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INLEDNING 

Ämnesval 

Antikens Grekland och dess mytologi har inspirerat många konstnärer genom konsthistorien. 

Idealiseringen av antikens konst har haft stor påverkan inom klassisk konst och idag 

förknippar vi det ofta med ”finkonst”. Konstarter som inte vanligtvis räknas till 

högstatuskonst har dock också fascinerats av myter. 

Xena krigarprinsessan (Xena: Warrior Princess) är en amerikansk tv-serie som producerades 

under åren 1995 till 2001. Den handlar om Xena, en krigarprinsessa med vissa övernaturliga 

krafter. Hon vill sona för sina tidigare brott och bekämpar ondska tillsammans med sin 

följeslagare Gabrielle. Serien utspelas i antika Grekland och innehåller många element från 

den grekiska mytologin, bland annat övernaturliga varelser såsom cykloper och gudar. Xena 

krigarprinsessan brukar ofta sättas in i en feministisk och queer kontext, inte minst på grund 

av den nära relationen mellan Xena och Gabrielle och för att de utövar våld i samma 

utsträckning som manliga hjältar. Xenas titel är krigarprinsessa, vilket på samma gång 

relaterar till manligt och kvinnligt.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att ge ett bidrag till förståelse för hur våldsamma kvinnor presenteras 

visuellt i populärkultur. För att uppfylla syftet görs en fallstudie som fokuserar på karaktären 

Xena i tv-serien Xena krigarprinsessan. Min avsikt med uppsatsen är att undersöka varför 

Xena ser ut som hon gör. Vilka personer, myter och ideal refererar hennes utseende till? 

Genom att fördjupa sig i vad Xenas utseende representerar kan uppsatsen syfta till att öka 

förståelsen för hur ideologier och värderingar gestaltas i populärkultur. Krig och våld brukar 

associeras till män medan prinsessa är en kvinnlig titel. Xenas utseende är inte slumpartat, det 

representerar en föreställning om den krigande kvinnan. Uppsatsen kommer att försöka ge 

svar på frågorna nedan genom att undersöka Xena i relation till konventioner för hur kvinnor 

respektive män skildras i populärkultur. 

Frågorna är följande: 

 Hur gestaltas våldsamma kvinnor i nutida populärkultur? 

 Vilka värderingar uttrycker karaktären Xenas utseende? 
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 Hur förhåller sig karaktären Xena till populärkulturella bildkonventioner för män 

respektive kvinnor? 

 Vad betyder det att Xena är visualiserad så som hon är?  

Avgränsning  

Uppsatsen kommer bara att handla om karaktären Xena i tv-serien som bär samma namn. 

Fokus ligger på hur hon är framställd visuellt. Karaktären Xena är mest intressant för studier 

om våldsamma kvinnor eftersom hon genomgående i tv-serien är en aktiv utövare av våld. 

Hennes följeslagare Gabrielle är inte våldsam från början, och hon fungerar mer som Xenas 

samvete. Andra våldsamma kvinnor i serien är antingen med i enstaka avsnitt eller kortare 

följetonger, alltså bifigurer, eller så är de onda. Xena förekommer i alla avsnitt i alla säsonger, 

och hon är våldsam utan att vara ond, även om hon har ett förflutet som en ondskefull och 

obarmhärtig krigsherre. 

Forskningsöversikt 

Ulrika Stahre har skrivit en avhandling om hur amasoner avbildats i bildkonst, Beundrad 

barbar: Amasonen i västeuropeisk bildkultur 1789-1914, från 2004. Den är skriven utifrån ett 

feministiskt perspektiv. Det mytologiska motivet har återkommit inom både högstatuskonst 

och konst av det mer folkliga slaget, en dåtida populärkultur. Motivet har sina rötter i den 

grekiska mytologin där det berättades om en stam med enbart kvinnliga krigare. Begreppet 

amason har dock även kommit att beteckna kvinnor som i vissa avseenden beter sig som män, 

till exempel kvinnliga ryttare. Avhandlingen fokuserar på kvinnor som överskrider 

könsrollerna.
1
 Stahre identifierar flera attribut som amasonen avbildas med, de är beväpnade, 

har ett blottat bröst samt sitter ofta, men inte alltid, till häst.
2
 

Danny Fingeroths bok Superman On the Couch: What Superheroes Really Tell Us About 

Ourselves and Our Society från 2004 utforskar vilken roll superhjältar spelar i dagens 

populärkultur. Karaktären Xena ses som en utveckling av den kvinnliga superhjälten Wonder 

Woman. Boken utgår ifrån att vi skapat moderna myter för att hantera dagens samhälle. 

Fiktiva superhjältar har kommit att bli dagens myter, och Fingeroth undersöker vad myterna 

har för funktion för oss idag. Enligt Fingeroth har många goda kvinnliga superhjältar 

utvecklats som kvinnliga motsvarigheter till redan etablerade manliga hjältar, som Batgirl och 

                                                           
1
 Ulrika Stahre, Beundrad barbar: Amasonen i västeuropeisk bildkultur 1789-1914 (Diss. Acta Universitatis 

Gothoburgensis, Göteborg, 2004), 11-12. 
2
 Stahre, Beundrad barbar, 34. 
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She-Hulk som bygger på berättelserna om Batman respektive Hulken. De kvinnliga 

karaktärerna var inte självständiga och hade inte så mycket kraft. I de få fall som de var 

mäktiga så blev de alltid onda, som Jean Grey som blev Phoenix. Jean Grey är en av 

medlemmarna i superhjältegruppen X-Men. Hon har telekinetiska och telepatiska förmågor. 

När hon blivit utsatt för radioaktiv strålning får hon ökade krafter och blir mäktig, men sedan 

blir hon korrupt och kallas för ”Dark Phoenix”. Då använder hon sina krafter för att förgöra 

världen. Det slutar med att hon inser att hon är för mäktig för sitt eget bästa, och hon begår 

självmord för att rädda världen från sig själv. En av de första individuella kvinnliga 

superhjältarna var Wonder Woman. Fingeroth menar att hon inte egentligen var särskilt 

kraftfull för man framställde inte kvinnor som utövade våld på samma sätt som män. Det var 

först i och med Buffy the Vampire Slayer som den kvinnliga superhjälten fick sitt genombrott. 

Den moderna kvinnliga superhjälten är alltså självständig och inte en kvinnlig version av en 

manlig superhjälte, och hon har makt utan att vara ond. Hon kan dessutom vara arg och 

våldsam.
3
 

Våldsamma kvinnor i populärkultur är fokus för boken Action Chicks: New Images of Tough 

Women in Popular Culture från 2004. Där skriver Sara Crosby i ”The Cruelest Season: 

Female Heroes Snapped into Sacrificial Heroines” om hur starka kvinnor i populärkulturella 

tv-serier alltid måste offra sig själva och sina feministiska ideal, antingen genom att aktivt 

förespråka patriarkatet eller genom att dö. Tv-serien Xena krigarprinsessan slutar med att 

Xena låter sig dödas som straff för de hemska och många brott hon begått under sin tid som 

krigsherre.
4
 Sharon Ross skriver om vänskapen mellan Xena och hennes följeslagare 

Gabrielle i ”’Tough Enough’: Female Friendship and Heroism in Xena and Buffy”. De 

kvinnliga hjältarna är inte ensamma utan deras vänner är lika mycket hjältar som de själva. 

Kvinnliga hjältar arbetar tillsammans med andra kvinnor och tar viktiga beslut med andra. 

Ross menar att Xenas heroism är något som hon i samråd med andra förhandlar sig fram till. 

Hur Xena krigarprinsessan förhåller sig till historien och antikens grekiska och romerska 

myter skriver Alison Futrell om i kapitlet ”The Baby, The Mother, and the Empire: Xena as 

Ancient Hero” i boken Athena’s Daughters: Television’s New Women Warriors från 2003 

som är redigerad av Frances H. Early och Kathleen Kennedy.  

                                                           
3
 Danny Fingeroth, Superman On the Couch: What Superheroes Really Tell Us About Ourselves and Our Society 

(New York & London: Continuum, 2004), 79-95. 
4
 Sara Crosby, “The Cruelest Season: Female Heroes Snapped into Sacrificial Heroines,” i Action Chicks: New 

Images of Tough Women in Popular Culture, red., Sherrie A. Inness (New York: Palgrave Macmillan, 2004), 

153-173. 
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Xena krigarprinsessan var inte ensam om att handla om våldsamma kvinnor. En annan 

samtida tv-serie var Buffy the Vampire Slayer. I Matthew Patemans bok The Aesthetics of 

Culture In Buffy the Vampire Slayer från 2006 skrivs om tv-serien i relation till dagens 

samhälle, bland annat diskuteras ämnen som etnicitet, historia, kunskap samt avsaknaden av 

kärnfamiljen. Pateman menar att tv-serien är en viktig del av tv-historien eftersom den tar upp 

många olika aspekter av det moderna samhälle vi lever i idag. Publiken kan reflektera kring 

allt som händer i serien, och fansen kan få ut mycket av vad som på ytan ser ut att vara en 

vanlig tv-serie, men som i själva verket har varit mycket betydelsefullt för många.  

Fankulturen och publikens inflytande över populärkultur har varit fokus för Henry Jenkins 

bok Fans, Bloggers and Gamers: Exploring Participatory Culture från 2006. Den fokuserar 

på hur kultur med hjälp av olika medier konsumeras idag, och vilka det är som konsumerar. 

Bland de tv-serier och tillhörande fans som undersöks är Buffy the Vampire Slayer. 

Tiina Rosenberg har i sin bok Queerfeministisk agenda skrivit om hur hon upplever 

innebörden av begreppet queer. Boken är som titeln antyder skriven utifrån ett 

queerfeministiskt perspektiv. Enligt Rosenberg är det svårt att definiera begreppet queer 

eftersom det då begränsar dess möjligheter. Man kan se queer som ett sätt att ifrågasätta 

normer. 

Teori 

Uppsatsen utgår ifrån följande teoretiska perspektiv: feminism, queerteori, våldsamma 

kvinnor samt populärkulturella gestaltningar av våldsamma kvinnor.  

Feminism 

Laura Mulvey har skrivit texten ”Visuell lust och narrativ film” som ingår i boken 

Feministiska konstteorier från 2001. Mulveys text behandlar framställningar av kvinnor på 

film utifrån ett freudianskt psykoanalytiskt perspektiv. Där skriver Mulvey om olika sätt på 

vilka kvinnor objektifieras på film. Hon skriver om fetischistisk skopofili som innebär att 

kvinnokroppar visas i delar så att kroppen inte blir aktiv utan passiv. Kroppen blir då ett 

objekt som inbjuder till blickar men inte har en egen blick. Kroppens delar blir fetischer för 
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att mannen inte ska känna kastrationsångest. Denna ångest uppstår när mannen varseblir 

kvinnans brist på manligt könsorgan.
5
  

Katarina Bonnevier har skrivit artikeln ”Blonda hus, vita masker”. Den handlar om arkitektur, 

men hon skriver också om masker som både män och kvinnor ikläder sig. Män har anonyma 

masker, de kan bära liknande kläder och ändå behålla sina personligheter. Kvinnor måste 

utmärka sig från varandra så deras masker kräver mer utsmyckning. Ornament är feminina 

medan konstruktionen är maskulin, och detta avspeglas i hur kvinnor och män klär sig.
6
 

Yvonne Hirdman har i sin bok Genus: om det stabilas föränderliga former från 2001 skrivit 

om hur synen på kön har sett ut genom tiderna. Boken är skriven utifrån teorier om feminism 

och sätter in synen på kön i historiska sammanhang. Hon menar att det har funnits tre 

modeller där kvinnan har relaterat till mannen på följande sätt: 1) A – icke-A, där mannen är 

A och kvinnan setts som något som är väsenskilt från honom och inte har några rättigheter 

alls. Hon ses i princip som ett djur. 2) A – a, kvinnan ses som en ofullständig man, men ändå 

som en människa. 3) A- B, som är det sätt på vilket vi ser på män och kvinnor idag. Det är en 

tvåkönsmodell som innebär att män och kvinnor ses som två olika enheter eller kategorier, 

och de kompletterar varandra. Det betyder också att män ska vara som män och kvinnor som 

kvinnor, det låser fast människor vid sina kön.
7
 Gränsdragningarna som utgör kön beror enligt 

Hirdman på att en grupp som har makten, män, vill behålla sin höga ställning i samhället, och 

det i sin tur leder till att de exkluderar andra, som kvinnor.
8
 

Queerteori 

Fanny Ambjörnssons bok Vad är queer? från 2006 undersöker vad som ligger bakom synen 

på sexualitet, identitet och normer. Queerteorierna som Ambjörnsson skriver om handlar om 

att se på hur normer uppstår, vad det beror på och vad det i sin tur har för konsekvenser. 

Identitet och sexualitet är nära sammankopplat. Teorierna syftar till att visa på att sexualitet är 

ett mångfaldigt begrepp och att synen på vad som är norm bör ifrågasättas. Queerbegreppet 

uppkom under 1990-talet och teorierna har influerats av poststrukturalism, postkoloniala 

                                                           
5
 Laura Mulvey, “Visuell lust och narrativ film,” i Feministiska konstteorier, red. Sara Arrhenius (Stockholm: 

Raster förlag, 2001), 56-60. 
6
 Katarina Bonnevier, ”Blonda hus, vita masker,” Artes 2 (2003): 112-113. 

