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Sammanfattning (Abstract) 

I denna uppsats studeras tv-serien Homeland ur ett nationsperspektiv. Jag studerar hur de två 

kvinnliga karaktärerna Carrie Mathison och Jessica Brody förhåller sig till traditionella 

föreställningar och idéer om genus och nation med fokus på aspekter som rör familj och 

karaktärernas förhållande till den publika respektive den privata sfären. En analys av Carries 

position som en kvinna med en funktionsnedsättning genomförs. Jag studerar även hur bilden 

av nationen och “de Andra” utmålas, vilka verktyg som används för att skapa en kontrast 

mellan den nation som är i behov av beskydd och fiendens miljöer. Analysen utgår främst 

från teorier av Nira Yuval-Davis och Maud Eduards. En kvalitativ textanalys genomförs där 

dialog och bildspråk analyseras. Det jag finner i min studie är att Carrie bryter mot 

traditionella föreställningar om kvinnor inom nationens gränser, bland annat genom att hon 

ges ett stort handlingsutrymme i den publika sfären. Hon får representera de värderingar 

nationen står för i och med sitt arbete på CIA samt föra nationens talan, trots sin diagnos som 

bipolär som hade kunnat göra henne till ”den Andra” i tv-serien. Jessica däremot innehar 

främst en symbolisk roll som kvinnan i behov av nationens beskydd samt den som får 

representera ett kärnfamiljsideal där hon huvudsakligen ansvarar för barn och hem och det 

som hör till den reproduktiva, privata, sfären. Hennes handlingsutrymme är begränsat till 

denna sfär.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Flertalet tv-serier som jag följt under de senaste åren har haft kvinnliga huvudkaraktärer. Ett 

exempel på en sådan serie är Veep där Julia Louis-Dreyfus spelar rollen som amerikansk 

vicepresident. Temat för denna serie är att huvudkaraktären ständigt misslyckas och gör bort 

sig. Gång på gång. I samtliga avsnitt. Det tog inte många avsnitt förrän jag ansåg att detta 

grepp blev tröttsamt. Samma sak gäller exempelvis Amy Poehlers karaktär i Parks and 

Recreation. Dessa serier innehåller roliga kvinnor som får tillgång till makt på olika nivåer 

men som inte ges utrymme att vara kompetenta. När Homeland började sändas på SVT hösten 

2011 kände jag till en början samma trötthet, trots att serierna inte tillhör samma genre då de 

förra är komedier och det senare ett drama. Men jag såg likheterna. Även i Homeland 

återfanns en till synes labil kvinna, i form av huvudkaraktären Carrie Mathison, som inte togs 

på allvar av sina manliga kollegor och som inte fick lyckas på sin arbetsplats. När jag började 

granska tv-serien mer ordentligt fann jag dock att det inte förhöll sig riktigt på det viset och 

därför ansåg jag att det skulle vara intressant att gå in mer på djupet gällande de kvinnliga 

karaktärerna i Homeland. Efter en närmare granskning blev jag snabbt fängslad av serien, i 

synnerhet karaktären Carrie Mathison, och därför kändes det roligt att göra en analys av 

Homeland. 

Jag har valt att granska Homeland ur ett perspektiv som utgår från idéer och 

föreställningar om nationen och anledningen till detta är att hela serien går ut på att skydda 

nationens gränser från terrorism. Detta beskydd är traditionellt sett manligt kodat och därför 

är det intressant att studera vad som händer när en kvinna innehar rollen som beskyddare, en 

kvinna som dessutom lider av en funktionsnedsättning i form av bipolär sjukdom. Ett intresse 

väcktes även att studera hur andra kvinnor i serien kunde relateras till traditionella 

föreställningar om nationen. Nationell identitet är ett ämne som utgör en del av det 

genusvetenskapliga fältet och mot bakgrund av detta är det även relevant att studera hur 

skaparna av en tv-serie går tillväga för att frammåla en bild av en hel nation, vilka metoder de 

använder sig av för att skapa en kontrast gentemot fienden och dennes miljö.  

1.2. Syfte och frågeställning 

Mitt syfte är att studera tv-serien Homeland för att undersöka hur denna serie förhåller sig till 

olika idéer om nationen med utgångspunkt i två kvinnliga karaktärer. Mina frågeställningar 

lyder: Vilka roller har de två karaktärerna Carrie Mathison och Jessica Brody i förhållande till 

idéer om nation? Vad kan de två karaktärerna sägas representera i förhållande till de 



5 
 

föreställningar om nationen som rör familj och den publika respektive den privata sfären? 

Anledningen till att jag valt just dessa karaktärer är, som min analys kommer att visa, att 

dessa två har olika roller i förhållandet till traditionella föreställningar och idéer om nationen. 

1.3. Material och metod 

Homeland började sändas i USA och i Sverige under hösten 2011. Därefter har det kommit en 

säsong per år. Vid tillfället för denna uppsats har tre säsonger sänts, med totalt 36 avsnitt, och 

en fjärde säsong är under inspelning (SVT, 2014). Serien har fått stor uppmärksamhet i media, 

inte minst tack vare Claire Danes rollprestation. Hon har bland annat vunnit två 

Emmystatyetter för sin roll som Carrie Mathison (Petersson, 2013). 

Homeland handlar om CIA-agenten Carrie Mathison som jobbar på avdelningen för 

“Homeland Security”. När en amerikansk krigsfånge, Nicholas Brody (Damian Lewis), 

återvänder hem till USA efter åtta år i fångenskap börjar Carrie misstänka att han har blivit 

värvad som terrorist av Al-Qaida och att han tillsammans med CIA-avdelningens största 

fiende, Abu Nazir (Navid Negahban), planerar att genomföra ett terrorattentat riktad mot 

USA. Carrie tvingas under en stor del av serien försöka övertyga sina två kollegor och 

överordnade, Saul Berenson (Mandy Patinkin) och David Estes (David Harewood) om att hon 

har rätt i sina misstankar. Carrie innehar dessutom diagnosen av bipolär sjukdom, något som 

till en början hålls hemligt gentemot hennes kollegor. Parallellt med detta får vi följa Nicholas 

återanpassning till förhållandet med sin fru Jessica Brody (Morena Baccarin) och deras två 

barn Dana (Morgan Saylor) och Chris (Jackson Pace). 

Jag har sett hela serien och kommer därför kunna uttala mig om helheten. En fördel 

med att ha sett samtliga avsnitt av Homeland är att jag vet dels hur karaktärerna Carrie och 

Jessica utvecklas under seriens gång, dels vilka mönster som består genom samtliga säsonger 

vad gäller porträtterandet av karaktärerna. Jag kommer dock i min uppsats huvudsakligen att 

fokusera på de två första säsongerna av Homeland. Jag har gjort det urvalet då dessa 24 

avsnitt innehåller i stort sett samma karaktärer och intrigerna i den första säsongen sträcker 

sig även över den andra säsongen. Därför är det relevant att studera dessa avsnitt tillsammans. 

I vissa fall blir det även meningsfullt att följa upp vad som inträffar under den tredje 

säsongen.  

Eftersom det för tillfället för min uppsats var ett tag sedan jag tittade på serien, började 

jag med att studera samtliga avsnitt en ytterligare gång. Under denna genomgång gjorde jag 

minnesnoteringar för att kunna hitta tillbaka till avsnitt och specifika scener som jag fann 

relevanta i förhållande till mina forskningsfrågor. Därefter studerade jag dessa avsnitt och 
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scener en ytterligare gång och förde då anteckningar. Vissa anteckningar var kortfattade och 

innehöll exempelvis enbart information om att en amerikansk flagga syntes i bild, medan 

andra anteckningar blev mer detaljerade och innehöll referat av hela dialoger då jag ansåg att 

dessa belyste någon omständighet jag skulle ha användning av i min analys. Mina 

anteckningar bestod till största delen av referat av scener där Carrie och/eller Jessica 

närvarade, antingen direkt genom att de var med i scenen eller indirekt genom att andra 

karaktärer pratade om dem. Jag genomförde därefter en kvalitativ textanalys av serien 

Homeland där dels dialoger, dels bildspråk analyserades. Inom filmvetenskap fungerar 

textanalys som en bred definition av en analys där flera faktorer av mediet ingår.
1
 Fokus 

ligger inte enbart på vad som sägs utan även en granskning av användning av symboler, hur 

klippning av scenerna genomförs samt filmens stilistiska grepp kan ligga till grund för en 

textanalys av en film eller annan rörlig bild (Lundqvist, 2005).  

I min analys har jag valt att presentera vissa nyckelscener i detalj då att dessa är 

representativa för serien i stort samt är relevanta utifrån mina forskningsfrågor. Andra delar 

av analysen innehåller mer svepande referat för att läsaren ska ha en möjlighet att följa med i 

min analys.   

1.4. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Jag har funnit tre tidigare C-uppsatser som på olika sätt har behandlat tv-serien Homeland. En 

av dessa handlar om Carrie Mathisons diagnos som bipolär, och en jämförelse görs med 

karaktären Saga Norén i tv-serien Bron (Björnung Cederholm, 2014). De två övriga 

uppsatserna handlar om framställningen av religion och terrorism respektive hur fenomenet 

tortyr figurerar i tv-serien (Andersson, 2013; Svendsen Rognlien, 2013). Min uppsats kommer 

att bidra med ett nytt perspektiv då den är genusvetenskaplig till skillnad från dessa C-

uppsatser som istället är film- och medievetenskapliga. Jag har även tagit del av två 

doktorsavhandlingar med fokus på kön och tv-serier/film som har bidragit med inspiration till 

hur jag kunnat gå tillväga när det gäller att göra analyser av specifika tv-serier och filmer 

utifrån ett genusperspektiv. Sofia Sjös Spelar kön någon roll när man räddar världen? 

Kvinnor, kvinnligheter i SF-film (2007) fokuserar på porträtt av kvinnor inom science fiction-

genren medan Ingrid Lindells Att se och synas - Filmutbud, kön och modernitet (2004) har 

fokuserat på kvinnoporträtt i filmer som kom ut år 1996. 

