Att överge kapitalismen 

är ett alternativ, men inte så länge man inte har något tydligt definierat bättre alternativ som 

väntar, utan något tydligt mål. Man kan inte chansa på att det kanske finns något bättre än ett 

system som är väl beprövat och relativt säkert. 

Kapitalismen må vara dålig men det finns inga bättre alternativ. De offer som kommer av 

försöket att lämna systemet symboliserar de offer som har gjorts genom tiderna när man har 

försökt hitta andra system. De flesta alternativen har historiskt slutat med att man har offrat en 

del för att några ska få det bättre (vilket visserligen även skulle kunna uppfattas som hur 

kapitalismen utnyttjat hoppet om lycka vilket endast tillkommer några få och på bekostnad av 

andra). 

 

4.3 Religionen 

Fokus i nyinspelningen ligger istället i större utsträckning på religionen. Redan i filmens 

inledning kommer den första referensen. Strax innan den första zombien gör entré, när 

huvudpersonen ligger i sin säng, ser man hur klockan bredvid sängen slår över till 6:37, detta 

kan ses som en referens till Lukasevangeliet i bibeln, vers 6:37, som lyder ” Do not judge, and 

you will not be judged; Do not condemn, and you will not be condemned; Pardon, and you 

will be pardoned” (sv. “Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall 

ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända”). Direkt efter dyker grannbarnet som 

redan förvandlats till en zombie upp och dödar huvudpersonens man. Detta kan ses som det 

första tecknet på att det är tid för mänskligheten att sona för sina synder. Mänskligheten har 

både dömt och förklarat andra skyldiga och därför kan mänskligheten alltså inte frikännas 

utan får nu lida för de synder som dem tidigare begått. Att referera till bibelcitat är inget nytt 

inom skräck-genren. Det är ett beprövat trick som använts både före och efter den här filmen. 

I det här fallet kan det även ses som en kritik mot det kristna budskapet. Under åren innan 

nyinspelningen gjordes påbörjades USA:s krig i Irak och Afghanistan och hemma i USA 

påbörjades en hätsk debatt och anti-islamism sprida sig. Att det är just detta citat som valts ut 

är en tydlig referens till hur kristendomen idag inte anses leva som den lär. 

 

Nästa noterbara referens kommer när gruppen anlänt till köpcentrat. På en av 

storbildsskärmarna kan man se en präst som predikar om att det är tid för människan att sona 

sina synder och att det är mänsklighetens fel att jorden håller på att gå under. Prästen spelas 
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av samma skådespelare som spelar Peter i originalfilmen, och använder sig även av hans citat 

ifrån den första filmen ”When there is no more room in hell, the dead will walk the earth”. 

Efter sändningens slut avbryts alla TV-sändningar. 

Den därpå följande referensen till kristendomen kommer när André försöker bikta sig för 

Kenneth i badrummet. Han berättar att han inte är nöjd med sitt tidigare liv men att han vill 

göra allt för att ge sin son allt det han själv inte hade. Kenneth svarar ironiskt med att antyda 

att det kanske är för sent att be om förlåtelse när undergången redan börjat. En annan liknande 

situation inträffar när en av de äldre herrarna i sällskapet berättar för CJ att han är 

homosexuell, vilket också kan ses som en typ av bikt. Båda dessa fall följer samma 

budskapskedja som fallet med bibelversen 6:37, lev som du lär och visa större tolerans mot 

andra kulturer. I båda dessa fall presenteras budskapet förklätt genom ironi. På så sätt 

avdramatiseras karaktären bakom den man avses sympatisera med (den ironiserande) och man 

behöver inte ta hänsyn till de karaktärsroller som presenteras i Dramatica-teorin i samma 

utsträckning. Risken blir dock större att budskapet lättare kan förvrängas av någon som 

istället sympatiserar med den ironiserades sida och intoleransen kan därmed öka och 

budskapet få motsatt effekt. 

 

Religionskritiken förekommer även i originalet, även om den inte är lika framträdande där. 

Ett exempel på detta är i filmens slutscen när Peter och Francine ska fly ifrån köpcentrat i 

helikoptern För att komma upp på taket där helikoptern finns måste dem klättra upp genom en 

lucka, när Francine är halvvägs upp tar en zombie tag i hennes ben och försöker dra ner 

henne. Zombien är en hare krishna-munk och just denna zombie har förekommit tidigare i 

filmen då man såg att den var den första zombien som kom in i köpcentrat precis i början. 

