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Sammanfattning 

Vår uppsats kommer beröra Zombies på film och fokusera på filmen Land of the Dead. 

Många människor upplever zombies som inget mer än monster, en fara för karaktärerna att 

klara sig undan. Vi vill uppmärksamma att all populärkultur i varierande utsträckning gestaltar 

verklighet, och analysera hur Zombies används för att gestalta aspekter av vårt samhälle. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

 

Den 1 oktober 1968 släpptes den amerikanska independentfilmen Night of the living dead. 

Den spelades in med en budget på 114 000 dollar och regisserades av den vid tillfället okände 

George A. Romero. Filmen blev först kontroversiell på grund av det våldsamma innehållet 

men blev med tiden en högt aktad klassiker.  

Under tiden filmen skrevs och spelades in så kulminerade medborgarrättsrörelsens arbete för 

jämställdhet mellan svarta och vita amerikaner med mordet på Martin Luther King och 

underskrivandet av civil rights act of 1968. Efter dess premiär uppstod snabbt diskussioner 

om huruvida filmen endast var en blodig våldsfest eller om filmen hade något politiskt 

budskap.
1
 

Sedan dess har diskussionen fortsatt och hans senare filmer Dawn of the dead och Day of the 

Dead blev också omdiskuterade på grund av samma anledning. Med denna trilogi anses 

Romero ha gett upphov till den moderna zombien. Innan Romeros filmer var zombies ett 

voodoofenomen. Voodooprästerna dödade sina fiender och återuppväckte dem sedan som 

levande döda slavar som kallades zombies. I och med Romeros filmer blev vi introducerade 

till Zombien som smittar genom sina bett, äter människokött och kan endast stoppas genom 

att förstöra hjärnan. Ett koncept som numera är allmänt accepterat som vad vi i dagens 

samhälle kallar zombies.  

Tjugo år efter Day of the dead återvände Romero till genren han gett upphov till med filmen 

Land of the Dead. I den filmen var de politiska budskapen tydligare än någonsin. Filmen är en 

dystopi som utspelar sig i en värld där zombies vandrar fritt och människorna överlever i en 

stad som de lyckats skärma av från de odöda. I denna stad råder stor fattigdom. Endast de 

absolut rikaste lever i lyx uppe i en skyskrapa som heter Fiddlers Green, medan de fattiga 

massorna bor i smutsen nere på gatorna. Människorna känner en samhörighet mot sin 

gemensamme fiende, men hur länge kan de bräckliga relationerna mellan rika och fattiga 

hålla? Vi ser det som att Land of the Dead är en tydlig referens till dagens klassamhälle. Vi 

tror att Land of the Dead är ett exempel på hur populärkulturen använder representationer för 

att gestalta vår verklighet. Vi ser att filmen skildrar ojämlikheter och vill med hjälp av Det 

Kommunistiska Manifestets tankar belysa hur dessa ojämlikheter relaterar till vår samtid och 

                                                 
1
 http://www.thewrap.com/ 2011-12-09 

http://www.thewrap.com/
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till olika sociala kategorier och maktrelationer som exempelvis klass och “ras”/etnicitet. Vårt 

mål är att analysera hur zombies kan användas för att illustrera och tydliggöra aspekterna av 

vårt samhälle och konflikter, och inte bara användas som filmmonster. Vi anser att Zombierna 

i Land of the Dead presenteras som mänskliga varelser, men ändå inte blir bedömda som att 

vara värda lika mycket som människorna, på samma sätt som fattiga människor genom 

historien ofta har ansetts vara mänskliga, men ändå inte lika mycket värda. 

 

1.2 Avgränsning 

 

Vi bestämde oss för en film utanför Romeros ursprungliga trilogi och valde istället filmen 

Land of the Dead. Den första zombiefilm Romero gjorde på tjugo år. Detta på grund av att vi 

kände att Land of the Dead delvis var en mer politiskt laddad film och delvis var mer relevant 

för dagens samhälle och moderna händelser. Det är zombiens marginaliserande position inom 

film som gör den intressant ur ett klassteoretiskt perspektiv. Genom att analysera samspelet 

mellan människor och zombier från en klassteoretisk ram kan maktstrukturer belysas och 

ifrågasättas. Vi har valt att inte inkludera diskussionen rörande zombiemytens ursprung. Det 

finns dokumenterade fall av människor i katatoniskt tillstånd inom voodookulturen, men vi 

anser inte dessa vara relevanta för vår uppsats då vi valt att fokusera på zombier inom 

populärkulturen. 

 

 

1.3 Syfte 
 

Vårt syfte är att med hjälp av teorier som förklarar ojämlikheter och konflikter i dagens 

samhälle analysera filmen Land of the Dead. Vi hoppas kunna visa hur zombiefilmen, som en 

del av populärkulturen, representerar dilemma som är aktuella I vårt samhälle och hur filmen 

Land of the Dead hanterar konflikter som bottnar I frågor om ojämlikhet och klass. Vi tycker 

oss uppleva att många människor tycks anta att en film som innehåller monster och våld 

automatiskt endast är ren underhållning. Vi vill belysa hur film kan användas för att gestalta 

dilemman och konflikter i dagens samhälle. Detta genom att belysa att populärkultur gestaltar 

vårt samhälle och inte bara är rena fantasier.
2
 Han menar att all populärkultur alltid gestaltar 

verkligheten i någon utsträckning. Allt vi ser på film är en representation av verkligheten.  

                                                 
2
 Lindgren, Simon,  2009 
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1.4 Frågeställning 
 

 Vilka paralleller kan dras mellan staden där filmen utspelar sig och dagens samhälle?  

 Hur används zombies för att illustrera klasskillnader i Land of the Dead?  

 

 

1.5 Disposition 

  

Då vårt arbete grundar sig i en filmanalys valde vi att ge vår uppsats ett enkelt upplägg med 

fem större delar – Inledning, Teoretiska perspektiv, Metod, Analys, Slutdiskussion. Efter det 

första inledande delen följer en genomgång av våra teoretiska perspektiv. Första delen är 

representation, där vi förklarar hur populärkulturen hjälper till att gestalta verkligheten. 

Därefter använder vi oss av Kim Paffenroths
3
 teorier om att zombien kan ses som en 

människa. Vidare i samma kapitel går vi in på Rhodes och Turners analys av filmen White 

Zombie som visar på att zombies har används tidigare som ett verktyg för att påvisa politiska 

budskap. Det sista som tas upp i teorikapitlet är Karl Marx kommunistiska manifest och 

Kenan Maliks bok The meaning of race,
4
 där vi går in på ”vi-och-dem” perspektivet.  

I metodkapitlet går vi igenom filmanalysens grunder som vi har använt oss av.  

Analysen är indelad i fyra huvuddelar; först en kort synopsis av filmen. Därefter kommer 

klass. Där vi går på filmens karaktärer och diskuterar hur klasskillnaderna mellan dem 

påverkar deras agerande och filmens händelser. Efter det kommer den tredje delen som heter 

Zombies & revolution, där vi tittar på zombiens roll i Land of the Dead och i revolutionen 

som uppstår. I den sista delen av analysen gör vi en jämförelse mellan Land of the Dead och 

dagens samhälle. Där kommer vi behandla tre olika aspekter; segregation, gated community 

och occupy wall street. 

Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion där vi presenterar våra tankar och funderingar om 

resultatet samt lyfter fram de mest intressanta aspekterna i uppsatsen.  

 

 

                                                 
3
 Paffenroth, Kim, 2006 

4
 Malik, Kenan, 1996 
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2 Teoretiska perspektiv 

 

För att kunna besvara våra frågeställningar har vi i huvudsak tagit hjälp utav fem böcker. 

Dessa är Simon Lindgrens Populärkultur, Kim Paffenroth’s bok Gospel of the living dead: 

George Romero’s visions of hell on earth,
5
 Gary D. Rhodes och George E. Turners White 

Zombie: Anatomy of a horror film,
6
 Det Kommunistiska Manifestet utav Karl Marx och 

Fredrich Engels och slutligen The Meaning of Race av Kenan Malik.
7
 Simon Lindgren ger oss 

en bra förklaring av representation och vad det innebär för film och annan populärkultur.  

Gospel of the Living Dead använder vi för att ge oss en grundläggande teori rörande 

zombiernas mänsklighet. Detta är viktigt för att analysen av deras agerande ska bli legitim och 

att de inte bara ses som varelser utan motiv eller agenda. 

White Zombie
8
 valde vi för att kunna visa på att zombiens koppling till djupare 

representationer tidigare har uppmärksammats i historien, och i just fallet White Zombie så är 

det kopplat till klass och kapitalism. 

Det kommunistiska manifestet behövde vi för att koppla zombiernas situation och agerande till 

en respekterad politisk pamflett, och därmed rationalisera deras ageranden. Vi är medvetna 

om att Det kommunistiska manifestet inte är ett teoretiskt verk utan ett politiskt verk. 

Slutligen valde vi Kenan Maliks The Meaning of Race
9
 för att hjälpa oss dra kopplingar 

mellan Land of the Dead och vårt eget samhälle, både vad det gäller klass och ras. 