Det har skrivits en hel del om porträtt av kvinnor inom film och medier. Ett centralt 

verk är Laura Mulveys Visual Pleasure and Narrative Cinema (1989) som bygger på 

                                                           
1
 Se exempelvis Kristen Myers “Anti-feminist messages in American television programming for 

young girls”, 2013.  
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psykoanalytisk teori och handlar om hur kvinnor inom film ofta får vara ett föremål för den 

manliga blicken. Många senare teoretiker bygger vidare på Mulveys resonemang och delar de 

psykoanalytiska utgångspunkterna
2
 och diskuterar huruvida kvinnors plats inom film främst 

är att uppfylla en manlig fantasi genom att de porträtteras som sexuella objekt. Detta är ett 

återkommande tema i den litteratur jag tagit del av (se exempelvis Ann E. Kaplans Women 

and Film: Borth Sides of the Camera från 1983 och avhandlingen Att se och synas - 

Filmutbud, kön och modernitet av Lindell från 2004). Litteratur som specifikt behandlar 

representationer av kvinnor på film ur ett nationsperspektiv har jag däremot inte fått tag på. 

Litteratur som behandlar representation av aktiva kvinnor på film, till skillnad från de 

kvinnoporträtt som ligger till grund för bland annat Mulveys analys där kvinnor tillskrivs en 

objektstatus, är Yvonne Taskers två verk Spectacular Bodies - Gender, Genre, and the Action 

Cinema (1993) och Working Girls - Gender and Sexuality in Popular Cinema (1998). Tasker 

diskuterar porträtt av kvinnor inom skilda genrer, men fokuserar främst på karaktärer som 

innehar huvudroller i uppmärksammade filmer, exempelvis Jodie Fosters karaktär i När 

lammen tystnar (Tasker, 1998, s. 25) och Sigourney Weavers karaktär i Alien-filmerna 

(Tasker, 1993, s. 14). Hon menar att representationer av kvinnor inom film brottas med 

stereotypa framställningar samtidigt som kvinnorna fått ett större utrymme i populärkulturen. 

Dessa verk gav mig inspiration när det gällde att studera kvinnor med aktiva roller. 

I Sue Thornham och Tony Purvis verk Television Drama – Theories and Identities 

menar författarna att tv-serier är intressanta att studera då dessa kan sägas vila på och hjälpa 

till att forma en kulturell identitet (Thornham & Purvis, 2005 s. ix). De menar vidare att 

narrativ är ett sätt för oss att göra omvärlden och våra erfarenheter begripliga och att olika 

genrer inom tv-serier-mediet utövar ett slags social kontroll som kan reproducera dominanta 

ideologier och att de har en funktion för individers meningsskapande. De skriver att 

identiteter “are fixed and unfixed through our everyday encounters with public forms of 

representations.” (Thornham & Purvis, 2005, s. 28).  

Lindell skriver att “[vid] filmanalys kommer vi inte ifrån vare sig den sociala eller 

politiska sidan av representation, frågor om synlighet i medierna och tillgången till produktion 

av mediebilder, eller olika levda erfarenheter. Det handlar också om att ingen film kan anses 

vara enbart form och estetik och stå fri från den kultur varur den är sprungen” (s. 39). 

Kulturell identitet, individers meningskapande och kopplingar till det samhälle Homeland är 

sprungen ur kommer inte vidare att diskuteras i uppsatsen då detta inte ingår i mitt projekt. 

                                                           
2
 Se exempelvis diskussionen kring detta i Thornham & Purvis, 2005, s. 116. 
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Däremot anser jag att det är viktigt att poängtera att en tv-serie inte enbart kan betraktas som 

ett isolerat medium, utan som ett uttryck för värderingar som återfinns i det samhälle där 

denna serie är skapad. Tv-serier är därför alltid i någon mån politiska. Det är även viktigt att 

belysa att kulturella uttryck har en påverkan på de individer som konsumerar kulturen och 

detta anser jag, i linje med Thornham och Purvis samt Lindell, motiverar en studie av en tv-

serie.  

Mina teoretiska utgångspunkter för denna uppsats är Nira Yuval-Davis Gender & 

Nation (2004) och Maud Eduards Kroppspolitik - Om Moder Svea och andra kvinnor (2007). 

Yuval-Davis menar att nationen är en politisk och könad ordning och att män och kvinnor 

traditionellt sett har skilda roller i förhållande till, och uppbyggnaden av, den nationella 

identiteten. Yuval-Davis menar vidare att kvinnans roll i nationsskapandet ofta har ett 

symboliskt värde och att kvinnan framställs som i behov av beskydd. Hon skriver att “[the] 

family and the kinship units in these constructions are based on natural sexual division of 

labour, in which the men protect the ‘womenandchildren’.” (Yuval-Davis, 2004, s. 15) Yuval-

Davis menar vidare att uppdelningen mellan det publika och det privata är en könad ordning, 

men att båda dessa sfärer är politiska. Inom den traditionella kärnfamiljen ryms både den 

manligt kodade publika sfären och den kvinnligt kodade privata sfären. 

Maud Eduards skriver att de politiska gränsdragningarna för vad kvinnor får och inte 

får göra är kopplat till idéer om nationen. Hon menar att samtliga kvinnor, oavsett position 

och uppgift i samhället, har föreställningar om nationen inskrivna på sina kroppar. Hon 

skriver: “kvinnokroppar tillmäts kulturellt värde och fylls med symboliska betydelser” 

(Eduards, 2007, s. 14). Eduards menar vidare att kvinnor får göra uppoffringar som mödrar 

och hustrur i det nationella projektet och därför inte samtidigt ges möjlighet att agera som 

politiska subjekt på den publika arenan. Kvinnor förväntas vara solidariska med sina 

beskyddare, de traditionellt sett manliga medborgarna vars uppgift är att beskydda nationen 

och dess kvinnor. Dessa teorier om föreställningar som rör nationens kvinnor och deras 

positioner kommer att ligga till grund för min analys av de två kvinnliga karaktärerna Carrie 

och Jessica.  
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2. Analys 

Min inledande del av analysen fokuserar på hur nationen som CIA ska skydda porträtteras i 

förhållande till ”de Andra”, fienden. Jag ska granska hur serien kontrasterar CIAs hemmiljö 

och fiendens miljö och hur det därigenom formas ett Vi och ett De då detta särskiljande är 

relevant för hur den nationella identiteten skapas. Jag ska sedan gå över till att fokusera mer 

på Carrie och Jessica i synnerhet genom att studera hur deras familjerelationer porträtteras då 

även detta hänger ihop med bilden av nationen. Den tredje delen av analysen behandlar 

Carries och Jessicas positioner inom den publika respektive privata sfären då deras utrymme 

på dessa respektive arenor kan kopplas ihop med tanken om nationen som könad. Den sista 

delen av detta avsnitt diskuterar vad Carries diagnos som bipolär får för konsekvenser för 

hennes roll som beskyddare av nationen.  

2.1. Nationen och “de Andra” 

Homeland är en tv-serie med stort fokus på nationen i och med att vi som tittare får följa 

arbetet på CIA-avdelningen “Homeland Security” vars huvuduppgift är att försvara nationen 

USA från yttre hot i form av terrorism. Fokus på nationen framkommer redan i introt till varje 

avsnitt som är ett slags kollage där olika amerikanska politiker uttalar sig om terrorism och 

där bland annat president Obama säger “We must, and we will, remain vigilant at home and 

abroad”. Introt innehåller även videoklipp från elfte-september-attentatet, ljudmontage från 

olika terrorrelaterade nyhetsinslag och diverse fotomontage där bland annat den amerikanska 

flaggan och Vita Huset figurerar - symboler för nationen USA. Eftersom en stor del av seriens 

handling går ut på att försvara nationen från hot är det intressant att studera hur detta hot ser 

ut och hur den nation som är i behov av skydd porträtteras i relation till fiendes miljöer.  

Bilden av den nation som måste försvaras i Homeland skapas till stor del genom 

kontraster till andra miljöer och människor som inte är del av den amerikanska nationella 

gemenskapen. I Homeland består dessa andra miljöer av fiendens, terroristernas, hemmiljöer. 

Den nation som ska skyddas målas upp som en civiliserad sådan. Det västerländska samhället, 

som i fallet med Homeland uteslutande är USA, skildras som en organiserad och välpolerad 

miljö. De gånger vi får följa med till fiendens miljöer, framförallt länder i Mellanöstern, 

skildras ofta ett kaos med mycket folk, rörig trafik och skitiga platser. I den allra första scenen 

av Homeland får vi se när Carrie besöker ett fängelse i Bagdad. I denna scen förekommer 

trafikkaos och ett folkmyller som Carrie måste ta sig igenom för att nå fängelset. Fängelset är 

slitet och mörkt och fångarna hålls inspärrade bakom järngaller i enkla celler. Här skapas en 

kontrast till CIAs miljö genom att Carrie under tiden pratar i telefon med sin chef David Estes 

som samtidigt befinner sig på en prydlig bankett i Washington iklädd en stram kostym. I det 
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femte avsnittet av den första säsongen återfinns två sekvenser där kontrasten mellan nationen 

USA och fiendens miljö återigen blir stor. 

Den ena sekvensen inleds med att texten “Islamabad” dyker upp på skärmen och det är 

alltså där vi nu befinner oss. Ett antal män med höjda vapen smyger in i en enkel bostad med 

kala stenväggar och endast ett fåtal möbler. Det enda som bryter mot det spartanska intrycket 

är en persisk matta som ligger på golvet. Från väggarna hänger sladdar och fönstren är täckta 

av järngaller. Det är mörkt och inga lampor syns till. På en madrass på golvet ligger en man 

och en kvinna och sover. Kameran zoomar in mannens slitna skor. Mannen väcks och förs 

bort med ett vapen riktat mot huvudet och när han förs ut ur bostaden står en pojke i t-shirt 

och shorts och tittar på. Vi får senare veta att mannen som gripits är en man vid namn Afsal 

Hamid, en 34-årig syrier, som är medlem i “Islamic People’s Liberation Army”, terroristen 

Abu Nazirs nätverk, och att det är CIAs medarbetare som har gripit mannen. 

