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Sammanfattning 
Denna studie behandlar monsterkroppar i HBO:s tv-serie True Blood (2008 – 2014) och deras 

tillblivelse samt orientering utifrån skevhet, performativ materia och temporalitet. Med 

utgångspunkt i Sara Ahmeds queera fenomenologi analyseras empirin genom en queer och 

reparativ läsning i syfte att studera huruvida True Blood som tv-serie kan ha emancipatorisk 

och subversiv potential. Studiens empiriska omfång utgörs av sju sända säsonger av True Blood, 

innehållandes totalt åttio avsnitt, och som urval har primärt tre kvinnliga karaktärer följts. Dessa 

tre karaktärer definieras ha monsterkroppar utifrån den normativa människokroppen. I analysen 

diskuteras, förutom de tre valda karaktärerna, även andra monsterkroppar. Slutsatsen är att True 

Blood som text utmanar och ifrågasätter, genom sina monsterkroppar, normativa föreställningar 

och räta linjer och därmed anses ha emancipatorisk och subversiv potential. 

Nyckelord 
Monsterkroppar, True Blood, queer fenomenologi, orientering, skevhet, performativ materia, 

temporalitet, hemmavid, vampyrer, Sara Ahmed, feministiska kulturstudier, queer läsning, 

reparativ läsning, emancipatorisk potential, subversiv potential  
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1 Inledning - En värld full av 
monster 

Monster är uttrycksfulla.1 

Monster här och monster där. Jag, och säkert många andra, omringas dagligen av olika typer 

monster i varierande medier, såsom tv-serier, filmer, böcker och podcasts. I mina ögon är det 

uppenbart att vi lockas av dessa monster, vi vill konsumera det övernaturliga, groteska, 

monstruösa och onormala. Det skapar en kittlande känsla någonstans i kroppen. Jag har sedan 

barnsben varit rädd för mörkret, en rädsla som än idag i vuxen ålder förföljer mig. Trots den 

känsla av obehag som mörkret inger mig, lockas jag av den där kittlande känslan långt ner i 

maggropen. Jag räds den samtidigt som jag eftertraktar den. Jag vill konsumera och falla i total 

förälskelse i det obehagliga, det groteska och det äckliga. Jag gör det dagligen. Jag lyssnar på 

Creepypodden2 av Jack Werner, trots att jag efteråt har ett bultande hjärta och inte alltid vågar 

dra för duschdraperiet. Tänk om det är något i badrummet som övervakar mig och mina 

rörelser? Tänk om det uppenbarar sig något i badrumsspegeln när jag borstar håret? För 

samtidigt som jag vet att det är en orimlig tanke, kan jag inte garantera att det inte skulle kunna 

hända. Det finns en viss förtjusning i att få känna den där kittlande, kanske lite odefinierbara 

känslan, men samtidigt äcklas av den. Äcklas av att inte veta vad det är som kittlar, att inte veta 

om det är hjärnspöken eller faktiska spöken. Det är en ständig balansgång mellan attraktion och 

förakt. Creepypodden behandlar fiktiva, eller åtminstone det vi tror är fiktiva, monster. Andra 

podcasts som är en del av mitt dagliga flöde är bl.a. Sword and Scale,3 Vad blir det för mord?4 

och Mord Mot Mord.5 De behandlar andra slags monster, dom monster som kan definieras som 

verkliga, under parollen true crime. Författaren John Avjide Lindqvists6 skräckböcker har även 

gjort ett beständigt intryck på mig, monster som kommer följa mig livet ut. Likaså är det med 

vampyrerna, dessa älskade vampyrer. När jag för första gången fick höra talas om True Blood 

 
1 Brooks, Peter (1993) Body Work: Objects of Desire in Modern Narrative [Elektronisk resurs], Harvard 
University Press, s. 201 ; Hock-soon Ng, Andrew (2004) Dimensions of Monstrosity in Contemporary 
Narratives [Elektronisk Resurs] : Theory, Psychoanalysis, Postmodernism, Basingstoke: Palgrave 
Macmillan, s. 2 [min översättning]. 
2 Creepypodden, http://www.creepypasta.se/creepypodden/ [2019-05-01 kl. 22:49]. 
3 Sword and Scale, http://swordandscale.com/ [2019-05-01 kl. 22:45]. 
4 Vad blir det för mord?, https://play.acast.com/s/vadblirdetformord [2019-05-01 kl. 22:46]. 
5 Mord Mot Mord, https://play.acast.com/s/mordmotmord [2019-05-01 kl. 22:48]. 
6 John Ajvide Lindqvist, hemsida, http://johnajvide.com/hem/ [2019-05-01 kl. 22:52]. 
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(2008 – 2014) hade den första säsongen redan sänts och den andra skulle ha premiär inom ett 

par månader. Det kittlande i kroppen vid tanken på att när jag kom hem från universitetet den 

dagen skulle ytterligare monster ta sin rättmätiga plats i mitt liv. Och vilken plats den tog! Som 

sagt, monster har varit och är en stor del av mitt liv, lika mycket som jag behöver ha föda och 

sociala relationer, behöver jag mina monster. Både för att mig ge lust och rysningar. Det är med 

en skräckblandad förtjusning som jag påbörjar denna studie, en process som jag vill dela med 

mig av. Men vad betyder dessa monster, vad gör de med oss, hur påverkar de oss och vad säger 

de om oss? Jag har länge accepterat mina delade känslor inför monster och denna uppsats kan 

ses som ett sätt att göra något betydelsefullt av mina känslor, både för min egen och 

förhoppningsvis för andras skull. Under våren 2011 skrev jag min kandidatuppsats som även 

den behandlade monster, närmare bestämt vampyrerna i HBO:s tv-serie True Blood.7 Jag må 

ha accepterat och omfamnat mina tudelade känslor inför monster men jag är ännu inte klar med 

tolkningen av dessa, och kanske inte heller av vad det är jag ser. Därför är denna uppsats en 

fortsättning av kandidatuppsatsen, ett försök att vidareutveckla både känslor för och kunskap 

om något som jag dyrkar högt: monster. Med vägledning, och kanske t.o.m. lite uppmuntrande 

hejarop, från J. Jack Halberstam:  

The monster always represents the disruption of categories, the destruction of 

boundaries, and the presence of impurities and so we need monsters and we 

need to recognize and celebrate our own monstrosities.8 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Varför monster och varför deras kroppar? Varför just monsterkroppar i True Blood? Det snabba 

och enkla svaret är därför att det är viktigt att se, tolka och känna det vi konsumerar, att försöka 

förstå vad kulturen, och i detta fall populärkulturen, gör med oss. För min egen del är det viktigt 

att tala om kroppar, dess representation och på vilket sätt de representeras, formas och förstås. 

Våra kroppar utgör en stor del av våra levda liv och att förstå hur de tillbliver, uppfattas, 

utmanas och skapas är en av de grundpelare jag själv står på. Sam Holmqvist menar att 

skönlitteratur inte är detsamma som verkliga händelser, men att det finns en växelverkan dem 

 
7 Tagesson, Stefanie (2011) It hurts so good. Normalitet och avvikelse med fokus på etnicitet och sexualitet 
i HBOs tv-serie True Blood, Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria 
och genusvetenskap, Kandidatuppsats. 
8 Halberstam, J. Jack (1995) Skin Shows: Gothic Horror and the Technology of Monsters, Durham: Duke 
University Press, s. 27. 
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emellan. Skönlitteraturen inspireras av verkliga händelser och vice versa. Den är en del av vår 

historia, samtid och framtid. Den påverkar människor och inspirerar dem att agera på vissa sätt. 

Detta är en väsentlig del av att skriva fram ett narrativ.9 Den gotiska litteraturen särskilt, och 

dess användande av det absurda och groteska, har ofta beskrivits som ett sätt att synliggöra och 

ifrågasätta maktstrukturer. Mary Shelleys novell Frankenstein; or, The Modern Prometheus är 

ett exempel som ofta används för att beskriva den tidens kritik kring medicinsk och teknisk 

forskning samt utveckling.10 Anna Höglund menar bl.a. att vampyrfiktionen och dess gestalter 

kan och bör ses som ett sätt att beskriva både vår historia och samtid, denna gestalt är ett 

(o)levande dokument, med en fot i det gamla och en fot i nuet.11 True Blood är en tv-serie som 

fått mycket uppmärksamhet och spridning, som jag även nämner nedan, och jag menar att det 

är av denna anledning som tv-serien är intressant att studera. Simon Lindgren menar att syftet 

med att studera populärkulturella texter är att dessa är uttryck som är en del av vår vardag, men 

också en del av vårt kollektiva minne.12  

 

Syftet med denna studie är att studera hur monsterkroppar i True Blood tillbliver och under 

vilka premisser dessa kroppar blir just monster. Jag har valt att avvända begreppet tillblivelse i 

relation till monsterkropparna, då jag menar att detta begrepp fångar in tanken kring att dessa 

kroppar ständigt blir till i relation till det som jag definierar som den normativa kroppen. Med 

utgångspunkten att genom det fenomenologiska perspektivet förstå kroppen som det mänskliga 

subjektet syftar jag till att kombinera detta med förståelsen att fiktion har betydelse i våra liv. 

Jag ser mina monsterkroppar som representation för verkliga kroppar och levda liv, om än i en 

till viss del absurd tappning. Jag förstår och läser dessa monsterkroppar som representation av 

vårt verkliga samhälle där kulturen är både meningsbärande och meningsbärare.13 Genom att 

studera hur dessa monsterkroppar tillbliver samt orienteras syftar jag till att skapa både 

förståelse och kunskap kring hur denna typ av text kan ha en emancipatorisk och subversiv 

 
9 Holmqvist, Sam (2017) Transformationer: 1800-talets svenska translitteratur genom Lasse-Maja, C.J.L. 
Almqvist och Aurora Ljungstedt, Stockholm Göteborg: Makadam, s. 10. 
10 Fagerström, Linda & Nilson, Maria (2008) Genus, medier och masskultur, Malmö: Gleerups, s. 135ff. 
11 Höglund, Anna (2011) Vampyrer: en kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 
1700-talet till 2000-talet, [Rev., utök. version], Umeå: h:ström - Text & kultur. Höglund nämns löpande 
genom texten men beskrivs närmre under avsnittet Tidigare forskning - (monster)kroppen; Monster och 
det monstruösa.  
12 Lindgren, Simon (2009) Populärkultur: teorier, metoder och analyser, (2., [rev.] uppl.), Stockholm: 
Liber, s. 18. 
13 ibid. s. 57ff. 
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potential, och därmed öka det queera förhandlingsutrymmet. Med begreppen emancipatorisk 

och subversiv potential menar jag en texts möjlighet att vara en del av en samhällsförändring. 

Att texten genom sitt ifrågasättande omdana och omförhandla positioner, frigöra och öka 

handlingsutrymmen samt undergräva maktstrukturer genom monsterkroppar. Med anledning 

av ovanstående är frågeställningarna för denna studie: 

1. Hur tillbliver monsterkroppar i True Blood? 

2. Utifrån ovanstående fråga, hur orienteras monsterkropparna genom skevhet, 

performativ materia och temporalitet? 

1.1.1 Positionering – Att röra sig bland monster 
Jag är sedan tidigare bekant med min empiri, både personligt och akademiskt. Något som kan 

ses som både en för- och nackdel. Jag ser denna studie som en vidareutveckling av existerande 

forskning om monster, vampyrfiktion och kroppar. Under produktionen av min kandidatuppsats 

var True Blood som tv-serie inte särskilt mycket behandlad inom akademin, men såhär nästintill 

fem år efter tv-seriens avslut finns det definitivt mer kunskap producerad om den.14 Jag ser 

denna studie som en utveckling av min egen tidigare forskning inom fältet. Min bedömning är 

att True Blood är en kulturell text som det finns mycket att hämta ifrån, delvis ur ett rent lustfyllt 

perspektiv liksom ett akademiskt och kunskapsproducerande perspektiv. Att röra sig bland 

monster är något som konstituerar hela min vardag, likaså denna studie. Jag ser denna studie 

som en del av historieskrivningen om hur vi kan se och förstå kroppar men även 

monsterfiktionen. Jag ser min egen kunskapsproduktion ur ett reflexivt perspektiv och väljer 

att positionera mig inom det begrepp som Donna Haraway kallar situerad kunskap.15 Detta 

innebär att jag i första hand behöver definiera min egen position gentemot min empiri och som 

kunskapsproducent. Med anledning av att jag tidigare har analyserat True Blood, om än endast 

 
14 Se t.ex. Tyree, J. T. (2009) ”Warm-blooded: True Blood and Let the Right One In”, Film Quarterly, 
63(2), s. 31-37 ; Dhaenens, Frederik (2013) “The Fantastic Queer: Reading Gay Representations in 
Torchwood and True Blood as Articulations of Queer Resistance”, Critical studies in Media 
Communication, 30(2), s. 102-116 ; Atkinson, Ted (2013) “‘Blood Petroleum’: True Blood, the BP Oil 
Spill, and Fictions of Energy/Culture”, Journal of American Studies, 47(1), s. 213-229.  
Det finns även ett flertal uppsatser på grundnivå som t.ex. Hansen, Caroline (2013) Mötet mellan levande 
och döda. En semiotisk analys av tv-serien True Blood, Stockholm: Stockholms universitet, JMK, 
Kandidatuppsats ; Nygren, Anna (2017) Vampyrers död och Andra(s) kroppar. En studie av True Blood, 
Vampire Diaries och Buffy the Vampire Slayer, Kalmar Växjö: Linnéuniversitetet, Kandidatuppsats. 
15 Haraway, Donna (2008) Apor, cyborger och kvinnor: att återuppfinna naturen, Eslöv: Brutus Östlings 
bokförlag Symposion, s. 231ff. 
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de två första säsongerna, har jag en förförståelse för materialet men även en uppfattning om 

vart denna studie ska ta mig i analysen. Detta är något som jag har behövt förhålla mig till under 

processen som en del av min positionering. Genom att jag väljer att återanvända ett material, 

ett större men fortfarande i grunden samma, riskerar jag att förlora vissa perspektiv p.g.a. 

förutfattade meningar. En annan aspekt att jag läser en text som utspelar sig i en kontext vitt 

skild från den jag själv befinner mig i. Jag har en personlig uppfattning om vad det innebär att 

t.ex. befinna sig i den amerikanska södern, utifrån nyhetsrapportering och sociala medier. 