7
 Yvonne Hirdman, Genus: om det stabilas föränderliga former (Malmö: Liber, (2001) 2003), 27-39. 

8
 Hirdman, Genus, 65-67 
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studier och feminism.
9
 Begreppet queer innehåller olika kritiska perspektiv på och 

ifrågasättanden av samhällets normer och regler.
10

 

Våldsamma kvinnor 

Nina Björks bok Under det rosa täcket från 1996 diskuterar feminism. I den skriver hon bland 

annat om ninjafeminism eller cynismfeminism som den också kallas. Den går ut på att 

kvinnor tar till våld mot män för att de har tappat hoppet om en fredlig och rättvis lösning på 

den sexism och ojämlikhet som råder i samhället och som framhåller män som överordnade 

kvinnor. Det finns bara två positioner som man kan inta, antingen är man ett offer eller en 

förövare. Kvinnor har varit offer för män, men i och med ninjafeminismen byter de roll och 

gör istället män till offer. Cynismen är det som utmärker denna typ av feminism, men Björk 

menar att den inte är feministisk om begreppet feminism betecknar jämlikhet mellan könen, 

eftersom ninjafeminismen kämpar mot män.
11

  

Ulrika Stahre skriver i sin avhandling Beundrad barbar att amasonen i konsten blir en symbol 

för olika värderingar och strömningar. Efter den franska revolutionen användes krigande 

kvinnor som symboler för den franska nationen, men motivet användes även i tysk konst för 

att representera den egna nationen. Alltså kan amasonen användas för att symbolisera en 

nation, men representationen är inte statisk utan föränderlig. Amasonen har använts på olika 

sätt för att representera olika värderingar. En viktig poäng som Stahre tar upp i sin avhandling 

är att amasonen som till en början ser ut att utmana könsmaktsordningen egentligen bara 

befäster den. Amasonerna har fått vara en stark och värdig motståndare till män men de har 

alltid besegrats av män, och mannens seger garanterar att den patriarkala ordningen 

upprätthålls. Den ses som ett undantag som bekräftar normen.
12

  

I antologin Makalösa kvinnor: Könsöverskridare i myt och verklighet finns ytterligare en text 

av Ulrika Stahre som handlar om amasonen, ”Könets krigare”. Där skriver Stahre att 

amasonen är en idé som skildrats av andra, och som beror på normer i samhället. Amasonens 

funktion har varit att framhäva mannen som norm genom att skildra slag mellan amasoner och 

manliga krigare, där de senare har vunnit. Kvinnorna kan bara vara antingen krigare eller 

                                                           
9
 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer? (Stockholm: Natur & Kultur, 2006), 35-48. 

10
 Ambjörnsson, Vad är queer?, 51. 

11
 Nina Björk, Under det rosa täcket (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1996), 128-134. 

12
 Stahre, Beundrad barbar, 242-244. 
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kvinnor, men inte båda samtidigt.
13

Amasonen som motiv har använts för att skildra skillnader 

mellan manligt och kvinnligt. Motivet vill inte ifrågasätta utan visa på att män och kvinnor är 

på skilda enheter. Målningarna som Stahre undersökt visar också på att amasonen skildras 

utifrån ett voyeuristiskt perspektiv som syftar till att objektifiera amasonerna.
14

 

Agneta Ney har skrivit ”Myter, ideologi och ogifta kvinnor” i Makalösa kvinnor. Där menar 

hon att kvinnor som klädde sig i manskläder på Island under medeltiden begick ett brott, 

eftersom männens överlägsna ställning och makt utmanades. Samtidigt kunde kvinnor som 

slogs berömmas för att de var manliga. Det gick alltså att vara kvinna och bete sig manligt, 

men inte att se ut som en man. Det var viktigt att den manliga normen upprätthölls och då 

kunde kvinnor ibland vara våldsamma och ha en ”manlig moral”.
15

 

I uppslagsverket Encyclopedia of Comparative Iconography från 1998 som är redigerad av 

Helene E. Roberts diskuteras ikonografiska motiv. Våldsamma kvinnor finns med inom 

begreppet halshuggningar eftersom Judith och Holofernes samt Salome och Johannes 

Döparen är välkända motiv på kvinnor som utövar våld mot män. Enligt artikelförfattaren kan 

våldet ses som en övergångsrit mellan barndom och livet som kvinna. Våldet handlar också 

om att ta ifrån männen makt, genom att ”kastrera” dem.
16

 

Populärkulturella gestaltningar av våldsamma kvinnor 

Sara Crosbys artikel ”The Cruelest Season: Female Heroes Snapped into Sacrificial Heroines” 

som ingår i boken Action Chicks handlar om kvinnlig heroism i tv-serier. Där kommer Crosby 

fram till att kvinnor som är starka och goda, kvinnliga superhjältar med andra ord, på något 

sätt måste bestraffas för detta. Vanligtvis sker det i slutet av serien då den kvinnliga hjälten 

dör eller ger upp sina feministiska ideal. De måste inordna sig i en patriarkal struktur. Kvinnor 

kan vara starka och fysiska på tv, men de måste i slutändan fråntas sin makt och återgå till den 

etablerade hierarkin mellan könen. Annars hotas maktpositionen som patriarkatet innehar att 

ge vika för ett mer demokratiskt och feministiskt samhälle. Därför är det vanligt att kvinnor 

på tv som är starka på något sätt förlorar sin makt, antingen frivilligt eller ofrivilligt. 

                                                           
13

 Ulrika Stahre, “Könets krigare. Amasonerna och den mytiska verkligheten,” i Makalösa kvinnor: 

Könsöverskridare i myt och verklighet, red. Eva Borgström (Göteborg: AlfabetaAnamma, 2002), 126-129. 
14

 Stahre, ”Könets krigare,” 125. 
15

 Agneta Ney, “Myter, ideologi och ogifta kvinnor. Mö-traditionen i fornnordisk myt och verklighet,” i 

Makalösa kvinnor: Könsöverskridare i myt och verklighet, red. Eva Borgström (Göteborg: AlfabetaAnamma, 

2002), 25-30. 
16

 Diane Apostolos-Cappadona, ”Beheading/Decapitation,” i Encyclopedia of Comparative Iconography, red. 

Helene E. Roberts (Chicago & London: Fitzroy, 1998), 121. 
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Kvinnliga hjältar känner ångest för att de är heroiska och därför bestraffar de sig själva.
17

 I 

Xenas fall låter hon sig dödas för att hon anser att det är det enda sättet för henne att på riktigt 

sona för sina brott som hon begått innan hon blev god.
18

 

I artikeln ”Xena: Warrior Princess as Feminist Camp” från 1998 skriver Joanne Morreale om 

hur Xena tilltalar en manlig och en kvinnlig publik samtidigt. Tv-serien innehåller 

feministiska element, men kan ändå ses som en del i en patriarkal ordning. Det feministiska 

finns i berättelsen. Tv-serien handlar om en stark kvinna som kan vara våldsam. Det som gör 

att tv-serien inte är feministisk är det sätt som berättelserna finns inom en patriarkal diskurs. 

Det märks tydligast i hur kameran fokuserar på kvinnors kroppar och gör dem till objekt.
19

 

Danny Fingeroth menar i boken Superman On the Couch att en superhjälte och dennes fiender 

reflekterar sin samtid. Superhjältar under 1950-talet bekämpade kommunister, medan 1970-

talets serier fokuserade mer på att bekämpa korruption i samhället.
20

  

Metod 

Uppsatsen skrivs inom konst- och bildvetenskap, och därför kommer den att fokusera på den 

visuella utformningen av karaktären Xena i tv-serien Xena krigarprinsessan. Undersökningen 

utgår ifrån stillbilder från två avsnitt som ska beskrivas, analyseras och tolkas. 

Tillvägagångssätt 

För att samla in material till uppsatsen har jag valt två avsnitt ur tv-serien Xena 

krigarprinsessan att titta på och ta stillbilder från. Urvalet har berott på att avsnitten behandlar 

teman som överensstämmer med uppsatsens fokus, nämligen våldsamma kvinnor. Utifrån 

stillbilderna, fjorton till antalet, görs en ikonologisk analys där bilderna beskrivs, analyseras 

och tolkas. 

Material 

För att besvara frågeställningarna kommer primärmaterialet att utgöras av stillbilder från två 

avsnitt och inledningsmontaget från tv-serien Xena krigarprinsessan. Inledningsmontaget 

innehåller många korta filmklipp som visar Xenas vanliga utstyrsel. Den sätter också tonen 

                                                           
17

 Crosby, “The Cruelest Season,” 153-156. 
18

 Crosby, “The Cruelest Season,” 166-173. 
19

 Joanne Morreale, “Xena: Warrior Princess As Feminist Camp,” Journal of Popular Culture, volym 32, 

nummer 2 (1998), 79-86. 
20

 Fingeroth, Superman On the Couch, 17. 
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för hur Xena ska uppfattas, den visar upp hennes olika sidor. Både våldsamheten och kärleken 

hos Xena betonas för att ge publiken en bild av vem krigarprinsessan är. Jag har själv tagit 

stillbilderna. 

Urval 

Fokus kommer att ligga på den visuella utformningen av karaktärerna, men jag kommer även 

i korthet att förklara avsnittens handling för att sätta in bilderna i ett sammanhang. Xena 

krigarprinsessan består i sin helhet av sex säsonger, uppsatsen fokuserar på två avsnitt ur de 

två sista säsongerna, samt inledningsmontaget, som är detsamma i båda avsnitten. I varje 

avsnitt finns samma intro, med musik, korta klipp och en berättarröst som förklarar vad Xena 

handlar om. På engelska brukar introt kallas ”opening credits” eftersom namnen på skaparna, 

skådespelarna och producenterna står med. Jag har inte funnit någon översättning som jag 

tycker överensstämmer med uppsatsens fokus, det visuella, så därför används genomgående i 

uppsatsen termerna ”inledning” eller ”inledningsmontage”. I inledningens små filmsekvenser 

visas Xenas personlighet upp, och dessutom innehåller introt tydliga närbilder på hennes 

klädsel, vilket gör att uppsatsen också till viss del kommer att använda stillbilder från 

inledningen i den ikonologiska analysen. Jag har sett avsnitt 2 ur femte säsongen, Chakram, 

samt första avsnittet ur den sjätte och sista säsongen, Coming home. I dessa två avsnitt fann 

jag de frågor som jag tycker är mest intressanta med Xena som fenomen. Chakram behandlar 

våldsaspekten, medan Coming home handlar om amasoner. 

De två avsnitten har valts för att de på olika sätt relaterar till uppsatsens frågor och syfte. 

Stillbilderna som tagits har valts ut för att de visuellt visar upp Xenas våldsamhet, kvinnlighet 

och hur dessa egenskaper eller identiteter gestaltas i hennes utseende. Dessutom finns det 

bilder på amasoner, för att kunna jämföra Xena med dem. Ibland gjorde sig en del visuella 

element inte så bra som stillbilder, så urvalet har också berott på stillbildernas kvalitet och hur 

väl de visar upp händelser.  

Eftersom stillbilderna har tagits av mig så beror också urvalet på mina uppfattningar om vad 

som gör sig bra visuellt för uppsatsen samt vad som förmedlar avsnittens och tv-seriens 

budskap. Jag har alltså gjort subjektiva värderingar av vad jag tycker är viktigt i avsnitten och 

vad jag tycker spelar roll för uppsatsen. Den totala mängden stillbilder från båda avsnitten 

blev 35 stycken, och av dem valde jag ut 14 till uppsatsen. 
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Analysmodell 

Med hjälp av en ikonologisk analysmodell kan de symboler och attribut som finns med i den 

visuella representationen av Xena och amasonerna i Xena krigarprinsessan förklaras och 

tolkas. Den ikonologiska analysmodellen som Panofsky utvecklade består av tre steg. Den 

första nivån är en pre-ikonografisk analys som är en enkel formalanalys som identifierar 

bildens motiv. Den andra nivån är en ikonografisk analys som kopplar motivet till en 

berättelse eller ett tema, då till exempel tretton personer vid ett bord bildar ett välkänt motiv, 

nämligen nattvarden. Den tredje och sista nivån är en ikonologisk analys där bildens innehåll 

och symbolik tolkas för att ta reda på motivens mening och vad berättelsen eller temat i större 

sammanhang representerar.
21

  

Den ikonologiska analysmodellen passar uppsatsens syfte eftersom den fördjupar förståelsen 

för motiven i bilderna. Med hjälp av analysmodellen kommer uppsatsen att undersöka vad 

motiven har för ursprung och betydelse, både i en historisk och i en nutida kontext. 

Källor och källkritik 

Primärkällan består av tv-serien Xena krigarprinsessan. Tv-serien gör inga anspråk på att vara 

historiskt eller faktiskt korrekt utan berättar fiktiva händelser. De sekundärkällor som 

uppsatsen utgår ifrån är till största delen akademiska till sin natur. Undantaget är de otryckta 

källorna från Wikipedia och den hemsida som är tillägnad tv-serien Xena krigarprinsessan. 