2.1 Representation 

 

Vi har valt att använda oss av en representationsteori, detta för att vi valt att undersöka hur 

stereotypiska karaktärsroller representeras i populärkultur. Med representation menar vi hur 

samhället och individer representeras i film, tv och övrig media. Populärkultur gestaltar den 

verklighet som finns i samhället. Representationer inom populärkultur försöker alltså 

representera den verklighet som finns. I vår analys kommer vi att undersöka hur olika 

kategorier av människor och zombies representeras. För att definiera representation och 

stereotyper tar vi hjälp av Simon Lindgrens tankar om representation. I hans bok 

                                                 
5
 Paffenroth, Kim, 2006 

6
 Rhodes, Gary D. Turner, George E. 2001 

7
 Malik, Kenan, 1996 

8
 Rhodes, Gary D. Turner, George E. 2001 

9
 Malik, Kenan, 1996 
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Populärkultur beskriver han hur representation kan beskrivas som två olika saker: att beskriva 

och att symbolisera.
10

 Med det menas att populärkulturen har en stor roll när det kommer till 

att skapa och gestalta gemensamma kulturella begrepp. All populärkultur såsom filmer, TV-

program, böcker med mera är både skapare och skapade av dessa kulturella begrepp och 

föreställningar som finns i våra huvuden.  

Ett enkelt exempel för att bättre förstå vad representation är kan vara synen på det 

amerikanska samhället. De svenskar som inte har varit i USA har ofta en bild av det 

amerikanska samhället som de fått av populärkultur i film och TV. 

 

 

 

2.2 Gospel of the living dead: George Romero’s visions of hell on earth 

 

Vi har valt att använda oss av Kim Paffenroth’s bok Gospel of the living dead: George 

Romero’s visions of hell on earth
11

 för att den har en bra grundläggande förklaring till 

zombiernas mänsklighet. Zombierna i Land of the Dead, och många andra filmer, har ofta 

mänskliga aspekter vilket ger dem djup och gör dem till intressantare karaktärer. Kim 

Paffenroth skriver: 

 

“The zombies bordering between human and nonhuman is even deeper and more ambiguous, 

however. Zombies do not just look like humans, thereby making it more uncomfortable to 

shoot them in the forehead: the point in the movies is that zombies are human, and humans 

are zombielike, as one character exclaims explicitly in Dawn of the dead (1978), “They’re 

us!”
12

  

 

Här påpekar Paffenroth hur Zombies inte bara är kopplade till mänskligheten genom deras 

utseende. Trots att de onekligen beter sig mer djuriskt än när de var människor finns det 

fortfarande aspekter i deras beteende som är mänskligt. Det tydligaste exemplet på detta är 

möjligen Zombien Bub i Day of the Dead. 

 

                                                 
10

 Lindgren, Simon,  2009: 57 
11

 Paffenroth, Kim, 2006 
12

 Paffenroth, Kim, 2006: 10-11 
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“Romero also displays it graphically in Dawn of the dead (1978) by having the camera shoot 

from the point of view of the zombie, as though the audience are zombies looking at the 

human characters in the film. This mental and psychological similarity of zombies and 

humans is so deep that the implications of such a horrible resemblance have become a field of 

research and hot debate in the modern philosophy of mind.”
13

 

 

Paffenroth belyser hur filmskapare med tekniska medel förstärker intrycket av hur zombies 

har mänskliga aspekter. 

 

“Unlike aliens, robots, or supernatural beings, such as demons, the distasteful and horrible 

aspects of zombies cannot really be discounted as unhuman, but are rather just exaggerated 

aspects of humanity. Zombies are essentially primitive humans, humans without, or without 

much, reason and intellect.”
14

 

 

I denna analys visar Kim Paffenroth hur Romero ofta drar en parallell mellan människor och 

zombies. Zombierna speglar ofta mänskliga beteenden och används för att säga något om vårt 

samhälle och världen vi lever i, precis som Simon Lindgren diskuterar i sin bok 

Populärkultur.
15

 

Detta är grundläggande i vår analys av Land of the Dead då vi anser att Zombierna inte bara 

används som en fara, utan även fungerar som karaktärer. Eller snarare en gemensam karaktär, 

då de alla delar samma mål. Att de har mål, och speglar mänskligt beteende gör att deras 

agerande går att analysera och diskutera.  

                                                 
13

 Paffenroth, Kim, 2006: 10-11 
14

 Paffenroth, Kim, 2006: 10-11 
15

 Lindgren, Simon,  2009 
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2.3 White Zombie: Anatomy of a horror film 
 

Vi har med teori från Rhodes och Turners bok White Zombie: Anatomy of a horror film
16

 för 

att visa på att zombies redan från första början använts för att illustrera klasskillnader. White 

Zombie
17

 var den första riktiga zombie filmen, dock fortfarande starkt kopplad till Voodoo då 

Romero ännu inte förändrat begreppet Zombie med sin film Night of the Living Dead.  Filmen 

handlar om Legendre som återuppväcker de döda för att använda dem till slavarbete.   

 

“Legendre’s zombies are workers who do not – and presumably cannot- question his dictates. 

However, the zombies are represented a more complex manner than as mere slaves; White 

Zombie portrays them as laborers in a capitalist regime. The literary influences we have 

already encountered may have helped shape this subtle political commentary within white 

zombie. For example, Goethe’s Mephistopheles, Du Maurier’s Svengali, and Stoker’s Dracula 

all participate albeit differently, in capitalist franchises. Much the same could be said of 

Legendre, who attempts to gain power, control and financial gain through the use of his 

workers.“
18

 

 

Rhodes och Turners analys av White Zombie
19

 tydliggör att zombies redan från början har 

varit kopplade till kritiserandet av kapitalism. Sedan dess har liknande teorier diskuterats i 

samband med flera andra filmer inom samma genre. 

 

“If we can trace the physical reactions of zombie transformation to historical and literary 

roots, the remaining question is more difficult to answer. Does white zombie engage in a 

criticism in capitalism? The answer is yes, as plight of the zombies strikes to similar a chord 

with the us workers, especially those harmed by the great depression, to be otherwise. At the 

same time, it is very much a subordinate theme to issues like sexual greed, and it is not – as 

James B. Twitehell suggests in his book Dreadful pleasures – framed as a particularly 

“Marxist” criticism. Indeed, the theme never surfaces to the degree that the zombies rise up 

against Legendre or are freed upon his death. “
20

 

                                                 
16

 Rhodes, Gary D. Turner, George E. 2001 
17

 Ibid 
18

 Rhodes, Gary D. Turner, George E. 2001: 45-46 
19

 Ibid 
20

 Rhodes, Gary D. Turner, George E. 2001: 45-46 
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Rhodes och Turner påpekar att zombierna inte enbart belyser, utan även kritiserar, 

kapitalismen. De menar dock att White Zombie
21

 inte är Marxistisk kritik, då zombieslavarna 

inte gör uppror emot Legendre, tillskillnad från Land of the Dead där zombierna revolterar 

emot Kaufman. White Zombie
22

 ser vi tydligt hur ett kapitalistiskt system förslavar arbetare, 

men arbetarna gör inte revolution mot proletariatet, vilket hade skapat en tydligare koppling 

till Marx. 

 

 

2.4 Kommunistiska manifestet 

 

I Land of the Dead ser vi väldigt tydliga klyftor I samhället där filmen utspelar sig. Därför var 

det svårt att hitta teorier som passade in på situationen i filmen. Så vi letade efter äldre 

klassteorier för att hitta mer övergripande klassteori. Vi upptäckte snabbt att det 

kommunistiska manifestet av Karl Marx och Friedrich Engels passade in förvånansvärt bra på 

händelserna i filmen. Manifestet talar om hur arbetarklassen förtrycks av överklassen som 

låter arbetarna jobba för låga löner och behåller vinsten själva. De förutspår att alla sådana 

förhållanden mellan överklass och arbetarklass endast kan sluta i revolution och att 

revolutionen alltid kommer underifrån. De menar att samhället kan bli rättvist uppdelat och 

kommunistiskt efter att de förtryckta själva tagit makten och gjort sig fria från kapitalismen.
23

 

Vi tolkar det som att Marx menar att i grunden så kontrollerar överklassen polis och 

försvarsmakten, och kan därmed förtrycka arbetarklassen med våld om de inte anpassar sig 

till överklassen vilja, och att ett sådant system endast kan sluta i våldsam revolution. 

”Den politiska makten i egentlig mening är det organiserade våldet av en klass till en annan 

klass' undertryckande.”
24

 

Marx menar att politisk makt i grunden består av att styra polis och liknande, och därmed kan 

förtrycka arbetarklassen när de revolterar emot sin orättvisa position på samhällstegen. 

”När proletariatet i kampen mot bourgeoisien med nödvändighet förenar sig som klass, genom 

en revolution gör sig till härskande klass och som härskande klass med våld upphäver de 

                                                 
21

 Rhodes, Gary D. Turner, George E. 2001 
22

 Rhodes, Gary D. Turner, George E. 2001 
23

 Ritzer, George, 2010:  62-64 
24

 Marx, Karl. Engels, Fredrich, Komunistiska manifestet Del II 
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gamla produktionsförhållandena, så upphäver det med dessa produktionsförhållanden 

klassmotsättningarnas existensbetingelser, klasserna överhuvudtaget och därmed sitt eget 

herravälde som klass. 

I stället för det gamla borgerliga samhället med dess klasser och klassmotsättningar 

framträder en sammanslutning, vari envars fria utveckling är förutsättningen för allas fria 

utveckling.”
25

 

Marx menar här att idealiska och rättvisa förhållanden i samhället inte kan uppnås förens 

arbetarklassen förenat sig och gjort våldsamt uppror mot den härskande överklassen. 