Samtidigt finns det aspekten att jag som vit, nordeuropeisk ciskvinna tolkar, i min uppfattning, 

skeva kroppar och monsterkroppar. Min förståelse kring vad som är skevt utifrån mina 

normativa föreställningar kan skilja sig om en annan valde att göra en studie om True Blood 

med t.ex. mitt teoretiska ramverk. Detta betyder alltså att analysen är en produkt av min tolkning 

och min position, men min ambition att vara reflexiv i denna process och tydliggöra min egen 

del i detta.   

 

Denna studie rör sig inom det genusvetenskapliga fältet primärt genom studiens teoretiska 

ramverk, men även dess fokus på queera läsningar som metodologiskt verktyg. Det 

genusvetenskapliga forskningsfältet är ett kritiskt förhållningsätt och analytiskt perspektiv som 

syftar till att studera hur makt skapas och upprätthålls genom diskurser, lagar och strukturer. 

Hur makten reproduceras påverkar våra subjektsprocesser och därmed våra dagliga liv. Med 

anledning att jag ämnar studera (monster)kroppars tillblivelse i denna studie samt huruvida 

dessa ges möjlighet att leva, faller detta väl inom ramen för en genusvetenskaplig studie. Syftet 

är att studera en text och en diskurs, i detta fall tv-serien True Blood, och hur denna kan ses 

som ett uttryck för maktförhållanden. Men också hur monsterkropparna omförhandlar sina 

subjektspositioner och därmed om detta innebär emancipatorisk och subversiv potential. I 

övrigt gällande språkanvändningen i denna studie ämnar jag använda ett könsneutralt språk i 

största möjlig mån där jag diskuterar mina valda teoretiker och tidigare forskning genom att 

använda pronomen hen. Detta är för min del grundläggande i min ansats att göra en studie inom 

det genusvetenskapliga, och därmed genusmedvetna, fältet. Jag vill även vilja påstå att genom 

denna form av språkanvändning i sig kan tolkas som en queer läsning av ett akademiskt 

sammanhang. I min analys förekommer dock ett könsbinärt språk i relation till min empiri. Jag 

har valt att göra denna avvägning med referens till att mina valda monsterkroppar och de övriga 

karaktärerna i True Blood refereras till som ”han” och ”hon”. Därför väljer jag att använda de 

pronomen som karaktärerna refereras till i tv-serien. Jag har även aktivt försöka undvika ordet 
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”man” i texten när jag refererar till ett generaliserande språk och ersatt det med ordet ”en”. Så 

t.ex. istället för att skriva ”man skulle kunna säga att…” har jag istället använt formuleringen 

”en skulle kunna säga att…”. Detta menar jag är ytterligare ett sätt att positionera denna studie 

inom både det genusvetenskapliga samt genusmedvetna fältet.  

1.1.2 Disposition – Ett monsters huvud, axlar, knän och 
tår 

Denna studie är uppdelad i tre olika kapitel med tillhörande avsnitt; Inledning - En värld full 

av monster som utgör studiens inledande kapitel innehållandes syfte och frågeställningar, 

tidigare forskning, teoretiskt ramverk och metodologiska ingångar. Kapitlet  

Analys - ”What are you?” är studiens analys av den valda empirin genom de metodologiska 

ingångarna och det teoretiska ramverket. Studiens avslutande del med sammanfattning av 

analysen samt avslutande reflektioner benämns Slutdiskussion - Thank you, inspirerat från det 

absolut sista avsnittet av tv-serien True Blood som sändes den 24 augusti 2014.16 Inom ramen 

för varje kapitels samt avsnitts inledande stycken görs även korta beskrivningar om vad som 

komma skall. Avslutningsvis är denna studies referenslista, vilken jag valt att kalla Referenser 

- Ett monster och dennes bokhylla, inspirerat av framsidans bild. Ett foto av min egen 

monsterbokhylla. Jag har valt att kalla detta avsnitt som behandlar studiens disposition för 

Disposition – Ett monsters huvud, axlar, knän och tår, eftersom för att jag talar om 

monsterkroppar. Monsterkroppens olika delar, liksom denna studies olika delar, skapar en 

kropp som vi antingen begriper eller inte begriper. Jag vill också, så som säkert redan har 

uppmärksammats genom rubrik- och avsnittssättning, försöka se hela studien som ett lustfyllt 

och glädjespridande projekt samt löpande försöka vara mitt material nära, både teori- och 

språkmässigt.  

1.1.3 True Blood – en tv-serie med många lager17 
Tv-serien True Blood (2008 – 2014) är baserat på Charlaine Harris bokserie Southern Vampire 

Mysteries, även kallat Sookie Stackhouse series. Bokserien består av tretton böcker, publicerade 

 
16 Sändningsinformation S07A10 Thank You, Nordamerika, 24 augusti 2014, 
https://www.imdb.com/title/tt3500630/?ref_=ttep_ep10 [2019-05-05 kl. 10:38]. 
17 Detta avsnitt berör tv-serien och dess handling samt utveckling i stora drag. För utförligare beskrivning 
kring mina valda monsterkroppar, hänvisas till avsnittet Metod, empiri och urval - Att ta sig an 
monsterkroppar ; Vilka monster? ; Monsterkroppar att följa. I analysen kommer även tv-seriens 
förveckling tas upp. I och med detta vill jag med denna fotnot varna för en s.k. spoiler alert! 
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mellan 2001 och 2013, med vissa efterföljande böcker.18 Tv-serien är skapad och producerad 

av Alan Ball, känd från bland annat tv-serier som Six Feet Under och Banshee samt långfilmen 

American Beauty.19 Tv-serien består av sammanlagt sju säsonger, där de första fem innehåller 

tolv avsnitt vardera och de två sista tio avsnitt, vilket ger en total om åttio sända avsnitt.20 Den 

första säsongen hade premiär i Nordamerika den 7 september 200821 och avslutades den 24 

augusti 2014.22 Redan från början fick True Blood ett stort genomslag och under den första 

säsongen ökade antalet tittare med över 60%, från premiären till säsongsavslutningen.23 True 

Blood som tv-serie är fortfarande relativt aktiv inom sociala medier så som Facebook24 och 

Instagram,25 vilket tyder på att tv-serien försöker hålla sig vid liv även efter dess avslut och 

dessa sidor har fortfarande många följare.26  

 

Den övergripande handlingen för True Blood grundar sig delvis i olika kärlekshistorier och 

relationer, men tv-serien har sedan den började sändas fått mycket uppmärksamhet kring dess 

 
18 Charlaine Harris, hemsida, http://charlaineharris.com/bibliographies/sookie-stackhouse/ [2019-05-23 kl. 
10:29]. 
19 Alan Ball, https://www.imdb.com/name/nm0050332/ [2019-05-06 kl. 13:52]. 
20 För kännedom producerades ett pilotavsnitt. Detta har dock, enligt den information jag fått fram, inte 
sänts på någon kanal. 
21 Sändningsinformation S01A01 Strange Love, Nordamerika, 7 september 2008, 
https://www.imdb.com/title/tt1008582/releaseinfo?ref_=tt_dt_dt [2019-05-08 kl. 16:12]. 
22 Sändningsinformation S07A10 Thank You, Nordamerika, 24 augusti 2014, 
https://www.imdb.com/title/tt3500630/?ref_=ttep_ep10 [2019-05-08 kl. 16:15]. 
23 ‘True Blood’ Shows Ratings Growth for HBO, The New York Times, 23 november 2008, kl. 22:43, 
https://mediadecoder.blogs.nytimes.com//2008/11/23/true-blood-shows-ratings-growth-for-hbo [2019-05-
04 kl. 16:08]. 
24 True Blood, Facebook, https://www.facebook.com/TrueBlood/ [2019-05-17 kl. 13:10]. 
25 True Blood, Instagram, https://www.instagram.com/truebloodhbo/?hl=sv [2019-05-17 kl. 13:08].  
26 Med anledning av att HBO lanserade sin streamingtjänst där de egenproducerade tv-serierna och filmer 
finns tillgängliga, drar jag slutsatsen att True Blood fortfarande har en spridning. Det finns även aspekten 
att olagliga torrent- och streaminghemsidor används, vilket också kan ses som en typ av spridning av tv-
serien, både under den tiden tv-serien sändes samt efter dess avslut.   
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behandling av olika teman, såsom rasism och HBTQIA+-rättigheter.27 På HBO Nordics 

streamingtjänst28 står följande information om tv-serien:  

Vampyrerna har kommit ut ur kistan! Tack vare japanska vetenskapsmän som 

har uppfunnit ett syntetiskt blod behöver vampyrer inte längre människoblod 

för att överleva. Som ett resultat av det har de trätt fram och lever öppet i 

samhället, men alla är inte bekväma med det. I centrum står Sookie 

Stackhouse (Anna Paquin), en ung servitris med telepatiska förmågor, och 

Bill Compton (Stephen Moyer), en stilig vampyr från inbördeskrigets dagar. 

Kan en ung servitris från Louisiana trotsa fördomarna och bygga en romans 

med en 173-årig vampyr?29 

Tv-serien utspelar sig i den fiktiva lilla staden Bon Temps som ligger i den amerikanska 

sydstaten Louisiana. Viktigt är dock att känna till är att tv-serien utspelar sig inom ramen för 

vårt universum och samhälle, med referenser till t.ex. Barack Obama, den dåvarande 

presidenten. Bon Temps invånare har generellt låg utbildningsbakgrund och relativt dåliga 

socioekonomiska förutsättningar.  True Bloods protagonist är Merlotte’s servitrisen Sookie 

Stackhouse och tv-serien handlar i stort om hennes relationer till både människor och olika s.k. 

supes.30 I varje säsong finns det en övergripande handling och ett huvudmonster eller hot som 

 
27 Reynolds, Daniel, The Supernatural Civil Rights Movement of True Blood, Advocate, 20 juni 2014 kl. 
10:00, https://www.advocate.com/arts-entertainment/television/2014/06/20/supernatural-civil-rights-
movement-true-blood [2019-05-05 kl. 10:41] ; Reynolds, Daniel, PHOTOS: The LGBT Characters of True 
Blood, Advocate, 20 juni 2014 kl. 06:00, https://www.advocate.com/arts-
entertainment/television/2014/06/20/photos-lgbt-characters-true-blood [2019-05-05 kl. 10:42] ; ‘True 
Blood’ tops GLAAD Awards, Variety, 20 mars 2011 kl. 16:43, https://variety.com/2011/scene/news/true-
blood-tops-glaad-awards-1118034141/ [2019-05-05 kl. 10:45]. HBTQIA+ är ett samlingsbegrepp och 
bokstäverna står för: homosexuell, bisexuell, trans, queer, intersexuell, asexuell samt + som innefattar 
andra identiteter som t.ex. genderfluid och pansexuell, https://www.sv.se/avdelningar/sv-
vast/nyheter/vad_star_egentligen_hbtqia_for/ [2019-05-10 kl. 11:34]. Ytterligare beskrivning och 
begreppsordlista återfinns på RFSL:s hemsida, https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/begreppsordlista/ [2019-05-
10 kl. 11:33]. 
28 https://se.hbonordic.com/ [2019-03-23 kl. 15:34]. HBO Nordic är en streamingtjänst som är låst bakom 
en betalvägg. 
29 HBO Nordic, True Blood, https://se.hbonordic.com/series/true-blood/ddca293e-c01a-414f-b57b-
29ba75baabb9 [2019-05-04 kl. 16:16]. 
30 Supes är det paraplybegrepp som används inom True Bloods universum som referens till övernaturliga 
varelser, som t.ex. vampyrer, varulvar, älvor och hamnskiftare, både enskilt men även som kollektiv. Den 
svenska översättningen som används av HBO Nordic är oknytt. Inom universumet används det engelska 
prefixet ”were” för att beskriva de övernaturliga väsen som kan transformeras till olika djur, som t.ex. 
vargar/ulvar, pantrar och tigrar. Den svenska översättningen för ”were” blir ”var”, exempelvis varulv och 
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påverkar både tv-seriens händelseförlopp och karaktärerna samt varje säsong avslutas med en 

cliffhanger som tar vid i nästkommande säsongspremiär. När vi som åskådare kommer in i 

tideräkningen har det gått två år sedan The Great Relevation, d.v.s. den dagen som vampyrerna 

”kom ut ur kistan”, ett medialt spektakel som tv-sändes över hela världen. Sen den dagen har 

vampyrernas medborgarrättsrörelse American Vampire League (AVL) lobbat hårt gentemot 

världens olika regeringar i syfte att ge vampyrerna medborgerlig status och rätt, något som i 

vissa världsdelar är svårare än andra.31 I USA där True Blood primärt utspelar sig kallas denna 

lagändring för Vampire Rights Amendment (VRA). Genom deras mainstreamrörelse menar 

vampyrerna att de inte längre utgör ett hot mot människor, då de får all den näring de behöver 

genom det syntetiska blodet Tru:Blood.  