Den engelska Wikipedia brukar anses vara korrekt, och hemsidan är numera noga med 

källkritik. Hercxena.wikia.com är en hemsida som redigeras av fans av tv-serierna Xena och 

Hercules, men fansen är också de noga med att innehållet på hemsidan inte ska bestå av 

felaktiga uppgifter.  

Disposition 

Uppsatsens bakgrundsavsnitt redogör först för tv-serien Xena krigarprinsessans uppkomst 

och de två avsnittens handling. Sedan består resultatdelen av den ikonologiska 

analysmodellen. Först genomförs en pre-ikonografisk analys som förklarar bildernas 

uppbyggnad, dess formala element, sedan kommer den ikonografiska analysen där motiven 

identifieras i relation till de avsnitt där de förekommer (samt till tv-serien), och sedan kommer 

                                                           
21

 Erwin Panofsky, Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance (New York: Harper 

& Row, (1939), 1977), 5-8. 
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den ikonologiska analysen som vill sätta in motiven i ett större sammanhang för att få fram 

bildernas mening.  

Bilderna presenteras inte i den ordning som de kommer i avsnitten, utan uppsatsen skrivs 

utifrån olika teman för att förklara Xena utifrån dessa. Vid en kronologisk ordning skulle 

avsnitten få en större plats än vad som är tänkt nu. Bilderna ska istället fungera som 

illustrationer för karaktären Xena och den kontext som tv-serien förekommer i. Bilderna i 

uppsatsen finns integrerade i den pre-ikonografiska analysdelen och struktureras på följande 

vis: först kommer bilder från inledningsmontaget för att visa upp Xena så som hon 

presenteras genomgående i tv-serien. Sedan visas bilder från avsnittet Chakram då Xena 

visualiseras på ett annat sätt än vanligt. Slutligen visas tre bilder från avsnittet Coming home 

där det inte är Xena som syns utan amasonkvinnor och manliga soldater. De bilder som 

föreställer någon eller något annat än Xena har en beskrivande bildtext. Alla bilder har ett 

nummer och en hänvisning till vilket avsnitt de kommer ifrån, förutom bilder från inledningen 

då det står ”från inledningen”. 

Den röda tråden i de två första delarna av min analys är att först undersöka Xenas vanliga 

utseende, hennes kläder och attribut. Detta för att förstå henne så som hon presenteras i större 

delen av tv-serien.  Sedan undersöks Xena när hon inte är som vanligt, när hon istället har en 

mer ”kvinnlig” gestalt. Då är hon inte våldsam. Därefter jämförs andra kvinnliga krigare med 

manliga krigare, och sedan jämförs de två grupperna med Xena för att se hur hon relaterar till 

manligt och kvinnligt utifrån hur män och kvinnor i serien visualiseras. I den ikonologiska 

delen är upplägget annorlunda. Den börjar med att sammanfatta resultatet från ikonografin. 

Sedan redogörs för olika exempel på våldsamma kvinnor för att sedan jämföra dem med Xena 

för att se hur hon förhåller sig till dem. Därefter diskuteras innebörderna av Xena som en 

våldsam kvinna. Sedan följer en sammanfattning och slutligen en diskussion av resultatet och 

förslag på framtida forskning om våldsamma kvinnor. 
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BAKGRUND 

Tv-serien Xena krigarprinsessan 

Xena krigarprinsessan är en spin-off av tv-serien Hercules: The Legendary Journeys och 

producerades mellan 1995 och 2001 av MCA Television. Det har varit flera regissörer till de 

allt som allt 134 avsnitten. Avsnittet Chakram från 1999 regisserades av Doug Lefler och 

Coming home från 2000 regisserades av Mark Beesley. Huvudkaraktären Xena spelades av 

Lucy Lawless och Gabrielle spelades av Renée O’Connor. I Hercules var karaktären Xena 

ond, men när hon fick sin egen tv-serie var hon god och ville sona för sina brott. Serien 

utspelar sig framför allt i Grekland under antiken, men spelades in på Nya Zeeland. Publiken 

tyckte så mycket om karaktären Xena när hon var med i Hercules att producenterna bestämde 

sig för att utveckla en tv-serie om henne.
22

 Tv-serien kan beskrivas som postmodern eftersom 

den blandar många olika referenser från vitt skilda ämnen och epoker. Den gör inga anspråk 

på att vara historiskt korrekt. De två avsnitt som är uppsatsens primärmaterial är Chakram och 

Coming home, vilka båda presenteras kort nedan. 

Chakram 

Avsnittet Chakram (S05E02) handlar om hur Xena förlorat sin våldsamma sida. När hon 

återuppväcks från de döda har hon förlorat sitt minne, men bara vad gäller sin krigiska sida. 

Då blir hon försvarslös. Xenas vänner misstänker att det har att göra med att hennes 

karaktäristiska vapen, hennes chakram, har gått itu och inte kan lagas. I och med att vapnet 

gått sönder har hennes våldsamhet gått förlorad och Xenas vänner måste hitta en annan 

chakram för att återställa Xena till sitt vanliga jag. Xena själv saknar inte sin onda sida, men 

hennes fiender har inte glömt bort henne utan gör allt för att förgöra henne. Betydelsen i 

avsnittet är att Xena inte är sig själv utan sin våldsamma sida. Hon är, likt sin trasiga chakram, 

bara halv. Hennes personlighet och det som gör henne till Xena är att hennes balans mellan 

godhet och ondska, kärlek och våldsamhet, och i förlängningen också kvinnligt och manligt. 

Avsnittet slutar med att Xena får en ny chakram som består av både hennes trasiga och en 

annan, och tillsammans bildar de en chakram som ser ut som symbolen för yin och yang. 

Xena återfår sina krafter och kan bekämpa ondska igen. 

 

                                                           
22

 Hercules and Xena Wiki, “Xena: Warrior Princess,” http://hercxena.wikia.com/wiki/Xena:_Warrior_Princess, 

information hämtad 20 november 2011. 
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Coming home 

I avsnittet Coming home träffar Xena en amasonstam. De vill gå i strid mot krigsguden Ares 

armé, men Xena tycker att det är en dålig idé eftersom det skulle innebära ett stort krig. Båda 

sidorna i konflikten vill förgöra varandra, men Xena vill lösa konflikten så fredfullt som 

möjligt. Ares vill komma åt ambrosia som amasonerna enligt rykten har i sitt förvar, eftersom 

Ares blivit av med sina krafter och sin odödlighet. Han är inte längre en gud, men han gör allt 

för att återigen bli det. Ambrosia är gudarnas mat och den som äter det blir odödlig. I detta 

avsnitt förekommer amasonerna, som likt Xena är krigande kvinnor. De lever i stammar som 

består uteslutande av kvinnor. 
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RESULTAT 

Den pre-ikonografiska analysen syftar till att beskriva de formala elementen i bilden och att 

förklara det som syns. I detta avsnitt redogör jag för vad de 14 stillbilder jag valt ut består av. 

Pre-ikonografisk analys 

Bild 1 består av en närbild på ett par ben och ett par händer. Benen är till större delen täckta 

av vad som ser ut att vara skaft till ett par stövlar eller ett par benskydd. Även handlederna 

och underarmarna är täckta av armband i något hårt material. Benen ovanför knäna är bara 

och händerna med. Bakgrunden utgörs av ett golv eller mark bestrött med hö. Det står några 

säckar och tunnor på marken. Bakgrunden är mörk, och det är även kläderna som täcker 

benen och armarna. Händerna och låren är de ljusaste delarna i bilden och de är också i 

bildens mitt. Händerna ser ut att rätta till stövelskaften.  

Bild 2 är en närbild på en kropp mellan nedre delen av magen till brösten. Kroppen är täckt av 

kläder av mörkt läder med viss utsmyckning i brons över brösten. Även här är händerna med, 

och armbanden syns mer i sin helhet. Här verkar händerna knyta fast kläderna i midjan, där 

det finns en snörningsdetalj. På nederdelen av kläderna, kjolen, finns det utsmyckning som ser 

ut som nitar. Bakgrunden syns inte så mycket, eftersom bildutrymmet tas upp av kroppen. 

Den lilla bakgrund som ändå syns består av en vägg av stenplattor. Man kan se fogarna 

mellan plattorna. I bild 2 är det återigen händerna som syns mest, och även de detaljrika 

kläderna står ut i bilden. 

Bild 3 består även den av en närbild på en kropp, men här ses kroppen mellan midjan och 

halsen. Återigen syns läderkläderna men här ses också hur de framhäver brösten. Det är en 

urringad klänning med utsmyckning i bronsfärgat material över bröstpartiet. Klänningen har 

breda axelband i läder. Här syns också armbanden igen, och händerna som även här fixar till 

kläderna. I bakgrunden syns väggen och även en hylla med behållare. Ljuset faller på de bara 

armarna samt halsen och urringningen.  

I bildserien 1-3 som finns med i inledningsmontaget rör sig kameran sakta uppåt och 

fokuserar på kroppen. Den visar benen, magen och brösten, men inte ansiktet. Kroppen verkar 

befinna sig i en lantlig miljö, i ett stall. Figuren har precis tagit på sig sina kläder och ser till 

detaljerna på sina kläder. De tre bilderna visas inte direkt efter varandra, utan det finns flera 

korta filmsekvenser mellan dem. 
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  Bild 1. Från inledningen. 

 Bild 2. Från inledningen. 

 Bild 3. Från inledningen. 
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I bild 4 ses figuren från knäna och uppåt. Hela klädseln, med undantag från benen, syns. 

Klänningens kjoldel består av långa läderremsor med nitar på. Kjolen är flexibel och tillåter 

mycket rörelse. Midjan är täckt av åtsittande läder som visar upp figurens höfter och smala 

midja. Brösten är täckta av ornament förutom läderklänningen. Ornamentet bildar formen av 

ett hjärta eller ett V och är bronsfärgat. På axlarna har figuren utstickande skydd i liknande 

material som armbanden, och de ser ut att fungera som skydd, samtidigt som de ger figuren 

tydligt markerade axlar. Kvinnan är iklädd två olika sorters armband. På underarmarna bär 

hon långa armband som är mörka, och på överarmarna bär hon mindre armband som har 

samma slags ornament som över brösten. Kvinnan har långt mörkbrunt hår som är lite 

uppsatt, och en rak lugg. I bilden skymmer det långa håret till viss del det annars blottade 

halspartiet. Utöver sina kläder har också figuren två attribut, ett svärd som syns sticka fram 

bakom kvinnans rygg, och en stor platt silverfärgad ring som hänger vid hennes högra höft. 

Bild 4 är inte från inledningsmontaget utan från avsnittet Coming home. Den finns med i detta 

sammanhang för att visa hur figuren och kläderna ser ut i sin helhet.  

Bild 5 är från inledningsmontaget. Här ses samma figur från de fyra tidigare bilderna, men nu 

sitter hon till häst. I förgrunden syns en liten del av hästens hals och man, men också 

logotypen för tv-serien i form av dess namn Xena Warrior Princess. Namnet ”Xena” är 

guldfärgat och ena nedre änden av x-et går längre ner än den andra så att den ser ut som ett 

svärd till formen. ”Warrior Princess” är skrivet i vitt mot en svart bakgrund. Alla bokstäver är 

versaler. Av kvinnan syns överkroppen. Hon har på sig de kläder som setts i detalj i bilderna 

1-3. I den vänstra nederkanten av bilden skymtas den silverfärgade stora ring som också sågs i 

bild 4. Texten skymmer mycket av kroppen, och det som tydligast syns är kvinnans ansikte 

och hals och bröst. Bakgrunden utgörs av brinnande byggnader och mörker. Figuren och 

texten bildar en triangel med en stabil bas. Det är bildens blickfång.  

Bild 6 är från inledningsmontaget. Kvinnan sitter återigen till häst, men här är hon mer 

aggressiv än i bild 5. Det är överdelen av kroppen som syns i bild, och framför allt huvudet 

och ner till brösten. Ansiktsuttrycket är argt och bestämt, med blottade tänder. I sin vänstra 

hand håller hon i tömmarna till hästen, och i den andra handen håller hon ett svärd. I 

förgrunden syns hästens huvud. I bakgrunden ses flera män som springer mot samma mål som 

kvinnan. De befinner sig alla i ett gräslandskap. Alldeles bakom kvinnan finns en till figur, 

som inte syns så mycket, förutom dennes hjälm och delar av dess rustning.  
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 Bild 4. Från Coming home. 

 Bild 5. Från inledningen. 

 Bild 6. Från inledningen. 
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I bild 7 ser kvinnan annorlunda ut. Här har hon andra kläder på sig och ett annat 

ansiktsuttryck. Hennes kläder består av en röd överdel, av vilken bara ena ärmen syns. Den 

kortärmade tröjan är dekorerad med små röda pärlor längs en söm. Kvinnan har ett 

silverfärgat armband med en röd sten högt upp på armen samt två armband vid handleden. 