 

”Bourgeoisien har överallt, där den kommit till makten, förstört alla feodala, patriarkaliska 

och idylliska förhållanden.”
26

 

Marx menar att överallt där överklassen kommit till makten har de förstört alla förutsättningar 

till ett harmoniskt samhälle. 

 

2.5 The Meaning of Race 

Kenan Malik skriver om rasismens historia. Till skillnad från Marx, som är väldigt fokuserad 

på att klass har med ens ekonomi att göra, så menar Malik att det är minst lika kopplat till 

kultur och etnisk tillhörighet. I kapitlet angående rasism och imperialism skriver han: 

”The idea of ”backwardness”, which had previously applied to the working class at home, 

because exclusively associated with the “native” in the colonies. This reorientation of racial 

thoughts helped establish racism as a mass ideology and win popular support for the elite 

ideas of hierarchy. It almost helped promote the idea which is so strong today: that racial 

language was developed in order specifically to describe distinctions between black and 

white.”
27

 

Malik tar upp hur överklassen och arbetarklassen som tidigare ogillat och sett varandra som 

skilda grupper plötsligt känner samhörighet när de kommer i kontakt med lokalbefolkningen i 

deras kolonier. En gemensam fiende gav dem en känsla av gemenskap och stärkt nationell 

                                                 
25

 Marx, Karl. Engels, Fredrich, Komunistiska manifestet Del II 
26

 Marx, Karl. Engels, Fredrich, Komunistiska manifestet Del I 
27

 Malik, Kenan,  1996: 119 
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tillhörighet. Det skapas en vi-mot-dem samhörighet. Ett exempel på detta ser vi i Land of the 

Dead då människorna kanske inte alltid kommer överens med varandra, men de har i alla fall 

en gemensam fiende i Zombierna. 

2 .6 Tidigare forskning 

 

År 2005 släppte Jamie Russell sin bok Book of the Dead: The Complete History of Zombie 

Cinema
28

 som kartlade de historiska och kulturella svängningar som gjorde att zombiefilmen 

från Afrika fördes vidare till USA och Europa.
29

 Boken är, precis som titeln antyder, en 

heltäckande historik över zombiefilmsgenren och Russel tar oss med på en resa som börjar i 

Haiti med Voodookulturen, och de viljelösa zombier som styrdes av en zombiemästare med 

makt över deras öden och äventyr, och slutar med dagens mer självständiga zombier i Land of 

the Dead. Viktigt att nämna i sammanhanget är även Kim Paffenroths Gospel of the Living 

Dead: George Romero’s Vision of Hell on Earth,
30

 som studerar Romeros filmer och sätter 

dessa i relation till andra nutida inflytelserika zombiefilmer.  

 

I Jamie Russels bok Book of the Dead
31

 kan vi läsa att zombien som monster togs i anspråk 

från den afro karibiska kulturen och voodoomytologin i slutet av 1920-talet då USAs politiska 

intresse i Haiti var som störst.
32

 Zombiernas egenskaper har varierat under årens lopp men 

gemensamt kan sägas att de i grunden är döda människor som av olika anledningar väckts till 

liv igen. Under den första halvan av 1900-talet var zombierna viljelösa slavar som lydde 

under en zombiemästare. På den här tiden skildrades inte zombien i sig som någonting farligt, 

utan skräcken låg i att bli en zombie. Zombien fungerade som en symbol för en svart primitiv 

kultur som ställdes mot den vita civilisationen. Tack vare det Kalla kriget under 50-talet så 

var zombier ett tacksamt tema i filmerna och ofta fick voodoomästarna som återuppväckte de 

döda stå som symbol för kommunismens hot i de amerikanska zombiefilmerna.
33

  

 

George A Romeros klassiska Night of the Living Dead förändrade hela genren med ett helt 

nytt element som kom att bli stilbildande för den ”nya” zombien: kannibalism. Tidigare hade 

zombien enbart fungerat som en slav som utförde enklare bondesysslor. Night of the Living 
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Dead handlar om samhällets kollaps, familjens sönderfall samt drar paralleller till 

Vietnamnkriget som var i full gång.
34

 Romeros nästa film Dawn of the dead kritiserade 

konsumtionssamhället. Den utspelar sig i en övergiven shoppinggalleria och visar de 

överlevande människornas materialistiska begär.  

Ett karaktäristiskt stilgrepp förutom splattereffekterna, kannibalismen och samhällskritiken 

som är värt att nämna är intertextualiteten. Med intertextualitet menas att ingen film står för 

sig själv, utan ingår i ett nät av relationer till andra filmer. Zombiefilmerna bygger ofta på 

kunskap som presenterats i tidigare filmer, samt liknande scener och hyllningar till andra 

regissörer.
35

 Det här gör att en redan invigd publik förmodligen får ut mer av filmerna än 

förstagångstittare, vilket kanske kan ses som elitistiskt men att det tyder på en självdistans och 

intelligens hos regissörerna som gör genren till något mer än bara frosseri i specialeffekter. 

Zombierna har överlag blivit mer självständiga genom åren och utvecklat mer mänskliga 

sidor.  

 

2.6. 1 Land of the Dead 

 

Zombierna i Land of the Dead har en mycket mer central roll än i Romeros tidigare Living 

Dead filmer, menar Russell.
36

 I Romeros tre tidigare filmer i serien har den ”svarta hjälten” 

varit en levande människa, i Land of the Dead är ”den svarta hjälten” en av de döda.
37

 Russell 

beskriver Big Daddy som en unik zombie som både har utvecklat sitt tänkande och sitt sätt att 

tala. I filmen utvecklas Big Daddy från att hålla på med sitt tidigare yrke, 

bensinmacksassistent, till att leda en revolution med sina zombievänner mot människorna. 

Russell har på ett bra sätt skrivit ner i ord Big Daddys tankar;  

 

”I see Big as a man, a zombie, an entity who is evolving, and who realises, ‘This is wrong! 

You came into our territory, we eat you. You don’t come into our territory, we don´t eat you - 

we’ll leave you alone. You came in, you cause mayhem, and it´s wrong. So... civil rights? I 

don´t think there are any civil rights. It´s zombie rights. Leave. Us. Alone!’
38

  

 

Det är första gången som Romero vill att vi ska sympatisera med zombierna.  

                                                 
34

 Russel, Jamie, 2005: 69 
35

 Russel, Jamie, 2005: 160 
36

 Russel, Jamie, 2005: 189 
37

 Russel, Jamie, 2005: 189 
38

 Russel, Jamie, 2005: 189 



16 

 

Russell gör även en liknelse mellan Land of the Dead och Irakkriget. Han menar att det finns 

likheter mellan Kaufman, som är antagonisten i Land of the Dead, och George W Bush och 

att zombierna utanför som attackerar Fiddlers Green representerar terroristattacken mot World 

Trade Center. Kaufman utnyttjar den farliga situationen för att göra egen ekonomisk vinning, 

för att han och resten av överklassen i Fiddlers Green ska ha det så bra som möjligt.
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3 Metod 
 

 

3.1 Filmanalys 

 

Det finns ingen definitiv ram för hur en film ska analyseras. Detta beror framför allt på film, 

precis som målningar eller musik, är ett estetiskt verk. Även om filmer ofta är en tydligare 

mening än en målning så är det inte en garanti för att meningsskiljaktigheter kring vad 

filmskaparen vill ha sagt inte kommer dyka upp. 

Det är också omöjligt att hålla sig till en specifik sorts analys då varje film måste analyseras 

på ett eget sätt. Det vore omöjligt att hålla sig till samma sorts analys då man undersöker en 

abstrakt kortfilm som en typisk Hollywood produktion. 

Det finns också allt för många bidragande faktorer i en film för att man skulle kunna använda 

en specifik sorts analys. Kamera, ljussättning, ljud, musik, regi och skådespeleri måste alla 

analyseras individuellt.
39

 

Dock finns det ytterst grundläggande dramaturgiska knep som ofta ser i mer konventionell 

berättarteknik. Dessa används särskilt ofta i action, skräck, science fiction och genrerna.
40

  

Filmen delas i dessa fall upp i den dramaturgiska kurvan. Detta består i grova drag av anslag, 

presentation, konflikt, karaktärsfördjupning, upptrappning och uppgörelse och avtoning. Lars 

Gustaf Andersson har beskrivit dessa anslag i sin bok Filmanalys: en introduktion.
41

 

 

 

3.1.1 Anslag 

 

Detta är det första som händer i filmen. Ofta någonting som fångar publikens intresse. 

Meningen med anslaget är som sagt att fånga tittarens intresse, ibland består det bara av en 

omotiverad actionscen, ibland är den mer sofistikerad. 

Ofta smälter början av presentationsstadiet ihop med anslaget. Karaktärer börjar alltså 

presenteras samtidigt som filmen fångar vårt intresse.
42
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3.1.2 Presentation 

 

Detta är den del av filmen då anslaget har fångat vårt intresse och saker ofta har lugnat ned sig 

lite. Nu blir vi presenterade för huvudkaraktären/karaktärerna om vi inte redan blivit det i 

anslaget. De viktigaste karaktärerna är antagonisten och protagonisten. Antagonisten är 

filmens skurk. Ett grundläggande knep för att visa vem som är skurk är att låta dem göra 

något omoraliskt första gången vi presenteras för dem. Detta gör att vi omedelbart förstår vem 

som är skurk. 