Detta skulle då kunna tolkas som att religion är början till förstörelsen och även det sista 

hindret man måste ta sig förbi innan man når frihet. En annan tolkning skulle kunna vara att 

religionen ständigt är närvarande, även i en zombie-apokalyps. 

 

4.4 Rasismen 

Problemet med rasismen gäller främst originalet. Fram tills “Dawn of the Dead” kom 1978 

så var i princip alla mörkhyade som var med i film med på grund av sin hudfärg. Antingen om 

det var för att belysa hur mörkhyade endast innehade de allra lägsta rollerna i samhället, både 

socialt och yrkesmässigt. Under 60-talet började den här typen av rasism luckras upp och 

mörkhyade fick efter det chansen att ha huvudroller i filmer ”för en vit publik” i större 
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utsträckning. I samband med det var de roller som mörkhyade fick dock allt som oftast etiskt, 

moraliskt och/eller karriärmässigt överlägsna och på så sätt målades en ny felaktig bild upp. 

Det fanns med andra ord bara två extrema bilder av mörkhyade på film (Jarvie, 1978). I och 

med Romeros filmserie om levande döda och kanske framförallt då “Dawn of the Dead” som 

kom det dock ett brott mot dessa konventioner. Mörkhyade började i större utsträckning 

porträtteras som ”vanliga medborgare”. De egenskaper som gör Peter till den naturliga 

ledaren för gruppen en bit in i filmen kan inte heller kopplas till hans hudfärg utan snarare till 

hans yrke som polis och andra delar i hans personlighet. Robin Wood har i sin bok Hollywood 

from Vietnam to Reagan...and Beyond ett annat sätt att se på saken. Han menar på att 

anledningen till att karaktären Peter är svart är för att tydligt göra en skillnad mellan honom 

och de övriga i gruppen. Detta för att tydligt visa distinktionen mellan honom och Stephen 

och Francine, som uppenbart kommer från en högre samhällsklass än Peter (Wood, 2003). 

Här görs snarare en poäng av att Peter, trots att han kommer från en lägre samhällsklass än de 

andra, agerar smartare och mer rationellt än övriga gruppmedlemmar i en så pass allvarlig 

situation som denna.  

I övriga delar av filmen behandlar man dock stereotypiseringen av mörkhyade i ett annat 

ljus. 

I en scen i början av filmen är det en polis som skriker att han ”vill skjuta negrer och 

puertoricaner” och när han gör det utbrister saker som ”These low-life bastards” och ”you 

dumb bastards”, detta är samma polis som Roger senare etablerar sitt ethos genom att sätta sig 

upp emot. 

I övrigt behandlas bland annat Peters familj till viss del, alla hans bröder sitter antingen i 

fängelse eller spelar basket. Detta känns som ett förlöjligande av stereotyperna och i samband 

med att Romero driver med de stereotyperna tar han även upp redneck-stereotypisering som 

kontrast, genom att porträttera dem som några som bara super och är ute och jagar.  

Nyinspelningen behandlar bara rasismen väldigt kort. Mörkhyade porträtteras precis likt 

alla andra och karaktärsdragens fokus lyfts bort från hudfärgen. Enda gången det kommer på 

tal är när Kenneth (den manlige protagonisten, Peters motsvarighet i nyinspelningen) driver 

med en annan mörkhyad kille och drar ett skämt om att denne stjäl TV-apparater som ”yrke”.  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det har skett en förskjutning i fokus 2004 från 

den omfattande diskussionen kring rasism som förekom 1978 till ett tydligare fokus på 

religion. Ett sätt att tolka detta på är att man 2004 försöker lyfta bort stigmatiseringen kring 

hudfärg och peka på att problemen utgörs av kulturella skillnader. Det är dessa kulturella 
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skillnader och intoleransen mot främmande och annorlunda kulturer som måste behandlas och 

rådas bot mot. Detta, menar nyinspelningen, eftersom våra hudfärger inte har någon direkt 

påverkan på vår personlighet. Dock bör det påpekas att hudfärg indirekt kan påverka, 

beroende på vår kontext, vad för typ av kultur man ingår i och om man inom sin kulturella 

kontext anammar strukturer där normen är att man identifierar sig med och försöker lyfta fram 

hudfärgen som en definition för attityder och särskiljande aspekt från sin omgivning. 