 

Säsong ett handlar i stort om ett mordmysterium, som grundar sig i att det är någon som 

attackerar kvinnor som är kända för att associeras med vampyrer. De individer som umgås 

frekvent med vampyrer kallas i tv-serien för fangbangers. Förutom detta mordmysterium får 

även Bon Temps sin första lokala vampyr, William ”Bill” Compton, vilka mordmisstankarna 

snabbt riktas mot. Sookie och Bill inleder en kärleksrelation, vilket får många dystra 

konsekvenser som att t.ex. Sookies farmor Adele mördas. I och med detta blir Sookie snabbt 

varse om att det är egentligen hon som mördaren är ute efter. True Bloods andra säsong tar vid 

där föregående säsong avslutas, med ett mord på parkeringen utanför baren Merlotte’s. Vi blir 

introducerade till den nya karaktären Maryann Forrester, som senare visar sig vara en maenad,32 

som lyckas tränga in sig i invånarnas sinne och särskilt utsatt blir Sookies bästa vän Tara. I 

denna säsong introduceras vi även mer ingående till tv-seriens anti-vampyrkyrkorörelse, 

Fellowship of the Sun, där Sookies bror Jason väljer att engagera sig. Samtidigt får vi mer insyn 

i makthierarkierna inom vampyrsamhället. Återkommande i tv-serien är brukandet av drogen 

V-juice, d.v.s. vampyrblod, som brukas av människor ur primärt ett sexuellt och rekreationellt 

 
varpantrar. Mer kring begreppsorientering inom True Blood återfinns under avsnittet Metod, empiri och 
urval - Att ta sig an monsterkroppar ; Vilka monster?. 
31 I femte säsongen när vi blir introducerade till The Authority (den svenska översättningen på HBO Nordic 
är Storrådet), där en kansler inom The Authority påpekar att han fick igenom lagändringarna i 
Skandinavien för flera månader sedan varpå en av de andra kommenterar att det är det världens mest 
liberala område. S05A04 Me and the Devil – 00:11:54. 
32 En maenad är ett övernaturligt väsen härstammande från det antika Grekland. Drottningen av Louisiana 
Sophie-Anne Leclerq beskriver att dessa väsen var mänskliga kvinnor från början som valde att hänge sig 
totalt till Dionysos. Enligt Sophie-Anne blev dessa kvinnor övernaturliga väsen eftersom de har inbillat sig 
själva att de var övernaturliga. S02A11 To Love Is to Bury – 00:40:41. 
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syfte, men även av andra supes för både stryka och rekreationella ändamål. Under den tredje 

säsongen gör fler supes inträde i tv-seriens handling och Sookie träffar varulven Alcide 

Herveaux från Jackson, Mississippi. Det överhängande hotet denna säsongen är den tretusen år 

gamla vampyren Russel Edgington, vars agerande vänder upp och ner på hela det rättsliga läget 

för vampyrerna och deras medborgarrättsorganisation. Sookie får även svar på att hennes 

telepatiska förmågor är ett resultat av att hon är ättlingen till en älva. Häxor gör inträde under 

True Bloods fjärde säsong, primärt genom Lafayette Reynolds och Jesus Velasquez och deras 

involvering i den lokala häxgruppen. Häxgruppens ledare Marnie Stonebrook som allierar sig 

med anden, tillika 1600-tals häxan Antonia. Dessa två utgör tillsammans det stora hotet mot 

Sookie och hennes vänner i denna säsong, då Marine och Antonia ägnar sig åt nekromanti, 

d.v.s. svart magi som kontrollerar de döda. Den femte säsongen ägnas till stor del åt 

vampyrsamhällets högsta instans, The Authority, som är grundare till både American Vampire 

League och mainstreamrörelsen. Under denna säsong skiftar The Authoritys syn på samexistens 

med människor som leder till att de själv bombar samtliga Tru:Blood-fabriker runt om i världen. 

Vampyrerna utgör därmed återigen ett reellt hot mot människorna. Som ett svar på detta agerar 

USA:s försvarsmakt och kontaminerar all produktion av Tru:Blood med ett virus kallat Hepatit 

V. Detta är dödligt för vampyrer och som resultat av detta blir en majoritet av världens 

vampyrer sjuka. Både säsong sex och sju handlar till stor del kring konsekvenserna av viruset 

och hur det omgivande människosamhället skall förhålla sig till denna världskris.  

1.2 Tidigare forskning - (monster)kroppen 
I nedanstående avsnitt behandlas tidigare forskning inom fältet för både kroppar och monster, 

därför har jag valt att benämna avsnittet med en parantes kring ordet monster. Delvis av 

anledning att den tidigare forskningen behandlar dem båda men även separat. Jag väljer även 

att inleda denna studie med den tidigare forskningen för att introducera fältet jag skriver inom 

men även för att skapa förståelse kring (monster)kroppen innan jag presenterar det teoretiska 

ramverket och de metodologiska ingångarna. Det finns mycket forskning som skulle kunna 

användas inom ramen för denna studies tidigare forskning men jag har försökt göra ett urval 

som fokuserar på frågor kring traditionell monster- och vampyrforskning, diskussioner kring 

konstruktioner av monstrositet och den ”Andre” samt betydelsen av att studera gotiska verk. 

Jag menar att detta urval är fördelaktigt för min förståelse av studien och analysen av True 

Blood. Nedanstående avsnitt har ett större fokus på monsterforskning eftersom det är monster, 

eller det som jag definierar som monster, denna studie rör. Men i syfte att knyta ihop analysen 
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gällande monster och deras kroppar samt tillblivelse, har jag valt att även lyfta viss 

kroppsforskning eller forskning som berör hur kroppar kan förstås.  

1.2.1 Monster och det monstruösa 
Hur vet vi vad eller vem som är ett monster? Det finns en mängd av det som jag väljer att 

benämna som monsterforskning. Halberstam menar att genom att studera gotiken skapas 

förståelse hur samhället förhåller sig till monstrositet och att monstret alltid har fått representera 

ifrågasättandet och upplösningen av kategorier. Bara monstrets blotta närvaro dekonstruerar 

gränser samt synliggör hierarkier. Halberstam menar att vi behöver monster, dels för att kunna 

erkänna samt hylla det monstruösa inom oss själva.33 Historikern Bo Eriksson menar att 

monster är en del av vår historia, att vi behöver dem för att förstå vår verklighet. Monster är 

inte stabila varelser, utan snarare tvärtom, de speglar och följer var civilisations uppfattning 

kring det normala och normerande. Och monster blir därmed en bärare av kulturella värden.34 

Gällande min valda empiri har det sedan True Bloods start och fram tills idag producerats en 

hel del forskning kring tv-serien men monster- och vampyrforskning är ett forskningsfält som 

har expanderat och utvecklats mycket, särskilt under 2000-talet.35 2010 utkom en antologi som 

behandlade True Blood, med fokus på olika filosofiska frågeställningar och dilemman.36 Denna 

antologin är en del av en större bokserie som har gett ut flertalet böcker kopplat till 

populärkulturella texter ur ett filosofiskt perspektiv.37  

 

Anna Höglund disputerade 2009 vid Växjö universitet38 med avhandlingen Vampyrer som 

syftar till att studera vampyrfiktionen under en längre period för att kunna både utröna samt 

fastställa en helhet kring detta monsters berättelse, snarare än att göra några särskilda historiska 

nedslag. Höglund menar att vampyren behöver läsas utifrån ett helhetsperspektiv och sin 

 
33 Halberstam (1995) s. 27. 
34 Eriksson, Bo (2016) Monster: en världshistoria om det skrämmande, Stockholm: Natur & kultur, s. 10f. 
35 Höglund (2009) s. 21ff. 
36 Dunn, George A. & Housel, Rebecca (2010) True Blood and Philosophy: We Wanna Think Bad Thing 
With You, New Jersey: Wiley. 
37 Bokserien heter Blackwell Philosophy and Pop Culture och har bl.a. producerat antologier med fokus på 
tv-serier som Sons of Anarchy, Mad Men, Game of Thrones och The Office, 
https://andphilosophy.com/category/x-and-philosophy/books-in-the-series/page/1/ [2019-05-16 kl. 13:15]. 
38 Idag Linnéuniversitetet, som är resultatet av en sammanslagning av Växjö universitet och Högskolan i 
Kalmar 2010, https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/om-linneuniversitetet/linneuniversitetet-i-siffror/ [2019-
05-16 kl. 13:01]. 
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samhälleliga kontext, vilket är grunden till det stora omfånget av hens studie.39 Höglunds 

grundläggande tes är att vampyrfiktionen skapas i ett samspel och relation till människan och 

samtiden, därmed kan vi se på vampyrfiktionen som ett tidsdokument med både information 

om vår egen historia samt om vår samtid. Enligt Höglund är vampyren en givande karaktär att 

använda vid beskrivning, och även i historieskrivningen, då denna ofta har använts inom 

litteraturen när det pågått politisk oro och större samhällsförändringar.40 Vampyren har både en 

litterär och kulturell historia att agera just representant för uttryck kopplat till ångest och rädsla, 

ett perspektiv som Maria Lindgren Leavenworth lyfter, kopplat till Sara Ahmeds 

emotionsforskning.41 Vampyren blir en tydlig markör, särskilt i True Blood, med en 

monsterkropp som klistras på med kännbara känslor kopplat till rädsla. Det är i kontakten 

kropparna emellan som distinktionen mellan den normativa människokroppen och den 

avvikande ”Andre” monsterkroppen uppstår.42 Höglund menar att det går att följa en 

progression i vilken vampyren som gestalt blivit. I och med premiären av tv-såpan Dark 

Shadows (1967)43 påbörjas en tradition kring en mer komplex vampyrgestalt, där vi som både 

läsare och åskådare får ta del av en mer human karaktär, och därmed lämnat mer och mer 

gestalten som blodtörstigt, översexuellt monster.44 Höglund menar att Barnabas Collins från 

Dark Shadows öppnade upp för utvecklingen till den vampyr vi mest är bekanta med idag, en 

vampyr som Höglund kallar humanvampyren. Det är bl.a. denna typ av vampyr vi blir bekanta 

med i True Blood, men även i annan vampyrfiktion som The Twilight Saga (2005 – 2008 & 

2008 – 2012)45 och The Vampire Diaries (2009 – 2017),46 som båda har producerats i både 

bokform och som film/tv-serie. Denna trend att ge vampyren en mer human karaktär fick sitt 

egentliga genombrott i slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet med Anne Rices bokserie 

 
39 Höglund (2011) s. 25f. 
40 Höglund (2011) s. 11. 
41 Sara Ahmed diskuterar i boken The Cultural Politics of Emotions hur emotioner är en del i formandet av 
både individens och samhällets kropp samt menar att kroppar tar form utifrån dess kontakt med objekt och 
andra. Ahmed, Sara (2004) The Cultural Politics of Emotion, London: Routledge. 
42  Lindgren Leavenworth, Maria (2012) "“What are you?” Fear, desire, and disgust in the Southern 
Vampire Mysteries and True Blood", Nordic Journal of English Studies (NJES), 11(3), s. 36-54, s. 36ff. 
Ytterligare beskrivning och diskussion kring begreppet ”Andre” återkommer nedan. 
43 Dark Shadows (1967), https://www.imdb.com/title/tt0059978/ [2019-05-16 kl. 14:44]. 
44 Det finns fortfarande inslag av dessa mer klassiskt skräckinjagande vampyrer. Ett exempel är 
vampyrkollektivet bestående av Malcolm, Diane & Liam i True Blood, vars leverne Bill fördömer och 
menar att de lever i en tid som inte existerar längre och är inte heller längre accepterat inom 
vampyrsamhället. S01A03 Mine – 00:08:06. 
45 Meyer, Stephenie (2005 – 2008) https://stepheniemeyer.com/the-books/ [2019-05-28 kl. 23:27] ; The 
Twilight Saga, https://www.imdb.com/list/ls069069166/ [2019-05-28 kl. 23:28]. 
46 The Vampire Diaries, https://www.imdb.com/title/tt1405406/ [2019-05-28 kl. 23:32]. 
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The Vampire Chronichals (1976 – 2016),47 där vi i första boken Interview with the Vampire 

(1976)48 får följa Louis berättelse om livet som vampyr. Höglund definierar humanvampyren 

som en karaktär som lämnat sitt blodiga förflutna till förmån för en mer reflekterande och 

empatisk vampyr. Mia Franck beskriver att vampyrfiktionen är en underkategori till den gotiska 

berättelsen och menar att dessa traditionellt är berättelser som ofta behandlar 

sexualitetkonstruktioner och ifrågasättande av dessa.49 Med referens till George E. Haggerty, 

skriver Franck att det gotiska är queer och det queera är gotiskt. Den gotiska litteraturen är 

uppbyggd för att tänja på gränserna kring olika normativa föreställningar, däribland sexualitet 

men även andra maktstrukturer som ras och klass. Den gotiska berättelsen och det queera, både 

var för sig men även tillsammans, belyser och utmanar t.ex. brott mot heteronormativiteten. Det 

är återkommande att frågor om olika normer, normalitet och normativitet behandlas i 

vampyrfiktionen.50 Franck har även diskuterat tystnad som normbrott inom vampyrfiktion och 

menar att människan behöver vampyren/monstret som motpol för att kunna uppfattas som 

normal, dock är detta inget enkelt motsatspar.51 

 

Den ovannämnda tidigare forskningen berör primärt vampyrfiktion och forskning kopplat till 

detta, men hur är det med alla andra monster då? Uppfattningen kring vad som är ett monster 

är mångt och mycket grundat i den tiden berättelsen är skriven och vad som skall porträtteras 

som det skrämmande, avvikande och äckligt. Halberstam menar att det är viktigt att studera 

gotiken i syfte att skapa förståelse hur samhället förhåller sig till monstrositet. Monster kommer 

i många olika skepnader och det är just denna föränderlighet som karakteriserar dem. Den 

gotiska litteraturen tjänar ett disciplinerande syfte genom att både ingjuta skräck och begär hos 

dess läsare.52 I sin avhandling behandlar Maria Margareta Österholm det som hen benämner 

 
47 Rice, Anne (1976 – 2016) http://annerice.com/Bookshelf-VampireChronicles.html [2019-05-28 kl. 
23:23]. 
48 Rice, Anne (1976) http://annerice.com/Bookshelf-Interview.html [2019-05-28 kl. 23:24]. 
49 Franck, Mia (2013) ”Skamlig flickläsning: flickvampyrer på internatskola i House of Night-serien” 
i Flicktion: perspektiv på flickan i fiktionen, Söderberg, Eva, Österlund, Maria & Formark, Bodil (red.), s. 
208-221, Malmö: Universus Academic Press, s. 212. 
50 ibid. 
51 Franck, Mia (2012) ”Vampyrens makeover – Tystnad som normbrott i vampyrfiktion” i Queera 
läsningar : [litteraturvetenskap möter queer teori], Kivilaakso, Katri, Lönngren, Ann-Sofie & Paqvalén, 
Rita (red.), s. 226-521, Hägersten: Rosenlarv, s. 228. 
52 Halberstam (1995) s. 2. 
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”mittemellanförskapets monsterflickor”.53 Österholm beskriver användningen av begreppet 

monster som ”inte främst något skrämmande, utan något som inte kan placeras i motsatspar 

eller befinner sig mellan dem”.54 Centralt för dessa monsterflickor är upplösningar och 

gränsöverskridande. Österholm ser den perifera mittpunkten som platser där monsterflickorna 

är och beskriver att ”de är både utanför och mittemellan – samtidigt”.55 Kristina Stenström 

studerar monstruösa transformationer i True Blood och använder begreppet monster i syfte att 

indikera en rörelse från en normativ människokropp till något monstruöst.56 Vampyren är en 

kropp som inrymmer osäkerhet genom dess oklara läge mellan liv och död samt att de utgör ett 

hot mot människorna. Ett hot som inte riktigt syns på deras hud p.g.a. att de är skapta ur en 

mänsklig ”ritning”.57 Gränsdragningen mellan vampyrens kropp och människans kropp är 

otydlig, särskilt gällande utbytet av blod dem emellan. Liksom Österholms mittemellanförskap, 

försätts både människor och vampyrerna i denna position utifrån dessa blodtransfusioner. 