Protagonisten är vår hjälte. Ofta är det en person som vi kan relatera till och tycker synd om. 

Speciellt i filmer som innehåller rymdvarelser, monster eller mycket osannolika saker behöver 

publiken någon de kan relatera till och de kan förankra sig i. När vi tycker synd om en 

sympatisk karaktär vill vi att det ska gå bra för dem och hejar på dem genom filmen vilket gör 

publiken engagerad.
43

 

 

 

3.1.3 Konflikt 

 

Här börjar filmen ta fart. Händelserna i anslaget kopplas samman med karaktärerna som vi 

träffat i presentationen. Biroller dyker upp.
 44

 

 

 

3.1.4 Karaktärsfördjupning/upptrappning 

 

Dessa delar kan vara för sig eller samtida. Här får vi lära oss mer om våra karaktärer. Vad 

deras hopp, drömmar och rädslor är. Konflikten djupnar och tar oväntade vändningar.
 45

 

 

3.1.5 Uppgörelse 

 

Det spännande slutet. Här konfronterar vår hjälte sina rädslor, lär sig en viktig läxa eller offrar 

sig för sina vänner. Vi vet aldrig hur det kommer sluta, och det är det som gör dessa 
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uppgörelser så spännande. Om hela filmen är välgjord bör uppgörelsen vara en omskakande 

upplevelse som får oss att hålla andan. Därför behövs avtoningen.
46

 

 

 

3.1.6 Avtoning 

 

Avtoning är en scen eller två som visar hur det gick sedan. Vem gjorde vad? Levde de 

lyckliga i alla sina dagar? Avtoningen ger publiken en chans att andas ut och väja sig vid vad 

som hänt.
47

 

 

Denna ytterst grundläggande kurva är absolut inget som nödvändigtvis krävs för att göra en 

bra film, men det är en trevlig mall som bevisligen fungerat upprepade gånger. Några 

exempel på filmer utöver Star Wars som mer eller mindre följer denna mall är Rocky, Matrix, 

Spider-Man, Die hard, Terminator 2, Jakten på den försvunna skatten, Hajen, Goonies, 

Ghostbusters och många, många fler. 

 

Beroende på vem som är skurk och vem som är hjälte kan vi bedöma vad filmskaparen vill 

säga med sin film. Är till exempel personen som presenteras som ond antagonist intendent på 

ett fängelse är chansen stor att filmskaparen kritiserar fängelsesystemet.  

Land of the Dead är som tur är en av filmerna som passar in på denna grundläggande 

dramaturgiska kurva. Kunskapen om att denna kurva används är inget vi kommer att referera 

till i vår analys då vi inte analyserar utefter denna kronologiska ordning, men vår kunskap om 

den är en grundläggande faktor i vår förståelse för filmen och vilka karaktärer som 

representerar vad. 

Traditionellt sett så bör man analysera film med öppet sinne och inte fokusera på något 

speciellt. Detta för att man kan missa saker, eller inbilla sig saker, om man inte håller ett 

öppet sinne.
48

 Trots detta kommer all filmanalys i detta fall filtreras genom vår klassteori. Vi 

känner att detta är berättigat då filmen har klasskonflikt som ett uppenbart tema. 

 

Analysen kommer att delas in i tre huvuddelar. Detta för att strukturera upp analysen. Om vi 

bara analyserade rakt av i till exempel kronologisk ordning tror vi att det skulle bli rörigt. I 
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den första delen kommer vi analysera scener ur filmen som visar på klasskillnader i staden. 

Detta gör vi för att få en tydlig helhetsbild av hur samhället ser ut och fastställa att det råder 

konflikt mellan klasserna och etablera att stora klyftor existerar. Den andra delen kommer 

fokus ligga på zombierna. Här kommer vår frågeställning in på allvar och vi kommer 

diskutera hur zombien används som verktyg i illustrerandet av samhällsfenomen. Den tredje 

delen fokuserar vi på paralleller mellan samhället i Land of the Dead och dagens samhälle. 

Simplifierat sett så kommer vi se filmen Land of the Dead upprepade gånger och notera vilka 

speciella scener som är mest aktuella för oss och vår analys av filmen. Detta gör vi genom att 

välja ut särskilda relevanta scener och analysera dem särskilt noga. 
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4 Analys 

 

 

4.1 Handling 

 

Karl Marx teorier rörande klass och uppror mot överklassen stämmer enligt oss väl in på 

händelserna i Land of the Dead. Han menar att underklassen förr eller senare kommer att 

organisera sig och göra våldsamt uppror mot överklassen, och därmed upphäva de gamla 

produktionsförhållandena. Vi ser filmen som ett tydligt exempel på detta.
49

 

 

Land of the Dead utspelar sig i en dystopi där världen har tagits över av zombies. Överlevare 

har samlats och barrikerat in sig i en stad där de få privilegierade lever i överväldig lyx i en 

byggnad som heter Fiddlers Green, medan större delen av folket lever i fattigdom. 

Mannen som återskapade denna civilisation ur spillrorna på den gamla heter Mr. Kaufman. 

Han kontrollerar vem som blir insläppt i överklassen och har ett finger med i allt som händer i 

staden. Ett av jobben som de fattiga massorna får ta sig an är att åka ut ur staden och samla 

förnödenheter. Det är mycket farliga uppdrag och många blir offer för zombierna som vandrar 

fritt utanför stadens murar. 

Två av männen som utför detta jobb åt Kaufman är Riley Denbo och Cholo DeMora. Riley 

ogillar hur staden styrs och att folket tvingas lida medan andra lever i överflöd. Han drömmer 

om att samla ihop pengar till en bil och resa norrut i hopp om ett bättre liv. Cholo däremot, 

drömmer om att en dag bli del av stadens överklass. Han jobbar hårt för att tillfredsställa 

Kaufman och riskerar livet för att få tag på saker som cigarrer och champagne åt honom. 

 

När filmen börjar är både Riley och Cholo ute på vad de båda hoppas ska vara deras sista 

jobb. Riley har lyckats spara ihop pengar och köpt en egen bil, Cholo har sparat ihop 

tillräckligt för att köpa en lägenhet bland överklassen. 

När de kommer tillbaka upptäcker Riley att hans bil har blivit stulen i garaget där den höll på 

att lagas. Kaufman nekar Cholo lägenheten vilket gör honom rasande. 
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Cholo och hans vänner stjäl det stora fordon som används när de är ute på proviantrundor, en 

dyrbar och välutrustad bil som kallas Dead Reckoning. De placerar sig utanför staden och 

utpressar Kaufman på pengar genom att hota med att öppna eld mot skyskrapan där Kaufman 

och överklassen bor om inte kraven blir uppfyllda. 

Kaufman har ingen lust att bli av med både sina pengar och sin bil. Han anställer därför Riley. 

I utbyte mot att Riley stoppar Cholo och återhämtar Dead Reckoning lovar Kaufman att ge 

honom bilen som Riley så gärna vill ha. Riley accepterar erbjudandet då han vet att Cholo 

kommer skada oskyldiga människor i staden om han öppnar eld mot skyskrapan. 

Vad ingen av dem vet är att Zombierna har utvecklat kommunikation och har börjat 

marschera mot staden. 

Riley tar med sig sina vänner Charlie & Slack och ger sig av efter Cholo. De hittar honom och 

lyckas ta kontroll över fordonet. Samtidigt som de rapporterar till Kaufman att allt är under 

kontroll når Zombierna staden. Riley låter Cholo gå och skyndar sig tillbaka till staden för att 

hjälpa till och stoppa zombierna. 

Cholo kommer inte långt utan blir snart biten av en zombie. Han vet att han inte har lång tid 

kvar innan han själv kommer bli en zombie. Han bestämmer sig för att personligen hämnas på 

Kaufman innan han dör. 

Riley kommer fram till staden men det verkar vara för sent. Det enda de finner är en 

massaker. 

Kaufman försöker fly med sina pengar men blir stoppad av Cholo och dör. Riley och hans 

vänner upptäcker överlevare som rensar staden på zombiers. Det är nu fritt fram för dem att ta 

över staden från de rika och styra den som de själva vill. Riley väljer att ta med sina vänner i 

Dead Reckoning och resa norrut.  

 

 

4.2 Klass 

 

Här kommer vi gå igenom filmens karaktärer. Ett par av dem tar vi var för sig, andra 

tillsammans. Detta beror sig på hur intressanta de är för våra frågor och hur stor plats de tar i 

filmen. De två karaktärerna som vi går in mest på, Cholo och Kaufman, kommer vi att 

analysera var för sig i kronologisk ordning. Vi kommer alltså börja med att titta på Cholo och 

gå igenom alla hans scener i filmen från början till slut, och sedan gå tillbaka till början av 

filmen igen då vi börjar analysera Kaufman. 
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4.2.1 Cholo 

 

Riley, Cholo och de andra kommer tillbaka från att ha varit ute och hämtat förnödenheter. 