Det ena är en tunn silverring och det andra verkar vara gjort av pärlor eller tyg i olika röda 

nyanser. Kvinnan har halsband av pärlor och har även pärlor i sitt hår. I sin högra hand håller 

hon den stora silver- och bronsfärgade ringen som hon hade fäst vid sin höft i bild 4. Av 

hennes ansiktsuttryck att döma är hon upprörd och bekymrad. 

Bild 8 visar en konstgjord formation av sten från ett ovanifrånperspektiv. I mitten ses två 

färgfält, det ena svart och det andra vitaktigt, som båda har formen av en droppe, men de rör 

sig i en cirkel runt och mot varandra. I den större delen av varje fält finns en cirkel runt ett 

mindre fält. Runt det mindre fältet till vänster finns en likadan stor ring som den som kvinnan 

håller i sin hand i bild 8. På det mindre fältet till höger ser det ut som att det borde ligga en 

likadan cirkel, men det gör det inte. Stenblocket står på en cirkelformad grund av ljus sten. På 

fundamentet ligger gamla löv och annat material som gör att det ser ostädat ut. Det ligger 

även tre människoskelett på fundamentet och golvet som omgärdar det. En liten del av 

stenblocket befinner sig i solljus, och det övre stenblocket är ljusast i bilden, medan golvet är 

mörkt. 

I bild 9 ses kvinnan igen, men även här skiljer hon sig från bilderna 1-4. I bakgrunden syns 

skuggiga konturer av en stenvägg och det är mörkt grått. Kvinnan tittar mot höger utanför 

bilden, så hennes ansikte syns nästan framifrån. Hennes vanliga kläder syns inte i bild, istället 

har hon ett brunt tyg draperat över axlarna. Hon ser ut att vara kall eftersom hon är blekare än 

vanligt. I sina händer håller hon den stora silverring som synts i bilderna 4 och 8, fast nu är 

den i två delar. Hennes ansiktsuttryck ser frågande och oroat ut.  
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Bild 7. Från Chakram. 

 Bild 8. Taijitusynbolen. Från Chakram.  

Bild 9. Från Chakram. 
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Bild 10 föreställer två kvinnor, den ena är densamma som figurerat i de tidigare bilderna, och 

hon står längst fram i bilden, till höger om den andra kvinnan. Kvinnan som setts tidigare har 

på sig de röda kläderna och samma smycken som i bild 7, men nu har hon ett annat 

ansiktsuttryck. Istället för att uttrycka oro är en hennes ögon halvslutna och visar på ett lugn. 

Hon håller en stor silverfärgad ring i sin högra hand, men den ser inte ut på samma sätt som 

ringen i bild 4 och 7. Ringen i denna bild består av en yttre ring i silver och ett bronsfärgat S 

som går inne i ringen. Ringen liknar den symbol som finns med i bild 8. Bakgrunden består av 

en vägg. 

Bild 11 är från inledningen och visar en kvinnas ansikte, armar och axlar. Hon håller med sin 

högra hand ett svärd över sitt huvud, medan den vänstra armen verkar vara utsträckt åt 

vänster. Svärdet har ett guldfäste och en silverfärgad egg. I sitt hår har hon en fläta som går 

tvärs över huvudet innan luggen. På den högra armen har hon ett armband med reliefmönster i 

bronsfärg, mot den mörkare bakgrunden. I bildens bakgrund ses ett hav eller en stor sjö. Till 

vänster i bild finns en klippa, och till höger i bild anas vågor i vattnet. Det verkar vara blåsigt 

eftersom det finns vågor på vattnet och för att kvinnans hår ligger lite i ansiktet. Kvinnans 

ansiktsuttryck är koncentrerat och hennes blick är fäst på någonting utanför bilden åt höger.  

Bild 12 föreställer ett flertal kvinnor i en skogsmiljö. Det finns fyra kvinnor i förgrunden som 

alla håller ett svärd i sin högra hand. De står med ett knä i marken och med ena foten framför. 

Svärden har guldfärgade fästen och silverfärgade egg. De är klädda i korta kjolar och korta 

toppar i något som liknar läder, samt i stövlar med höga skaft. I håret har de hårband, och i 

ansiktet har de röda streck längs med kinderna. På handlederna har de armband i päls. De 

befinner sig i en skog, vilket syns på den jordiga marken. I bakgrunden ses flera figurer som 

har kläder som liknar kvinnorna i förgrunden.  
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Bild 10. Från Chakram. 

 Bild 11. Från inledningen. 

 Bild 12. Amasoner. Från Coming home.  
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Bild 13 föreställer två kvinnor. Kvinnan till vänster är iklädd en mörk lädertopp som täcker 

brösten men inte mycket mer. Axelbanden, som är tjocka och gjorda av pärlor eller benbitar, 

går tvärs över halsen och kring nacken. Hennes högra axel täcks delvis av en bit djurhud. 

Kvinnans hår är samlat i en stram tofs. I pannan, på kinderna och på den blottade magen har 

hon röda streck, möjligtvis av djurblod. Kvinnan till höger i bild har bruna kläder i 

mockaliknande material. Hon bär ett linne med ett tunt axelband på högra sidan och en kort 

ärm och den vänstra sidan. Nedanför bysten hänger tyget i fransar. I höjd med fransarna har 

hon ett bälte i mörkt läder som är smyckat med amuletter och pärlor. Hon bär ett halsband i 

vita och bruna pärlor. På högra armen har hon ett armband. Hon bär en huvudbonad som 

består av djurhorn, läder och pärlor. I bakgrunden skymtar andra kvinnor i liknande kläder. 

De befinner sig vid en skog. Det finns uppställda stockar och grenar som ibland är 

utsmyckade.  

Bild 14 består av en lång rad med människor iklädda rustningar med tillhörande vapen och 

sköldar. Figurerna går på rad mot vänsterkanten och betraktaren ser dem lite diagonalt. De 

rektangulära sköldarna syns tydligast, och de är silverfärgade med dekorationer i relief. 

Dekorationerna föreställer lejonansikten med tentakler runtomkring. Personerna täcks till 

större delen av sköldarna, men deras huvuden syns. De bär hjälmar som går ner över öronen. 

Hjälmarna har en spetsig topp. Personerna bär också spjut. De längst till vänster går, medan 

några personer till höger rider på hästar. I mitten av bilden finns en rektangulär form, som ser 

ut att vara en hytt eller en vagn av något slag.  
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Bild 13. Amasonernas ledare. Från 

Coming home.  

 Bild 14. Manliga soldater. Från Coming 

home.  
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I den ikonografiska analysen identifieras motiven i bilderna. Denna del bygger på den pre-

ikonografiska delen. 

Ikonografisk analys 

Utifrån mina förkunskaper identifierar jag kvinnan som huvudkaraktären Xena i tv-serien 

Xena krigarprinsessan. Hon är vanligtvis klädd i läderklänningen som syns i detalj på 

bilderna 1-3 och hon är utrustad med två vapen som finns med i flera av bilderna. 

Vanliga Xena 

Bilderna 1-3 visar Xenas klädsel i detalj. Xena har på sig en djupt urringad läderklänning med 

tillhörande bröstornament och armband, samt stövlar. De tre bilderna fokuserar bara på 

hennes klädsel och kropp, men inte hennes ansikte. Bilderna skildrar när Xena precis har tagit 

på sig sina kläder, och hennes händer rör vid hennes kropp. De två första bilderna fokuserar 

mest på kläderna, men i bild 3 är det huden och brösten som syns mest, både på grund av att 

de är bildens mittpunkt och för att både klänningen och ljuset framhäver dem. Bild 4 visar hur 

Xenas kläder ser ut i sin helhet och där skymtas hennes vapen, hennes svärd och hennes 

chakram. Xena har långt mörkbrunt hår med en rak lugg och för det mesta är håret till hälften 

uppsatt. Rent kroppsligt är Xena lång och atletiskt byggd. Bilderna 1-3, 5-6 samt bild 11 är 

stillbilder från inledningsmontaget som förekommer i alla avsnitt i alla säsonger. Montaget 

används för att presentera och identifiera Xena krigarprinsessan, både serien och karaktären. 

Av de bilder som finns med i uppsatsen ges en bild av hur karaktären är. Hennes kläder 

konnoterar till styrka eftersom den ser ut som en rustning. Den är förstärkt över brösten och 

magen, samtidigt som den lämnar halsen, benen och armarna bara.   

I bild 5-6 sätts kvinnan i våldsamma sammanhang. I bild 5 ser hon inte ut att vara bekymrad 

över elden och den övertända byggnaden bakom henne. Texten ”Xena Warrior Princess” 

hjälper till att klargöra att figuren kan ta till våld ibland. Det är oklart om elden beror på henne 

eller om hon har bekämpat de som startade den. I vissa sekvenser i inledningsmontaget visas 

Xenas våldsamhet från när hon själv var ond, och ibland visas hur hon bekämpar ondska efter 

att ha ändrat sig för att bli en godhetens beskyddare. I bild 6 ser hon aggressiv ut, hon har 

blottade sammanbitna tänder och vidgade näsborrar. Hon rider framåt med draget svärd. 

Bakom henne springer män efter henne, mot samma mål. Det kan skildra Xena under hennes 

tid som krigsherre då hon var ond. Bild 5 förtydligar att det är kvinnan på bilden som är Xena 

eftersom texten hör ihop med henne. Elden bakom henne visar vad hon är kapabel att göra, 
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och det förstärks av bild 6. I dessa två bilder rider Xena på sin häst. Hästen förekommer i alla 

säsonger av tv-serien och heter Argo.  

En kvinnligare Xena 

Bilderna 7 och 10 skildrar en annorlunda Xena. Här är hon klädd på ett annat sätt som inte ger 

ett våldsamt intryck. Bild 7 visar upp en annorlunda Xena, men hon känns igen utifrån sitt 

ansikte och sitt hår, såväl som den silverfärgade ringen som hon identifierats utifrån i bild 4. 

Hennes ansikte visar inte den beslutsamhet eller aggressivitet som setts i tidigare bilder, här 

ser hon istället ängslig ut.  Hon har på sig kläder som täcker hennes kropp förutom hennes 

armar. De är gjorda i tyg och ser mjukare ut än hennes vanliga utstyrsel. Kläderna går i andra 

färger än de kläder hon vanligtvis bär. Istället dör det mörkbruna lädret med de bronsfärgade 

ornamenten så är hennes nya kläder ljust röda eller rosa. Färgen rosa konnoterar i vår tid till 

kvinnlighet, framför allt unga kvinnor. Så har det dock inte alltid varit, fram till 1950-talet 

ansågs rosa vara en färg för pojkar på grund av dess släktskap med färgen röd som ansågs 

vara stark. Blått var istället färgen för flickor, för färgen blå användes av jungfru Maria i 

dennes klädnad.
23

 Färger och vad de betecknar beror på sammanhang, en färg kan ha olika 

betydelser i olika kontexter. 

Hennes nya kläder förklaras av en kort sammanfattning av avsnittet i vilket bilderna finns 

med. I Chakram har Xena efter att ha kommit tillbaka från de döda tappat minnet vad gäller 

hennes onda sida. Hon minns inget av alla de våldsamma händelser som hon har varit med 

om. Istället är hon fredlig och god, men samtidigt försvarslös mot onda män som vill åt henne. 

Xenas vänner inser snabbt att det råder obalans hos Xena, och de gör allt de kan för att få 

hennes mörka men samtidigt starka sida tillbaka. I avsnittet behandlas frågan om våld och 

vilken roll det spelar för Xena.  

Bilderna 7-10 kommer från samma avsnitt, Chakram, och alla innehåller en chakram. I bild 7, 

9 och 10 håller Xena i en chakram, och i bild 8 finns det en på podiet med en symbol för yin 

och yang. En chakram är ett vapen som används av Xena. Dess ursprung och hur Xena fick 

tag på den är oklart. Vapnet fungerar ungefär som en bumerang, Xena kastar iväg den och den 

studsar mot olika objekt och oskadliggör skurkar för att sedan återvända till Xena. Den kräver 

stor precision och färdigheter, och därför är det oftast bara Xena som kan använda vapnet. Ett 

fåtal andra kvinnor kan behärska Xenas chakram. Den version av vapnet som syns mest i tv-

serien är ljusets chakram, men den går itu i slutet av säsong 4. I avsnittet Chakram får Xena 
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tag på mörkrets chakram, och hon sammanför de två vapnen som tillsammans bildar de två 

vapnen ett supervapen som brukar kallas den balanserade chakram, eller yinyangchakram.
24

 

Supervapnet har ett annat utseende än ljusets chakram. Det är en silverfärgad ring men med 

ett S som går igenom det så att det bildar en yinyangsymbol i sig själv, därav dess namn.  