I en scen senare i samma avsnitt står David Estes tillsammans med den högt uppsatta 

kollegan Saul Berenson i en flygplanshangar. De är klädda i kostym och står lutade mot en 

vit, skinande ren bil. Väggarna i flygplanshangaren är vita bortsett från en stor amerikansk 

flagga som hänger på en av väggarna vilket signalerar att det är i USA vi nu befinner oss. Ett 

vitt och blänkande rent flygplan står i hangaren och flygplanets dörr öppnas. Den gripna 

mannen, Afsal, förs nerför flygplanstrappan av två män. Han har en säck över huvudet, slitna 

smutsiga kläder och kedjor runt händer och fötter. Kameran zoomar återigen in på Afsals 

slitna skor. Han snubblar till i trappan med hålls upp av männen som leder honom. Han läggs 

sedan in i bakluckan på en svart skåpbil. Saul och David står hela tiden på avstånd och 

betraktar händelsen. 

Dessa två scener är representativa för hur “de Andra” och deras miljö framställs i 

kontrast till de amerikanska medborgarna och CIAs hemmiljö. Den enkla bostaden i 

Islamabad med kala väggar påminner om det irakiska fängelse vi möter i den första scenen, 

där de kala väggarna och bristen på möbler återfinns. Det slitna och skitiga står i kontrast till 

det välpolerade och vita i flygplanshangaren på samma sätt som fängelset står i kontrast till 

den bankett Estes befinner sig på i Washington. Det faktum att det hänger en stor amerikansk 

flagga i flygplanshangaren spär på bilden av att det vita och välpolerade representerar 

nationen USA, medan fiendens hemmaplan kännetecknas av allmän oordning. I fallet med 

Homeland sker en hierarkisering genom att utmåla USA som mer välfungerande och 

organiserat, rent och prydligt jämfört med det kaos som i tv-serien återfinns i bland annat Irak 

och Libanon där fienden sägs höra hemma.   
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Abu Nazir, som är CIAs huvudfiende i Homeland, är en typisk terrorist sett till tv-

seriens kontext. Han är man, medelålders, från Mellanöstern och går ofta klädd i 

turbanliknande huvudbonad. I det sjätte avsnittet av den första säsongen kommer det fram att 

en vit, amerikansk kvinna är en del av Abu Nazirs terrornätverk. Detta kan sägas bli ett 

undantag som bekräftar regeln eftersom Carrie och hennes kollegor på CIA har svårt att tro att 

en vit kvinna faktiskt skulle kunna ha kopplingar till ett terrornätverk. 

Det blir under seriens gång tydligt att det finns en fiende som nationens medlemmar 

måste skyddas från. I den andra säsongens tionde avsnitt möts Abu Nazir och Carrie och de 

två för ett samtal. Abu säger till Carrie att de på vissa sätt liknar varandra men hon menar att 

de två inte har något gemensamt. Hon beskyller Abu för att “förvränga profetens lära” för att 

passa hans egna syften. Abu svarar då att Carrie inte ens kan föreställa sig hur det är att tro på 

något större och viktigare än sig själv. Han säger att generation efter generation kommer att 

behöva lida och dö och frågar Carrie om hon är beredd på det. Hon säger att de ska göra vad 

som krävs och här förklaras inte närmare vad de faktiskt åsyftar, vad målet med deras 

respektive kamp är. Abu skrattar då föraktfullt och säger “With your pension plans and 

organic food? With your beach houses and sports clubs?” Han ifrågasätter att de har samma 

styrka i sin tro som dem (dock ospecificerat vilka som ingår i hans “dem”). Han säger: “You 

can bomb us, starv us, occupy our holy places, but we will never lose our faith” Carrie säger 

då: “Like I said, you’re a terrorist.” I denna sekvens görs det genom språket en tydlig 

uppdelning mellan ett Vi och ett De. Men det är ändå oklart vilka dessa Vi och De egentligen 

är eller vad det är som är målet med deras respektive strategier. Därigenom skapar denna 

dialog bilden av två tydliga motpoler, men vilka individer/grupper som ingår i de olika 

polerna är fortfarande oklart efter scenens slut. Detta betyder dock inte att en nyanserad bild 

målas upp, utan snarare en förenklad sådan. Under seriens gång ges inget utrymme för att 

närmare beskriva fiendens syn på striden, istället utmålas fienden som en stereotyp med ett 

tydligt religiöst motiv för sina handlingar.  

Elaine Tyler May skriver om hur president George Bush efter elfte-september-

attentatet förklarade krig mot terrorismen, och menade att “either you are with us, or you are 

against us” 2008, s. 220). Fienden, terroristen, var ingen tydlig sådan utan istället var det 

“terrorismen” som skulle bekämpas. Tyler May menar att det under denna period blev tydligt 

att det fanns en känsla av en hotbild mot nationen, men att någon tydlig bild av hur fienden 

såg ut eller vem denne var inte existerade. Tyler May skriver om hur detta ledde till att många 

människor med olika etniciteter och ursprung efter attentatet, som sågs som ett direkt angrepp 

på nationen USA, blev förhörda och misstänkliggjorda, individer som på olika sätt 
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misstänktes kunna tillhöra “de Andra” (Tyler May, 2008, s. 222). Detta kan liknas med den 

process som sker i Homeland gällande hur fienden porträtteras. Dialogen mellan Carrie och 

Abu, där orden Vi och De används upprepade gånger utan att dessa två grupper närmare 

beskrivs, bidrar till synen på att den fiende som hotar nationen i låg grad är konkretiserad och 

specificerad men att den inte delar den värdegemenskap nationen som ska skyddas står för.  

Carrie påpekar under samtalet med Abu att han och “de Andra” är terrorister som 

utbildar tonåringar till självmordsbombare som dödar kvinnor och barn. En omständighet som 

visar på att den nation som Carrie är med och försvarar inte får förknippas med det “de 

Andra” står för är när det kommer fram att David Estes och USAs vicepresident desperat 

försöker dölja att de har dödat Abu Nazirs son och många andra barn i en drönarattack i Irak 

några år tidigare. De förstår att om denna information kommer ut kommer de inte längre ha 

folkets förtroende. Detta ger en bild av att den nation CIA beskyddar inte bör förknippas med 

den typen av attentat fienden utför, trots att de i själva verket använder samma medel. Att Abu 

Nazir och hans terrornätverk står för ondska genom att de dödar kvinnor och barn, som 

framställs som det värsta brott en människa kan begå, är något som upprepas flera gånger 

under seriens gång.  

Yuval-Davis menar att “[different] social institutions, primarily those of schooling and 

the media can be used for ideological production in the modern liberal democratic state.” 

(Yuval-Davis, 2004, s. 14). Att nationen USA är ett modernt civiliserat samhälle är något som 

Homeland i hög grad förmedlar. Yuval-Davis menar att effekten av att bilden av nationen är 

ett kollektiv, grundat på gemensamma idéer och värderingar, leder till att ett samhälles 

hegemoni neutraliseras (2004, s. 11). Denna hegemoniska bild som målas upp av USA kan 

inte sägas vara representativ för hela nationen, men ändå är det i princip den enda bild som 

visas, och därför blir kontrasten till fiendens land stor. Denna polerade bild av nationen som 

skyddas från “de Andra” blir neutraliserad under serien då den ständigt upprepas. Maria 

 ansson, Maria Wendt och Cecilia  se menar att “[trots] att nationen kan framstå som 

självklar och naturlig måste den betraktas som en politisk ordning. Skapandet av det 

nationella är intimt sammanvävt med hur maktrelationer i samhället kan upprätthållas. 

Nationell gemenskap, tillhörighet och identitet bygger samtidigt på hierarkisering, på 

uteslutning och underordning.” ( ansson, Wendt & Åse, 2007, s. 241) Frammålandet av 

fienden i Homeland och skapandet av den nationella identiteten bygger just på denna 

hierarkisering.   

I min uppsats har jag valt att genomföra en närmare analys av Carrie och Jessica som 

innehar två olika roller som medborgare av nationen. Jansson, Wendt och Åse menar att 
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nationell gemenskap binds samman med familj, med heterosexualitet och reproduktion (2007, 

s. 246). Därför anser jag att det är relevant att studera hur Carrie och Jessicas karaktärer 

förhåller sig till idéer som rör just familj och relationer då detta hänger ihop med 

föreställningar om nationen.  

2.2. Familj och relationer inom nationens gränser 

Carrie Mathison är en kvinna i 35-årsålderns som bor ensam i ett radhus. När vi kommer in i 

handlingen har hon ingen fast relation, istället får vi se hur hon i det första avsnittet går ut på 

krogen och börjar ragga på en man. Hon har en vigselring på den vänstra handen och förklarar 

för den man hon möter att hon tycker att det är enklast att låtsas vara gift då detta stöter bort 

alla män som är intresserade av en seriös relation. De familjerelationer som porträtteras i 

Carries fall är en pappa som bor tillsammans med Carries syster och systerns två döttrar. 

Systern och pappan uttrycker, i de fåtal scener de är närvarande, att Carrie alldeles för sällan 

tar sig tid att träffa dem och att de saknar henne. Carrie skyller ofta på att jobbet tar för 

mycket av hennes tid. Carries främsta relationer är istället de hon har till sina kollegor inom 

sitt arbete på CIA, i synnerhet till vännen och kollegan Saul.  

Saul fungerar under hela serien som ett slags mentor för Carrie och vi får veta att det 

var han som rekryterade henne till CIA som underrättelseagent. Carrie kallar Saul för sin enda 

riktiga vän i det första avsnittet av den första säsongen. Saul fortsätter genom hela serien att 

vara den som Carrie anförtror sig till. Saul utmålas som en trygg och stabil karaktär till vilken 

Carrie ofta vänder sig för att söka bekräftelse, råd och tröst. Under de perioder då Carrie och 

Saul har olika uppfattning i någon viss fråga eller är ovänner, porträtteras Carrie som orolig. 