Under införskaffandet så avviker Cholo från planen för att plocka upp alkohol och cigarrer åt 

Kaufman. Detta resulterar i att en ung man som är ny i gruppen blir biten av en zombie och 

tar livet av sig för att slippa att själv bli en zombie. Redan här ser vi hur kapitalismen har 

resulterat i att unga män inte har något val än att ta farliga jobb. Detta kan ses som ett 

exempel på Marx teori rörande hur kapitalismen förstör idylliska förhållanden.
50

 

När de kommer tillbaka skäller Riley ut Cholo för hans oförsiktighet. Samtidigt spelas en 

reklamfilm för lyxboendet Fiddlers Green i bakgrunden. När Riley kräver få veta varför 

Cholo betett sig så oansvarigt berättigar Cholo sitt agerande med att han kämpar för att en dag 

ha råd med en lägenhet i Fiddlers Green, precis som i reklamfilmen. Riley svarar med att han 

aldrig kommer att få bo där. Han är inte rätt ”typ”. Reklamfilmen spelas under hela scenen i 

bakgrunden. Den visar den vackra insidan av stadens största skyskrapa där de rika lever i 

överflöd. Den blir i sammanhanget absurd. 

Här tycker vi att filmen etablerar mentaliteten bland många av stadens invånare. Vi tror att 

reklamfilmen om Fiddlers Green bidrar till att vissa invånare drömmer om att en dag få leva i 

samma lyx som överklassen, vilket motiverar dem till att ta hårda och farliga jobb. Cholo tror 

på att om han jobbar tillräckligt hårt för överklassen kommer han att bli rättvist kompenserad. 

Vi tycker att Cholo representerar den typiska arbetaren, lojal och flitig. Riley tycker att han är 

naiv som tror att överklassen skulle släppa in honom i deras sällskap. Han menar att även om 

Cholo har sparat ihop pengar är han ändå inte ”fin” nog. Vi tolkar detta som ett tydligt 

exempel på Bourdieu’s teorier rörande kulturellt kapital.
51

 Det räcker inte för Cholo att vara 

ekonomiskt rik, han måste även vara kulturellt välbärgad. Cholo har inte insett detta, till 

skillnad från Riley som genomskådar etablissemanget.  

 

”You're dreaming, Cholo. They'd never let you in there. They'll never let me in there. We're 

the wrong kind.” – Riley Denbo 

 

Detta är även ett exempel på hur kapitalismen förslavar arbetarklassen och förstör alla 
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idylliska förhållanden för arbetarklassen.
52

 Trots att Cholo jobbat hårt och lojalt så vägrar 

Kaufman honom ta del av överklassen. Vi tolkar Kaufmans agerande som att han känner att 

om han släpper in någon från arbetarklassen i hans kretsar så medger han att de är likvärdiga i 

grunden. Något som Kaufman, som anser sig bättre och finare, aldrig kan acceptera.
53

 

 

Senare är Cholo påväg hem till Kaufman för att leverera alkoholen och cigarrerna som han 

ansträngt sig åt att införskaffa åt just Kaufman. På vägen dit går han igenom Fiddlers Green. 

De förmögna människorna sitter och äter middag i flotta restauranger och shoppar i dyra 

butiker. Vi ser det som att de representerar överklassen i vårt eget samhälle. Det känns bisarrt 

att se människor leva i sådant överflöd när man vet hur världen på utsidan ser ut. Trots detta 

verkar de rika lyckas avskärma sig från verkligheten.
54

 Detta är första gången man får se hur 

människorna i Fiddlers Green lever. Cholo nämner senare att han jobbat för Kaufman i tre år, 

så vi kan anta att han, till skillnad från sina vänner, bevittnar detta överflöd med jämna 

mellanrum. Återigen ser vi hur arbetarklassen lockas av den överdådiga lyx som överklassen 

lever i, och jobbar för överklassen i hopp om att uppnå samma lyx. 

På väg till Kaufman möter Cholo säkerhetsvakter. Detta tycker vi kan ses som ett exempel på 

hur överklassen har kontrollen över polis och försvarsmakten och därmed kan kontrollera 

arbetarklassen med våld om så krävs. En återkoppling till Marx teori rörande ”Den politiska 

makten i egentlig mening är det organiserade våldet av en klass till en annan klass' 

undertryckande”.
55

 

Cholo kommer fram till Kaufmans lägenhet, beredd att diskutera att han har arbetat för 

Kaufman tillräckligt länge för att ha råd med en egen lägenhet i Fiddlers Green. Han har med 

sig cigarrerna och Champagnen för att fira. Cholo försöker även smöra in sig hos Kaufman 

genom att påminna honom om hur användbar han är för honom. 

 

”Thats what I’m here for boss. To take care of any problem you got.” - Cholo 

 

Han blir upprörd då Kaufman förklarar att det är en lång väntelista och att han har en 

kommitté som röstar in nya medlemmar. Han förstår att Riley hade rätt i att de aldrig tänker 

släppa in honom oavsett hur rik han blir. Han är inte rätt ”typ”. Cholo hotar Kaufman med att 

avslöja för folk att han mördat människor och gjort sig av med kropparna åt Kaufman, om han 
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inte får sin lägenhet. Kaufman kallar på vakten och ber honom ”göra sig av med” Cholo, men 

Cholo lyckas fly. 

I Scenen häller Cholo upp champagne i två whiskeyglas. Kaufman ger honom en ogillande 

blick, och går under konversationen fram till sitt barskåp och häller upp ett mer i ett korrekt 

champagneglas. Detta förtydligar Kaufmans syn på Cholo. Han ser honom inte som 

kultiverad nog att vara på samma nivå som Kaufman. Det handlar inte bara om pengar. Här 

ser vi ett exempel på det kulturella kapital som Bourdieu talar om, och hur det inverkar på 

överklassens syn på arbetarklassen. Kaufmans agerande är alltså en härskarteknik. Genom att 

indirekt rätta hans agerande så visar Kaufman att han är finare och bättre än Cholo. Genom 

detta förtydligar och förstärker han klyftan mellan de två klasserna.
 56

 

 

En viktig sak att påpeka är att Cholo verkar lojal och inställsam mot Kaufman fram tills han 

förstår att han aldrig kommer bli insläppt i överklassen, hur mycket pengar han än har. När 

denna morot som han kämpat för, plötsligt försvinner, blir han omedelbart hotfull och arg. 

Kaufman får folk att arbeta för honom genom att ge falska förhoppningar om att man en dag 

kan leva i Fiddlers Green om man bara jobbar tillräckligt hårt. När Cholo inser att detta bara 

är en lögn har Kaufman inte längre någon användning av honom och försöker därför få 

honom dödad. Detta visar också på hur Kaufman ser sina arbetare. Han ser dem inte som 

ambitiösa och hårt arbetande människor vars ansträngningar han uppskattar, utan snarare som 

utbytbar arbetskraft som går att ersätta så fort han inte längre behöver, eller är nöjd med, deras 

insatser. 

4.2.2 Kaufman 

I Land of the Dead förkroppsligas kapitalismen och bourgeoisien av karaktären Kaufman. Så 

som vi ser honom så representerar han den Amerikanska överklassen som till större delen 

består av äldre vita män. Han har kommit till makten och, precis som Marx skriver, förstört de 

idylliska förhållandena för alla utom sig själv och vissa utvalda.
57

  

När Cholo stulit Dead Reckoning så ringer han Kaufman. Han vill ha sina pengar, och ännu 

mer utöver det. Sammanlagt flera miljoner dollar. Om han inte får sina pengar öppnar han eld 

mot Fiddlers Green.  När de pratat färdigt har Kaufman en kort konversation med Bill som är 

en annan av de högt uppsatta människorna i Fiddlers Green. Bill råder Kaufman att bara 
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betala Cholo. Kaufman säger att de inte förhandlar med terrorister och att de har andra 

valmöjligheter. Under konversationen mellan Kaufman och Cholo så klipper de mellan 

Kaufman, som är inne på ett välinrett konferensrum och Cholo, som är inne i den smutsiga 

Dead Reckoning. Detta förstärker intrycket av, och påminner oss om, klasskillnaden på de två 

karaktärerna.  

Kaufman specificerar inte ens summan som Cholo vill ha, utan säger bara ”He wants money”. 

Med tanke på hur nonchalant Bill avfärdar hotet och snabbt och avslappnat säger ”pay him”, 

kan man anta att pengar inte är ett allt för stort problem att avvara. Att Kaufman trots detta 

vägrar betala och hellre riskerar att låta människor dö visar hans brist på medkänsla för andra 

människor och att hans stolthet inte låter någon från arbetarklassen vinna över honom. 

Det Kommunistiska Manifestet talar om hur överklassen förtrycker underklassen och hur 

överklassen kan få arbetarna att jobba för lägre löner än vad jobbet egentligen är värt. Detta 

för att kunna behålla vinsten själv. Ett exempel på det är när Kaufman förnekat Cholo 

pengarna så väljer han istället att anställa Riley för att stoppa Cholo och återhämta Dead 

Reckoning. Kaufman tänker behålla vinsten själv (Dead Reckoning) och lockar Riley att 

utföra grovjobbet med en liten belöning. 

Precis som med resten av staden kan Kaufman få de flesta att göra som han vill. Riley berättar 

för Kaufman att han köpt en bil och tänkt lämna staden, men att den blivit stulen. Kaufman 

svarar bara ”Well, you’re a very popular man”. Vi kan inte veta säkert men med tanke på att 

en karaktär tidigare i filmen berättat att Kaufman har ett finger med i allt som händer i staden, 

från knark och prostitution till vem som får bo i Fiddlers Green, så kan man undra om han 

hade något att göra med att Rileys bil blev stulen.  