Avstigmatiseringen i nyinspelningen sker genom att man skildrar de svarta som vilka 

karaktärer som helst i nyinspelningen. Man gör här ingen poäng av vad för hudfärg 

karaktärerna har. Den enda aspekten av att det finns skillnader är som sagt det ironiska 

påpekandet av hur svarta stjäl (vilket kommer från en svart person), medan det i den första 

filmen i högre grad belyses hur det finns en intolerans mot personer av utländsk härkomst. En 

möjlig tolkning av detta är att se till de olika kontexterna för filmerna och då kan man se hur 

det i högre utsträckning 1978 förekom strukturellt våld såväl som fysiskt våld, både från 

staten och andra delar av samhället, gentemot mörkhyade. Detta strukturella våld är idag inte 

koncentrerat till hudfärg utan i större utsträckning fokuserat på religiösa övertygelser vilket vi 

redan belyst med anti-islamismen. 

 

4.5 Abortfrågan 

Abortfrågan är en fråga som tas upp både i originalfilmen och i nyinspelningen. I originalet 

är Francine som är gravid orolig över att det kommer bli problem när barnet ska födas 

eftersom situationen är som den är. När männen diskuterar saken säger Peter “We can deal 

with it, it doesn’t change a thing. Do you want to get rid of it? I know how!”. Lite senare 

diskuterar Francine och Stephen kort huruvida de vill behålla barnet eller ej utan att komma 

fram till någonting. Man märker under resten av filmen att det är någonting som tynger 

Francine, men graviditeten tas inte upp igen. Att Francine behåller barnet och att hon 

överlever och flyr kan ses som tecken på hopp. Väldigt många människor har dött men nu är 

en ny människa på väg in i livet. Även om chansen att dem dör efter flykten är väldigt stor 

infinner sig ändå ett visst hopp om en ljusare framtid i och med detta. 

Abortfrågan handlar här i mångt och mycket om hur Medicaid-stödet som fanns i USA 

togs bort för aborter 1977, året innan filmen kom ut. Peters citat kan (och bör förmodligen) 

ses som en kritik för hur folk som inte har råd att gå till läkare för att göra abort kommer att 

vända sig till illegala alternativ från folk utan kompetens, vilka likt Peter tänker sig att det inte 
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kan vara så svårt, åtminstone när alternativet är att prioritera bort mat, hyra eller något 

liknande. 

 

I nyinspelningen får abortfrågan desto större uppmärksamhet. André och Luda väntar barn 

och André är väldigt mån om att barnet ska födas utan någon annans inblandning, han håller 

Luda avskärmad från de andra och det visar sig även att han döljer för de andra att hon har 

blivit biten av en zombie. Sakta men säker förvandlas hon mer och mer till en zombie men 

André är fast besluten att barnet ska födas. När barnet väl föds, föds det som zombie. Övriga 

delar av gänget försöker stoppa det hela och det slutar med att både André och en av de äldre 

kvinnorna dör i skottlossning. Ana måste ta ett snabbt beslut att döda barnet eftersom att det 

har förvandlats till en zombie. Frågor som berörs i den här sekvensen av filmen är ifall det 

verkligen är rätt att föda ett barn in i en värld som ser ut på det viset, är det då inte bättre att 

bespara det lidandet genom att låta det dö? Är det rätt av pappan att göra allt för att rädda 

barnet, även om barnet inte är friskt? Eller är det så att alla barn förtjänar en chans i livet 

oavsett hur förutsättningarna ser ut? 

Det är frågor man inte får tydligt svar på men som någon form av riktlinje kan man gå efter 

Dramatica-teorin. André framstår då som någon som går efter Känslan, han är mer irrationell 

och tänker inte riktigt igenom situationer lika lugnt och behärskat som de andra. Ett exempel 

är i inledningen när han först skjuter och sen frågar om de han möter är människor eller 

zombies, detta i kontrast till Kenneth som kyligt tar sig tid att först se efter om de han träffar 

är människor. André tar främst hänsyn till sig själv och sina behov tänker alltså inte igenom 

konsekvenserna av hans handlande. Vad kommer hända med bebisen när den föds? Den är ju 

trots allt en zombie och kommer inte att växa och bli äldre, den kommer aldrig uppleva hur 

det är att fritt tänka och agera, är det ett värdigt liv? Och är det värt de liv han tar för att 

skydda det? 