Chakram 

Symbolen som brukar förknippas med yin och yang kallas taijitu och förekommer inom 

taoismen. Yin och yang är motsatser, men de är inte skilda från varandra utan interagerar 

sinsemellan. Motsatser är beroende av varandra för att de framhäver varandra. Inom taoismen 

uttrycker yinyang inte ondska och godhet, utan den beskriver balans utan att lägga in 

moraliska värderingar. Yinyang är motsatser som kompletterar varandra. Utan mörker finns 

det inget ljus och vice versa. Yin är den mörka delen och den symboliserar femininitet, 

passivitet, långsamhet, vatten, mjukhet och eftergivenhet. Yang, som är den ljusa delen, 

representerar maskulinitet, aggressivitet, snabbhet, eld, hårdhet samt stabilitet. Yin är jorden 

och yang är solen. Taijitusymbolen har förekommit inom den keltiska kulturen där den 

används som en magisk symbol för att mota ondska, och som ornament. Romerska soldater 

hade taijitusymbolen på sina sköldar, och de två europeiska kulturerna använde symbolen i en 

annan kontext än taoismen, men det finns mer symbolik inom taoismens användning av 

symbolen och det är också som sådan den har spridits och förståtts till större del.
25

 

I Chakram är det inte en korrekt taijitusymbol som finns med. Det borde vara en liten mörk 

cirkel i det ljusa fältet och en ljus cirkel inom det mörka fältet, men i tv-seriens version av 

symbolen har cirklarna samma färg som fältet de befinner sig i. Dessutom finns det två 

ytterligare element som inte taijitu innehåller, nämligen ljusets respektive mörkrets chakram.  

Det görs många visuella referenser till de två sidorna hos Xena, den goda och den onda. 

Symbolen för yin och yang förekommer ofta. Xenas mest kända attribut, chakram, har gått 

sönder och är nu delad i två separata halvor, som anspelar på att Xenas två sidor inte längre är 

i kontakt med varandra. Det är först när de två sidorna sammanförs och bildar en hel cirkel 

som Xenas blir fullt fungerande på samma sätt som hon ”ska” vara. Hennes yin och yang 

behövs båda två, eftersom de tillsammans utgör Xenas helhet. Utan sin onda och våldsamma 

sida kan hon inte bekämpa andra onda makter, men utan sin godhet kan hon inte kämpa för att 
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göra gott. När Xena inte är ond klär hon sig annorlunda. Hon frångår sin vanliga läderutstyrsel 

som är anpassad för maximal rörlighet och flexibilitet. Istället har hon på sig en röd tunika 

och en vinröd kjol samt smycken och håraccessoarer. Hon framhäver sin kvinnlighet i sina 

kläder, även om hennes ”goda” kläder täcker mer än hennes vanliga läderklänning gör.  

Att Xena till vardags inte tvekar inför att döda andra är något som den goda Xena har svårt att 

förlika sig med. Hon undrar också varför hennes vänner vill att hon ska vara så våldsam. De 

argumenterar för att hon hjälper till att rädda världen från andra mäktiga personer som skulle 

kunna använda sina krafter eller makter för att främja egna ondskefulla planer. Våldet är en 

sådan viktig del av Xena eftersom det är med hjälp av sina skickligheter hon bekämpar 

ondskan.  

Svärdet 

Om Xenas chakram till formen, cirkeln, kan ses som en symbol för kvinnlighet är hennes 

andra vapen en maskulin symbol; svärdet. I bilderna 6 och 11 ses hon med svärdet i sin högra 

hand. 

Inom bildkonsten finns det flera målningar som skildrar kvinnor som halshugger män. 

Motivet brukar avbilda Judith eller Salome, vilka dödade Holofernes respektive Johannes 

Döparen. Kvinnor som utövar våld mot män representerar kriget mellan könen. Sexualitet är 

en del av berättelsen, och Judith representerar mannens rädsla för kastrering, då huvudet är en 

metafor för fallosen och manligheten. Berättelsen har också kommit att symbolisera kvinnlig 

lust, och den våldsamma kvinnan har blivit en femme fatale. Judith använder Holofernes 

svärd, och därmed hans makt. Till en början sågs dock Judith som en ärbar kvinna eftersom 

hon beskyddat sitt folk från att besegras av Holofernes och hans stridskämpar. I motsats till 

den goda Judith står Salome. Hon dansade sensuellt och fick kungen att ge henne vad som 

helst, och då begär hon Johannes Döparens huvud på ett fat. Då är det inte hon själv som 

genomför halshuggningen, men den beror på henne. Salome sågs i kristen konst som en 

femme fatale som använder sig av sex för att få makt. Hennes lust gick inte att kontrollera och 

hennes ondskefulla natur ledde till mannens fall. Judithberättelsen har dock kommit att tolkas 

som en variant av myten om Salome, så båda representerar idag en femme fatale. I både 

Judiths och Salomes fall representerar halshuggandet en övergång till vuxenvärlden. 
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Sexualiteten leder till att kvinnorna får tillgång till visdom, själ samt makt, som symboliseras 

av ett huvud.
26

 

Svärdet kan ses en fallossymbol, medan Xenas chakram symboliserar kvinnlighet. 

Tillsammans utgör de en helhet likt Xena själv. Hon har både manliga och kvinnliga 

egenskaper och det visar sig i hur hon klär sig, beter sig och i hennes vapen.  

Xena och amasonerna 

I bild 6 och bild 11 har Xena ett svärd i handen. Bilderna skiljer sig åt, i bild 6 är hon på väg 

in i en strid, och i bild 11 ses hon träna på sin skicklighet med svärdet för sig själv. Xena 

använder ofta svärdet när hon slåss. Svärdet är det vanligaste vapnet i tv-serien. Bild 12-14 

visar inte Xena, istället är det på bild 12 och 13 medlemmar ur en amasonstam. Bild 12 visar 

när amasonerna tränar på att slåss med svärd. De övar avancerad stridskonst i grupp. Bild 13 

ger en närbild på amasonernas ledare Marga och hennes högra hand Varia. Bilderna 4 och 10-

12 kommer från avsnittet Coming home. Där träffar Xena på en amasonstam. De känner till 

Xena och välkomnar henne, men sedan vänder de sig emot henne när hon motsätter sig deras 

krig med krigsguden Ares. Bild 10 skildrar när Xena och amasonerna grälar med varandra.  

Xena är inte i tv-serien en amason, men hon liknar en, både till utseendet och till sättet. 

Amasonen i myten kännetecknas av tre attribut, ett blottat bröst, ett vapen samt ridandes en 

häst, även den sistnämnda komponenten inte är avgörande för huruvida det är amasoner som 

avbildas. I tv-serien visas inte nakna kroppar så det blottade bröstet uteblir. Men likt Xena 

visas stora delar av den kvinnliga kroppen upp, kläderna som amasonerna bär täcker bara det 

som anständigheten kräver. Uppvisandet av de kvinnliga kropparna kan ses som det blottade 

bröstet anpassat för dagssänd tv och för samhällets normer kring nakenhet. Amasonerna som 

Xena stöter på är beväpnade med svärd vilket ses i bild 12. I samma bild visas de upp som 

disciplinerade krigare som tränar inför ett slag. Det som skiljer Xena från amasonerna i 

avsnittet Coming home är att Xena har en häst. Amasonerna skildras inte till häst. Att 

behärska hästar tyder på kontroll och styrka, vilket tillsammans med andra egenskaper har 

gjort att amasonen i bildkonst har fått symbolisera just styrka och kontroll.
27

 Eftersom 

amasonerna i tv-serien inte är återkommande karaktärer utan bara finns med i enstaka avsnitt 

så är de inte lika betydelsefulla som Xena. Därför visar de inte upp den självdisciplin och 

kontroll som Xena porträtteras med.  
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Bild 14 visar soldater som marscherar i naturen. De är alla män och tillhör krigsguden Ares 

armé. Männen skyls av sköldarna, men av det lilla man kan se av dem bär de alla likadana 

kläder eller rustningar. De bär sina uniformer och ser likadana ut, det enda som skiljer dem åt 

är deras ansikten, men i bilden går det inte att urskilja tydliga individuella drag så de blir som 

en enda stor grupp av anonyma soldater.  
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I den sista och djupaste delen av analysen kommer de identifierade motiven att diskuteras. 

Motiven som setts i de två tidigare analyserna är den våldsamma kvinnan. Den ikonologiska 

analysen har som syfte att förklara vad motiven betyder. Mitt fokus är den våldsamma 

kvinnan i nutida populärkultur, men även historiska sammanhang tas upp. 

Ikonologisk analys 

Bilderna i uppsatsen förmedlar en syn på karaktären Xena. Bilderna 1-3 motsäger bilden av 

Xena som en stark och feministisk kvinna eftersom de visar på en fetischistisk objektifiering 

och sexualisering av henne. I bilderna 4-6 samt 11 ser Xena mer aktiv ut än i de tre första, och 

hon blir heller inte lika tydligt ett objekt. Men även här har hon på sig kläder som fungerar 

som övertydliga tecken på hennes kvinnlighet. I bilderna 7 och 9 ser Xena mer sårbar och 

mjuk ut, då är hon mer typiskt kvinnlig till skillnad från bilderna 4-6 och 10-11. Bild 8 

avbildar inte Xena men är ändå en bild som är av stor relevans för uppsatsen. Bilderna 12 och 

13 visar hur andra våldsamma kvinnor i tv-serien gestaltas visuellt. Den kvinnliga 

våldsamheten ser inte ut på samma sätt som den manliga, normen, som ses i bild 14. Det som 

den ikonografiska analysen visar är en våldsam kvinna som är visuellt gestaltad med fokus på 

den kvinnliga kroppen.  

Vem är den våldsamma kvinnan och varför är hon våldsam? 

Det finns olika visualiseringar av våldsamma kvinnor i populärkultur och i andra kulturella 

yttringar, både av hög och låg status. Uppsatsen diskuterar tre kvinnotyper som kan relateras 

till visualiseringen av Xena: kvinnliga superhjältar i serietidningar, femme fatale som motiv i 

mytologiska berättelser och bildkonst, samt amasonerna i myten och i Xena krigarprinsessan.  

Kvinnliga superhjältar i serier 

En referens som Fingeroth uppfattar är att Xenas kläder knyter an till den kvinnliga 

superhjälten Wonder Woman. Hon skapades av William Moulton Marston eftersom denne 

uppfattade en avsaknad av kvinnliga förebilder inom serietidningar. De enda kvinnliga 

figurerna var hjälplösa offer eller onda brottslingar som de manliga superhjältarna skulle 

rädda eller besegra. Det fanns ingen kvinnlig superhjälte som kunde utföra samma saker som 

de manliga hjältarna, men så skapades alltså Wonder Woman. Wonder Womans kläder består 

av en liten topp som framhäver brösten, korta shorts och höga stövlar. Stora delar av hennes 

kropp syns. Kläderna går i färgerna rött, blått och vitt och har stjärnmönster, så hela hennes 

utstyrsel ser väldigt amerikansk ut. Xenas kläder påminner om Wonder Womans, fast i andra 
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färger och material, brunt läder. Wonder Woman får i sin klädsel representera amerikanska 

värden, medan Xenas kläder inte relaterar direkt till USA, utan indirekt via blinkningen till 

Wonder Woman. Inom serietidningar och andra populärkulturella medier är det inte ovanligt 

att starka kvinnor som kämpar mot ondska klär sig på ett specifikt sätt. Deras kroppar visas 

upp, och ofta har de smal midja, stora bröst, långa ben och långt hår. De ser väldigt kvinnliga 

ut, men inte realistiska.
28

 

En annan koppling mellan Wonder Woman och Xena som dock inte syns i det visuella är den 

till amasonen. Wonder Woman är i den fiktiva berättelsen om henne dotter till 

amasondrottningen Hippolyte. I serierna var det gudinnan Afrodite som blåste liv i en 

lerklump, vilken kom att utvecklas till Diana, alltså Wonder Woman. Diana växte upp 

tillsammans med andra amasoner, men gav sig sedan iväg till USA för att hjälpa dem att 

besegra ondska där.
29

 Hennes våldsamhet beror på att hon har övernaturliga krafter som kan 

användas för att försvara samhället mot elaka skurkar. Fingeroth menar att superhjältarna 

reflekterar samhällets värderingar.
30

 Wonder Woman är dock inte så våldsam, men hon är 

viktig för att hon kan ses som en föregångare till Xena. Wonder Womans våldsamhet används 

mest för att passa in i serieformatet.  

En superhjälte oavsett kön utmärks genom sin övernaturliga styrka, sin tro på att han eller hon 

kämpar för godheten och för att hjälten aktivt försvarar sina värderingar genom att bekämpa 

onda krafter som hotar dem.
31

 

Femme fatale 

Bilderna på Xena visar en kvinna som använder sig av våld för att bekämpa onda män. Denna 

kvinnotyp har synts på andra håll. Den farliga kvinnan har varit ett motiv i bildkonsten sedan 

länge. Två tydliga exempel som skildrar kvinnors våld mot män är Judith och Salome som 

halshugger Holofernes respektive Johannes Döparen. Det som skiljer dem från Xena är att 

både Judith och Salome anspelar på sex för att komma åt sina offer. Judith halshögg 

Holofernes då han och hans armé hade i uppdrag att oskadliggöra Judiths folk, men då begav 

hon sig till hans läger och förförde honom innan hon halshögg honom. Salomes historia är en 

annan. Hon hade dansat på en fest för en kung, och han hade blivit så till sig att han lät henne 

få vad som helst som belöning för hennes uppvisning. Hennes mor rådde henne att begära 
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Johannes Döparens huvud på ett fat, och så blev det. Salome själv var inte den som hade 

halshuggningen som idé och det var inte heller hon som genomförde halshuggningen. Genom 

historien har Salome och Judith blivit representanter för den farliga kvinnan, femme fatale. 