Detta skulle i så fall vara för att ha kvar honom i staden och försätta honom i en position där 

han måste fortsätta jobba för Kaufman. Precis som nu. Detta är ett exempel på Marx teori 

angående hur kapitalismen indirekt äger arbetarna.
58

 Samtidigt som de tekniskt sätt är fria att 

göra som de vill, försätts de i en situation där de praktiskt taget tvingas att göra som 

arbetsgivarna vill.  

När de diskuterar situationen och Kaufman nämner Dead Reckoning säger Riley ”My 

truck…” varpå Kaufman ger honom en menande blick och säger ”MY truck”. När Kaufman 

pratar om Dead Reckoning kallar han den även förbigående för hans ”two million dollar piece 

of equipment”. Här får vi återigen se hur viktigt det är för Kaufman att ha rätt över 

arbetarklassen och påpeka sin höga position och rikedom varje chans han får. 
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Härnäst får vi träffa Kaufman när han diskuterar situationen med några andra högt uppsatta 

män. Han försäkrar dem om att de inte behöver oroa sig och förklarar att säkerhetsåtgärder 

har tagits så att de kan fly ifrån staden i säkerhet tillsammans med nödvändig personal. Någon 

av männen frågar Kaufman ”What about all the others?” varpå Kaufman svarar ”All the 

others can be replaced by others.”. Detta är ett tydligt exempel på hur överklassen ser 

arbetarklassen som utbytbar arbetskraft, snarare än lojala arbetare som han värdesätter, och så 

länge Kaufman har pengar så kommer han hitta andra som är villiga att jobba för honom. 

När Bill avbryter Kaufman blir han uppretad och ger en kort monolog om hur han skapade 

staden, tränade soldaterna och betalade för allting. Han verkar tycka att detta ger honom rätten 

att bete sig och göra som han vill med staden och människorna i den. Han har inställningen att 

alla borde vara tacksamma och saknar rättigheter då de är skyldiga honom sina liv. 

Allt detta tolkar vi som exempel på hur överklassen ser sig som högre stående och finare 

människor än arbetarklassen. Vilket förklarar hur han kan känna det rättfärdigat att behandla 

dem så illa som han gör. 

När klockan närmar sig midnatt, då Cholo sagt att han kommer bomba Fiddlers Green om han 

inte får sina pengar, börjar Kaufman packa ihop och gör sig redo att ge sig av. Det enda han 

packar med sig är två stora väskor fulla med pengar. Detta etablerar vad vi redan vet om 

Kaufman – att det enda han bryr sig om är sina pengar. Han tar inte med sig fotoalbum eller 

andra föremål av affektionsvärde. Detta ser vi som ett exempel på Marx teorier angående 

pengafetisch.
59

 Trots att Kaufman inte vet om pengarna kommer ha något värde så envisas 

han med att ta med dem. 

Kaufman försöker smita från staden med alla pengar från valvet, inte bara sina egna. På vägen 

ut möter han Bill som frågar vad han håller på med. Kaufman dödar Bill. Detta visar 

Kaufmans brist på respekt för mänskligt liv och hur mycket han ogillar folk som ifrågasätter 

honom. Omedelbart efter att Han dödat Bill ringer Riley och berättar att han fångat Cholo. 

Kaufman säger han kanske skulle handlat annorlunda om han vetat att Cholo var fångad, 

alltså inte helt säkert. 

Samtidigt når Zombierna fram till staden, Kaufman som redan har packat fortsätter sitt 

flyktförsök med sin butler och väskorna med pengar som enda sällskap. På väg till garaget 

springer de förbi de första zombierna som börjar bryta sig in i Fiddlers Green. Kaufman blir 

rasande och skriker ”You have no right!” och skjuter mot dem innan han flyr vidare ned mot 

                                                 
59

 http://www.marxists.org/ 2011-12-09  & Ritzer, George, 2010:  58 

http://www.marxists.org/archive/pilling/works/capital/ch05.htm


29 

 

garaget. Detta visar återigen hur Kaufman anser sig vara berättigad att bestämma över staden 

och allt som händer i den, och blir rasande när han inte får som han vill eller blir motarbetad. 

När de kommer ned i garaget sätter sig Kaufman i bilens baksäte medan hans butler springer 

och öppnar dörrarna. Detta visar hur Kaufman håller på sin status till och med i en 

krissituation. 

 

 

 

4.2.3 Riley, Charlie och Slack 

 

Riley är filmens protagonist. Riley, Charlie och Cholo kommer tillbaka från att ha varit ute 

och hämtat förnödenheter. Under införskaffandet så avviker Cholo från planen för att plocka 

upp alkohol och cigarrer åt Kaufman.  

                    

     RILEY 

Exactly, the job, do you know  

what the job is Cholo? It´s to  

bring things in that people need. Not  

to make a few extra bucks selling  

liquor on the street.  

 

Här ser vi att Riley är emot kapitalism och allmän girighet, men är för allmännytta och 

socialism.
60

 Han har ett medlidande för Mike som dog under införskaffandet av alkoholen, 

och att anledningen till att han dog är på grund av överklassen, och att Cholo desperat 

försöker bli accepterad. 

Riley är alltid tätt följd av Charlie. Charlie har en brännskada som täcker halva hans ansikte, 

och han verkar inte vara särskilt intelligent. Trots detta låter Riley honom följa med. Riley 

säger själv att Charlie kan vara bra att ha och att han räddat Rileys liv flera gånger. Trots detta 

får man ändå känslan av att Riley klarar sig utmärkt själv och tar hand om Charlie av sympati, 

vilket förstärker intrycket av att han är en godhjärtad karaktär och inte bryr sig om kulturellt 

kapital.
61

 

Tillsammans lär de känna Slack. När vi möter Slack första gången så blir hon instängd i en 

stålbur tillsammans med två zombier. Vi får reda på att de fattiga människorna i staden  
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vanligen slänger in hundar eller katter och sedan satsar pengar på vilken zombie som fångar 

dem, men idag har de alltså något annorlunda. Riley räddar henne ifrån zombierna. Hon 

berättar då att hon blev instängd med zombierna på Kaufmans order. Det var straffet hon fick 

för att försöka hjälpa Mulligan (se nedan) och hans kamp. Anledningen till att hon ogillar det 

nuvarande systemet är för att hon utbildat sig till soldat i hopp om att hjälpa människorna och 

staden, men istället blivit tvingad till prostitution då Kaufman kände att han kunde tjäna mer 

pengar på henne på detta sätt. 

 

4.2.4 Mulligan  

 

Mulligan är en man i staden som tidigare jobbat tillsammans med Riley och Cholo med att ta 

in förnödenheter till staden. Han har nu slutat med det, och predikar förändring i samhället.   

   

 

   MULLIGAN 

How long are you gonna let him push  

you around? You like shining his shoes,  

pressing his pants? He didn´t build  

that place, he just took it over. Took  

the best for himself and left us in the  

slum to live in. If there was enough of  

us...if you all of you would join up... 

we could make this a fit place to live  

in. 

 

 

Mulligan tycks förespråka en mer rättvis fördelning av välfärden och socialism.
62

 Skillnaden 

mellan Mulligan och Big Daddy är att han inte lyckats engagera sina medmänniskor i våldsam 

revolution. Detta tror vi beror på att Kaufman distraherar människorna i staden med enkla 

nöjen som alkohol, droger och prostitution.
63

 Detta till skillnad från Big Daddy som sett sina 

medzombies bli massakrerade på Kaufmans order, och därmed mer motiverad till att 

revoltera.  

Människorna i staden har det fattigt, men de har som sagt enklare nöjen att roa sig med. Detta 

kombinerat med att Kaufman upprätthåller illusionen om att om man jobbar tillräckligt hårt så 
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kan man en dag ta sig till Fiddlers Green. Vi kan anta att Cholo är en av få som lyckats jobba 

ihop så pass mycket pengar. Cholo tror på det här systemet, om han jobbar tillräckligt hårt 

kommer han att komma till toppen tillslut. Mulligan däremot har insett att det kapitalistiska 

systemet i staden inte är pålitligt. De lockas med en morot som inte går att nå.  

I slutet av filmen, då zombierna precis har störtat Kaufmans ordning så möts Mulligan och 

Riley. Mulligan förklarar att han och resten av människorna äntligen har fått en chans att 

ändra på stadens samhälle till något bättre.  Riley, som inte har något förtroende för politiska 

etablissemang, är inte övertygad att det kommer bli bättre. När Mulligan säger att detta är 

deras chans att forma staden till vad de alltid drömt om kontrar Riley med frågan ”Maybe… 

Then what will we turn in to?”. Med detta tror vi att Riley menar att han är skeptisk till att 

Mulligan kommer vidhålla sina politiska ideal när han väl fått makten. Han tror alltså inte på 

Marx teori om att regeringen inte längre kommer vara politisk när revolutionen är över.
64

 Han 

tror inte på att välfärden kommer fördelas jämt då heller. 

 

 

4.3 Zombies & revolution 

 

Riley gör en intressant iakttagelse första gången vi träffar honom:  

 

                       MIKE 

             They're trying to be us.                                 

 

 

                       RILEY  

             They used to be us. Learning how to be 

             us again.                                                

     

                       MIKE 

             No way. Some germ or some devil got 

             them things up and walkin'. But 

             there's a big difference between 

             us and them. They're dead! It's like  

             they're pretending to be alive.                                                   

 

                       RILEY                                          
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             Isn't that what we're doing?                        