 

5. Slutdiskussion 

Som vi tidigare har konstaterat är alla textanalyser av diskursen inom texterna och texternas 

kontext subjektiva bedömningar från läsaren. Vi gör därmed inte anspråk på att objektivt 

bevisa hur samtalet bör tolkas eftersom vi är medvetna om att den kontext vi befinner oss 

inom som studenter i Lund vitt skiljer sig från t.ex. en outbildad äldre man i en amerikansk 

förort. Vår förmåga att uppfatta budskapen i filmerna och hur vi tolkar dem präglas av vår 

omgivning och våra förutsättningar, vår kontext. 
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Samtidigt bör det påpekas att dessa budskap inte är våra åsikter, vi tolkar de bara utifrån de 

ramar som satts upp och försöker visa vad texterna försöker säga om sin samtid. Vi gör en 

subjektiv bedömning av texternas åsikter, åsikter vilka alltså inte alltid uppfattas av läsarna 

(något som även Jarvie påpekar, 1978). 

 

Den kontext inom vilken vi analyserade vårt case har kommit att prägla våra slutsatser, något 

som blir tydligt när man jämför med Woods slutsatser. Om vi hade gjort den här analysen om 

5 år hade vårt resultat förmodligen blivit annorlunda. Det spelar ingen roll hur mycket man än 

läser sig in på källor som skildrar hur samhället var då, som Ricœur påpekade kan man bara 

bygga upp en andrahandsskildring av en gången kontext med sin nuvarande som ram. Av 

denna anledning gör vi inte heller anspråk på att ge någon slutgiltig tolkningsram för hur 

filmerna ska ses. Däremot har vi i största möjliga mån försökt utröna vad texterna försöker 

säga, och om man utgår från de teoretiska och metodologiska förutsättningar vi har försökt 

beskriva i vår process borde man komma fram till att våra slutsatser är rimliga. De flesta av 

budskapen är dessutom översättbara till andra kontexter, de styrks av tidigare och andra 

tolkningar av andra författare, såsom Wood. 

 

I samtliga samhällskritiker som vi behandlar ser man tydligt hur kontexten har förändrats för 

nyinspelningen. Även om ungefär samma problem tas upp är de strukturella förutsättningarna 

vitt skilda. Hur problemen angrips, vilka frågor som ställs till problemen har förändrats. 

Genom detta ser man tydligt hur nyinspelningen försöker diskutera och omvärdera de 

problem som behandlades -78 och sätta dem i ett nytt ljus. Problemen finns kvar, det är bara 

nya aspekter som måste diskuteras. Det är på detta sätt texterna kan förstås som historiska 

dokument, genom att påpeka hur förändringen i angreppssättet har förändrats. 

 

Som vi har försökt belysa påverkas textens budskap av vem det är som framför de olika 

tolkningarna av problemen. De fyra huvudsakliga samhällsproblem som varit utsatta för 

varierande grad av kritik och utgjort vårt urval är kapitalismen, rasismen, religion och 

abortfrågan. Vad som gäller för samtliga dessa är att deras utveckling och omvärdering från 

1978 till 2004 har tagit gravt olika utveckling. 

Kritiken av kapitalismen är det ämne som genomgått störst och flest förändringar, vilket 

mycket är tack vare att det är det ämne som behandlas mest omfattande, men samtidigt 

eftersom politiken och den politiska kartan har förändrats avsevärt sedan 1978, kontexten är 

helt annorlunda. Vår övergripande slutsats kring den samhällskritik som förekommer i 
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filmerna gällande detta är dock att det har utvecklats från en lös kritik av 

konsumtionssamhället och hur vi är slavar för våra strukturella ramar till att bli en djupare 

kritik av hur de här ramarna påverkar hur samhället styrs framåt av människor och sociala 

strukturer med makt att sätta och förstärka strukturerna. Samtidigt kan man se hur det har 

utvecklats från att vara ett (någorlunda) lyckligt slut när man (protagonisterna) lämnar 

kapitalismen (köpcentret), till att få en slutsats om att vi inte har några bättre alternativ och då 

kan vi inte lämna kapitalismen. 

 

Vad gäller kritiken kring rasismen och religion och hur de påverkar vårt samhälle är våra 

slutsatser att man 1978 hade ett större fokus på att försöka rasera den mytbildning som fanns 

över hur hudfärg hade någon inverkan på personligheter och beteende. 2004 har man i princip 

övergett skildringarna av mörkhyade specifikt och försöker istället fokusera på hur de sociala 

strukturerna medför att vi tänker och agerar på ett visst sätt som gör att vi generaliserar och 

förstärker stereotyper. Även om detta framstår som avsikten 1978, men att man då inte hade 

särskilt mycket erfarenhet av att skildra alla på samma sätt, oavsett ursprung, debatten var 

fortfarande färsk. 