Synen på Judith och Salome har inte varit samma. De har heller inte haft samma mål med sina 

våldsamma handlingar. Judith har ansetts vara en hjälte. Hon bekämpade en ond mans planer 

på att tillintetgöra hennes folk och för det har hon hyllats. Senare har hennes handling setts 

som ett exempel på att kvinnor inte går att lita på och hon har setts som en femme fatale. När 

det gäller Salome har hon alltid framstått som en femme fatale som med sin kropp som medel 

förmått män att lyda hennes önskningar.
32

 

Motivationen bakom Judiths och Salomes våldsdåd är förklarade men det är inte giltigt för 

alla kvinnor som klassas som femmes fatales. Det måste inte heller betyda att alla femmes 

fatales mördar män, snarare är det en beteckning för kvinnor som ses som farliga för att de 

förför män. De är kvinnor som tar för sig av det de vill ha, ofta rör det sig om sex. Femmes 

fatales brukar förekomma i filmer speciellt inom genren film noir.  

Amasonen 

Amasonen som motiv i bildkonsten har tre attribut: ett blottat bröst, ett vapen och en häst. I 

myten berättas hur amasonerna bodde i stammar som bestod av enbart kvinnor. Kvinnorna var 

kunniga inom krigskonst och hade inget behov av män mer än till avel. I tv-serien Xena 

krigarprinsessan skildras amasonen inte likadant som bildkonstens motiv. Framställningen av 

de kvinnliga krigarna måste i tv-serien anpassas för en tv-publik, så det blottade bröstet har 

istället blivit små tajta kläder som visar upp så mycket av kroppen som möjligt.  

Amasonerna har inom både bildkonsten och litteraturen haft tre huvudsakliga funktioner: 

antingen som ”hjältar, ’de andra’ och kvinnor.”
33

 De har också fått inta rollen som 

motståndare till männen, men då har männen segrat. Amasonen har alltså fått representera ett 

stort hot som när de besegras visar på manliga hjältars storhet.
34

 Männen måste ha några att 

kämpa mot, och amasonen har tilldelats den uppgiften, men alltid med samma resultat, en 

förlust mot patriarkatet. Amasonen existerar inte för sig själv utan har fått inta en symbolisk 

roll som männen kan förhålla sig till. I tv-serien finns amasonerna med som bifigurer som 

förhåller sig till huvudkaraktären Xena. Amasonerna lever i ett matriarkat som är åtskilt från 
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den patriarkala yttre världen, men i avsnittet ses de förbereda sig för strid mot Ares armé som 

består av män. Syftet med den våldsamma livsstil som både tv-seriens och mytens amasoner 

för är att försvara sig från yttre hot.  

Vilken typ av våldsam kvinna är Xena? 

Xena är en kvinna som är klädd i en kort klänning med mycket urringning. Hon har 

övermänskliga krafter och kämpar för det hon anser är rätt, vilket enligt Fingeroth är 

definitionen av en superhjälte.
35

 Inom denna definition av superhjälte inryms även Xena. 

Hennes kläder relaterar också till Wonder Woman, en kvinnlig superhjälte. Myten om 

amasonen och krigande kvinnor är närvarande i både Xenas och Wonder Womans berättelser. 

Xena är dock ingen amason i tv-serien, men hon delar många likheter med dem, och kan ses 

som besläktad med dem i egenskap av en krigande kvinna. Starka kvinnor som kämpar mot 

ondska kan kopplas till samma myt, amasonen. Enligt Fingeroth kan Xena ses som en 

fortsättning på Wonder Woman, fast anpassat efter mer feministiska ideal.
36

 Xenas 

övernaturliga krafter syns dock inte i stillbilderna. 

Xena använder sig inte av sex som medel för att bekämpa män, hon använder våld direkt. 

Men hennes kläder visar dock upp henne som ett sexuellt objekt. Hennes kläder framhäver 

hennes bröst, smala midja och långa ben. Det är kameran och betraktaren som antar en 

voyeuristisk roll. Därför är Xena inte en femme fatale, för hon förför inte män i serien utan 

slåss mot dem.  

Xenas släktskap med amasonerna är lätt att se. Hon har de attribut som utmärker en amason i 

bildkonsten: vapnet, hästen och bröstet, även om det sistnämnda inte är direkt synligt men 

ändå framhävt i och med kläderna. Amasonen identifieras i bildkonsten på grund av hennes 

attribut som består av ett blottat bröst, ett vapen och eventuellt en häst. Xena har en häst och 

vapen, men inget blottat bröst. Det har inte heller de amasoner som finns med i tv-serien 

Xena, vilket kan ha att göra med att det är en amerikansk tv-serie som sänds för en bred 

publik. Xenas kläder framhäver hennes bröst, men visar dem inte explicit.  I den lexikaliskt 

baserade definitionen av ”amason” brukar nämnas att ordet kommer sig av grekiska ”a” och 

”masos” vilket sammansatt betyder ”utan bröst”. Detta eftersom amasonmyten berättar om 

hur amasonerna skar bort det ena bröstet för att underlätta att skjuta med pilbåge. Detta har 

dock aldrig reflekterats i konsten, utan där är det som tidigare nämnts ett blottat bröst som 

                                                           
35

 Fingeroth, Superman On the Couch, 16-18. 
36

 Fingeroth, Superman On the Couch, 93. 



38 
 

hjälper till att urskilja amasonmotivet. I Xena krigarprinsessans fall täcks alltså brösten över 

men de blir en uppdaterad version av det blottade bröstet.  

Vad skiljer Xena från vanliga amasoner som förekommer i tv-serien? Amasonerna lever i 

stammar som har sina läger i vildmarken. De lever bara med andra kvinnor och är måna om 

att bevara det så. För att försvara sig från hot utifrån har de lärt sig att slåss. För folk utifrån 

framstår amasonerna som hätska och blodtörstiga krigare. De kvinnliga krigarna använder sig 

av djurhudar, ben, horn och blod i sina kläder, och i sina ritualer offrar de djur. De som inte är 

amasoner i serien men som inte är Xena eller hennes följeslagare bor ofta i städer eller mindre 

byar. Där har de hus i ståndaktiga material, byggnader för olika samhälleliga ändamål, torg, 

tempel, stall och tavernor bland annat. Stadsinvånarna lever i stora grupper och deras livsstil 

kan kännas igen i dagens samhälle. De har en elit som styr och soldater som ska försvara dem 

från faror. I kontrast till amasonerna lever människor i staden i ett civiliserat samhälle, medan 

de krigande kvinnorna lever mer primitivt. Detta kan kopplas till föreställningar om de olika 

könen och vad de har för egenskaper. Män, som styr i städerna, är civiliserade, förnuftiga och 

kontrollerande. Kvinnor är primitiva, känslosamma och opålitliga. Men myten om 

amasonerna har ofta förknippats med det som är mittemellan kvinnligt och manligt. Att de 

levde i stammar som bara bestod av kvinnor ansågs inte vara möjligt, eftersom kvinnor inte 

själva hade det förnuft som krävs för att leda. Amasonerna hade flera manliga egenskaper, de 

kunde slåss och råda över sina egna även i större grupper. I myten sägs det att amasonerna 

skar av sig eller brände bort sina högra bröst för att underlätta att skjuta pilbåge. En tydlig del 

av deras kvinnlighet rationaliserades alltså bort för att amasonerna skulle bli bättre krigare. De 

kvinnliga krigarna kunde inte vara helt och hållet kvinnliga, något var tvunget att offras för att 

de skulle kunna strida bättre. Krig brukar förknippas med män, och genom att stympa sig blev 

amasonerna mindre kvinnliga och kunde på så vis träda in i krigets manliga sfär. Det 

bortskurna bröstet kan också förklaras som en form av kastration.
37

 I tv-serien förekommer 

ingen stympning, och på sättet som amasonerna framställs verkar de inte ha offrat några 

kroppsdelar eller sin kvinnlighet.  

Den våldsamma kvinnan Xena 

Xena är en amasonliknande superhjälte som är visuellt gestaltad som många andra kvinnliga 

figurer inom populärkultur, men hon är ingen femme fatale. Hennes utseende som anspelar på 

sex är inte något som distraherar hennes manliga motståndare i serien, det är snarare för 
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publikens skull som hon klär sig som hon gör. Det följer en konvention inom bildkonsten som 

finns inom serietidningar där kropparna ligger i fokus. Detta kommer till uttryck i Xenas 

klädsel och även bilderna 1-3 märks det tydligt att det Xena har på sig syftar till att visa upp 

hennes kropp. Bilderna 1-3 visar upp delar av en kvinnokropp, och betraktaren förstår att det 

är en och samma kropp eftersom klippen verkar höra ihop. Kroppen ses aldrig som en helhet, 

och huvudet visas aldrig. Denna voyeurism som visar upp kvinnokroppen har Laura Mulvey 

skrivit om. Hon menar att genom att ”stycka” kvinnokroppen och visa upp den i delar så blir 

kvinnan aldrig ett riktigt hot mot mannen. Istället blir hon ett objekt som mannen kan ta del av 

utan att känna sig hotad. Hotet består av kvinnans brist på fallos, vilket gör att mannen känner 

kastrationsångest. Kvinnan blir en fetisch och ett objekt som syftar till att visa upp 

kvinnligheten på ett övertydligt sätt för att minska mannens rädsla för att kastreras. När 

kameran fokuserar på olika kroppsdelar som i inledningsmontaget blir Xena en av de kvinnor 

som objektifieras och fråntas ett rumsligt sammanhang. Betraktaren har blicken och kan se på 

Xena utan att hon ser tillbaka.
38

 Hennes huvud visas inte alls i den fetischistiska delen av 

montaget, bilderna 1-3. Vad betyder att Xena styckas, och det redan i inledningen? Xenas 

kropp visas upp, men inte som en helhet utan som olika delar. Kameran fokuserar på hennes 

ben, hennes mage och hennes urringning i bilderna 1-3. Bilderna skiljer sig väsentligt från 

bilderna 5-6 som visar upp Xena i och efter strid. Då visas hon upp som en hotfull figur som 

kan ta till våld. Xena är en hotfull kvinna, hon är våldsam och mäktig. Hon bestraffas för sin 

styrka genom att hon ibland fråntas blicken och makten över sin egen kropp. Istället är det 

fritt fram för betraktaren att se Xena som ett objekt. Mäktiga kvinnor fråntas en del av sin 

makt när de blir utsatta för voyeurism från betraktaren. I bilderna 7 och 9 är Xena inte som 

vanligt. Då är hon istället mer kvinnlig än vad hon brukar vara, eftersom hon förlorat sin 

våldsamma sida. Då fokuseras inte på hennes kropp på samma sätt som när hon är våldsam 

och lättklädd. Genom att objektifiera Xena blir hon trots sin feministiska utstrålning en del av 

den patriarkala ordningen, och Xenas utseende vänder sig till en manlig publik.
39

  Det verkar 

som att kvinnor som på något sätt rör sig i en manlig sfär eller har en manlig makt måste 

kompensera för detta genom att sexualisera sig själva. 

Våldsamma kvinnors offer av sina kroppar 

Kvinnor som slåss har ibland klätt sig i manskläder. Jeanne d’Arc är ett välkänt exempel på 

detta fenomen. Hon stred sida vid sida med män, men tillfångatogs av engelska trupper. Hon 
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anklagades för att vara en häxa och brändes på bål. Kvinnor som klär sig som män har blivit 

bestraffade för det, som på Island under medeltiden. Men när kvinnor slåss som män är det 

inte lika illa ansett. Att bete sig som en man har varit mer accepterat än att klä sig som en.
40

 

Xena klär sig inte som en man, men inte heller som fredliga, vanliga kvinnor i tv-serien gör. 

Hon och andra krigande kvinnor klär sig på ett sätt som framhäver deras kvinnliga former, i 

kläder som inte täcker så mycket utan visar upp kroppen. Är det ett sätt att kompensera för det 

manliga beteendet att deras kvinnlighet blir så övertydlig? När Xena i avsnittet Chakram inte 

beter sig manligt så ser hon ut som kvinnor som inte strider, med täckande kläder i typiskt 

tjejiga färger. När hon har sin våldsamhet blir hennes utstyrsel en annan än vanliga kvinnors. 

Det manliga kräver desto mer fokus på kvinnokroppen. 