Efter en scen i det första avsnittet då Carrie och Saul har skilts åt som ovänner går Carrie runt 

i sin bostad och är uppenbart stressad. Hon försöker ligga och lyssna på musik men kan inte 

slappna av, hon byter kläder flera gånger och kippar efter luft. Detta förstärker bilden av att 

Carrie är otrygg när hon inte har Saul på sin sida. 

Under den första säsongen inleder Carrie och Nicholas en sexuell relation, som senare 

utvecklas till en kärleksrelation. Det är Carrie som initierar denna relation genom att leta upp 

honom och får Nicholas att tro att det bara är en slump att de möts. Carrie arrangerar detta 

möte för att komma honom närmare och därigenom på nära håll kunna forska vidare i sina 

misstankar om att Nicholas i själva verket arbetar för Abu Nazir. Även om Carrie blir 

förälskad i honom går det ändå att se denna relation, åtminstone till en början, som 

övervägande strategisk från Carries sida. Philippa Gates menar att “[the] vast majority of 

fictional female detectives from 1864 to today/.../have been forced to make a decision to 
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pursue either love or detection because the two are seen as mutually exclusive—the former 

requiring the detective to be feminine and the latter masculine.” (Gates, 2011, s. 4) Även i 

Homeland uppstår vid vissa tillfällen situationer då Carrie står inför ett val mellan arbetet och 

relationen med Nicholas. Ett exempel på detta är i det tolfte avsnittet av den andra säsongen 

då Saul och Carrie har en diskussion i en korridor på CIA. Saul berättar att Carrie har 

möjlighet att bli befordrad, och hon reagerar genom att se tveksam ut. Saul frågar varför hon 

inte är överlycklig. Hon säger att hon måste få fundera, “Sometimes I think about a more 

balanced life, Saul.” Han säger då att CIA är hennes liv. Hon säger att hon själv också alltid 

trott det men att hon på sista tiden börjat fundera över om det verkligen stämmer. Han frågar 

vad som har förändrats och innan hon hinner svara inser han att tveksamheten har att göra 

med att hon är förälskad i Nicholas och att hon funderar på att inleda en relation med honom. 

Han frågar om hon alltså väljer honom framför dem (CIA), varpå Carrie säger “Or maybe I’m 

just not giving it away to this place, maybe I want other things. Maybe I don’t want to be 

alone my whole fucking life. Like you. ‘Cause it doesn’t look that great, Saul. How does it 

feel?” Scenen slutar med att Saul säger “You’re the smartest and the dumbest fucking person I 

know”. Här uttrycker Carrie en längtan efter ett annat liv, ett liv utanför CIA där hon har 

möjlighet att leva i en relation, då dessa två saker framstår som omöjliga att förena. Detta 

stämmer överens med Gates analys av kvinnliga detektiver, att de inte både kan vara 

framgångsrika på jobbet och ha en varaktig relation. Denna scen är dessutom talande för hur 

Saul försöker ta hand om Carrie genom att lägga sig i hennes livsbeslut.  

Gates menar alltså att kvinnor på film ofta inte ges möjlighet att kombinera arbetet 

som detektiv med ett kärleksförhållande då detta skulle leda till en för stor slitning mellan 

individens feminina och maskulina sida då dessa två roller är könskodade. Det är dock flera 

gånger som Carrie har nytta av att inneha dels traditionellt sett manligt kodade egenskaper, 

dels traditionellt sett feminina sådana. Exempelvis blir Carries och Nicholas intima relation en 

tillgång för Carries i hennes arbete, hon blir inte straffad för den. Hon lär känna Nicholas och 

lär sig hur han fungerar, vilket är en stor fördel för henne eftersom hon fortsätter leta efter 

tecken på att han faktiskt är terrorist även efter att de har inlett en relation. Carrie lär sig vilka 

som är Nicholas ömma punkter och dessa punkter har ofta att göra med hans kärlek till sina 

barn, i synnerhet Dana. Carrie trycker på dessa punkter dels när hon försöker stoppa Nicholas 

från att genomföra det terrorattentat han planerar i det tolfte avsnittet av den första säsongen, 

dels under en förhörssituation i det femte avsnittet av det andra säsongen där CIA behöver en 

muntlig bekännelse angående dessa terrorattackplaner. Även om Carrie inte själv lever i en 

traditionell familj porträtteras hon ändå i dessa två sekvenser som en kvinna som förstår 
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kärleken en förälder känner till sina barn genom att hon vädjar till Nicholas som familjefar. 

Detta visar på att Carrie ändå delvis porträtteras som en kvinna med en traditionellt sett 

feminin roll, en roll hon inte har i samma utsträckning till sin egen familj. Carrie både bryter 

mot och reproducerar bilden av den ideala kvinnan med en ansvarskänsla för familjen. Hon 

får förespråka dessa värden samtidigt som hon inte praktiserar dem i relation till sin egen 

familj 

Carries familjesituation skiljer sig i hög grad från Jessicas. Familjen Brody - bestående 

av makarna Nicholas och Jessica och barnen Dana och Chris - bor i vad som framstår som ett 

prydligt och lugnt villaområde i Washington D.C. Jessica är även hon en kvinna i 35-årsålden. 

Det hänger en amerikansk flagga utanför entrén på familjen Brodys hus och denna flagga 

förstärker bilden av att detta är en typisk amerikansk kärnfamilj. Den amerikanska flaggan, 

som är en symbol för nationen USA, förstärker bilden av kärnfamiljen som bunden till 

föreställningar om nationen och kan kopplas till Yuval-Davis tankar om nationen som ett 

könat fenomen där kvinnor och män är uppdelade i en privat (kvinnlig) och en publik 

(manlig) sfär där de olika könen har åtskilda roller inom det nationella projektet och inom 

familjen. 

Under tiden Nicholas har varit borta har Jessica inlett en relation till Nicholas vän och 

tidigare kollega inom försvaret, Mike Faber (Diego Klattenhoff). Första gången vi får möta 

Jessica i det allra första avsnittet har hon sex med Mike och i den scenen verkar hon glad, hon 

fnittrar mycket. I samma scen ringer telefonen och det är Nicholas som, efter åtta år, meddelar 

att han är vid liv. Nicholas ska i samma avsnitt välkomnas hem med en ceremoni på 

flygplatsen, men innan det får han träffa sin familj. Jessica slänger sig gråtande kring hans 

hals när de möts. De möter sedan pressen som en enad familj - mamma, pappa och två barn. 

Under välkomstceremonin står familjen framför en amerikansk flagga och i publiken återfinns 

många soldater iklädda amerikanska soldatuniformer. I sitt tal säger Nicholas: “Most of all I 

want to thank my family, for their strength in my absence and for their undying faith that this 

day would come.” Just det faktum att Jessica aldrig gett upp hoppet om att Nicholas skulle 

återvända, och att de därigenom skulle kunna återgå till att vara en familj, är något som 

framhålls upprepade gånger under seriens gång. Detta sker i början av den första säsongen 

framförallt i relation till en annan karaktär vid namn Helen Walker (Afton Williamson), som 

var gift med Nicholas kollega Tom Walker (Chris Chalk) som togs tillfånga i Irak samtidigt 

som Nicholas. Helen, som har gift om sig med en annan man, säger till Jessica att hon 

beundrar henne på grund av att hon aldrig gett upp hoppet om att hennes make skulle komma 



16 
 

hem från Irak, något som inte är helt sant. Jessica har ju i själva verket inlett en relation med 

Mike, men denna relation har inte varit offentliggjord. 

Många gånger under första säsongen, då Nicholas och Jessica på olika sätt försöker få 

äktenskapet att fungera, visas en bild av att Jessica måste offra mycket för att hålla ihop 

kärnfamiljen. Nicholas är tydligt påverkad av sin tid som fånge och är inte en fungerande 

pappa och make. Han har humörsvängningar som bland annat leder till att han slår ner en 

närgången reporter mitt framför ögonen på sonen Chris och han spenderar stora delar av de 

första dagarna hemma sittandes i ett hörn till synes apatisk när ingen av de övriga 

familjemedlemmarna är hemma. Nicholas och Jessica försöker flera gånger att ha sex, trots att 

de äkta makarna knappt verkar känna varandra efter de åtta år som gått och i första säsongen 

framställs de nästintill blyga inför varandra, speciellt när de är på tu man hand. Sexscenerna 

uppmålas som misslyckade då Nicholas blir hårdhänt, vilket skrämmer Jessica och hon börjar 

gråta de två första gångerna vi får se dem ha sex. Nicholas börjar även drömma mardrömmar 

som leder till att han tar hårt i Jessica i sömnen så att hon får stora blåmärken på armarna.  

Eduards menar att “[medborgarna] förväntas också vara solidariska med nationen. Den 

förhärskande säkerhetspolitiska tanken är att utrikes styrka, i form av ett kraftfullt värnande 

om det nationella, måste bygga på inrikes ordning. I själva verket grundas territoriell kontroll 

på att grupper marginaliseras och underordnas. Kvinnor avkrävs lojalitet och särskilda 

uppoffringar som mödrar och hustrur, mot bakgrund av den sammanhållna familjen som 

nationens sociala hörnsten/.../Kvinnors säkerhet är inte ett med nationens.” (2007, s. 37) 

Eduards menar vidare att kvinnor förväntas vara lojala med sin beskyddare (2007, s. 44). 

Detta är något som Jessica personifierar då hon upprepade gånger uttrycker att hon försöker få 

äktenskapet med Nicholas att fungera, trots att det är tydligt att detta inte gör henne lycklig. 

Hon avkrävs alltså uppoffringar som moder och hustru. Vid ett tillfälle i det första avsnittet av 

den första säsongen försöker Mike att prata med Jessica om deras nu avslutade förhållande. 

De står i köket under en grillfest som Jessica har ordnat för att fira Nicholas hemkomst. 

 

Mike: Look, I understand that you’re just trying to do the right thing, and I support you, but, 

 ess… Three days ago we were about to tell your kids, we were talking about moving in 

together. 