Att samhällskritiken kring religion är mer framträdande nu ändå menar vi beror på ungefär 

samma anledningar som kritiken av kapitalismen har förändrats. De samhälleliga kontexterna 

var vitt skilda 1978 och 2004, där världen, och kanske främst USA, såg ökande anti-

islamistiska tendenser och en ökad intolerans för främmande kulturer (något som fortgått 

sedan dess och som förmodligen har präglat vår analys). 

Hur abortfrågan behandlas och förändras är enklare att sammanfatta. Det enda som i princip 

är gemensamt är att den behandlas. Hur den tas upp och vilka budskap som framförs är helt 

annorlunda. 2004 handlar det snarare om vad som är legitima anledningar etiskt och moraliskt 

för att göra abort, istället för vem som faktiskt har möjlighet. 

 

5.1 Vidare forskning 

Som vi har kommit fram till är textens budskap och handling beroende av dels den kontext 

texten befinner sig i, dels mottagarens kontext och samtidigt mottagarens föreställning av 

kontexten inom vilken texten verkar. Vetskapen om detta medför dock att det finns en grund 

på vilken man kan basera vidare studier kring frågan om varför samhällskritik behandlas inom 

populärkultur (vilket vi nämnde i 1.3), så kallade syftesstudier ifrån ett sändarperspektiv. 

Denna vetskap kan även utgöra grund för receptions- och mottagarstudier och analyser. Vilka 
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budskap når mottagaren? Hur skiljer sig de uppfattade budskapen mellan olika mottagare och 

finns det några mönster? 
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Lista över karaktärer från de båda filmerna som förekommer i uppsatsen: 

Dawn of the Dead – 78: 

Peter: Mörkhyad polis. En av fyra huvudroller. Väldigt lugn och klok. Visar prov på 

ledaregenskaper och rationellt tänkande. 

Roger: Även han polis. Förtjust i vapen. Något mer impulsiv än Peter. 

Stephen: Arbetar som journalist. Är tillsammans med Francine. Kör helikoptern som de tar 

sig till varuhuset med. Man kan ana att han ser sig själv som lite bättre än Peter och Roger. Är 

inte lika bra på att hantera vapen som de är. 

Francine: Enda kvinnan i gruppen, Stephens flickvän. Är gravid under filmen. Arbetar precis 

som Stephen som journalist. Har en väldigt kvinnlig roll, är inte speciellt handlingskraftig och 

behöver ofta räddas av männen. 

 

Samtliga är mellan 30-40 år (jämngamla) 

En vit polis förekommer i inledningen i den attackstyrka som ska överta ett belägrat 

bostadshus. Han är lätt överviktig och besitter i princip alla de negativa Dramatica-

egenskaperna. 

 

Dawn of the Dead -04: 

Ana: Filmens kvinnliga huvudroll och den person man får följa från början till slut. Arbetar 

som sjuksköterska. Ser sin man bli dödad av en zombie i inledningen av filmen. Är väldigt 

mycket mer handlingskraftig än vad Francine är i originalet. 

Michael: Filmens manliga huvudroll. Handlingskraftig. Sålde TV-apparater till vardags. 

Kenneth: Peters motsvarighet i remaken. Mörkhyad polis med stor auktoritet. Till skillnad 

från Peter i originalet har Kenneth inte en lika positiv inställning till att stanna i varuhuset. 

Även något mer ordinär än Peter. Filmens huvudroll tillsammans med Ana och Micheal. 

CJ: Jobbar som varuhusvakt. Till en början fientligt inställd till övriga, men allteftersom 

filmen går visar han sig vara en tillgång för gruppen. Har en fantastisk mustasch. 

André: Mörkhyad ung man, förflutet som kriminell. Lite irrationell. Tillsammans med Luda. 

Luda: Andrés flickvän. Gravid vid ankomsten till varuhuset. Östeuropeiskt ursprung. Väldigt 

tillbakadragen karaktär. 

Andy: Driver en vapenaffär som ligger mitt emot varuhuset. Är fast där ensam. 

Kommunicerar med övriga medlemmar med hjälp av whiteboardtavlor och kikare. Blir trots 

den bristfälliga kommunikationen god vän med Kenneth. Tydligt sympatisk karaktär trots 

hans sparsamma deltagande i dialogerna. Vit, något äldre än genomsnittet. 
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Fler karaktärer förekommer i filmerna, men de behandlas inte specifikt i uppsatsen då 

de inte är avgörande för filmens budskap. 

 