Balansen mellan manligt och kvinnligt måste behållas, och då kan kvinnor inte vara starka 

och slåss utan att det kvinnliga ska betonas. Icke-stridande kvinnor ser kvinnliga och fromma 

ut, deras manlighet verkar vara så gott som icke-existerande. När kvinnor tar till manliga 

aktiviteter så kommer det att märkas i deras utseende, deras kroppar måste offras och göras 

till objekt för att det ska råda balans. Amasonerna i myten offrade sina bröst för att kunna 

strida på samma villkor som manliga krigare, och i Xena krigarprinsessan är offret också 

kroppen, men inte i form av stympning utan av synliggörande. Då blir deras kroppar objekt 

för allmän beskådan. Betraktaren, tv-seriens publik, kan objektifiera de kvinnliga krigarna för 

att kvinnorna ska kunna vara manliga i sitt beteende. Detta stämmer överens med Stahres teori 

om amasonens roll som motståndare till männen. Även i tv-serien är det amasonernas 

funktion att vara motståndare, och det är samma utfall, mannens seger över kvinnorna som 

utmanar den etablerade ordningen.
41

 

Visualiseringen av Xena är alltså en manifestation av våldsamma kvinnor i ett samhälle där 

mannen är norm. För att inte på riktigt utmana mannens överordning måste Xena på något sätt 

förpassas till sin könstillhörighet, kvinnan. Det är hennes kropp som är betalningen för hennes 

manliga egenskaper. Den bild som bäst summerar min teori är bild 9 som föreställer 

taijitusymbolen, vilken i sin tur relaterar till yin och yang. I avsnittet som den förekommer i 

betyder den att Xenas våldsamhet och godhet båda behöver varandra för att de tillsammans 

utgör Xena krigarprinsessan. Våldet, aktiviteten, ses som en manlig egenskap, medan 

fredligheten är kvinnlig. Den betyder i förlängningen att hennes kvinnliga egenskaper behöver 

manliga respektive för att det är det som gör henne till den hon är. Det är det som är tv-seriens 
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kärna: Xena är på samma gång manlig och våldsam som hon är kvinnlig och fredlig. Balansen 

betonas i yin och yang-filosofin, och den förutsätter också att det finns ett utbyte mellan de 

två sidorna. För att Xena ska få ta del av den manliga sfären och utöva våld, så måste hennes 

kvinnlighet förstärkas för att visa betraktaren att hon är en kvinna. På så sätt känner den 

manliga tittaren, för tv-serier av detta slag vänder sig oftast till manliga tittare, inte lika 

mycket kastrationsångest när han ser Xena. Hon måste vara lika mycket prinsessa som krigare 

för att inte på riktigt utgöra ett hot mot männens etablerade ordning.  

De visuella element som visar på denna kompromiss av manligt och kvinnligt är flera. Hennes 

klänning liknar i färgen manliga krigares kläder, men de lämnar stora delar av kroppen bara, 

och framför är det brösten som framhävs. Xena är beväpnad med både ett svärd och en 

chakram, och de kan ses som symboler för manligt respektive kvinnligt. I avsnittet Chakram 

har hon bara svärdet, då hennes chakram har gått sönder. Följderna av detta blir att hennes 

manliga egenskaper försvinner. Balansen mellan manligt och kvinnligt har rubbats och kvar 

finns endast det manliga vapnet. Det går inte för sig, det är för mycket manlighet, och därför 

tas den ifrån henne. Först när hon återfått sitt kvinnliga vapen kan hennes manlighet återfås. 

När Xena är helt och hållet kvinnlig har hon inga typiskt manliga egenskaper och behöver 

dem inte heller. Men om hon vill bli aktiv och våldsam måste hon balansera ut det manliga 

med ”ökad” kvinnlighet, det vill säga genom att på ett övertydligt sätt synliggöra sin 

kvinnokropp och göra den tillgänglig för männens blickar. Yin och yang spelar ingen större 

roll för vanliga kvinnor eftersom de är helt och hållet kvinnliga, men för kvinnor som 

approprierar manliga egenskaper så måste manligheten vägas upp av ökad kvinnlighet. 

Denna slutsats tyder på att samhället är patriarkalt och att denna ordning, överordnade män 

och underordnade kvinnor, upprätthålls genom att kvinnor nekas makt. Om kvinnor har makt 

måste det göras tydligt att de är kvinnor, eftersom det patriarkal samhället bygger på en idé 

om två kön som sinsemellan har en hierarki. Om gränserna mellan könen inte är tydliga så 

riskerar patriarkatets ordning att upplösas. 

Vad innebär det att Xena är gestaltad som hon är? 

Xena är en våldsam kvinna som har vissa manliga egenskaper. Hon befinner sig på en arena 

som brukar tillskrivas män eftersom hon slåss på samma villkor och med samma styrka som 

männen. Det manliga syns inte i hennes kläder, där är det kvinnligheten som betonas. 

Klänningen som hon bär är kort och urringad. Denna motsättning mellan hennes manliga 
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beteende och hennes kvinnliga utseende betyder att hon för att få ha makt måste klä av sig och 

bli ett objekt. 

I vanliga fall måste Xena låta sig tittas på för att få ha den makt hon har. Men Xena ser inte 

alltid ut på samma sätt. När hon i avsnittet Chakram har förlorat sin våldsamhet märks det i 

hennes klädsel. Då bär hon istället kläder som täcker mer och som inte ger samma hårda 

utstrålning som hennes vanliga utstyrsel.  

Vad händer när Xena är kvinnlig? 

Xenas två vapen symboliserar manligt och kvinnligt. Vad betyder det att Xena har både och? 

Om hon bara hade haft en chakram eller ett svärd, hade det fått en annan innebörd? Svärdet är 

ett vanligt vapen och används av många olika karaktärer i serien, av båda könen. Xenas 

chakram är däremot ett mycket ovanligt vapen, och bara ett fåtal personer, alla kvinnor, kan 

behärska det.  

I avsnittet Chakram är Xena kvinnligare än vanligt. Hon bär andra kläder och för sig 

annorlunda än vad hon brukar. Hon blir då ett offer för mäns våldsamhet. Detta beror på 

hennes rykte som bekämpare av ondska, inte på att hon är kvinna. Men hon underordnar sig 

män ändå, hon gör inget motstånd när hon blir attackerad av män. Hennes minnesförlust beror 

på att hennes chakram har gått sönder. Det kvinnliga vapnet gör att hennes kvinnlighet 

förstärks, och hennes manliga egenskaper, hennes våldsamhet och styrka, försvinner. I 

avsnittet förekommer också symbolen taijitu, som representerar filosofin om yin och yang. 

Det är två olika sidor som tillsammans skapar balans mellan sig. I avsnittet är det ljuset och 

mörkret som är varandras motvikter, men inte motsatser, eftersom de är beroende av varandra 

på så sätt att de endast existerar i relation till varandra. Symboliken i hela avsnittet blir att 

manligt och kvinnligt är två sidor som kan passas in i taijitusymbolen. Det som är manligt kan 

bara vara det när det ses i relation till något annat, det kvinnliga, och vice versa. När Xena är 

enbart kvinnlig behöver hennes kvinnlighet inte förhöjas eftersom hon inte utgör något hot 

mot den patriarkala ordningen. Det är först när kvinnor blir mindre kvinnliga och mer manliga 

som de måste utsättas för voyeurism och objektifiering. 

Visuella skillnader mellan män och kvinnor 

I tv-serien skildras krigande män och krigande kvinnor annorlunda. Denna skillnad syns 

tydligast i bilderna 13 och 15. I den förstnämnda syns ett amasonläger där amasonerna tränar 

på att slåss med svärd. De fyra kvinnorna i förgrunden har samma position och kroppsspråk. 
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Det innebär att deras träning är framgångsrik och att de har disciplin och styrka nog att träna 

mycket. Deras klädsel består av liknande material men de är ändå individuella. I bild 14 

marscherar soldater i en lång procession, både till fots och till häst. Männen täcks av sköldar, 

och det som syns av deras kroppar är också täckt av rustningar. Det enda som syns är deras 

ansikten, men de ser ganska lika ut. De ser likadana ut eftersom de bär likadana rustningar. På 

grund av deras uniformer blir de en enhetlig grupp som inte visar på individuella drag. Detta 

kan kopplas till det som Katarina Bonnevier skriver om när hon berättar om Adolf Loos teori 

om ornament och brott. Män är starka och självständiga, de behöver inte kvinnor på samma 

sätt som kvinnor behöver män för att försörja dem. Loos text skrevs i början på 1900-talet och 

då var kvinnors rättigheter få. Vita män ur medelklassen var normen som andra var tvungna 

att förhålla sig till. Vita män kunde klä sig i likadana kläder för att de redan hade en 

maktposition som andra inte hade. De hade personligheter som inte behövde uttryckas i deras 

kläder mer än de likartade kostymer som de bar. Ornamentiken i kläderna behövdes inte 

eftersom de redan hade sin höga status. De som däremot behövde utsmyckas var ”de andra”, 

bland annat kvinnor. Kvinnor hade inte samma rättigheter som män, därför var de tvungna att 

utsmycka sig för att de inte kan vara anonyma på samma sätt som män.
42

 Detta knyter an till 

teorin om att manliga kvinnor måste sexualiseras, eftersom de inte kan klä sig och bete sig 

som män när de inte har samma villkor. Det har att göra med uppdelningar mellan kön där 

mannen och kvinnan är väsenskilda.  

De två könens dikotomi 

Tvåkönsmodellen är uppdelningen mellan män och kvinnor som innebar att kvinnor inte 

längre sågs som ofullständiga män utan som en egen kategori. Uppdelningen gör att män och 

kvinnor som två helt olika kategorier som har olika respektive egenskaper. Denna uppdelning 

mellan mannen, A, och kvinnan, B, stödjer sig på att mannen och kvinnan är motsatser, och 

det reflekteras i uppfattningen om vad en man respektive en kvinna är. De egenskaper som 

utmärker den ideala kvinnan är mjukhet, asexualitet och ömtålighet, medan mannen har styrka 

och hårdhet som egenskaper.
43

 

Dikotomin man-kvinna lever fortfarande kvar, och det syns i kulturen. I Xena 

krigarprinsessan ska kvinnorna klä sig som kvinnor, och om de har egenskaper som är mer 

manliga än kvinnliga måste de överdriva kvinnligheten och sexualisera den. 

                                                           
42

 Bonnevier, ”Blonda hus, vita masker,” 112-113. 
43

 Hirdman, Genus, 35-37. 



44 
 

Queer 

När Xena är våldsam bryter hon mot normerna för vad en kvinna bör göra, men är hon queer? 

De kvinnotyper som tagits upp i den ikonologiska analysdelen kan sägas vara queer på ett sätt 

eller annat. Eftersom begreppet queer inrymmer så mycket är det svårdefinierat, men den 

vanligaste betydelsen är att det betecknar något eller någon som inte håller sig inom ramarna 

för en norm. Någon som är annorlunda i fråga om sexualitet, identitet eller liknande.
44

 En 

femme fatale betonar sin sexualitet, medan amasonen och den kvinnliga superhjälten slåss på 

samma villkor som män fast deras kroppar måste visas upp i utbyte mot inträdandet i den 

manliga sfären. Xena är ingen femme fatale, men hennes kropp sexualiseras. Hon utövar våld 

mot män. Xena motsvarar inte den vanliga uppfattningen om vad en kvinna är, hon är mer 

manlig än en typisk kvinna. Men detta innebär också att hon blir ett sexualiserat objekt för att 

inte bli ett för stort hot mot män.  

Karaktären Xena är inte som andra kvinnor i tv-serien som håller sig inom normerna för vad 

kvinnor gör och hur de ser ut. Istället lever Xena som en man. Hon är inte beroende av män 

för att försörja henne utan hon klarar sig själv. Hon kan försvara sig och slåss som en man. På 

så sätt står hon utanför det heteronormativa där kvinnor identifieras som ett svagare kön än 

män. Detta syns i bilderna 5-6 och 11. Samtidigt visas hennes kropp upp på ett sätt som kan 

beskrivas som fetischistisk voyeurism i bilderna 1-3. Då motsäger det hennes normbrytande 

beteende eftersom hon blir ett objekt och sätts in i en heteronormativ kontext. Detta kan 

benämnas som ett queert läckage, att Xena lever nomadliv tillsammans med en annan kvinna 

gör dock att hon frångår normen, men det ligger utanför uppsatsens syfte att undersöka Xenas 

relation till Gabrielle. 
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SAMMANFATTNING 

Uppsatsen har syftat till att undersöka hur våldsamma kvinnor visuellt gestaltas i 

populärkultur för att få fram olika värderingar och ideologier som ligger till grund för detta. 

De teoretiska perspektiv som uppsatsen utgått ifrån är feminism, queerteori och 

bildkonventioner för hur kvinnor avbildats inom konsten och framför allt populärkulturen. För 

att nå fram till svaren på frågeställningarna har jag använt mig av stillbilder från tv-serien 

Xena krigarprinsessan. Bilderna har jag analyserat med hjälp av en ikonologisk analysmodell 

som beskriver de formala elementen, identifierar motiven och undersöker deras mening och 

betydelse. 

Xena krigarprinsessan är en amerikansk tv-serie som handlar om Xena, en kvinna som 

bekämpar elaka krigsherrar med våld. Den pre-ikonografiska analysen har beskrivit bildernas 

uppbyggnad och urskilt figurer. En kvinna klädd i en kort läderklänning som visar mycket av 

hennes kropp är det vanligaste motivet. Några bilder visar samma kvinna när hon är klädd i 

mer täckande kläder. Därutöver finns det bilder på en andra kvinnor och några soldater, samt 

en bild på ett stenfundament med ett mönster på. I den ikonografiska delen identifierades 

kvinnan som Xena, huvudkaraktären i tv-serien Xena krigarprinsessan. Hennes vanliga kläder 

är den urringade och korta läderklänningen med tillhörande rustningsliknande ornament och 

armband. Hon bär även två vapen, ett svärd och en chakram som är en stor ring som fungerar 

ungefär som en bumerang. I de andra bilderna på henne bär hon ett mer traditionellt kvinnligt 

plagg i röda färger. De andra kvinnorna som visas i bilderna är amasoner i tv-serien. De är 

kvinnliga krigare som ofta slåss mot män. Soldaterna ingår i en manlig armé. Stenen med 

mönstret på är ett altare som har symbolen för yin och yang, motsatser som kompletterar 

varandra.  