Jessica: Mike, please… 

Mike: Do you want me to forget it? All you have to do is telling me that it wasn’t great 

between us. 

Jessica: He is my husband, Mike. 

 

Här framkommer en syn på att det faktum att Jessica och Nicholas är gifta är det som gör att 

de måste försöka få relationen att fungera. Ingen av familjemedlemmarna verkar i själva 
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verket må bra av att familjen håller ihop, i synnerhet inte Jessica - istället är det ett 

kärnfamiljsideal som går före välmående. Den trygghet som kärnfamiljen kan sägas stå för i 

framställningar av denna familjekonstellation är en falsk trygghet då Jessica riskerar inte 

minst fysiskt våld genom att stanna kvar inom denna konstruktion. 

Trots diverse problem, exempelvis att Nicholas är borta från sin familj i långa 

perioder utan att han berättar för Jessica var han befinner sig någonstans men kanske 

framförallt att Nicholas inleder en relation med Carrie som Jessica känner till, håller ändå 

makarna ihop under den första säsongen och delar av den andra säsongen. Jessica ställer några 

gånger ultimatum till Nicholas och låter honom veta att om han inte tänker vara ärlig mot 

henne så kan han lika gärna flytta ut, som exempelvis i det fjärde avsnittet av den andra 

säsongen. Detta slutar dock alltid med att de fortsätter att leva ihop. Det är först i det elfte 

avsnittet av den andra säsongen som makarna kommer till något slags brytpunkt och är helt 

ärliga gentemot varandra angående sin relation. Jessica säger då att de var lyckliga under så 

lång tid innan Nicholas åkte till Irak och att hon har försökt göra allt som står i hennes makt 

för att få äktenskapet att fungera. Hon säger att hon, ända sedan Nicholas kom hem, försökt ge 

honom det han behöver men att det har varit mer än hon klarat av. Nicholas säger då att han 

var bortom räddning när han kom hem och att det inte fanns något hon hade kunnat göra 

annorlunda för att få det att fungera. I samma avsnitt flyttar Nicholas ut. Barnen bor kvar hos 

Jessica, det kommer aldrig på tal om att det skulle kunna bli på något annat sätt.  

I Homeland representerar Jessica och barnen Dana och Chris den kategori Yuval-

Davis kallar för “womenandchildren” (2004, s. 15) och de framställs som i behov av 

nationens beskydd, som traditionellt sett består av män. Nicholas och Mike diskuterar ofta 

vem av dem som är bäst lämpade att ta hand om och skydda Jessica och barnen. I det tolfte 

avsnittet av den andra säsongen, letar Nicholas upp Mike på en bar och säger till honom att 

han har Nicholas tillåtelse att fortsätta ta hand om Jessica och barnen då han känner att han 

själv inte längre har möjlighet att göra detta på ett fullgott sätt. Även i säsongen innan, då 

Nicholas planerar att utföra ett sprängattentat som skulle kräva hans eget liv, uttrycker han 

upprepade gånger att hans familj kommer att behöva någon som tar hand om dem och skyddar 

dem när han är borta. När saker går fel i Jessicas liv och Nicholas av olika anledningar inte 

finns där och kan hjälpa henne att lösa problem är det Mike hon hör av sig till och Mike dyker 

ofta upp för att bistå henne med hjälp iklädd sin amerikanska soldatuniform. I det sjätte 

avsnittet av den andra säsongen kommer Mike över, än en gång iklädd uniform och säger att 

han vill skydda henne och barnen från Nicholas, som han anser är labil. Mikes klädsel som är 

starkt förknippad med nationen, och det faktum att han är en amerikansk soldat, får en 
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symbolisk betydelse i dessa scener och signalerar att Jessica, som är den som erbjuds 

beskydd, är i behov av att nationen skyddar henne. Det är aldrig tal om att Jessica och barnen 

skulle kunna klara sig själva utan en man som tar hand om dem. 

Eduards skriver apropå de manliga medlemmarna av nationen: “[alla] är de villiga att 

försvara kvinnorna: från andra män(s sexualiserade våld), från ett liv utanför hemmet, från 

politiken, från kriget. Det är ett försvar på alla nivåer: i det privata, i (välfärds)staten som 

paternalism och för nationen i form av patriotism.” (Eduards, 2007, s. 21) I Homeland 

reproduceras denna norm då män som på olika sätt ska försvara kvinnorna är ett 

återkommande tema, främst i Jessicas tillvaro. Till detta hör en skyldighet att i utbyte, i 

Jessicas fall, upprätthålla kärnfamiljen till ett högt pris följt av ett ansvar för hemmet och 

barnen. När Nicholas återvänder hem är det han som återtar rollen som familjens överhuvud, 

en roll som Mike innehade under tiden Nicholas var borta. På ytan står Nicholas för 

patriotism i den publika sfären som marinkårssoldat för den amerikanska armen och i hemmet 

till viss del för paternalism i form av familjens ledare. En intressant aspekt är att det 

framkommer att Nicholas har konverterat till Islam under tiden han varit borta - något som 

avslöjas ackompanjerat av dramatisk musik i en scen i den första säsongen när vi får se 

honom be. Det faktum att han efter att ha blivit muslim blir en sämre make och familjefar som 

inte lyckas skydda sin familj bidrar till en hierarkisering vad gäller synen på “de Andra”. 

Nicholas kan sägas infiltrera nationen och kärnfamiljen genom att han efter att ha kommit 

hem har kopplingar till ett terrornätverk och i själva verket inte längre är en självklar del av 

den amerikanska nationella gemenskapen. Att han då misslyckas med att beskydda nationens 

kvinnor, som får symboliseras av  essica, späder på bilden av “de Andra” som en grupp med 

värderingar som är underordnade nationens.  

Efter den andra säsongen försvinner Jessica allt mer ur seriens handling. I den tredje 

säsongen är det mest fokus på Jessica som Danas mamma då Dana hamnar i diverse problem. 

Jessica kommer aldrig ur sin roll som den vars främsta uppgift är att ta hand om familjen och 

hemmet.  

På ett sätt går det att se porträttet av Jessica som ett slags kritik mot kärnfamiljsidealet. 

Framförallt Mike ifrågasätter flera gånger att hon väljer att stanna kvar med Nicholas efter att 

han kommit hem och Mike uttrycker också en oro bland annat när Jessica visar sina 

blåmärken på armen. Att hennes plats är inom hemmets väggar är däremot inget som 

ifrågasätts utan det framställs som normaliserat, men det faktum att vi får se att hon mår bra 

av relationen till Nicholas går att se som en möjlig kritik till den starka familjenormen. 
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Som denna analys har visat bryter Carries familjesituation mot kärnfamiljsidealet. 

Under en del av serien uttrycker Carrie en längtan efter att leva en tillvaro som är mer i linje 

med traditionella föreställningar om kvinnans roll inom familjen, men detta inträffar inte 

under de första tre säsongerna. Istället fortsätter jobbet att komma i första hand i Carries liv. 

Även om Carrie bryter mot föreställningar om nationens kvinnor och deras roll som i 

huvudsak ansvariga för den sfär som innefattar reproduktion får hon ändå representera 

nationen i och med att hon är med och leder beskyddet av denna nation. Hon får därför även 

representera de värderingar som denna nation står för vilket innefattar ett kärnfamiljsideal. 

Hon får även tala till Nicholas i hans egenskap av familjefar och detta visar på att hon är 

medveten om att familjens värde är stort. Jessicas roll handlar i första hand om att vara mor 

och hustru, en roll som går mer i linje med föreställningar om nationens kvinnor. Carrie och 

Jessica kan dock inte sägas ha totalt olika roller då även Carrie besitter en ansvarskänsla för 

familjen och i vissa situationer kan välja att gå in i en mer feminin roll, bland annat i samtal 

med Nicholas.    

Jag ska nu gå vidare till att analysera hur Carrie och Jessica förhåller sig till den 

publika respektive privata sfären då även detta kan kopplas till idéer om könens åtskilda roller 

i det nationella projektet och som i hög grad bygger vidare på denna analys av familjen.  

2.3. Den publika och den privata sfären 

Yuval-Davis skriver: “[as] nationalism and nations have usually been discussed as a part of 

the public political sphere, the exclusion of women from the arena has affected their exclusion 

from that discourse as well.” (s. 13) I Homeland utesluts dock inte alla kvinnor från denna 

arena som Yuval-Davis kallar för den publika politiska arenan. Carrie arbetar med att försvara 

nationen i och med sitt arbete på CIA och innehar därigenom en atypisk kvinnoroll då detta 

beskydd traditionellt sett är manligt kodat. Hon är alltså en aktör på den publika politiska 

arenan, en arena som traditionellt sett har tillhört mannen. Carrie har även en del kvinnliga 

kollegor på byrån även om männen är överrepresenterade under avdelningsmöten och diverse 

sammanträdanden. Carrie är ensam om att inneha en ledande roll som kvinna på CIA och 

hennes närmaste kollegor som vi får stifta bekantskap med under seriens gång är män. 

Carrie får ofta kommentarer från kollegor som kommer och hälsar på henne om att 

hon inte tar hand om sig själv och sitt hem på det sätt hon borde. Särskilt vännen och kollegan 

Virgil, som besöker henne flera gånger under den första säsongen, klagar ofta på att hon bara 

har gammal mat hemma och rynkar på näsan varje gång han kollar igenom hennes skafferi. 
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Detta tyder på att Carrie inte lägger ner någon större energi på det som rör hennes privata sfär 

- hemmet.  

Carries uppgift är istället att försvara nationen från det yttre hotet från “de Andra”, 

fienden. Ett exempel där detta uttalas explicit är när hon är på besök hos sin storasyster i det 

femte avsnittet av den första säsongen. Carries syskonbarn kommer in och lägger sig i hennes 

säng. Det yngsta syskonbarnet frågar Carrie; “Are you worried about the bad guys? You 

know, the ones that blow people up.” De kommer fram till att båda är oroade över dessa, men 

Carrie säger att det är hennes jobb att skydda systerdottern från dem som spränger människor. 