 

I relation till att läsa samt tolka monster som en konstruktion av den ”Andre” väljer jag här att 

beskriva kort Chandra Talpade Mohantys kritik mot den vita västerländska feminismen och 

dess anspråk på den feministiska och kvinnorörelsen. Mohanty bl.a. lyfter kritik gentemot vita 

västerländska feminister och deras analyser av s.k. ”tredjevärldenkvinnor”. Dessa analyser är 

skrivna ur ett etnocentriskt och priviligierat perspektiv, dock utan reflektion kring deras 

position. Grundad i detta, argumenterar Mohanty, att det är periferin som utgör gränserna för 

centrum.58 Detta är något som återkommer i frågor kopplat till monster, att dessa får 

representera den ”Andre” genom sin perifera plats och hur de då per definition definierar 

centrum, vilket jag i denna studie tolkar som människorna och människokroppen. En diskussion 

som är värd att notera inom ramen för mitt val av Mohanty är huruvida detta verkligen är 

översättningsbar till mina monsterkroppar. Kan en verkligen jämföra olika typer av förtryck, 

även de som är fiktiva? Jag menar utifrån mitt syfte att studera om True Blood kan anses ha en 

emancipatorisk och subversiv potential samt att True Blood som text inte existerar i ett vakuum, 

 
53 Österholm, Maria Margareta (2012) Ett flicklaboratorium i valda bitar : skeva flickor i svenskspråkig 
prosa från 1980 till 2005, Årsta: Rosenlarv, s. 181. 
54 ibid. s. 186. 
55 ibid. s. 189. 
56 Stenström, Kristina (2015) Monsterkroppar: transformation, transmedialitet och makeoverkultur, 
Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för mediestudier, s. 21.  
57 ibid. s. 121ff. 
58 Mohanty, Chandra Talpade (2007) Feminism utan gränser: avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet, 
[2:a upplagan], Hägersten: Tankekraft, s. 56f. 
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är det vitalt att förstå hur konstruktioner av den ”Andre” är produkten av en oreflekterade och 

priviligierad position. Sara Edenheim diskuterar kring monster och monstrositet utifrån 

kopplingarna mellan bisexualitet, trans och hur dessa används för att ifrågasätta binära 

uppfattningar.59 Det går även att förstå monstret som en gestalt som utgör en icke-dikotomi. En 

gestalt som både kan ifrågasätta normer och det avvikande, men samtidigt bekräfta dem samma. 

Mohanty menar att den vita västerländska feminismen framställer ”tredjevärldenkvinnan” som 

ett enhetligt och monolitiskt subjekt, p.g.a. den icke-reflekterade priviligierade positionen och 

genom en kolonialiserad diskurs som är genomsyrad av västvärlden som underförstådd samt 

primär referent.60 Enligt Mohanty resulterar detta i att ”tredjevärldenkvinnan” framstår som en 

homogen grupp utan inbördes differenser, vilket även kan ses representativt för monster i min 

mening.  

 

Som nämnt tidigare har jag skrivit en kandidatuppsats om True Blood tidigare, vilken 

presenteras nedan. Jag bedömer att detta är både en del av min positionering i relation till denna 

studie tillika relevant tidigare forskning. Den studien syftade till att studera representationer av 

normalitet och avvikelse i tv-serien och studiens primära fokus var konstruktioner av sexualitet 

och etnicitet. Den metodologiska ansatsen grundade sig i ett egenkomponerat analysschema, 

utifrån min förförståelse av den valda empirin. Vad som kan diskuteras och kritiseras kring 

denna studie är delvis bristen på djupare reflektion kring hur tv-serien i mångt och mycket 

reproducerar normativa förställningar, särskilt kring sexualitet.  

1.2.2 Ett lapptäcke av kroppslig förståelse61 
Sam Holmqvist behandlar i avhandlingen Transformationer svenska transberättelser. 

Holmqvist inleder avhandlingen med att konstatera att det finns begränsat med kunskap kring 

hur könsöverskridande personer levt tidigare, men så länge som det har funnit kön och 

könsdiktomier har det även existerat personer som inte passar inom dessa ramar.62 Holmqvist 

beskriver i sin syftesformulering att transberättelser och skönlitteratur kan ha betydelse, vilket 

 
59 Edenheim, Sara (2001) ”Handledning i teratologi : en dekonstruktion av bisexualitet och andra 
monstruösa fenomen”, lambda nordica, 5(1/2), s. 70-83, s. 70ff. 
60 Mohanty (2007) s. 33f. 
61 Inspirationen till denna rubriksättning är från Signe Bremers avhandling, där ett av hens 
avhandlingskapitel heter ”Ett kroppsteoretiskt lapptäcke”. Bremer, Signe (2011) Kroppslinjer: kön, 
transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering, Stockholm Göteborg: Makadam, s. 36. 
62 Holmqvist (2017) s. 9. 
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i min förståelse grundar sig i frågan om att känna sig representerad. Trots att just denna studie 

behandlar, som nämnt flertalet gånger, fiktiva (monster)kroppar kan de likväl ha betydelse som 

berättelser om kroppar. Detta menat att en text som True Blood kan öka vår förståelse kring hur 

kroppar är dynamiska och kanske även ge utrymme för känslor av representation. Holmqvist 

använder begreppet trans i syfte att beskriva rörelse och kallar detta för transgörande eller att 

göra trans, med inspiration utifrån engelskans verb transing. Detta begrepp åsyftar till att förstå 

hur trans skapas kontinuerligt.63  Inom ramen för sin avhandling använder Holmqvist primärt 

begreppen transmaskulin/- feminin samt påpekar problematiken kring detta val. Holmqvist 

menar att genom användningen av ett tillsynes binärt par riskerar det att fortsätta spä på 

föreställningen om att kön är för evigt binärt.64 Jag har valt Holmqvists avhandling som en del 

av den tidigare forskningen då hen dels pratar om kroppar, i detta fall transkroppar, och dels 

med anledning av att Holmqvist använder sig av skönlitteratur som empiri. Jag menar att denna 

avhandlingen faller väl in i frågan huruvida representation inom texter kan ha en emancipatorisk 

och subversiv potential och kraft.  

 

Signe Bremer forskar kring hur transpersoners kroppar och berättelser görs samt vilka som blir 

erkända och därmed möjliga personer.65 Bremer ämnar producera kunskap kring “levda 

erfarenheter av transsexualism som ett dynamiskt kroppsligt och statligt villkorat tillstånd”.66 

För att studera kroppslig materialitet i en transsexuell kontext, utifrån de valda 

frågeställningarna och empirin, kombinerar Bremer Sara Ahmeds queera fenomenologi med 

Judith Butlers socialkonstruktivism, i syfte att skapa förståelse vad den materiella kroppen 

betyder i sagda kontext och vilken roll denna spelar för transsexuella personers förutsättningar 

att bebo rum.67 Alltså hur kroppen är en del av det levda och därmed även är skapad men likaså 

skapande. Avhandlingens empiri och syfte skiljer sig delvis från min studie, då Bremers 

avhandling faktiskt gäller levda individers upplevelser och görande av en materiell kropp. Dock 

anser jag att mina monsterkroppar kan ses som ett uttryck för verkliga upplevelser, bl.a. i linje 

med Holmqvists tidigare refererat resonemang. Att studera hur texter, i det vida begreppet, 

förmedlar och (re)producerar olika förutsättningar, normer och förståelser är ett sätt att studera 

samhället. Bremer studerar hur linjer och normer skapar ramar för vilka kroppar som tillåts, 

 
63 ibid. s. 21. 
64 ibid.  
65 Bremer (2011) s. 15f. 
66 ibid. s. 16. 
67 ibid. 
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accepteras och blir begripliga. Att därför tala om vilka (monster)kroppar som är begripliga blir 

avgörande i försöket att förstå hur dessa fiktiva (monster)kroppar kan vara representanter för 

levda erfarenheter och förkroppsligade maktstrukturer. Bremer utgår från förståelsen att det 

mänskliga subjektet är förkroppsligad, vilket innebär att subjektet inte kan skiljas från sitt 

förkroppsligande, i linje med det fenomenologiska perspektivet.68  

 

I sammanhanget kring vilka kroppar som tillåts leva eller anses legitima väljer jag att lyfta olika 

teoretiker som diskuterat hur maktsystem disciplinerar, domesticerar och kontrollerar kroppar. 

David Spade menar att de rättsliga systemen snarare fokuserar på att vissa handlingar straffas 

utifrån perspektivet att detta är positivt, istället för att lägga fokus på hur strukturen i sig är 

negativ och varför de ens uppstår från första början.69 Spade använder begreppet underkastelse 

i syfte att beskriva hur maktrelationer och strukturer påverkar hur subjekt förstår sig själva 

genom maktens ögon och hur kontroll utövas över subjekten.70 Även Gayle Salamon diskuterar 

detta perspektiv och menar att samhället äger våra kroppar genom tillskrivelsen av olika 

attribut. Detta tillskrivande är en del i samhällets maktutövande över våra kroppar, vilka 

kroppar behöver förhålla sig till i syfte att bli begriplig utifrån samhällets ögon och ramar.71 

Judith Butler refererar till Michel Foucaults teori kring det rättsliga maktsystemet, som menar 

att detta konstruerar de subjekt som systemet självt vill representera. D.v.s. subjekt regleras 

utifrån lagar så att systemet legitimt kan utöva makt samt kontroll över dess subjekt.72 Subjekten 

blir alltså en produkt av det makten vill att de skall vara, med ändamålet att både legitimera sin 

makt och kontroll över dem. Både Spade och Salamon sätter kroppens begriplighet i fokus och 

hur denna behöver inrätta sig efter rättsliga system för att bli legitim och Foucault menar att 

staten skapar de subjekt som de vill representera. Perspektiv som även går i linje med Kristina 

Fjelkestams diskussion om att temporalitet är politisk och får konsekvenser för hur liv, men 

även kroppar, kan och ska levas.73 Detta faller även väl i linje med Halberstams mening att den 

gotiska litteraturen tjänar ett disciplinerande syfte.  

 
68 ibid. s. 38. 
69 Spade, Dean (2012) Normal life. Administrative violence, critical trans politics and the limits of law, 
Brooklyn/New York: South End Press, s. 23. 
70 Spade (2012) s. 25. 
71 Salamon, Gayle (2010) Assuming a Body. Transgender and the Rhetorics of Materiality, New York: 
Colombia UP, s. 76ff. 
72 Butler, Judith (2005) Könet brinner!: texter, Stockholm: Natur och kultur, s. 38. 
73 Fjelkestam, Kristina (2016) ”Antropomorf anakronism. Historiens gestalt i Anna-Karin Palms Snöängel 
och Faunen” i Historiens hemvist 1: Den historiska tidens former, Fareld, Victoria & Ruin, Hans (red.), s. 
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1.3 Teoretiskt ramverk - Ett försök att förstå 
monsterkroppar 

För att förstå mina monsterkroppar utifrån de valda frågeställningarna behövs flera teoretiska 

angreppssätt, dessa kommer därmed utgöra studiens teoretiska ramverk, vilka presenteras 

nedan. En queer fenomenologi genom orientering behandlar filosofen Sara Ahmeds queera 

fenomenologi. I syfte att skapa förståelse kring hur monsterkroppar skapas samt intar plats och 

rum utgår jag från den queera fenomenologin, som handlar om hur kroppar orienteras genom 

sina förkroppsligade och levda erfarenheter i tid och rum, varav det teoretiska huvudstråket i 

denna studie är orientering.74 I avsnittet En skevande monsterkropp behandlas 

skevhetsbegreppet, ett teoretiskt verktyg som jag valt framför queerbegreppet, primärt av 

anledningen att jag vill vidga blicken kring monsterkroppar. För att beskriva hur materia 

påverkar mina monsterkroppars tillblivelse och orientering används Karen Barads diskussion 

om performativ materia75 i avsnittet Materians roll i skapandet av (monster)kroppar. Sist 

presenteras det sista teoretiska delfokus nämligen temporalitet i relation till monsterkroppar 

under avsnittet Temporalitet i relation till monsterkroppars tillblivelse. Detta används i syfte 

att skapa förståelse hur temporalitet sätter upp räta och normativa linjer för mina 

monsterkroppar  och hur dessa konstituerar ramen för ett legitimt levt liv.  

 

Jag ser mina monsterkroppars orientering som det övergripande ramverket, något jag vill likna 

vid kropparnas hud, den yttersta barriären. Kroppens, eller snarare det teoretiska ramverkets, 

inre organ, nervsystem och blodomlopp utgörs av tre teorier som skapar förutsättningar för 

förståelsen av monsterkropparnas orientering; skevhet, performativ materia och temporalitet. 

Hur kroppen kommer i kontakt med omvärlden och andra kroppar och hur huden konstituerar 

känslan av denna kontakt, därmed är det av vikt att förstå vad som är innanför huden. Ahmed 

menar själv att fenomenologin påminner oss om att rum och omvärlden vecklar ut sig, som ett 

hudlager, kring våra kroppar när vi sträcker ut oss.76 Skevhet, performativ materia och 

temporalitet konstruerar olika förutsättningar hur monsterkropparna kan röra sig, hur de kan 

 
215-236, Stockholm: Makadam, s. 220. Fjelkestams diskussion diskuteras även under Teoretiskt ramverk - 
Ett försök att förstå monsterkroppar ; Temporalitet i relation till monsterkroppars tillblivelse. 
74 Ahmed, Sara (2011) Vithetens hegemoni, Hägersten: Tankekraft, s. 127f. 
75 Barad, Karen (2003) ”Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to 
Matter”, Signs: Journal of Women in Culture and Society, 28(3), s. 801–31. 
76 Ahmed, Sara (2006) Queer phenomenology : orientations, objects, others, Durham, N.C.: Duke 
University Press, s. 9. 
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sträcka ut sig i ett rum och hur de orienterar sig både gentemot och bort ifrån andra kroppar. 

Att ha fenomenologi som utgångspunkt betyder att jag skriver in mig i en tanketradition att det 

mänskliga subjektet är förkroppsligat. Vilket betyder att kroppen är den grundläggande 

utgångspunkten “från vilken subjektets begripliggörande av sig själv och omvärlden alltid tar 

form”.77 Det övergripande teoretiska perspektivet är orientering och hur detta konstituerar hur 

mina monsterkroppar rör sig, blir förstådda eller inte, hur de tar sig an världen och tillåts eller 

inte tillåts leva. Orienteringsbegreppet kommer vara fokus i varje analystema, men aktualiseras 

genom olika mindre perspektiv, som skevhet, performativ materia och temporalitet.  