             Pretending to be alive?                       

 

Detta kan man tolka som att Romero vill etablera att det inte är så stor skillnad på Zombies 

och människor som man kan vilja tro, precis som Kim Paffenroth säger – ” the point in the 

movies is that zombies are human”.
65

  

 

Vi får se en övergiven amerikansk småstad. Zombies vandrar runt och gör saker som vi kan 

anta att de brukade göra medan de var levande. Några försöker spela instrument. Andra är på 

platserna där de brukade arbeta. Detta ser vi som att de representerar hur arbetarklassen 

arbetar dag ut och dag in utan att ifrågasätta sin situation. 

Detta är första gången vi blir presenterade för Zombien Big Daddy. Big Daddy verkar ha en 

överlägsen intelligens för att vara en zombie och tycks kunna kommunicera med dem. Vi ser 

Big Daddy som en karaktär som representerar ledaren för en revolution. Han är en man från 

arbetarklassen men är intelligent och kan engagera de andra arbetarna med sin vältalighet.  

Härnäst attackerar Riley, Cholo och de andra människorna staden. De skjuter ut fyrverkerier 

vilket distraherar zombierna och får dem att stå och stirra upp mot himlen. De åker sedan rakt 

igenom staden obesvärat. Trots detta så väljer flera av människorna att skjuta ned zombies för 

skojs skull. Detta ser vi som en parallell till hur arbetarklassen hålls distraherad med hjärndöd 

underhållning (läs; Big Brother), medan orättvisor begås under näsan på dem.
66

 

Tillskillnad från de andra zombierna reagerar inte Big Daddy på fyrverkerierna, han försöker 

istället ”väcka” de andra zombierna. När han misslyckas knuffar han ned dem för att de inte 

ska bli skjutna. Återigen visar Big Daddy tecken på högre intelligens, och mer medkänsla än 

många av människorna. Vi ser återigen ett bra exempel på Paffenroths teori rörande 

zombierna mänsklighet.
67

 Han utför till och med ett barmhärtighetsmord på en av sina egna 

som är illa skadad. Att göra detta är uppenbarligen jobbig för Big Daddy och det tycks vara 

här han bestämmer sig för att människorna har gått för långt. 

När människorna lämnar staden och fyrverkerierna upphör bevittnar zombierna förödelsen. 

Big Daddy som är intelligent nog att kommunicera med dem blir deras ledare, och de börjar 

marschera mot staden.
68

 Man kan se attacken på staden som ett tydligt exempel på vad som 

påstås i det kommunistiska manifestet – ” Den politiska makten i egentlig mening är det 
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organiserade våldet av en klass till en annan klass' undertryckande”.
69

 Vi ser det som att 

Zombierna från och med nu representerar en förtryckt samhällsklass som gör revolution mot 

överklassen. 

 

På vägen mot människornas stad stöter Big Daddy och hans zombies på fler orättvisor som de 

inte visste skedde. Människorna har zombies upphängda i fötterna och använder dem som 

måltavlor. Här ser vi ett väldigt bokstavligt exempel på hur zombierna som arbetarklass blir 

utnyttjade utav överklassen. Vi ser en tydlig koppling till Rhodes och Turners teorier rörande 

zombies som slavar i en kapitalist regim i White Zombie.
70

 Detta gör Big Daddy ännu mer 

upprörd och bestämd i sin kamp mot människorna.  

Man kan se detta som att om man ser en orättvisa och gräver djupare i problemet så upptäcker 

man ofta fler och värre orättvisor under ytan.  

Människornas stad är omringad av vatten på tre sidor. Big Daddy och zombierna kommer 

fram till ena sidan där floden hindrar dem från att nå staden. De står samlade på kanten till 

vattnet och vet inte vad de ska göra. Big Daddy är den förste som tar steget ut i vattnet, något 

ingen zombie någonsin gjort. De andra zombierna följer honom. 

Detta tolkar vi som ett tecken på att något verkligen annorlunda är på gång. Vanligtvis 

skyddade floden människornas stad, men zombierna är nu så arga och beslutsamma att de är 

villiga att ta till metoder de tidigare inte skulle övervägt.  

 

Vi ser en tydlig koppling mellan rasism och hur de flesta människorna i staden ser på 

Zombies. Precis som Kenan Malik skriver så tycks staden, trots olika klasstillhörigheter, 

känna en gemenskap på grund av deras gemensamme fiende. De må vara olika, men de är i 

alla fall människor.
71

 

Vi ser en tydlig liknelse mellan situationen i Land of the Dead och kolonialismen. 

Människorna har bosatt sig på en väldigt liten yta, i ett land som onekligen tillhör zombierna. 

Människorna ser ned på zombierna som lägre stående varelser och förtrycker dem med våld. 

Zombierna är långt många fler än människorna till antalet, men trots detta kan de inte göra 

uppror mot sina förtryckare. Detta på grund av den överlägsna teknologin som människorna 
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besitter. På samma sätt förtryckte västvärlden människorna i sina afrikanska kolonier under 

artonhundratalet.
72

 

På grund av sin överlägsna teknologi anser sig människorna vara intelligentare och högre 

stående varelser. Ett tecken på detta är Rileys oro då han ser hur zombierna tycks utveckla 

intelligens och börjar kommunicera med varandra. Denna rädsla visar sig vara berättigad då 

Zombierna senare i filmen till och med lyckas imitera hur människorna använder vapen, och 

då börjar använda de emot dem.
73

 

 

 

4.4 Land of the Dead & dagens samhälle 

 

4.4.1 Segregation 

 

I Land of the Dead ser vi en tydlig segregation i staden där filmen utspelar sig. I centrum har 

vi Fiddlers Green där överklassen bor. I utkanterna bor de fattiga människorna och på andra 

sidan floden finns endast ödemark och zombies. Vi ser det som att Staden representerar 

dagens samhälle och storstäders geografiska struktur där man har centrum, förort och därefter 

de inte lika välbärgade områdena som man ofta finner i utkanten av städer. Fattiga och 

segregerade områden som dessa är inte sällan drabbade av högre brottslighet än mer 

välbärgade områden.
74

 Man ser ofta ett mönster i hur upplopp startar i mindre välbärgade 

områden. Oftast handlar det om en händelse där Polisen agerat på ett sätt som området anser 

vara våldsamt eller orättvist, vilket blir startskottet på ett uttryck för all ilska som byggts upp 

under åratal utav vad de anser vara orättvis behandling från polisen. Grunden till detta tror 

man ligger i att människorna bor i områden som under längre tid levt i en kombination av 

fattigdom, våld och upprepad diskriminering från statliga institutioner.
75

 Detta beteende har 

man sett både i Fittja, då det startade med att poliser gick in på en fritidsgård,
76

 I London där 

upploppen började med att polisen sköt en misstänkt brottsling 
77

 och i Los Angeles där det 

började med att polisen misshandlade Rodney King.
78
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Varför dessa upplopp uppstår är fortfarande under spekulation men en sak de har gemensamt 

är att de uppstår i fattiga områden och börjar med en separat händelse som ofta involverar 

våld och polisen.
79

 

Man kan se händelserna i början på Land of the Dead som ett tydligt exempel på just en 

händelse som detta. Vi ser ett segregerat område där endast zombierna lever, och de är inte 

välkomna in i de finare förorterna eller centrum. När myndigheterna kommer in och begår 

våldsamma handlingar mot en befolkning som redan känner sig orättvist behandlad så blir det 

startskottet för ett upplopp. 

Man kan också tolka uppdelningen mellan människor och zombies som rassegregation. Om 

man ser zombies som människor, som Kim Paffenroth förespråkar, så kan man lätt påstå att 

de representerar en diskriminerad folkgrupp. Det är självklart att man inte diskriminerar 

någon bara för att man håller sig borta i rädsla för att bli uppäten, diskrimineringen ligger 

snarare i hur människorna behandlar zombierna. De kallar dem nedlåtande saker, använder 

dem som underhållning och dödar dem för skojs skull. Om man tänker sig att människor 

behandlade en mänsklig fiende på samma sätt blir det tydligt hur detta är diskriminering 

grundat på en sorts etnisk tillhörighet.
80

 

Med detta i åtanke skulle man kunna se segregeringen i staden för inte bara en klassfråga utan 

även en rasfråga, och att zombierna blir segregerade på grund av sin etnicitet på samma sätt 

som många andra folkslag blivit genom historien.
81

  

 

 

4.4.2 Gated community  

  

Slutna bostadsområden med portar, eller andra anordningar som kontrollerar tillträde, 

kallas internationellt ”gated communities” och grindsamhälle på svenska.
82

 

Vi tolkar det som att Fiddlers Green representerar verklighetens gated communities. Bland 

annat är det ett sätt för invånarna att söka flykt från omvärlden. Genom att låsa in sig 

avskärmar invånarna sig mot det de anser vara hot: ekonomiskt oprivilegierade människor, 

människor med annan etnisk bakgrund. Man kallar därför gated communities en form av 

diskriminering som genom att upprätta fysiska barriärer hindrar tillträde till offentliga rum.
83
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Med kontrollerat tillträde stärks ett mönster av uteslutning och delar skarpt in vilka som hör 

hemma innanför murarna samt utanför murarna.
84

  Detta får vi ett exempel på då Cholo blir 

nekad av Kaufman att köpa en bostad i Fiddlers Green.  