Den ikonologiska analysen kom fram till att Xena skiljer sig från andra tv-serier som handlar 

om krigande kvinnor. Huvudkaraktären är inte bunden till någon man; hennes kunskaper har 

hon lärt sig av andra kvinnor, och hennes följeslagare är en annan kvinna. Xenas kläder leder 

också till viss förvirring hos motståndarna eftersom hon är både kvinnlig och manlig. Hennes 

klänning visar upp hennes kvinnliga former på samma gång som den fungerar som en 

rustning. Hon ser feminin ut men är stark och mäktig som en man. Hennes två vapen 

symboliserar de två könen, svärdet är en fallossymbol och hennes chakram representerar 

kvinnans kön. Kameran fokuserar ofta på Xenas kropp, och verkar på så sätt framställas för en 

manlig publik. Detta gör att Xena inte blir för manlig, hennes kvinnlighet i form av hennes 
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kropp framhävs och gör Xena till ett objekt istället för ett hot. Så tv-serien kan ses som 

ifrågasättande av manlig dominans samtidigt som den inordnar sig i den genom att 

objektifiera kvinnor. När Xena är mer feminin behöver hon inte bli sexualiserad eftersom hon 

inte är ett hot mot männen. Då har hon inte den kraft och styrka som gör att hon kan slåss som 

en man, och därför behöver hon inte bli ett objekt. 

Det uppsatsen kommer fram till är följande: Kvinnor som är manliga måste förhöja sin 

kvinnlighet för att inte på riktigt utgöra ett hot mot mannens höga ställning. Genom dessa 

voyeuristiska tendenser undermineras hotet. 
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DISKUSSION 

Är Xena krigarprinsessan feministisk eller inte? 

Xena krigarprinsessan är en tv-serie som kan se feministisk ut, och den innehåller en stark 

kvinna som slåss som en man. Men för att göra detta blir hon objektifierad och sexualiserad. 

Det bidrar till att tv-serien trots allt upprätthåller en hierarki där män är de som har makt och 

kvinnor inte kan ha det på samma villkor. De måste offra sina kroppar till betraktaren för att 

få tillgång till en maktposition. Ett exempel på ett mer fysiskt offer finns i myten om 

amasonerna. Där skars det ena bröstet bort. Det sägs att det är för att underlätta att skjuta 

pilbåge, men det kan också ses som ett sätt att göra sig själv mindre kvinnlig. De blir ”halva” 

kvinnor när de inte har samma biologiska delar som vanligtvis utmärker kvinnor och som 

skiljer dem från män.  

Mytens amasoner ställer sig tydligt utanför normerna och blir därför queera genom att göra 

sig till personer som inte inryms i den vanliga uppdelningen mellan könen. Tv-seriens 

amasoner gör inte som i myten. De gör som Xena och blir objekt som inte hotar männen. Om 

amasonen förkroppsligar en idé om samhället, vad betyder amasonerna i Xena 

krigarprinsessan? Och vad betyder Xena själv? Amasoner i konst har fått symbolisera 

värderingar och ideologier i ett samhälle.
45

 De värderingar som visualiseringen av 

amasonerna i Xena krigarprinsessan ger uttryck för är att kvinnor som krigar måste 

sexualiseras. Detta gäller även för Xena. Amasonerna förekommer som bifigurer i tv-serien så 

de spelar inte en så stor roll. Skulle de inte då kunna vara våldsamma och manliga utan att bli 

objekt? 

Som Sara Crosby säger dör Xena i det sista avsnittet av säsong 6, vilket också markerar slutet 

på hela tv-serien. Eftersom Xenas aska sprids kan hon aldrig komma tillbaka till liv, vilket 

hon gjort förut i serien. Det har dock gått hela sex säsonger av tv-serien utan att hon tvingats 

offra sig själv så som hon gör i det sista avsnittet. Hon går villigt till sin död, eftersom det är 

det som kvinnor som har makt ofta får göra. Det anses inte gå att ha makt och vara kvinna på 

samma gång, eftersom vi lever i en patriarkal värld. Likt amasonerna måste de offra sin 

kvinnlighet för maktens skull, eller så får de fråntas sin makt eller sitt liv för att normen ska 

upprätthållas. Mannen ska ha sin makt och sina rättigheter, och de som motsäger sig det, 

speciellt starka kvinnor, ska bekämpas, allt enligt normen. 
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Det går dock inte att förneka att Xena faktiskt är en våldsam kvinna som kan slåss mot och 

bekämpa män. Sett till hennes handlingar är hon feministisk, men när hon sätts in i tv-serien 

som helhet och gestaltas visuellt blir hon en del i en struktur som grundar sig i att män ska ha 

makten för sig själva. Men nog måste det finnas andra våldsamma kvinnor som frångår 

normen? 

Våldsamma kvinnor som inte är offer 

Nina Björk skriver i Under det rosa täcket om så kallade ninjafeminister, eller 

cynismfeminister. De finns med som karaktärer i skönlitteratur och i filmer som kom under 

1990-talet. Deras feministiska teorier går ut på att män och kvinnor är en dikotomi som också 

uttrycker en uppdelning mellan förövare och offer. Manligheten är aktiv och kvinnligheten 

passiv. Ninjafeminister tar på sig en maskulin roll och beväpnar sig men en typ av fallos, 

våldsamheten. När de utövar våld mot män är det istället männens tur att bli offer. Denna teori 

är cynisk för att den förutsätter att det alltid kommer att finnas de motsatta rollerna förövare 

och offer, även om kvinnor och män kan byta plats så att förövarrollen byts. Björk menar att 

det är en teori om feminism som inte går ihop med tanken om jämlikhet mellan könen. 

Ninjafeminismen vill bara byta roller, men inte upphäva dikotomin. Våldsamma kvinnor som 

intar männens plats för att göra dem till offer är inte feminister om man med feminism menar 

jämlikhet.
46

 

Xenas orsak till våld är inte att byta plats på förövare och offer utan att sona för sina tidigare 

brott. Xena utövar våld mot män, men det är inte bara för att de är män. Det rör sig alltid om 

män som själva utövar våld och missbrukar sin makt mot andra. Xena har gett sig själv 

uppgiften att försvara goda människor, vilka ofta inte har någon som skyddar dem mot 

krigsherrar och andra elaka män. Xena har ett mål med sitt våld, att hjälpa utsatta och att 

försona för sina egna brott mot människor. 

Något som stöder min tes om balansen mellan kvinnligt, manligt, aktivitet och passivitet kan 

ses i utvecklingen av karaktären Gabrielle i Xena krigarprinsessan. När Xena först möter 

Gabrielle och tar med henne på äventyr är Gabrielle feminin och ganska försvarslös, hon kan 

inte slåss. Då är hon också klädd i täckande kläder som är tydligt kvinnliga, det vill säga långa 

klänningar och kjolar. Ju längre hon är med Xena som hennes följeslagare, desto mer 

bevandrad inom stridskonst blir hon. Det avspeglas också i hennes visuella framställning. När 

hon blir mer våldsam blir hennes kläder mindre. Hennes kjolar blir kortare och hennes blusar 
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byts ut mot tighta toppar som visar hennes mage. Även här blir det tydligt att hennes 

manlighet, hennes våldsamhet, måste vägas upp av att hennes kropp blir tillgänglig för andras 

blickar. Även om Gabrielle inte är fokus för min studie kan detta nämnas, eftersom det tydligt 

knyter an till ämnet jag skriver om och den slutsats jag kommit fram till. 

Slutsats 

Xena krigarprinsessan kan till en början ses som en feministisk tv-serie som handlar om en 

kvinna som slåss och bekämpar patriarkatet. Det stämmer till viss del, för hon är ju våldsam 

på ett sätt som förknippas med män. Hon styrs inte av män. Det som talar mot en feministisk 

läsning är att Xenas kropp blir ett voyeuristiskt objekt som betraktaren sexualiserar. Morreales 

text om Xena krigarprinsessan som en feministisk tv-serie som egentligen ingår i en 

patriarkal struktur stämmer överens med resultatet i denna uppsats. I relation till denna teori 

och enligt resultatet i min uppsats är Xena krigarprinsessan inte alls så feministisk och 

normbrytande som jag till en början trodde. Hon är visserligen en kvinnlig kämpe, men det 

hade hon inte varit om hennes kropp inte sexualiserades och objektifierades.  

Förslag på framtida forskning 

Uppsatsen kommer fram till att kvinnor som träder in i den manliga sfären, kvinnor som är 

våldsamma, måste förhöja sin kvinnlighet och sexualiseras. Kategoriseringen av kön är viktig 

inom populärkulturella tv-serier, men hur ser det ut inom andra genrer? Det finns andra 

populärkulturella yttringar där kvinnor är våldsamma, till exempel tv-spel som World of 

Warcraft och Tomb Raider. Det finns även andra tv-serier där kvinnor i huvudrollerna är 

våldsamma, som Buffy the Vampire Slayer. Tv-serierna och tv-spelen skulle kunna 

undersökas på samma sätt som denna uppsats för att se om teorin håller även där. Det skulle 

också vara intressant att undersöka visuella gestalter som riktar sig främst till en kvinnlig 

publik. 
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BILDFÖRTECKNING 

Alla bilder är stillbilder från avsnitt ur Xena krigarprinsessan. I bildförteckningen står med 

namn och nummer på avsnittet samt ur vilken säsong det är, namnet på tv-serien och även en 

tidsanvisning för när i avsnittet bilden finns med. På de bilder som inte visar karaktären Xena 

står det vad bilden visar. 

 

Bild 1. Från inledningen i Chakram, avsnitt 2 säsong 5, Xena krigarprinsessan, 06:00. 

Bild 2. Från inledningen i Chakram, avsnitt 2 säsong 5, Xena krigarprinsessan, 06:02. 

Bild 3. Från inledningen i Chakram, avsnitt 2 säsong 5, Xena krigarprinsessan, 06:05. 

Bild 4. Från Coming home avsnitt 1 säsong 6, Xena krigarprinsessan, 21:55. 

Bild 5. Från inledningen i Chakram, avsnitt 2 säsong 5, Xena krigarprinsessan, 06:08. 

Bild 6. Från inledningen i Chakram, avsnitt 2 säsong 5, Xena krigarprinsessan, 06:11. 

Bild 7. Från Chakram, avsnitt 2 säsong 5, Xena krigarprinsessan, 32:20. 

Bild 8. Taijitusymbolen. Från Chakram, avsnitt 2 säsong 5, Xena krigarprinsessan, 03:47. 

Bild 9. Från Chakram, avsnitt 2 säsong 5, Xena krigarprinsessan, 05:36. 

Bild 10. Från Chakram, avsnitt 2 säsong 5, Xena krigarprinsessan, 37:25. 

Bild 11. Från inledningen i Chakram, avsnitt 2 säsong 5, Xena krigarprinsessan, 06:35. 

Bild 12. Amasoner. Från Coming home, avsnitt 1 säsong 6, Xena krigarprinsessan, 12:08. 

Bild 13. Amasonernas ledare. Från Coming home, avsnitt 1 säsong 6, Xena krigarprinsessan, 

28:16. 

Bild 14. Manliga soldater. Från Coming home, avsnitt 1 säsong 6, Xena krigarprinsessan, 

29:21. 
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ABSTRACT 

 

Amelie Dahlin 

Xena krigarprinsessan 

En feministisk analys av våldsamma kvinnor 

Xena: Warrior Princess 

A feministic analysis of violent women 

    Antal sidor: 53  

 

Uppsatsen handlar om hur karaktären Xena i tv-serien Xena krigarprinsessan (Xena: Warrior 

Princess) är visuellt gestaltad och vad det innebär. Syftet är att undersöka vilka värderingar 

som speglas i utformningen av krigarprinsessan. Är tv-serien en feministisk skildring av en 

kvinna som slår tillbaka mot patriarkatet eller är det egentligen en kvinna som blir ett objekt 

för en manlig publik? Med hjälp av en tredelad ikonologisk analysmodell analyseras 

stillbilder från två avsnitt av tv-serien. Bilderna analyseras först på formal nivå, sedan 

identifieras motiv, och på den tredje nivån analyseras våldsamma kvinnor. Uppsatsen kommer 

fram till att karaktären Xena är en stark och våldsam kvinna men hon blir sexualiserad och 

objektifierad och tvingas därmed in i en struktur där männen har makt. När Xena utövar våld 

får hon en makt som till största delen innehas av män. För att förminska det hot som Xena 

innebär mot männens överordning måste Xenas kvinnlighet förstärkas och sexualiseras. 
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