1.3.1 En queer fenomenologi genom orientering 
Då denna studie har ett blandat teoretiskt ramverk behövs det inledningsvis förklaras vad som 

utgör en av grundpelarna, nämligen queerteori. Fanny Ambjörnsson redogör det teoretiska 

angreppssättet i boken Vad är queer? på följande vis:  

Queer, både som politisk rörelse och som teori, uppmärksammar en rad 

förhållanden i samhället som har att göra med genus, sexualitet, makt och 

normalitet.78 

Queerteori ämnar flytta fokus från det som uppfattas som avvikande eller icke-normativt och 

riktar därför blicken åt ”det påstått normala”.79 Ambjörnsson beskriver att queer är svårt att 

identifiera men det är av just denna anledning, med sin tvetydighet och gränsöverskridande 

karaktär som gör queer till ett tacksamt verktyg.80 Ambjörnsson refererar till Tiina Rosenberg 

som menar att queer som begrepp inte behöver preciseras mer då dess inneboende syfte är att 

vara en nagel i ögat, att störa och röra upp kategorier utan att själv reduceras till en. Om queer 

blir en kategori riskerar ”den kritiska potentialen att gå om intet”.81 För att förstå hur mina 

monsterkroppar tillbliver har jag valt Sara Ahmeds queera fenomenologi, i ett försök att 

producera kunskap kring kroppars orientering och hur detta sätter ramarna för möjliga/omöjliga 

och begripliga/obegripliga kroppar. Ahmed ställer frågan vad det innebär att vara orienterad 

som utgångspunkt i boken Queer phenomenology och gör därmed en ansats till att förstå hur 

subjekt förhåller sig och tas sig runt i en värld. En värld som ständigt ändrar form beroende på 

 
77 Bremer (2011) s. 38. 
78 Ambjörnsson, Fanny (2016) Vad är queer?, [2. utgåvan], Stockholm: Natur & kultur, s. 16. 
79 ibid. 
80 ibid. 
81 ibid. 
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riktning och vart subjekten vänder sig.82 Ahmed vill skapa en metod för att förstå hur kroppar 

tar form genom interaktion med objekt, och sedermera hur dessa kroppar skapas i rummet. 

Fenomenologins mest användbara verktyg är orientering, enligt Ahmed, med anledning av 

utgångspunkten att subjektet är förkroppsligat. Att leva i en kropp är ett tillstånd som vi behöver 

förstå när vi sträcker ut oss i världen. Fenomenologin har potential att ge queerstudier mer djup 

genom sitt angreppssätt på den levda kroppen och erfarenheten, enligt Ahmeds argumentation. 

Orientering är hur vi bebor ett rum samt att denna påverkas beroende på vilka andra som också 

bebor rummet. Kroppar tar form genom att sträcka ut sig i rummet, mot olika objekt eller andra 

kroppar. Orientering är ett annat sätt att beskriva kontext och hur dess meningsbärande 

markörer påverkar vår orientering. Som i sin tur påverkas av maktstrukturer samt hur vi 

förhåller oss till dessa, i min förståelse. Orientering utgör premisserna för hur ett subjekt får 

möjlighet, eller icke-möjlighet, att sträcka ut sig i ett rum, premisser som är ett resultat av de 

linjer och ramar som konstrueras utifrån olika maktstrukturer. För det fenomenologiska 

perspektivet är orientering centralt utifrån argumentet att vårt medvetande alltid riktar sig mot 

objekt. Denna utgångspunkt innebär därmed att sätta den levda erfarenheten av att bebo en 

kropp i fokus. Orientering rör inte endast kroppar i en viss riktning, utan denna orientering 

stipulerar även hur vi skapar samt känner av konturer i ett rum, vilka påverkar både avstånd och 

närhet till och mellan objekt och kroppar. Ahmed skriver själv att fenomenologi inte är det enda 

angreppssättet för att förstå en queer modell av orientering. Tillsammans med queerstudier, 

feministisk teori och kritiska vithetsstudier kombinerar Ahmed även marxistisk teori och 

psykoanalys i syfte att påvisa hur objekt och kroppar tillförskaffar sig orientering genom hur 

de “pekar” både emot och ifrån varandra. Ahmeds syfte med en queer fenomenologi är att 

påvisa hur kroppar är och blir könade, sexualiserade och rasifierade genom hur de sträcker ut 

sig i rummet. Detta är alltså ett sätt att förstå hur kroppar blir orienterade, och därmed tillbliver, 

genom hur de bebor tid och rum. Begreppet orientering tillåter oss tänka om konceptet rum och 

hur detta rum är beroende av hur kroppar bebor dessa.83 Våra “kroppar orienteras när de agerar 

i tid och rum. Kroppar formas genom denna kontakt med saker”.84 Men hur vi bebor ett rum är 

också beroende på hur vi förstår eller känner det rum vi befinner oss i. Ahmed skriver att i ett 

bekant rum har vi redan förlängt oss själv och vår kropp, vi kan sträcka ut oss och känna oss 

fram på premisser som inte riskerar att såra eller göra ont till skillnad från om vi befinner oss i 

ett obekant rum. Orienteringen i detta rum bygger på att både kroppen och rummet är i linje 

 
82 Ahmed (2006) s. 1ff.  
83 Ahmed (2006) s. 6. 
84 Ahmed (2011) s. 129. 
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med varandra, att vi endast vet vilket håll vi ska vända oss om vi redan vet vilken riktning vi är 

vända mot. Men i obekanta rum, och därmed bristen på kunskap om rummet, medför en 

osäkerhet om vilket håll vi ska vända. Det bekanta, eller familjära, rummet är formad utifrån 

känslan av rummet eller hur rummet gör avtryck på kroppen. Känslan av det bekanta 

konstituerar ett hemmavid inom oss, där vi är bekanta och trygga känner vi oss hemma.85 I 

relation till diskussionen om orientering behöver också frågan om desorientering behandlas. 

Ahmed menar att orientering inte alltid behöver uppenbara sig förrän vi känner eller upplever 

oss som desorienterade. Enligt min förståelse av Ahmed innebär även desorienteringen en form 

av orientering, upplevelsen att vara desorienterad påverkar våra kroppar och den 

förkroppsligande erfarenheten. Och om desorientering uppstår rubbas vårt hemmavid. Ahmed 

använder metaforen av en fåtölj i syfte att beskriva den förkroppsligade upplevelsen av ens 

subjekt. Genom att använda fåtöljen skapas en mer konkret förståelse hur friktion upplevs och 

blir fysiskt påtaglig för subjektet. Att hålla sig till, eller innanför, de räta linjerna är att som att 

glida ner i en väldigt skön och bekväm soffa, så friktionsfritt att en inte riktigt kan avgöra vart 

kroppen slutar och vart fåtöljen tar vid. Men för den som avviker från den räta linjen uppstår 

fiktion och istället för att känna hur skön och bekväm fåtöljen är blir det väldigt kännbart och 

påtagligt vart kroppens och fåtöljens kanter är.86  

1.3.1.1 En skevande monsterkropp 
Queerteori är som tidigare nämnt sett som ett verktyg för att synliggöra hur maktförhållanden 

genom att rikta blicken mot det som påstås vara normalt.87 Inom ramen för detta studie har jag 

valt att använda mig av begreppet skevhet. Österholm menar att skevhet kan ses som en 

förlängning av queerbegreppet och teorin, då skevhet utvidgar perspektivet att innefatta fler 

 
85 Ahmed (2006) s. 7f.  
86 Ahmed, Sara (2007) “A Phenomenology of Whiteness”, Feminist theory, 8(2), s. 149-168, s. 158. 
87 Queerteori har flera teoretiska förgreningar varav en kallas cripteori. Denna teori syftar till att synliggöra 
maktstrukturer kring det påstått normala, liksom queerteori gör, men mer fokuserat på hur vissa kroppar 
konstitueras som naturliga och därmed blir osynliga. Robert McRuer benämner detta som ”compulsary 
able-bodiedness” och syftar till en normkritisk blick kring kroppens funktionsfullkomlighet och 
normbrytande funktionalitet. Genom detta perspektiv synliggörs därmed hur funktionsfullkomliga kroppar 
blir osynliga i relation till kroppar med normbrytande funktionalitet, liksom heterosexualitet blir osynligt i 
relation till homosexualitet/queer. McRuer, Robert (2006) Crip theory: cultural signs of queerness and 
disability, New York: New York University Press, s. 1ff. Denna teori hade därmed kunnat vara tillämpbar i 
min studie med anledning av dess fokus på kroppen och dess förhållande till maktstrukturer. Särskilt i 
relation till hur mina monsterkroppars funktionsfullkomlighet stipuleras av omständigheter kopplat till 
deras materia. Dock har jag valt begreppet skevhet i denna studie, vilket förklaras samt argumenteras för i 
detta avsnitt.  
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normbrott än endast sexualitet och sexuella praktiker.88 Skevhetsbegreppet är inte ett lika brett 

använt begrepp som t.ex. queerbegreppet, men har börjat användas inom akademin mer och 

mer. Mia Franck använder skevhetsbegreppet i syfte att synliggöra motståndsstrategier genom 

att rikta blicken mot det skeva i relation till hur kropp, blick, röst och lust skapas. Och hur detta 

är normbrott samt kan ses som gestaltningar av performativt motstånd.89 Hilda Jakobsson 

tillämpar skevhetsbegreppet kopplat till sin flickforskning och använder skevhet för att 

analysera hur primärt heterosexualitet misslyckas. Jakobsson använder även skevhet kopplat 

till ett skevt åldrande och kvinnoblivande. D.v.s. kring flickor som inte kan eller vill bli kvinnor 

eller de flickor som inte följer en krononormativ livslinje och därmed uppfattas vara ur kurs. 90 

Jakobsson använder även i sin analys begreppet ”obegripliga kroppar” och lanserar därmed 

begreppet ”sjukdomsgenus” kopplat till de flickor och kvinnor i materialet som blir obegripliga 

p.g.a. deras sjukdomstillstånd.91 I ett temanummer av Tidskrift för litteraturvetenskap92 

beskriver redaktörerna i inledningen att skevhet har potential att vidga tolkningsramen och 

därmed innefatta, liksom Österholm, Franck och Jakobsson beskriver, fler normbrott. Detta är 

till stor del av ordets vardagliga association och kan alltså betyda från det lite avvikande 

irriterande till det som är uppenbart chockartade.93 Österholm beskriver skevhetsbegreppet som 

följande:  

Dock signalerar ordet att det är något fel eller konstigt, inte som det ska eller 

borde vara. På så vis hänger skev ihop med queerordets ursprungliga 

betydelse konstig eller avvikande.94  

Österholm refererar även till Ahmeds fåtölj och menar att den som skevar, och därmed inte är 

upplever bekvämlighet, ofta är smärtsamt medveten om ens kropps konturer och gränser.95 Min 

ambition med skevhetsbegreppet är att studera hur mina monsterkroppar skevar synliggörs de 

normativa maktstrukturerna och i sin tur hur detta påverkar monsterkropparnas (des)orientering 

 
88 Österholm (2012) s. 51ff. 
89 Franck, Mia (2009) Frigjord oskuld [Elektronisk resurs] : heterosexuellt mognadsimperativ i svensk 
ungdomsroman, Åbo: Åbo akademi, s. 25f. 
90 Jakobsson, Hilda (2018) Jag var kvinna, flickor, kärlek och sexualitet i Agnes von Krusenstjernas tidiga 
romaner, Göteborg: Makadam förlag, s. 32f. Fördjupning kring Jakobsson kopplat till temporalitet och 
krononormativitet återkommer nedan i Temporalitet i relation till monsterkroppars tillblivelse. 
91 Jakobsson (2018) s. 31. 
92 Tidskrift för litteraturvetenskap (TfL), tema: skevt, 2005:3.  
93 TfL (2005) s. 3. 
94 Österholm (2012) s. 55. 
95 ibid.  
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samt att i största möjliga mån vara queerbegreppet troget, om än att jag väljer skevhet som 

begrepp framför queer. Utifrån mitt syfte med denna studie är att analysera hur monsterkroppar 

tillbliver genom sin orientering har jag valt i relation till skevhet använda begreppet hemmavid. 

Ahmed menar att när vi känner hos hemma och orienterade, när vi är bekväma och vet hur vi 

ska rikta oss skapas en känsla av trygghet och ett hemma inom oss. Som nämnt ovan är även 

desorientering en form av orientering, genom att uppleva en känsla av oriktning eller icke-

riktning skapas förutsättningar för hur vi orienterar oss därifrån. Malena Gustavson använder 

begreppet mellangrund i syfte att studera bisexualitetens (o)möjliggörande processer och menar 

att detta är en förhandlande position, som ofta är ambivalent och konfliktfyllt.96 Gustavson 

menar att ”bisexualitet placeras i ett diskursivt mellanrum mellan homo- och heterosexualitet”97 

för att både överbrygga samt bekräfta kategorierna.98 Jag läser Gustavssons användning av 

begreppet mellangrund som ett annat sätt att uttrycka skevhet och dess ambivalens att både 

bekräfta normerande maktstrukturer samt även ifrågasätta dem genom sitt förhandlande om 

utrymme och uppdelning.99 Mitt primära syfte är inte att analysera hur mina monsterkroppar 

skevar gällande t.ex. sexualitet eller sexuella praktiker, då jag gjorde detta i den tidigare nämnda 

kandidatuppsats. Men mina monsterkroppars sexuella praktiker blir relevanta i relation till hur 

de tillbliver och förhåller sig till linjer utifrån både orientering och skevhet. Detta betyder att 

jag ämnar med skevhetsbegreppet ta tillvara på hur en (monster)kropp kan skeva trots 

heterosexuella praktiker, med detta menat att dessa kroppar kanske inte faller inom ramen för 

heteronormativitet men att de ägnar sig åt heterosexuella praktiker.100 Jag menar att 

skevhetsbegreppet är förmånligt för denna studie, då det belyser fler normbrott än enbart de 

sexuella. I linje med Jakobsson ämnar jag även diskutera mina monsterkroppars (o)begriplighet 

som ett uttryck för både skevhet och temporalitet. I och med att jag förhåller mig till skevhet i 

denna studie samt hur denna skevhet även är kontextberoende, väljer jag att använda begreppet 

skevhetsspektrum. Detta begrepp innefattar i min mening att den uppfattade skevheten är 

dynamisk och därmed beroende av flera ting, t.ex. andra (monster)kroppar. Att använda detta 

begrepp menar jag påvisar den flytande och dynamiska karaktär skevhet innebär. Det som kan 

uppfattas som ett normbrott i ett sammanhang behöver inte vara det i ett annat sammanhang. 