Den omständighet, att Carrie är den som försvarar nationen, visar på ett läckage från den 

norm Eduards talar om gällande att det är männen som står beredda att försvara nationens 

kvinnor (Eduards, 2007, s. 21). 

Carrie porträtteras till största del utanför hemmets vägar och hon rör sig i många olika 

typer av miljöer, vilket förstärker bilden av henne som en aktör på den publika arenan. 

Eftersom hon är kvinna på denna arena blir det intressant att studera i hur stor utsträckning 

hon befinner sig på den arenan på sina egna villkor och vilket handlingsutrymme hon ges. 

I det första mötet mellan mig som tittare och karaktären Saul, ifrågasätter han Carries 

misstankar om att Nicholas är en terrorist. Carrie menar att Al-Qaida har arrangerat 

fritagningen av Nicholas och att ingen skulle kunna misstänka något. “No one except you?” 

säger Saul då och tittar misstroende på henne. Han uppmuntrar Carrie att fortsätta samla in 

bevis och när hon då uttrycker en osäkerhet kring sin egen förmåga att göra detta säger Saul: 

“Find a way.” Detta är en typisk scen mellan honom och Carrie då Saul ofta inledningsvis 

ifrågasätter Carrie och hennes agerande samtidigt som han är uppmuntrande gentemot henne. 

I kontrast till Saul står chefen David Estes som under hela seriens gång misstror 

Carries förmåga att agera på ett rationellt och professionellt sätt. I majoriteten av de scener 

där han samtalar med Carrie, alternativt samtalar om Carrie med någon annan karaktär, 

ifrågasätter han hennes pålitlighet och metoder och det är många gånger Saul får ta henne i 

försvar. I ett samtal med David, i det första avsnittet av den första säsongen, tvingas Saul 

försvara Carrie då David menar att hon varit för påstridig under ett förhör med Nicholas, som 

hon hade övertalat Saul att få vara med på trots att David inte bett henne att närvara. Saul 

menar att han är förvånad över att David inte i bjöd in Carrie till förhöret då hon har stor 

kompetens i de ämnen som diskuterades. David säger då: “It’s not her resumé I have a 

problem with, it’s her temperament.” David frågar om det är något han borde veta; 
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David: ‘Cause the last time I heard her like this she bribed her way in to an Iraqi prison, 

caused an international crisis. 

Saul: I appreciate your concern. Carrie has learned her lesson. And we both know how good 

she is.      

David: What did I tell you when I agreed to give her one more chance? 

Saul: You said, only if I agreed to do the babysitting. 

Davud: I said it would end badly. For both of you. You have a blind spot where she is 

concerned. Trust me, I did too. Now my wife lives in Palm Beach and I only see my kids 

twice a year. 

 

I denna scen är det flera faktorer som blir intressanta i förhållande till Carrie. De båda männen 

för en diskussion om Carrie utan att hon själv är närvarande. Detta tyder på att David inte litar 

på att Carrie skulle vara uppriktig mot honom om han talade om detta direkt med henne, 

istället känner han ett behov av att gå via Saul. Det sker en infantilisering av Carrie i denna 

scen då Saul är den som får ta henne i försvar och tacka David för att han bryr sig om henne, 

även om detta uttrycks med en viss sarkasm. Det framstår som om Saul har ett slags 

förmyndarskap över Carrie då han för hennes talan inför David. Sauls kommentar angående 

att han hade varit tvungen att lova att vara barnvakt om Carrie fick en ytterligare chans, som 

även det uttalas med en viss grad av sarkasm, visar också på att Saul är kritiskt mot Davids 

sätt att se på Carrie. Han tar henne även i försvar genom att säga att de båda vet om att hon är 

bra på det hon gör. Sauls min när det både skiljs åt tyder dock på att han inte är helt oberörd 

av det David har sagt då han tittar långt efter honom och ser mycket bekymrad ut. Det går här 

att dra paralleller mellan Nicholas och Mikes sätt att sinsemellan göra upp om vem det är som 

ska skydda Jessica. Att männen i Homeland ser sig själva som de med bäst insikt i hur detta 

försvar av seriens kvinnor ska gå till är ett återkommande tema. 

I det första avsnittet av den första säsongen upptäcker Saul att Carrie har installerat 

olaglig övervakningsutrustning i familjen Brodys hus för att kunna bevisa att Nicholas är 

terrorist. Saul blir förbannad och meddelar Carrie att han kommer att anmäla henne och att 

hon kommer bli av med jobbet och riskerar ett fängelsestraff. Efter denna scen hittar dock 

Carrie bevis som talar för att det är något skumt med Nicholas. Carrie åker då hem till Saul 

mitt i natten för att berätta om detta. Saul är fortfarande förbannad men lyssnar på vad Carrie 

har att säga. Efter detta frågar Carrie skämtsamt, men trots det nervöst, om det fortfarande är 

aktuellt att hon riskerar en anmälan och ett fängelsestraff. Saul svarar då: “Not just yet”. Detta 

är ett exempel på en situation där Saul försöker villkora Carries arbete genom att försöka styra 

över hennes handlingsutrymme. 

Deneka C. MacDonald skriver att  

women in male-centered texts have been represented as having token power whilst waiting  

for a more powerful male character to sweep in and ‘save the day’, or women who are  
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legitimately powerful have typically been characterized as mad, evil or ambitiously corrupt,  

accompanied by a token ‘good’ woman to complete the binary relationship. These  

stories/.../have a common theme; they invoke the notion of female power, only to defuse it  

by disallowing full investigation of their power./…/These women need only ‘be there’ - their  

presence is required for a plot to work, but they are essentially silent, best seen but not  

heard.” (MacDonald, 2004, s. 113)  

 

Carrie har Saul som finns där som ett stöd och på vissa sätt uppfyller han rollen som den 

starka manliga karaktären som “saves the day”. Men han gör detta mer på ett personligt plan i 

Carries liv genom att han är den som Carrie kan gråta ut hos. Trots att Carrie upprepade 

gånger blir ifrågasatt av diverse manliga kollegor tillskrivs hon kompetens i sin roll som 

beskyddare av nationen. Vid flera tillfällen under seriens gång säger andra karaktärer att hon 

är den bästa underrättelseagenten de någonsin har mött. Trots att Carries manliga kollegor 

upprepade gånger försöker bestämma över hennes handlingsutrymme genom att hävda att hon 

är inne på fel spår, lyckas Carrie bäst i sitt arbete när hon inte lyssnar på dem utan fortsätter 

arbeta efter sina instinkter. I säsongsavslutningen av både första och andra säsongen gör hon 

egna insatser som leder till att CIA lyckas förhindra terrordåd. MacDonalds resonemang om 

att kvinnor på film inte tillåts utforska sina möjligheter och sin makt stämmer därför inte in på 

Carries karaktär i Homeland. Att det ofta är män som försöker diktera villkoren och sätta 

gränser för hennes handlingsutrymme blir dock intressant ur ett nationsperspektiv då just 

beskyddandet av nationen, som tidigare nämnt, är en manligt kodad angelägenhet.        

Yuval-Davis skriver att “[defending] one’s own community and country has been seen 

as an ultimate citizen’s duty - to die (as well as to kill) for the sake of the homeland or the 

nation.” (2004, s. 89). Enligt denna definition är Carrie i allra högsta grad en medborgare som 

fullföljer sin skyldighet gentemot nationen. Carries uppgift är att försvara nationens 

medborgare från hotet från “de Andra” genom att representera seriens Vi och den nation som 

står för mer civiliserade värden. I exempelvis scenen i det tionde avsnittet av den andra 

säsongen där Carrie samtalar med Abu Nazir om deras olika förhållningssätt (se ovan), får 

hon föra nationens talan. Carrie får i och med detta i förlängningen föra talan för de värden 

som västvärlden utåt sett står för i Homeland.  

Jessica är, i motsats till Carrie, i hög grad utesluten från den publika arenan, både rent 

fysiskt då hon i en majoritet av scenerna porträtteras inom hemmets fyra väggar men även på 

det sättet att hon är omedveten om vad som pågår i det som ofta får representera den publika 

sfären, nämligen arbetet på CIA. Nicholas kallas ofta till Langley, CIAs högkvarter, för att 

närvara vid diverse utfrågningar och sammanträden och Jessica får sällan någon information 

om vad maken är inblandad i. Han hänvisar ibland till “rikets säkerhet”. Under den andra 
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säsongen när Mike börjar misstänka att Nicholas är inblandad i Tom Walkers död, ber Carrie 

och CIA honom om att inte rota vidare i sina misstankar då han äventyrar deras arbete. 

Eftersom det är Mike som är Jessicas närmaste under en stor del av den andra säsongen, blir 

konsekvensen av detta att hon inte heller får veta vad det är som pågår, då Mike inte kan ge 

henne någon sådan information. 

Istället är det inom hemmets fyra väggar Jessica ges möjlighet att agera. En talande 

scen är när Nicholas sent på kvällen anländer hem efter ett möte på Langley under det femte 

avsnittet i den första säsongen. Jessica har då överraskat Nicholas genom att klippa en kortare 

frisyr som hon minns att han uppskattade innan han åkte iväg till Irak. Hon har även bryggt en 

kopp av hans favoritte. Detta mottas dock inte med någon större tacksamhet. Majoriteten av 

de scener där Jess är med utspelar sig i hemmet. Det finns några undantag, som när hon 

exempelvis kör sina barn till skolan, köper mat i en Drive-In eller åker på utflykt med 

familjen till Gettysburg. Samtliga gånger är dock en eller flera familjemedlemmar närvarande. 

Det finns ingen scen under den första säsongen där Jessica befinner sig utanför tomten ensam. 

Tittarna får ofta se Jessica utföra vardagliga sysslor som att vika tvätt, förbereda middagar och 

diska. I det andra avsnittet av den första säsongen blir hon tillfrågad att anordna en 

insamlingsgala för veteraner men detta är enda gången som Jessica ombeds att, eller ses 

agera, ute i offentligheten som annat än Nicholas följeslagare under mediala event eller 

utförandes vardagliga sysslor.  