Befolkningen skapar sin egna lilla sfär tillsammans med grannarna, och utesluter världen 

utanför. Denna uppdelning motverkar hela konceptet med ett öppet, integrerat samhälle. 

Genom att tillåta vissa invånare att exkludera andra fallerar hela grundtanken om en nations 

gemenskap och medborgarskap.
85

  

Att utestänga vissa typer av människor samt skapa uppdelning mellan rika och fattiga medför 

sociala kostnader. De skapar en vi mot dem mentalitet och det gör att gruppens samhörighet 

stärks. Ett fenomen som Kenan Mailk beskriver som en social struktur grundat på 

segregering.
86

 De erfarenheter, kunskaper, kontakter och förståelse som utbyts och skapas i ett 

vanligt samhälle uteblir och de som lämnas utanför grindarna drabbas främst när antalet 

offentliga rum skalas ner. När människor med olika bakgrund och förutsättningar slutar att 

interagera med varandra försvagas detta kapital och det uppstår ett tillitsproblem och misstro 

mot den som är olik en själv.
87

 

  

Kaufman och resten av Fiddlers Green invånarna har fördelar att bo just där. Genom sitt 

grindsamhälle (Fiddlers Green) får de ökad gemenskap eller status och framför allt ökad 

trygghet. Investeringen i ett grindsamhälle är ofta också mer säker eftersom en sådan 

etablering inte drabbas av negativa händelser utanför grindarna, på samma sätt som vanliga 

bostadsområden.
88

 Men detta är också ett negativt fenomen då det bidrar till segregering. 

Ett till exempel på negativa effekter som etableringen av ett grindsamhälle kan medföra är att 

det lokala samhällets oönskade aktiviteter som brott trängas undan till närliggande kvarter. I 

Land of the Dead märks detta fenomen tydligt då vi ser kontrasten mellan Fiddlers Green och 

slummen, där all kriminalitet förekommer i slummen.  
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4.4.3 Occupy Wall Street 

 

Vi tycker oss se likheter mellan samhället i filmen och dagens samhälle. Särskilt i USA. Detta 

på grund av att de är det mest välutvecklade landet med den mest ojämna fördelningen av 

välfärd.
89

 Landet har också en tradition av att styras av äldre, vita män. Något som vi tror att 

Kaufman är något av en karikatyr av. 

I och med 2000-talets finanskris blev den amerikanska befolkningen mer medveten om den 

orättvisa fördelningen som landets kapitalism skapat. Detta ledde i sin tur lett till Occupy wall 

street protesterna, vilka snabbt spred sig över resten av USA och världen. Trots att det har 

uppstått situationer där polisen till synes har använt för mycket våld och de skulle kunnat 

fungera som startskott på upplopp så har protesterna varit relativt fredsamma.
90

  

Vi ser tydliga paralleller mellan Occupy Wall street rörelserna och händelserna i Land of the 

Dead. Så som vi ser det så representerar Kaufman bankerna och de så kallade ”the 1%”. 

Zombierna representerar de protesterande människorna som är trötta på samhället de lever i, 

och de fattiga människorna i staden är ”the 99%” som blir illa behandlade men är för 

bekväma och inte tillräckligt insatta för att göra någonting åt det. 
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5 Resultat  
 

5.1 Hur används zombies för att illustrera klasskillnader i Land of the Dead?  

 

Att zombies används för att gestalta aspekter i samhället och inte bara är ytliga varelser som 

är till för att skrämma publiken anser vi vara onekligt. Visst har Zombies använts som en 

ursäkt att göra blodiga filmer utan politiska kopplingar, men att de kan används, har använts 

och antagligen kommer fortsätta användas ser vi som ett tydligt faktum.  

Så tidigt som trettiotalet användes de för att representera slaveri och kapitalism
91

. Legendres 

zombies var startskottet för en hel genres politiska ställningstagande som vi ser ekot utav än i 

dag i filmer som Land of the Dead. 

Zombies är en metafor för människor som följer rutiner utan att ifrågasätta i såväl film som 

dagligt tal. Detta gör dem till utmärkta verktyg för att använda som referenser till mänskligt 

beteende.
92

 

De är också oftast smutsiga, luktar illa och har trasiga kläder vilket lätt gör att man associerar 

dem med fattigdom. Detta leder automatiskt till en koppling till just klass och välfärd. Inte 

sällan är zombierna stora grupper, vilket har en visuell koppling till arga massor och revolt 

mot saker i samhället, som till exempel klass. 

I Land of the Dead spelar man på alla dessa egenskaper för att gestalta en situation snarlik den 

som Marx beskriver som arbetarklassens revolution mot proletariatet. Arbetarna (zombierna) 

blir medvetna om sin position i samhället, och upphör då att vara en klass i sig själv, och blir 

istället en klass för sig själv. Då kan revolutionen mot överklassen (Kaufman) börja. 

 

 

5.2 Vilka paralleller dras mellan staden där filmen utspelar sig och dagens samhälle? 

 

Eftersom samhället där filmen utspelar sig är en gestaltning utav hur vårt nutida samhälle 

skulle kunna se ut i framtiden är det inte så konstigt att det finns flera likheter. Det vi har 

fokuserat på är klassaspekten. 
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Vi ser en tydlig koppling mellan segregationen i filmen och segregationen i dagens samhälle. 

Den är i grunden densamma.
93

 Överklassen, sedan arbetarna som önskar de vore överklass 

och sedan de oönskade som är emot överklassen och känner sig utanför samhället. Samma 

ordning ser vi i Land of the Dead. Vi ser också hur en längre tid av orättvis behandling och 

denna känsla av utanförskap kan leda till våldsamma upplopp.
94

 Ett i skrivandets stund 

aktuellt exempel på detta är Occupy protesterna som spridit sig över hela USA och även 

resten av världen. Detta är ett exempel på hur en orättvist behandlad befolkning gör revolt 

mot de ansvariga i samhället när de som har makten skyddar de ansvariga, istället för att föra 

dem inför rätta. 

Vi ser även hur de rika i filmen låser in sig i sina egna perfekta världar för att slippa ta del av 

hur deras extravaganta livsstil påverkar andra människor i samhället, på samma sätt som 

överklassen i dagens samhälle stänger in sig i gated communitys. 

På samma sätt som i vårt samhälle så får de fattiga människorna i Land of the Dead sköta de 

smutsiga men enkla jobben, men får trots det inte bra betalt. 

 

 

5.3 Slutdiskussion 

 

I Land of the Dead är det svårt att förneka att Zombierna har en sorts politiskt 

ställningstagande, antagligen lite tydligare än många andra skräckfilmer. Men vi hoppas ändå 

att människor i framtiden mer och mer ska uppmärksamma att zombies och många andra 

filmmonster ofta används för att representera, gestalta och kritisera aspekter av vårt samhälle. 

Simon Lindgrens teorier som ledde till vår metod rörande detta var grundläggande för att vi 

skulle kunna analysera karaktärerna och händelserna i filmen. Representation hjälpte oss 

förstå kopplingen mellan fiktion och verklighet och att inse att all fiktion gestaltar verklighet i 

någon utsträckning. Kanske framförallt så insåg vi att vad en regissör vill säga med sin film är 

oväsentligt, och det är hur publiken uppfattar den, som spelar någon roll i slutändan. 

I det här fallet tycker vi att vårt användande utav det kommunistiska manifestet kändes väldigt 

befogat i slutändan. Kanske inte i detaljerna, men den övergripande situationen för överklass, 

arbetare och revolution passade in väl. Vi kände att teorin gav namn på och djupare förståelse 

för situationen och händelserna i filmen. Zombiernas roll som revolutionärer kombinerat med 

vetskapen om Rhodes och Turners Teorier angående White Zombie förstärkte svaret på vår 
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fråga rörande zombiernas politiska representerande. 

För att hjälpa oss ta zombiernas politiska representerande på större allvar kände vi att det var 

viktigt att se dem som mänskliga i större utsträckning än tidigare. Något som Kim Paffenroths 

teorier hjälpte oss att sätta oss in i. 

Slutligen så förstärkte Kenan Maliks teorier vår förståelse för segregering utav grupper och 

sociala strukturer vilka vi kände passade in på zombierna och förstärkte förståelsen för deras 

utanförskap och frustration vilket leder till den revolution Marx talar om. 

Så hur ser Zombiens framtid ut? Som med det mesta så kommer Zombiens popularitet i 

vågor. Under åttio och tvåtusentalet har vi sett två av dessa. I och med den senaste började 

zombierna springa och var inte längre de haltande lik vi var vana vid att se. Vilka 

samhällsaspekter kan dessa nya fysiska förmågor komma att representera? Det moderna 

samhällets mer stressade livsstil? Vad det än blir tvekar vi inte på att framtidens 

zombiefilmer, precis som all annan populärkultur, kommer vara en gestaltning av vårt eget 

samhälle, precis som Land of the Dead. 

Vi ser alltså Land of the Dead som en tydlig representation av det amerikanska, och i viss 

utsträckning, vårt eget samhälle. Relevant för både samhället förr, idag och även kanske vårt 

framtida samhälle? Frågan är om revolutionen redan är på gång, kommer ske inom en snar 

framtid eller kanske inte alls. Och vem som kommer vinna revolutionen om den inträffar, 

Kaufman eller Zombierna? 
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