Jag finner att det ger utrymme för att diskutera och analysera det som skevar och skaver bara 

 
96 Gustavson, Malena (2006) Blandade känslor: bisexuella kvinnors praktik & politik, Göteborg: Kabusa 
böcker, s.41f. 
97 ibid. s. 42. 
98 ibid. 
99 ibid. s. 42f. 
100 Jakobsson (2018) s. 32. 
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lite, men som fortfarande är kännbart för mina monsterkroppar och deras omgivning. Och det 

är genom att vidga perspektivet och blicken som gör att jag kommer ha möjlighet att analysera 

mina monsterkroppar hur ett perspektiv med fler lager, genom bl.a. att kunna analysera fler 

normbrott än sexuella.101  

1.3.1.2 Materians roll i skapandet av (monster)kroppar 
Karen Barad diskuterar och kritiserar att det postmoderna perspektivets dominans och vill 

därför istället rikta ljuset mot det som hen benämner det posthumanistiska perspektivet. Barads 

kritik grundar sig i att det postmoderna, genom språket, diskurs och kultur har fått större 

betydelse, och därmed en större legitimitet, till den graden att materians betydelse har fallit i 

glömskan.102 Språket och kulturen har tilldelats en egen agens och historia medan materian har 

förpassats till att associeras med passivitet. Materian kanske har på sin höjd möjlighet till 

förändring genom språket och kulturens premisser.103 Materia har betydelse för konstruktionen 

av vår värld, menar Barad, men har till förmån för det postmoderna och socialkonstruktivistiska 

perspektivet förpassats. Materian måste ha betydelse, och bör därför ges utrymme för den 

betydelsen, eftersom den faktiskt existerar. Barad menar att vi måste förstå hur materia spelar 

sin roll genom performativitet och därmed är en aktiv medskapare av världens tillblivelse och 

hur materia är en del av intraaktionen. Eller som Barad uttrycker: “It is vitally important that 

we understand how matter matters”.104 Enligt Barad behöver det icke-mänskliga förstås i form 

av agens. Diskurs ses ofta som en extern kraft och att denna tillskriver och konstruerar 

markeringar på den passiva naturen. Ambivalens som uppstår grundar sig i frågan huruvida 

naturen existerar innan det blir diskursivt och kulturellt markerad. Samtidigt som, i min 

förståelse, diskursen och kulturen formar naturen så säger den sig inte att faktiskt 

skapa/producera den.105 Barad menar att materialitet och det diskursiva behöver ses 

tillsammans, det behövs ett angreppssätt som varken prioriterar det ena före det andra och vice 

versa, något som ett rent ontologiskt eller poststrukturalistiskt perspektiv inte möjliggör. Det 

behövs ett möte dessa emellan som snarare öppnar upp och tillåter utrymme för växelverkan 

och dynamik, varpå Barad föreslår begreppet ”agential separability”.106 Agential separability 

tillåter både det diskursiva och materian ha agens och därmed får möjlighet till att vara aktiva 

 
101 Österholm (2012) s. 56f. 
102 Barad (2003) s. 801. 
103 ibid. 
104 ibid. s. 803. 
105 ibid. s. 825. 
106 ibid. s. 825f. 
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medskapare. Detta perspektiv är grunden för posthumanistisk performativitet, enligt Barad. 

Genom agential separability reduceras inte materian till determinism utan synliggörs och 

erkänns som aktiv medskapare genom intraaktion. Barad lyfter intraagerande som en 

fundamental del av agens och menar att detta inte är ett attribut till subjekt eller objekt, utan 

agens är kopplat till både görandet och varandet i dess intraaktion.107 

 

I relation till mitt val av att lyfta upp materia, dess performativitet och materialiseringsprocesser 

behövs en reflektion kopplat till Judith Butler. Butler menar att kroppar, eller åtminstone vår 

uppfattning och förståelse om kroppar, inte kan existerar innan eller utanför den diskursiva 

traditionen. Ett klassiskt exempel som brukar användas i denna diskussion är när ett barn föds 

och tilldelas ett kön på BB, d.v.s. ”vad barnet blev”, om det blev en flicka eller pojke. Butler 

menar att barnets kropp och kön kodas utifrån en hegemonisk diskurs kring hur en kropp med 

ett visst fysiskt kön skall vara. Detta är en performativ process kopplat till uppfattningar och 

diskursiva handlingar samt uttalanden om kön och genus.108 Jag menar att mina 

monsterkroppars materia är vitalt för att de ska uppfattas som monster samt huruvida de är 

begripliga eller obegripliga som monster. Att se materia som en passiv del i vår förståelse av 

kroppar reducerar kroppen, i min mening, till nästintill meningslös, att den inte har någon 

betydelse. Men liksom Barad argumenterar måste materia ges utrymme för betydelse eftersom 

den faktiskt existerar, den är en del av vår värld och därmed behöver den förstås som en aktiv 

medskapare. Det är via intraaktionen av diskursen och materian som de båda får betydelse, som 

de båda uppnår antingen begriplighet eller obegriplighet. Varken diskursen eller materian 

existerar i ett vakuum, utan behöver ses i relation till varandra och de omgivande 

omständigheterna. För hur ska vi annars kunna veta eller förstå om en kropp är en 

monsterkropp? 

1.3.1.3 Temporalitet i relation till monsterkroppars tillblivelse 
Kristina Fjelkestam menar att temporalitet är politisk då detta får faktiska konsekvenser för våra 

levda liv, något som hen benämner som ”konsekvenser i våra förkroppsliga(n)de 

subjektivitetsprocesser”.109 Ett perspektiv som går väl i linje med denna studies ansats att 

försöka förstå hur (monster)kroppar tillbliver. Att förstå hur temporalitet är den del av 

 
107 ibid. s. 826f. 
108 Butler, Judith (2007) Genustrubbel: feminism och identitetens subversion, Göteborg: Daidalos, s. 55ff. 
109 Fjelkestam (2016) s. 220. 
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konstituerandet av ett riktigt och legitimt liv som följer räta linjer, menar jag är grundläggande 

för att förstå hur mina monsterkroppar tillbliver samt orienteras utifrån denna förutsättning. 

Elizabeth Freeman myntar begreppet krononormativitet för att beskriva att tid är ett sätt att 

organisera, men även domesticera i min förståelse, människors liv och kroppar utifrån ett 

maximeringsperspektiv.110 Detta begrepp använder både Fjelkestam och Jakobsson för att 

beskriva legitima och begripliga livslinjer. Och att denna krononormativitet innefattar, för att 

använda Ahmeds terminologi, räta linjer kring hur ett liv skall levas för att inte avvika från 

linjen. Jakobsson utgår från begreppet livslinjer, med hänvisning till Halberstams ”life 

schedules”.111 Halberstam diskuterar kritiskt i In a Queer Time and Place föreställningar om 

vad ett liv förväntas innehålla men även när detta under ett liv skall ske, men även gränserna 

mellan ungdom och vuxenhet.112 Jakobsson beskriver sin användning för att skapa förståelse 

kring kroppens queera temporalitet genom att sammanföra tid, rum och kropp. Detta i syfte att 

analysera temporalitet som ”handlar om subjektet, dess ålder såväl som dess upplevelse av ett 

nu, en dåtid och en framtid”.113 Huruvida mina monsterkroppar lever efter en rät linje utifrån 

förväntningar kring vad ett liv skall innefatta påverkar deras tillblivelse och orientering.  

 

Jag väljer även att använda historieskrivning som teoretisk förståelse i syfte att ytterligare 

analysera hur monsterberättelsen kan ses som ett sätt att både skriva och beskriva historien. 

Detta blir ytterligare relevant i relation till Höglunds tes om att se vampyrfiktionen som ett 

levande samhällsdokument. I min ambition att se och tolka True Blood som en text med 

emancipatorisk och subversiv potential kopplar jag detta därför till frågor och perspektiv kring 

både temporalitet och historieskrivning. Ulla Manns diskuterar hur det kollektiva minnet kan 

kopplas till kollektiv identitet och menar att detta perspektiv kan i sin tur generera större samt 

djupare förståelse kring hur feministisk identitet konstrueras och reproduceras.114 Genom att 

förhålla oss till ett kollektivt minne kring hur feministisk historia skrivs och identitet 

 
110 Freeman, Elizabeth (2010) Time binds: queer temporalities, queer histories, Durham, N.C.: Duke 
University Press, s. 3. 
111 Jakobsson (2018) s. 29. 
112 Halberstam, J. Jack (2005) In a queer time and place: transgender bodies, subcultural lives, New York: 
New York University Press, s. 1ff. 
113 Jakobsson (2018) s. 30. 
114 Manns, Ulla (2014) ”Feminismens Panthéon: Kollektivt minne, identitet och föreställd gemenskap” i 
Methods, interventions, and reflections: report from the 10th Nordic Women’s and Gender History 
Conference, Bergen, Norway, 9 – 12 August 2012, Manns, Ulla & Sundevall, Fia (red.), s. 122-131, 
Stockholm & Göteborg: Makadam, s. 122. 
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konstrueras, utifrån en uppfattning om hur denna skall tänkas, göras, berättas och hur denna 

skall upplevas. Enligt Manns diskussion är det kollektiva minnet ett resultat av olika val, både 

medvetna och omedvetna, som har en fot i samtiden parallellt som ”det gör anspråk på att röra 

det förflutna”.115 I relation till detta uppstår även frågan kring representation och kollektivet. 

Manns ställer frågan vad som händer med representationen av sagda kollektiv när det finns 

inneboende maktförhållanden. En fråga som blir relevant i min studie, särskilt med hänvisning 

till vampyrernas medborgarrättsrörelse American Vampire League. Manns menar att det 

kollektiva minnet tjänar parallella syften, genom att både dokumentera och kontrollera hur 

historieskrivningen skapas därmed det önskade kollektiva minnet och identiteten.116 

1.4 Metod, empiri och urval - Att ta sig an 
monsterkroppar 

Denna uppsats rör sig inom fältet feministiska kulturstudier med det vidgade textbegreppet som 

utgångspunkt. Detta betyder alltså att jag väljer att titta på olika representationer via texter, i 

detta fall audiovisuell media, för att studera ett kulturellt uttryck och fenomen. Det vidgade 

textbegreppet används för att beskriva att inte endast det skrivna eller talade ordet bär mening, 

utan även t.ex. audiovisuella medier. Elin Abrahamsson har väl summerat Hillevi Ganetz 

definition av cultural studies, varför jag väljer att citera Abrahamsson. Cultural studies beskrivs 

som ett akademiskt forskningsfält med: 

… ett kritiskt, tvärvetenskapligt forskningsperspektiv, som kännetecknas av 

ett brett textperspektiv och en pluralism i teorier och metoder.117  

Inom ramen för feministiska kulturstudier behövs det även representationsbegreppet förklaras. 

Louise Wallenberg skriver, rörande visuella medier som t.ex. filmer, ska kunna verka som en 

del i disciplineringen av mottagarna krävs det att ”vi som åskådare kan känna identifikation 

och/eller begär till representationen”.118 Gällande vampyrfiktionen är detta även något som 

Höglund påpekar, att vampyrgestalten tillåter både identifikation och distans.119 Vilket gör 

 
115 Manns (2014) s. 126. 
116 ibid. s. 127. 
117 Abrahamsson, Elin (2018) Enahanda läsning : en queer tolkning av romancegenren, Lund: Ellerströms, 
s. 33. 
118 Wallenberg, Louise (2008) “Representation” i Film och andra rörliga bilder, Koivunen, Anu (red.), s. 
144-156, Stockholm: Raster Förlag, s. 144. 
119 Höglund (2011) s. 11. 
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denna till en tacksam karaktär att använda ur ett representationssyfte och i min studie. 

Wallenberg understryker att användandet av stereotyper underlättar läsningen men samtidigt 

riskerar de att reproducera och fixera homofobiska, rasistiska och sexistiska föreställningar.120 

Detta går även att diskutera i relation till mitt val av empiri och min ansats att se True Blood 

som en text med emancipatorisk och subversiv potential. Med anledning av att tv-serien har 

blivit hyllad för sitt sätt att behandla frågor kring t.ex. rasism, finns det en risk med att likställa 

vampyrerna, men även de andra monsterkropparna, som stereotypa subjekt utifrån en 

rasdiskurs? Inom True Blood är det uttalat att vampyrerna är en egen ras och hur frågor kring 

strukturell rasism och hatbrott gentemot både vampyrer och andra monsterkroppar skulle kunna 

tendera att ytterligare reproducera föreställningar kring ras, med särskild hänvisning till den 

kontext som tv-serien utspelar sig. Wallenberg menar att representation inom filmer, och jag 

menar även i populärkulturella texter överlag, måste en ha i åtanke att representationen isig inte 

är oskyldig eller ofärgad av den kontext, diskurs eller de maktförhållanden den förhåller sig 

till.121 Med referens till traditioner inom det filmvetenskapliga forskningsfältet menar 

Wallenberg texter i det vida begreppet kan ge upprinnelse till olika läsningar och att dessa kan 

vara grundade i politiska syften. T.ex. så kan filmer, tv-serier och andra texter använda sig av 

stereotypa representationer i syfte att ifrågasätta maktstrukturer, men det går även att se det ur 

det ambivalenta perspektivet att dessa representationer kan läsas och tolkas på olika sätt. Detta 

förstår jag som att texter kan användas ur olika syften, precis som nämnt ovan. Att de hatbrott 

som begås mot olika monsterkroppar, t.ex. bränning av vampyrer122 eller skjutning av 

hamnskiftare,123 kan läsas som ur ett politiskt perspektiv att denna typ av brott är icke-humant 

samt förkastligt medan det ur ett annat politiskt perspektiv kan läsas som en legitimering av 

brottet. Av denna anledning, understryker Wallenberg, behövs det både engagerade och 

delaktiga åskådare för att kunna öppna upp de olika läsningarna och betydelserna av texter. 

Wallenberg anser även att en text inte existerar innan ett aktivt möte mellan mottagaren och 

texten, utan att denna blir till i mötet, vilket är går att likna vid min teoretiska ansats från Barad. 

Att materia och diskurs tillbliver i mötet, i intraagerandet dem emellan och att det är först då de 

båda får faktisk betydelse. Jag bedömer att denna syn på min valda empiri kan vara ett 

fördelaktigt perspektiv i min analys, d.v.s. att True Blood som en text med eventuella 

emancipatoriska och subversiva element faktiskt inte tillbliver förrän det tages emot av 

 
120 Wallenberg (2008) s. 144. 
121 ibid. s. 145. 
122 S01A07 Burning House of Love – 00:46:43.  
123 S05A05 Let’s Boot and Rally – 00:40:33. 
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åskådarna. Och att det är åskådarna som ger texten möjligheten till att öka det queera 

förhandlingsutrymmet, vilket jag även anser går i linje med Holmqvist resonemang. Med detta 

perspektiv kring läsning och tolkning innebär det även att True Blood tillbliver först när jag, 

inom ramen för en akademisk studie, läser den.  