Eduards menar att priset för att försvaras är att kvinnor inte tillåts vara närvarande i 

det offentliga på sina egna politiska premisser (Eduards, 2007, s. 52) och det är tydligt att 

Jessicas huvudsakliga uppgift i Homeland är att ta hand om familj och hem. Vid ett tillfälle i 

det sjunde avsnittet av den första säsongen när Dana är hemma med sina kompisar på dagtid, 

nämns det att Jessica är på jobbet, men det framgår inte vad hon arbetar med. Jessica hamnar i 

den kategori som Lindell kallar för mödrar, vårdare och ta-hand-om-objekt (Lindell, 2004, s. 

149). Hon porträtteras som den med huvudansvar för barnen, som den som vill få alla i 

familjen att må bra och som den som behöver en man som ser efter henne och barnen. Hon 

ges även en ta-hand-om-position genom sin symboliska roll som den nationen måste skydda. 

Jessicas symboliska roll som den som måste försvaras leder i Homeland till att hon hålls i 

hemmet och inte närvarar ute i offentligheten som ett subjekt, i de scener där hon porträtteras. 

I en scen i det åttonde avsnittet av den första säsongen åker Carrie till familjen Brodys 

hus klockan sex på morgonen. Detta är strax efter att Carrie och Nicholas har avslutat sin 

kärleksrelation som de senare återupptar. Jessica och Nicholas ligger och sover men vaknar av 

att Carrie ringer. Nicholas går ut i pyjamas och Carrie väntar vid sin bil. Hon är där för att 
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berätta för honom att den personen Nicholas satt fången tillsammans med i Irak, Tom Walker, 

är vid liv. Mitt i deras samtal kommer Jessica ut på farstutrappan i nattlinne och morgonrock. 

Nicholas och Carrie säger inget mer till varandra utan Nicholas går upp till Jessica. Den 

amerikanska flaggan vajar intill henne. Hon frågar vem det var varpå Nicholas säger “CIA” 

och de går in tillsammans, Nicholas har armen runt Jessicas axlar. Carrie åker iväg i bilen och 

scenen slutar. I denna scen synliggörs kontrasten mellan Carrie och Jessica. Nicholas och 

Jessica ligger tryggt och sover i sin säng, medan Carrie är vaken och arbetar utanför 

kontorstid. Jessica återfinns i hemmet och hon lämnar inte farstubron i denna scen, medan 

Carrie är ute och rör sig i offentligheten. Att flaggan är placerad just intill Jessica förstärker 

återigen bilden av henne som en symbol för nationen.  

Carrie och Jessica personifierar uppdelningen mellan en publik och en privat sfär, om 

det publika innebär offentliga rum och den privata sfären är det som rör hemmet och 

reproduktion. Denna uppdelning mellan de olika sfärerna blir tydligt under exempelvis en 

scen i det femte avsnittet av den andra säsongen då Carrie och hennes kollegor genomför ett 

förhör med Nicholas i CIAs lokaler samtidigt som Jessica filmas när hon sitter ute på 

farstutrappan, än en gång med den amerikanska flaggan vajandes intill henne. Hon sitter och 

dricker ett glas vin och vinkar av dottern Dana när hon ska iväg på date. Att hon inte vet att 

Nicholas befinner sig på detta förhör utan istället porträtteras sittandes ovetande hemma på 

farstutrappan och pratar om killar med sin dotter förstärker bilden av att hon är utestängd från 

den publika arenan. Att Jessica så ofta befinner sig på tomten eller inne i huset ger ett 

klaustrofobiskt intryck, som att hon inte har någon möjlighet att ta sig därifrån. Hon framstår 

som fastlåst i denna miljö. 

Jansson, Wendt och Åse menar att det inte enbart handlar om att nationen förvägrar 

kvinnor en likvärdig makt utan att det även finns en könad symbolik där kvinnor och mäns 

uppgifter i det nationella projektet är tydlig åtskilda, där männen kopplas ihop med 

produktion och kvinnorna med reproduktion (Jansson, Wendt & Åse, 2007, s. 242). Jessica 

ses som ansvarig för reproduktionen och allt som rör den privata sfären i Homeland, en roll 

som nationens kvinnor ofta tillskrivs. Yuval-Davis menar att kvinnor ofta har en ambivalent 

position inom det nationella kollektivet där de ofta får stå som symbol för kollektivet 

exempelvis i krig samtidigt som de är utestängda från det kollektiva Vi:et och innehar en 

objektsposition snarare än en roll som ett subjekt (Yuval-Davis, 2004, s. 47). Jag menar inte 

att det faktum att Jessica tillskrivs rollen som den med ansvar för hem och familj är det som 

gör att hon innehar en lägre grad av subjektsposition då jag inte anser att detta kan värderas 

som mindre viktigt än att exempelvis försvara nationen. Istället är det just det faktum att hon 



25 
 

ofta får en symbolisk roll, som min analys har visat, som ger henne en viss objektstatus. Det 

är lättare att tillskriva karaktären Carrie agens då hennes handlingsutrymme utmålas som 

större under seriens gång. Hon ges bland annat utrymme och handlingsmöjligheter i fler 

offentliga rum än Jessica, som till stora delar återfinns i hemmet. Att aktivt få föra nationens 

talan är något som bidrar till att stärka Carries agens inom nationens gränser. Detta är något 

som Jessica inte kan sägas få utrymme att göra på samma sätt under seriens gång, hon äger 

ingen agens i den meningen utan innehar till stor del en roll som en symbol för nationen.  

Förutom att Carrie, som min analys har visat, bryter mot normer som gäller kvinnans 

position inom nationen i förhållande till familj och den publika och privata sfären har hon 

även en funktionsnedsättning vilket gör henne avvikande på ett ytterligare sätt. Jag ska nu gå 

över till att diskutera vad Carries diagnos får för konsekvenser för henne i förhållande till 

föreställningar om nationen. 

2.4. Carrie som ”den galna kvinnan” 

I början av det första avsnittet av den första säsongen kommer Carrie hem tidig morgon i 

festkläder uppenbart stressad och tvättar sig snabbt med våtservetter, borstar tänderna och 

sväljer ett grönt piller. Hon åker iväg och kommer försent till ett möte på Langley. Hon 

kommer in i rummet när mötet redan har börjat och får en sur kommentar från chefen David: 

“Nice of you to join us, Carrie. How is it you are the only analyst in this section who can’t get 

to a briefing on time?” Carrie himlar med ögonen åt kollegan som sitter bredvid. Under mötet 

är Carrie den enda som ställer frågor och hon lämnar även rummet innan mötet är slut. Allt 

detta inträffar inom de första fem minuterna och Carrie ger ett flängigt och ryckigt intryck. 

Denna ryckighet är ett mönster som fortsätter att upprepas under seriens gång och hennes ofta 

impulsiva rörelsemönster, blir i serien ett uttryck för att hon lider av bipolär sjukdom. 

Lindell menar att kvinnor som innehar större roller på film ofta porträtteras som galna 

eller labila och i behov av hjälp och stöd av manliga rollfigurer, att ett vanligt sätt att 

porträttera kvinnor är genom att göra dem obegripliga och gåtfulla, och att detta inte sällan är 

förknippat med något slags psykisk ohälsa. Ofta förekommer en manlig karaktär som ska 

försöka förstå sig på henne (Lindell, 2004, s. 149). Detta stämmer till viss grad in på Carries 

karaktär då hon ibland kallas för galen av sina kollegor, innan de får veta att hon lider av 

bipolär sjukdom. Denna sjukdom gör henne manisk i perioder för att sedan bli deprimerad. 

Saul blir chockad när han kommer till sjukhuset där Carrie är inlagd i det elfte avsnittet av den 

första säsongen, då han för första gången får se henne i sitt mest maniska tillstånd, men att 

andra karaktärer försöker förstå sig på henne är inte något som ges något större utrymme. Jag 
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som tittare får dessutom snabbt veta att Carrie har diagnos bipolär sjukdom då hon avslöjar 

detta för kollegan Virgil i ett tidigt stadium av den första säsongen och därigenom förminskas 

känslan av att hon är gåtfull och obegriplig, även om de andra karaktärerna till en början inte 

har insyn i hennes sjukdomstillstånd.  

David Estes är under seriens gång den karaktär som uttrycker mest betänksamheter när 

det gäller Carries eventuella labilitet. Han uttrycker dock inte en oro för Carrie utan snarare 

formuleras hennes sjukdom som ett potentiellt problem för CIAs arbete. I scenen som är 

beskriven mer detaljerat ovan där Saul och David diskuterar huruvida Saul har en “blind spot” 

när det gäller Carrie, uttrycker David en osäkerhet kring hennes humör. Han framställer 

Carrie som manipulativ i och med att han menar att det är lätt att få en “blind spot” när det 

gäller henne. När han pratar om sin fru och sina barn låter det som att det inte hade hänt om 

David hade varit mer uppmärksam på Carrie och hennes beteende. Carrie framstår som den 

som bär ansvaret för den kärleksaffär som David antyder har utspelats mellan honom och 

Carrie.  

I det första avsnittet av den första säsongen när Saul upptäcker att Carrie har installerat 

olaglig övervakningsutrustning i Nicholas hem blir han mycket besviken över att hon har gått 

bakom hans rygg. När han hotar med att anmäla Carrie blir hon mycket skärrad och gör vad 

som skulle kunna beskrivas som närmande genom att lägga en hand på Sauls bröst och säga: 

“Tell me what I can do to make this right between us.” Saul blir mycket förolämpad och 

säger: “What the fuck are you doing?” och ger henne en föraktfull blick innan han lämnar 

hennes hem. 