 

Jag ser även att en av mina metodologiska ingångar är att läsa denna text ur ett intersektionellt 

perspektiv, vilket gjort att studiens analys är uppdelad tematiskt, trots att jag valt vissa 

karaktärer att följa. Att dela upp analysen tematiskt syftar till att ge utrymme för både teorierna 

och karaktärerna att tala med varandra löpande, snarare än att lägga fokus på en karaktär i taget. 

Jag ser även att grunden för mina monsterkroppars tillblivelse är orientering, med inslag av de 

valda tre fokus, och att deras orientering påverkas av förutsättningar och förhållanden 

stipulerade av dessa. Dessa talar dock till varandra mer eller mindre hela tiden, vilket kanske 

kan ses som till viss del en intersektionell analys. Det intersektionella perspektivet grundar sig 

i att förstå hur olika maktrelationer konstituerar subjekt och dess påverkan. Detta perspektiv 

fokusera på problematisering samt synliggörandet av hur maktrelationer tar sig i uttryck, både 

i olika tidsliga och rumsliga kontexter, genom flera element som både möjliggör samt 

omöjliggör subjektspositioner.124 Varför jag menar att detta kan ses som delvis en 

intersektionell analys är att mina monsterkroppars orientering, vilket även kan ses som 

positionering, påverkas av flera olika element som t.ex. deras skevhet. Men skevheten i sig är 

även påverkad av deras materia och/eller deras temporalitet. Jag menar att ingen av dessa 

delfokus bör ses var för sig, utan behöver ses som grader av positionering som påverkar mina 

monsterkroppars varande, (o)begriplighet och möjlighet att existera.  

 

I denna studie utgår jag ifrån att den mänskliga kroppen är den normativa, den kropp som 

ständigt trampar upp stigen, enligt Ahmeds beskrivning.125 Den mänskliga kroppen är likställt 

den räta linjen, i min mening. Att vara ett monster är till sin natur att skeva, att avvika från den 

räta linjen. Edenheim beskriver i artikeln ”Handledning i teratologi” att det främsta problemet 

med monster är att de ständigt förändras och vad ett monster representerar är kontextberoende, 

men de finns alltid där. Närvarande och vakande, finns de där som en ständig nagel i ögat på 

 
124 de los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana (2005) Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över 
(o)jämlikhetens landskap, Malmö: Liber, s. 7. 
125 Ahmed (2006) s. 16. 
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samhällsordningen.126 Det är med bakgrund av detta som jag menar att den mänskliga kroppen 

är den normativa kroppen, den följer en rak linje och mina monsterkroppar är det som rubbar 

ordningen, det som skevar och avviker från den räta linjen. I enlighet med Ahmeds queera 

fenomenologi utgår jag från det jag kallar Ahmeds fåtölj. Detta innebär att dessa linjer en 

förväntas följa för att leva ett friktionsfritt liv kan liknas vid en väldigt skön fåtölj. Att genomgå 

en transition till att bli ett monster, är en process som skaver, men som också fortsätter att skava. 

Människosamhället utgör fåtöljen, att vara människa är att vara bekväm. Men att vara ett 

monster, eller inneha en monsterkropp, i denna fåtölj skaver. Det är uppenbart var kroppen 

börjar och slutar och var fåtöljen tar vid. Dock finns det ofta omständighet av att kunna passera, 

de monsterkroppar vi möter i True Blood ser mänskliga ut, varför materians roll och dess 

intraagerande blir relevant i relation till monsterkropparnas skevhet. 

1.4.1 Att läsa queert och reparativt 
För att ta mig an mina monsterkroppar har jag valt att försöka läsa dem via queer läsning, något 

som Wallenberg även definierar som en form av motläsning127 medan Abrahamsson menar att 

det bör ses som en variation av densamma.128 Queerteori har sedan dess introduktion under 

mitten av 1990-talet varit ett populärt teoretiskt perspektiv. I antologin Queera läsningar menar 

redaktörerna att det behövs att ytterligare föra det queera perspektivet närmare med de 

litteraturvetenskapliga metoderna, i syfte att komma till nya och djupare insikter om de 

analyserade texterna och verken.129 Kopplat till den queera läsningen använder jag mig även av 

ett begrepp som Eve Kosofsky Sedgwick kallar välvilligt och reparativt läsande. Sedgwick 

menar att den paranoida läsningen har blivit synonym med det kritiska läsandet, men att detta 

snarare är en typ av läsning.130 Detta metodologiska verktyg använder sig även Österholm av i 

syfte att studera vad texterna säger, snarare än det som försöker döljas.131 Min förståelse kring 

detta angreppssätt är att jag utgår från att det finns smärta i texten, att tv-serien t.ex. är en del 

av reproducerandet av heteronormativa föreställningar, något som jag kunde konstatera i min 

 
126 Edenheim (2001) s. 70. 
127 Wallenberg (2008) s.146. 
128 Abrahamsson (2018) s. 41. 
129 Kivilaakso, Katri, Lönngren, Ann-Sofie & Paqvalén, Rita (red.) (2012) Queera läsningar : 
[litteraturvetenskap möter queerteori], Hägersten: Rosenlarv, s. 8f. 
130 Sedgwick, Eve Kosofsky (2003) Touching feeling : affect, pedagogy, performativity, Durham: Duke 
University Press, s. 146f. 
131 Österholm (2012) s. 92. 
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tidigare forskning.132 Men istället för att lägga fokus på att hitta smärtan, noterar jag istället att 

den finns där, och riktar därför mitt fokus på det lustfyllda och de queera läckage som 

förekommer i tv-serien. Genom att kombinera det queera läsandet och det välvilliga skapar 

detta förutsättningar för att omfamna det queera, det som skaver lite, på ett varmare sätt. I syfte 

att ge utrymme för fler, och kanske större tolkningar, snarare än att stänga dörren för allt som 

inte är paranoid. Jag vill använda det queera och reparativa läsandet som metod i syfte att 

studera om och hur det går att läsa True Blood som en text med emancipatorisk och subversiv 

potential. Med detta menar jag att se True Blood som en text med potential att både förhandla 

och därmed öka det queera utrymmet, genom att fokusera på det lustfyllda och reparativa. För 

min egen del innebär detta även att jag följer en tanketradition av representationsanalys, med 

delvis referens till Wallenbergs resonemang som omnämns ovan. Detta innebär att jag väljer 

att läsa denna typ av text ur ett representationsperspektiv och därmed försöker tyda hur denna 

representation kan ha den emancipatoriska och subversiva potential som jag tror mig både 

kunna se och läsa. Denna ansats är delvis grundad i Holmqvists diskussion om sam- och 

växelverkan mellan skönlitteratur och verkliga händelser och Höglunds tes om att 

vampyrfiktionen kan ses som ett samhällsdokument. 

1.4.2 Vilka monster? 
I detta avsnitt beskrivs den valda empirin och hur urvalet har skett. Nedan återfinns även en 

beskrivning av olika begrepp och hur jag har valt att förhålla mig till detta i analysen. Ett första 

steg i att ta mig an empirin var bestämma omfånget. Såsom beskrivet ovan, under avsnitt True 

Blood – en tv-serie med många lager är True Blood en tv-serie med många säsonger och 

avsnitt, vilket gör att empirin i sig självt är väldigt stort, sammanlagt åttio avsnitt varav varje 

avsnitt snittar på cirka femtiofem minuter. Därmed har jag varit tvungen att avgränsa mitt 

material, dock har min vilja varit att kunna använda tv-serien i sin helhet i syfte att kunna följa 

dess utveckling. Samt att med anledning av tv-serien består av många säsonger förväntar jag 

mig en viss progression, både i handlingen (om än att handlingen i sig inte är mitt fokus) samt 

hos mina valda monsterkroppar. Genom den övergripande teorin med tillhörande delfokus, som 

tidigare beskrivet, ämnar jag följa vissa utvalda karaktärer, detta utgör alltså avgränsningen i 

empirin. Karaktärerna är valda primärt efter hur deras livslängd i tv-serien, då jag vill kunna 

utröna någon form av progression hos karaktärerna och deras (monster)kroppar. Som nämnt är 

det ett väldigt stort material, särskilt i relation till denna nivå av studie och detta medför även 

 
132 Tagesson (2011) s. 37. 
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att jag i mina analys löpande behöver göra ett urval av de exempel jag väljer att lyfta analysen. 

Som referens till storleken på materialet går det att se till Stenströms avhandling gjorde urvalet 

att endast ha sammanlagt tre säsonger av True Blood. Av denna anledning kommer inte samtliga 

av tv-seriens avsnitt tas upp i analysen men återfinns i sin helhet under Referenser - Ett monster 

och dennes bokhylla ; Audiovisuella källor ; Empiri – True Blood. 

 

Med anledning av att True Blood är en tv-serie med både fantastiska och gotiska element, finns 

det vissa begrepp som behöver redas ut. Jag har valt att använda de engelska begreppen som 

beskriver vissa av aspekterna kopplat till att vara ett monster i True Blood. Detta grundar jag i 

att jag anser att vissa de svenska översättningarna inte riktigt fångar in dess betydelse på ett 

adekvat sätt, dessa begrepp är maker, progeny och supes. När det gäller benämningarna på de 

olika monstren, som t.ex. varulv (werewolf), älva (fae/fairy) och hamnskiftare (shapeshifter) 

använder jag dock den svenska motsvarigheten, eftersom dessa är i min mening vedertagna 

begrepp.133 En vampyr som skapar en annan vampyr får en nästintill förälder-barnrelation, detta 

benämns inom True Blood som “maker” och “progeny”. Dock om än att denna relation liknar 

en förälder- barnrelation så påminner samtidigt denna relation om ett partnerskap två individer 

emellan och det förekommer bl.a. sexuella relationer mellan en maker och en progeny. Med 

anledning av t.ex. detta finner jag det bättre att använda de engelska begreppen för att inte 

förväxla begreppen med andra liknande begrepp som åsyftar en förälder-barnrelation. Att 

vampyrer kan skaffa sig en progeny är en process som i grunden liknar en biologisk och 

reproduktiv process. Ett utbyte av kroppsvätskor behöver göras och den gamla vampyren måste 

ligga nedgrävd i jorden tillsammans med den nya vampyren för att transitionen skall bli 

fullständig. Men relationen dem emellan går inte att likställa en förälder- barnrelation, därmed 

kommer jag använda de engelska begreppen i studien kopplat till just detta.  

1.4.2.1 Monsterkroppar att följa 
Under urvalet av karaktärer har primärt fokus varit respektive karaktärs livslängd i tv-serien 

men även grundat i min egen förförståelse och uppfattning kring karaktärernas utveckling, hur 

deras kroppar ter sig förändras över tid och deras intraagerande med varandra. Med anledning 

av det stora omfånget av empiri har jag valt att koncentrera mig på tre kvinnliga karaktärer att 

följa. Nedan beskrivs de valda karaktärernas bakgrund, deras (monster)kroppar och relation 

 
133 Jag har även valt att använda min översättning av andra supes som kan skifta till andra djur som t.ex. 
pantrar, enligt den princip som beskrivs i fotnot 30. 
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dem emellan. Även vissa andra karaktärer berörs i analysen då jag bedömer dessa vara en del 

av mina valda monsterkroppars tillblivelse och orientering men även påvisar generellt hur 

monsterkroppen tillbliver.  

Sookie Stackhouse 

Detta är tv-seriens primära huvudkaraktär och i bokserien berättas händelserna utifrån Sookies 

perspektiv. Vid tv-seriens början är Sookie i tjugofemårsåldern och jobbar som servitris på 

baren Merlotte’s. Sookies fysiska utseende definierar jag som en person som är konventionellt 

snygg, med blont hår, bruna ögon, en smal kropp med vit och ”solkysst” hy. Sookie blev 

föräldralös som liten och sedan dess levt tillsammans med hennes farmor Adele. Sookie har en 

äldre bror, Jason, som ofta beskrivs som en lite korkad kvinnokarl utan några direkta hinder i 

sitt liv och var under hans tonår sitt gymnasiums främste spelare inom amerikansk fotboll. Tara 

Thornton är Sookies bästa vän sedan barnsben. Vid tv-seriens start är Sookie oskuld och 

anledning till detta, så som hon själv beskriver det, är p.g.a. de usla tankar som män har, men 

detta ändras när hon träffar vampyren Bill. Hon upplever en lättnad att inte kunna läsa hans 

tankar, något som hon inte kunnat undgå tidigare. Under tv-seriens gång har Sookie flera 

kärleks- och sexuella relationer med män, vilket betyder att hon primärt ägnar sig åt 

heterosexuella praktiker. Dock håller hon sig inte inom ramen för normativa sexuella praktiker, 

i detta fall menar jag sex med människor. 134 De relationer Sookie har är primärt med Bill, men 

också med vampyrvikingen Eric Northman och varulven Alcide Herveaux. Sookie är halvblod, 

vilket betyder att hon är både människa och älva. Detta är anledningen till att hon är telepatisk. 

Något som majoriteten av Bon Temps inte känner till, men de upplever att det är något skevt 

med henne. Sookie är nära döden ett flertal gånger under tv-seriens gång men hon överlever 

alla dessa händelser.  

Tara Thornton 

Tara är Sookies bästa vän och de har varit det sedan barndomen. Tara har levt ett utsatt liv med 

en alkoholiserad mor och en frånvarande far, vilket resulterat i att Tara ofta under sin uppväxt 

bodde stundtals hemma hos Sookie. Hon verkar även ha svårt att behålla ett jobb, något som 

kommenteras av Sookie under tv-seriens första avsnitt. Även Tara börjar arbeta på Merlotte’s 

som bartender. I mångt och mycket är Tara Sookies raka motsats. Förutom att hon är en svart 

 
134 Detta var även något som jag diskuterade i min kandidatuppsats utifrån Gayle Rubins sexualitetscirkel. 
Tagesson (2011) s. 25. 
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kvinna, uppfattas hon som burdus medan Sookie väldigt timid. Tara har inga syskon men har 

en nära relation med hennes kusin Lafayette, som också arbetar på Merlotte’s. Gällande Tara 

och hennes sexuella relationer och praktiker är hon inte lika stabil i dessa som t.ex. Sookie. Tara 

har relationer med både män och kvinnor, monsterkroppar som människokroppar. Tara har bl.a. 

relationer med sin chef tillika hamnskiftaren Sam Merlotte och sin maker Pamela ”Pam” 

Swynford De Beaufort. Under tv-seriens gång händer mycket våldsamma och traumatiska saker 

i Taras liv, något hon själv anser beror på de övernaturliga varelserna. Utöver de våldsamma 

händelserna händer det mycket med Taras kropp under de sju säsongerna. Hon blir vampyr, 

mot sin vilja, i början av säsong fem och blir i början av säsong sju dödad. Men när det gäller 

Tara är detta inte riktigt slutet för hennes karaktär, om än att hon har i vampyrers mått mätta 

mött den sanna döden. Tara uppenbarar sig som en form av ängel under säsong sju inför hennes 

mor. 