I dessa två sekvenser, nämnandet av Davids otrohetsaffär och närmandet, går det att 

göra kopplingar till det Lindell skriver om att kvinnor som porträtteras som galna ofta 

använder sig av sin sexualitet som vapen (Lindell, 2004, s. 125) men detta är något som 

därefter inte upprepas. Detta är ett ytterligare exempel på att det inte är enkelt att placera 

Carrie i någon kategori vad gäller typiska kvinnoroller på film. En stor del av den tidigare 

forskning jag tagit del av som har behandlat porträtt av kvinnor på film, exempelvis Mulvey 

(1989), Thornham & Purvis (2005), Kaplan (1983) och Lindell (2004), förhåller sig till idéer 

kring kvinnors roll som sexualiserade objekt. För att gå i dialog med denna tidigare forskning 

kan Carries karaktär i Homeland inte sägas vara en karaktär som fyller en funktion som en 

manlig fantasi. Genom att hon tillskrivs ett stort handlingsutrymme och är aktiv som ett 

subjekt går denna analys mer i linje med Taskers studier (1993, 1998) om aktiva kvinnor 

inom populärkulturen.     
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Carrie porträtteras ofta som en känslomässig karaktär med nära till gråt, vilket varken 

kan frånkopplas hennes roll som kvinna och eller som bipolär. Men det är ofta svårt att avgöra 

om Carrie gråter uppriktigt eller om det är en del av hennes strategi inom arbetet på CIA då 

hon är bra på att få exempelvis personer hon förhör, framförallt Nicholas, att öppna sig för 

henne då hon själv visar sig känslosam och lämnar ut sig själv, gör sig sårbar. Även denna 

faktor, att hon är känslosam och visar upp sig som sårbar, blir en tillgång i hennes yrke 

snarare än något som gör att hennes karaktär försvagas.  

I och med att Carrie lider av bipolär sjukdom skulle hon kunna få en ställning som den 

“den Andra” i relation till övriga karaktärer i Homeland då en psykisk diagnos bryter mot 

normer kring funktionalitet och på ett sätt gör henne avvikande. Men eftersom hon blir 

representant för seriens Vi, nationen som måste beskyddas, görs hon inte på något tydligt sätt 

till “den Andre” då hennes ställning som företrädare och beskyddare av nationen är så pass 

stark. Istället, precis som i fallet med kärleksrelationen med Nicholas, kan hennes sjukdom 

snarare tolkas som en fördel genom att hon lyckas som bäst i sitt arbete under sina mest 

maniska perioder då hon inte kan undgå att agera på sina instinkter. Här skiljer sig min analys 

från den Sara Björnung Cederholm (2014) gör. Hon anser att Carrie i och med att hon lider av 

bipolär sjukdom och porträtteras som en person som agerar till stor del på sina instinkter 

framstår som “extremt irrationell” (Björnung Cederholm, 2014, s. 8), något som jag inte håller 

med om. Istället är det under de maniska perioderna som Carrie ser hur saker och ting hänger 

ihop och hon är som mest logisk under dessa perioder. Förmågan att tänka logiskt är något jag 

kopplar ihop med rationalitet snarare än irrationalitet.  

Det är också viktigt att poängtera att Carrie själv äger en sjukdomsinsikt, och att hon 

oftast har kontroll över sin sjukdom. När hon exempelvis i sista avsnittet av den första 

säsongen fattar att beslut om att genomföra en elchocksbehandling, för att komma ut sitt 

dåvarande sjukdomstillstånd, försöker Saul övertala henne att låta bli, men hon bestämmer 

själv att hon inte orkar må så dåligt längre och att behandlingen är något hon måste gå igenom 

för sin egen skull. Carrie blir aldrig en stereotyp då hon ges utrymme att pendla mellan olika 

positioner och tillskrivs agens och kompetens i sin atypiska kvinnoroll som beskyddare av 

nationen trots sin diagnos.   
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3. Sammanfattande diskussion och förslag på vidare forskning 

Mitt syfte med denna uppsats var att studera tv-serien Homeland för att undersöka hur denna 

serie förhåller sig till olika idéer om nationen utifrån studerandet av två kvinnliga karaktärer. 

De frågor jag ställde till mitt material för att kunna nå detta syfte var: Vilka roller har de två 

karaktärerna Carrie Mathison och Jessica Brody i förhållande till idéer om nation? Vad kan de 

två karaktärerna sägas representera i förhållande till de föreställningar om nationen som rör 

familj och den publika respektive den privata sfären? Jag inledde min kvalitativa textanalys 

genom att granska hur den nation vars medlemmar var i behov av beskydd framställdes i 

förhållande till fiendens miljö. Jag fann att det i serien skapas en kontrast mellan nationen 

USA och “de Andra” genom att USA skildras som en välordnad och polerad nation, medan 

fiendens miljö porträtteras som kaosartad och smutsig. Detta innebär att det görs en 

hierarkisering genom att nationen som beskyddas i tv-serien frammålas som civiliserad och 

med överlägsna värderingar.  

I min analys av Carrie fann jag att hon inte lever i någon traditionell kärnfamilj men 

att hon har en familj i ordets mer traditionella bemärkelse. Däremot är det vännen och 

kollegan Saul som hon i första hand har en nära relation med. Carrie får ofta tala till Nicholas 

som familjefar vilket visar på att hon inte saknar ansvarskänsla för familjen och med 

bakgrund av detta framkommer en bild av Carrie som en kvinna med tillgång till olika 

positioner vad gäller förhållandet till familjen. Hon porträtteras på ett sätt typiskt feminint då 

hon får tala till Nicholas mjuka sida vad gäller exempelvis familjerelationer, samtidigt som 

hon i serien ges ett stort handlingsutrymme i den publika sfären, som traditionellt sett har 

tillhört mannen. När Carrie, i scenen som är beskriven ovan, talar med systerdottern och säger 

att hon ska skydda systerdottern från de som spränger folk, terroristerna, uppvisar hon en 

ansvarskänsla för familjen samtidigt som hon i denna scen representerar nationens beskydd. 

Detta är därför ett exempel som belyser Carries ambivalenta position där hon ges möjlighet att 

träda in i en mer feminin roll samtidigt som hon leder nationens beskydd. Carrie får, genom 

sin agens och kompetens på den publika arena, representera nationens värderingar och föra 

nationens talan i och med sitt arbete på CIA. Carrie lider av bipolär sjukdom, vilket skulle 

kunnat göra henne till ”den Andra” i serien, genom att hon avviker från en 

funktionalitetsnorm, men denna diagnos blir istället en styrka hos henne vilket leder till att 

hennes roll som beskyddare av seriens Vi stärks. Samtidigt framkommer en ambivalens även 

här då det går att dra kopplingar mellan hennes impulsivitet som är ett uttryck för hennes 

sjukdom och det kaos som frammålas i fiendens miljöer. Hon bryter alltså mot den polerade 

och välorganiserade bilden av den nation hon arbetar för att beskydda samtidigt som hon har 
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en framträdande position inom detta beskydd. Det är dessa tvetydigheter som gör Carrie till en 

intressant karaktär att studera.  

I serien blir Jessica Brody symbolen för den nation som är i behov av beskydd, genom 

hennes position i den kategori Yuval-Davis kallar för “womenandchildren”. Hon får 

representera ett kärnfamiljsideal och porträtteras nästan uteslutande i den privata, 

reproduktiva, sfären. Jessica har huvudansvaret för barn och hem och ges inte tillträde till den 

publika arenan. Jessica är därför lättare än Carrie att placera in i traditionella föreställningar 

om kvinnor inom nationens gränser.  

Följande citat sätter fingret på stora delar av det min analys av Homeland har visat:  

 

Det handlar om en underordning ‘utåt’, i relation till ‘de andra’; görandet av nationen  

innebär ett uteslutande av grupper av människor från nationens värdegemenskap.  

Men det handlar också om en underordning som verkar ‘inåt’: när exempelvis  

kvinnor inkluderas i ett nationellt projekt kan detta samtidigt betyda en underordning  

- i relation till män. På så sätt innebär nationsskapande att likhet och enighet skapas  

på samma gång som skillnader vidmakthålls. (Jansson, Wendt & Åse, 2007, s. 242).  

 

I Homeland sker denna underordning utåt i form av att terroristen och terroristens hemmiljö i 

serien blir andrafierad gentemot nationen USA och dess medborgare. Underordningen inåt 

sker till viss del i förhållande till Jessica då hon främst får en symbolisk roll där hon inte 

tillskrivs någon större agens inom ramen för det nationella projektet. Det skulle gå att 

diskutera även Carries eventuella roll som en symbol för nationen i och med att hon är 

ledande i beskyddet av denna, men det faktum att hon tillskrivs en hög grad agens gör att det 

är svårare att se henne som en symbol. En aspekt som spär på bilden av Jessica som 

innehavare av en mer symbolisk roll är det faktum att hon ofta porträtteras nästintill fastlåst på 

tomten, flera gånger med den amerikanska flaggan vajandes bredvid henne.  

Det hade varit intressant att genomföra en intersektionell analys av Homeland där 

olika maktfaktorer som exempelvis kön, ras och etnicitet ingår. Exempelvis David Estes, som 

spelas av en svart man, innehar ett slags hegemonisk maskulinitet. Han innehar därigenom en 

position som i andra kontexter skulle kunna göra honom till en del av “de Andra” (sett till den 

vithetsnorm som får sägas vara rådande i amerikansk, men även svensk, populärkultur.). Här 

skulle det vara intressant att jämföra Davids och Carries karaktärer då båda innehar positioner 

som i andra kontexter skulle kunna göra dem avvikande, men i Homeland sker inte detta. 

Även Jessica Brodys karaktär, som spelas av Morena Baccarin som är från Brasilien, skulle 

vara intressant att studera ur ett intersektionellt perspektiv då hon är symbolen för nationen 

”trots” sin etnicitet. 
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Då min analys har visat att Carrie Mathison i Homeland är en komplex karaktär med 

många tvetydigheter skulle även vidare forskning på det ämnet vara intressant att ta del av då 

min analys inte på något sätt är uttömmande vad gäller denna karaktär. Jag är glad att en 

fjärde säsong av Homeland är under inspelning. Det ska bli intressant att få ta del av 

karaktärernas fortsatta utveckling. De karaktärer som (spoiler alert!) fortfarande är vid liv, vill 

säga… 
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