Jessica Hamby 

Jessica är en 17-årig tjej som kommer från en väldigt konservativt kristen familj. Hon är Bill 

Comptons progeny och blev vampyr mot sin vilja, ett resultat av ett straff Bill blev tilldelad 

eftersom han hade mördat en annan vampyr. Med anledning av att Bill är hennes maker 

refereras Sookie till som hennes styvmor under tv-seriens första säsonger. Det visar sig att 

Jessicas hemförhållanden har varit problematiska med en mycket kontrollerande och våldsam 

far samt med en mor som verkar leva under förtrycket av hennes man. Jessica har under tv-

seriens gång ofta svårt att förhålla sig till sin nya kropp som vampyr och hon nämner ibland för 

sin maker att han inte har lärt henne hur hon ska bete sig. Liksom Sookie ägnar sig Jessica 

primärt åt heterosexuella praktiker, men liksom Tara har hon dessa relationer med både 

normativa människokroppar samt skeva monsterkroppar. Jessica är oskuld när hon blir vampyr, 

något som till en början upplevs som ett problem. Jessica har ett förhållande med Hoyt 

Fortenberry under en tid, men hon väljer att lämna honom eftersom hon inte känner att hon får 

möjlighet att leva ut som vampyr. De återförenas under sista säsongen och gifter sig.  

2 Analys - ”What are you?” 
Detta avsnitt av uppdelat i olika analysteman utifrån det presenterade teoretiska ramverket. 

Under avsnitt Monsterkroppar att följa beskrivs det urval av karaktärer som gjorts i denna 
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studie. Att dela upp analysen tematiskt syftar till att ge utrymme för både teorierna och 

karaktärerna att tala med varandra löpande, snarare än att lägga fokus på en karaktär i taget. 

Som beskrivet under avsnitten Teoretiskt ramverk - Ett försök att förstå monsterkroppar och 

Metod, empiri och urval - Att ta sig an monsterkroppar ser jag att grunden för mina 

monsterkroppars tillblivelse är deras orientering, med inslag av de valda tre fokus, och att denna 

påverkas av förutsättningar och förhållanden stipulerade av dessa fokus. De talar med varandra 

mer eller mindre hela tiden, varför jag ser detta till viss del som en intersektionell analys. Under 

avsnittet Obegriplig som människa - (O)begriplig som monster diskuteras monsterkroppen 

utifrån skevhetsbegreppet och hur skevhet konstituerar dessa kroppar som både begripliga och 

obegripliga. Monsterkroppens materia berör materians roll i tillblivelsen av monsterkroppar, 

men även till viss del människokroppar, i True Blood och temporalitets- och 

historieskrivningsperspektivet analyseras under avsnittet Monsterkroppen genom tid och rum. 

Titeln på detta kapitel är inspirerat av en av de mest frekventa frågorna som ställs i True Blood, 

nämligen “vad är du?”. En fråga grundad i en rådande obegriplighet, som jag även menar 

kopplar an till denna studies huvudfrågeställning, d.v.s. hur monsterkroppar tillbliver. 

Nedanstående försöker jag ta tillvara på skiftningar och hur mina monsterkroppars orientering 

påverkas och därmed hur detta konstituerar deras tillblivelse.  

2.1 Obegriplig som människa - (O)begriplig som 
monster 

Att vara eller uppfattas som begriplig utgör en del av grundpremissen att kunna röra sig i 

samhället utifrån Ahmeds begreppskarta. Jag menar att mina monsterkroppar bedöms eller läses 

som obegripliga som människor, under förutsättningen att de i vald kontext läses som 

människor alternativt förstås som en normativ kropp. Monsterkropparna blir, ur ett perspektiv, 

begripliga genom intraagerandet med andra monsterkroppar i de kontexter där monsterkroppar 

rör sig. Men detta betyder inte alltid att det uppstår en känsla av hemmavid eller begriplighet. 

Monsterkropparnas skevhet och (o)begriplighet är flytande och dynamisk, och de rör sig inom 

det jag benämner som skevhetsspektrum.  

 

Att skeva, eller åtminstone uppfattas som skev, är en ständig process men likaså ett 

förhandlande bland och hos mina monsterkroppar. Beroende på kontext samt vilka kroppar som 

intraagerar ändras förhållandenas premisser. Redan i den inledande scenen med tv-seriens 
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huvudkaraktär Sookie, blir vi som åskådare introducerade till hennes skevhet i egenskap av att 

vara telepatisk, medan de övriga karaktärerna inte riktigt verkar kunna sätta fingret på vad det 

är hos Sookie som skevar och därmed varför hon uppfattas som obegriplig.135 Tills dess att Bill 

kommer in på baren Merlotte’s är Sookies kropp den som skevar, men genom att ytterligare en 

skevande kropp gör inträde skiftar maktförhållandena. Genom detta skifte understryks därmed 

den dynamiska processen i vilken skevhet uppstår, vilket bekräftar rörelsen längs 

skevhetsspektrumet. Jag ser detta skifte att snarare öka Sookies känsla av ett hemmavid och att 

hennes orientering blir bekräftad. Hon riktar sitt medvetande mot Bill, för att skapa begriplighet 

dem emellan. När monsterkroppar möts uppstår olika typer av riktningar och orientering, varav 

vissa snarare stärks i sitt hemmavid medan andra monsterkroppar verkar rubbas av 

intraagerandet. Detta tyder på att en kropps orientering är kontextberoende, samt hur 

dynamiska, men också hur bräckliga, dessa förhållanden faktiskt är. Det är dock värt att notera 

att denna känsla av hemmavid som Sookie verkar känna inte ter sig uppstå hos Bill initialt. Han 

agerar reserverat gentemot henne, något som verkar vara grundat i hans medvetenhet om hans 

egen skevande kropp i kontexten. Han upplever både desorientering och friktion i Ahmeds 

metaforiska fåtölj och dess kanter blir mer påtagliga när han befinner sig i ett rum med 

normativa mänskliga kroppar. Bill är den första karaktären som ställer den välanvända och 

ständigt återkommande frågan ”vad är du?”,136 som analyskapitlet är inspirerat av. Detta får 

mig att fundera kring om de skevande kropparna, mina avvikande monsterkroppar, upplever 

desorientering när de kommer i kontakt med en kropp som initialt passerar som en normativ 

kropp, men senare visar sig inte vara det. I intraagerandet mellan Bill och Sookie blir det tydligt 

att Sookie initialt passerar som en normativ kropp, men Bills desorientering uppstår när han 

inte definiera Sookies kropp, varpå frågan ”vad är du?”. Edenheim diskuterar om det är så att 

ett monster kanske inte kan ses som så farliga i deras egen kontext, vilket skulle kunna gå i linje 

med att Sookie inte upplever desorientering eller obegriplighet i relation till Bill.137 Bills kropp 

är inte skevande, då Sookie kan begripliggöra hans kropp utifrån hennes orientering och därmed 

sitt hemmavid. Hon riktar sitt medvetande gentemot Bill och jag läser detta som att hennes 

intraagerande med Bills kropp stärker hennes hemmavid, då hon sträcker ut sig mot en annan 

skevande kropp. Dock behöver inte denna typ av intraagerande vara konsekvent för alla möten 

monsterkroppar emellan, något en kan se i mötet mellan Sookie och Maryann i slutet av säsong 

två. Sookie upplever en form av desorientering, men detta är inte grundat i intraagerandet med 

 
135 S01A01 Strange Love – 00:06:00. 
136 ibid. – 00:26:29. 
137 Edenheim (2001) s. 79. 
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Maryanns materia utan snarare hennes egen materias handlande, då hennes monsterkropp har 

förmågor hon inte tidigare stött på. Det blir en krock inom Sookie mellan hennes förståelse och 

diskurs kring hennes förmåga och hur denna materia sedan agerar. Maryann ställer också den 

välanvända frågan, men jag läser inte hennes fråga som en rubbning av sitt eget hemmavid, 

utan snarare som ett sätt att förstärka Sookies känsla av desorientering.138 Även i den tredje 

säsongen får Sookie denna fråga riktad till sig, där återigen hennes desorientering gällande 

hennes skevande monsterkropp blir tydlig.139 Denna taktik återkommer i True Blood, d.v.s. en 

taktik som grundar sig på att förstärka sin egen position genom någon form av maktutövande 

över kroppar.  

 

För en normativ kropp, eller en kropp som inte skaver och skevar, i rummet/sammanhanget blir 

inte fåtöljen påtaglig på ett negativt sätt hur kroppen bebor eller intar rummet. En vet inte var 

kroppen slutar och fåtöljens gränser tar vid. Dock en kropp, som inte anses vara begriplig, 

normativ eller skaver, blir fåtöljens kanter påtaglig och smärtsamma. Det stöter och skapar 

friktion, vilket gör kroppen obekväm. Det som uppfattas som begripligt alternativt obegripligt 

är kontextberoende, men likaså beroende vilka andra kroppar som intar rummet. Jag menar att 

detta är återkommande i True Blood och monsterkroppar försätts i en ständig skevhet. De skevar 

gentemot den normativa mänskliga kroppen och till viss del det omgivande människosamhället. 

En annan av mina valda karaktärer och (monster)kroppar som har ett ständigt skevande tillstånd 

är Tara. Hon är inte skevande på samma premisser som Sookie, d.v.s. att personer i hennes 

omgivning inte riktigt kan sätta fingret på skevheten. Taras skevhet är mer uppenbar och fysiskt 

påtaglig, primärt utifrån att hon rör sig i den amerikanska södern bland många vita kroppar i en 

svart kropp. Utifrån denna kontext läser jag Taras kropp som obegriplig och skev, då hon inte 

heller får möjlighet att existera under samma förutsättningar som övriga (vita) kroppar. 

Detsamma gäller hennes kusin Lafayette, om än att hans skevhet grundas delvis i hans generellt 

queera uttryck och att han är homosexuell. Om en ska följa Ahmeds metafor kring en kropps 

bekvämlighet i en fåtölj, är det uppenbart att både Tara och Lafayette tydligt känner av fåtöljens 

kanter. Hur de än vrider och vänder på det hela är dessa kanter påtagliga och stundtals mycket 

smärtsamma för dem båda.  

 

 
138 S02A10 New World in My View – 00:19:26. 
139 S03A06 I Got a Right to Sing the Blues – 00:09:45. 



Hur ett monster blir ett monster Vårterminen 2019 Stefanie Tagesson 

40 
 

Tara är förhåller sig till primärt heterosexuella praktiker i de tre första säsongerna, något jag 

tidigare har diskuterat gällande hennes sexuella praktiker och huruvida de läses som normalitet 

eller avvikande.140 Det går även att läsa Tara och hennes heterosexuella praktiker som 

skevande, i linje med Jakobsson, d.v.s. att ibland misslyckas Taras sexuella praktiker. Tara 

skevar utifrån hennes relation med Sam, eftersom han är en hamnskiftare medan hon är en 

människa. Tara är till en början inte medveten om att Sam är en monsterkropp, men jag tolkar 

hennes relation med honom som en form av desorientering. Tara har svårt att förhålla sig till 

Sam och när hon senare får reda på att han är en hamnskiftare förstärks hennes desorientering 

ytterligare. I säsong fyra har hon inlett en kärleksrelation med en kvinna och gör senare 

detsamma, efter att hon blivit vampyr, med hennes maker Pam. Det finns dock ett visst skifte 

då Tara i säsong fyra fortfarande är människa och jag menar att hennes sexuella praktiker 

bekräftar hennes skevhet ytterligare. Men efter hennes transition läser jag inte hennes sexuella 

relation med Pam som obegriplig, utan snarare att det bekräftar hennes begriplighet som en 

monsterkropp. Hon är redan i grunden skev, vilket förstärks av hennes transition, i den vita och 

människodominerade kontexten. Taras orientering och hur hennes kropp bebor ett rum är i 

grunden obekväm, något som hon är påtagligt medveten. Hon använder sig dock av denna 

skevhet för att kunna förhandla om hennes utsatta och marginaliserade position genom t.ex. att 

påtala den starka rasism som fortfarande existerar141 eller när hon själv leker med starkt 

rasistiska stereotyper om svarta.142 Inom ramen för denna skevhet blir det tydligt hur Taras 

kropp kan ses som performativ materia, då det diskursiva tillsammans med materian konstruerar 

hennes som subjekt. Den rasistiska diskursen kring svarta intraagerar med hennes svarta kropp. 

Något som senare manifesteras genom hennes monsterkropp och hur hennes omgivning 

förhåller sig till henne utifrån stereotypa förställningar om vampyrer. Att använda sin skevande 

kropp som en metod för förhandlande av ens subjektsposition är något jag bedömer även 

Lafayette gör. Både Tara och Lafayettes kroppar utsätts för ett starkt förtryck genom hela tv-

serien, deras skevhet och obegriplighet ligger i deras svarta kroppar. När de båda sedan får en 

form av monsterkropp, blir denna obegriplighet delvis starkare dock snarare utifrån att de är, 

enligt Edenheims tes, en anti-dikotomi. De har fortfarande svarta kroppar, men det är inte längre 

detta som är grunden för deras skevande kroppar i kontexten, utan snarare att de innehar en 

monsterkropp. Frågor kring ras och rasism är ständigt närvarande i True Blood, då den retorik 

som används av America Vampire League är att vampyrerna är en egen ras. Med anledning av 

 
140 Tagesson (2011) s. 26f. 
141 S01A04 Escape from Dragon House – 00:14:36. 
142 S01A01 Strange Love – 00:08:03. 
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att denna övergripande retorik och hur medborgarrättsrörelsen kämpar för vampyrernas lika 

rättigheter är även detta ett uttryck för omförhandling av subjektspositioner.  

 

När Tara genomgått sin transition från människa till vampyr, får vi följa henne genom skogen 

och i denna scen blir vi rent visuellt introducerade till hennes förhöjda sinnen, som t.ex. hennes 

syn. Hon tittar upp mot skyn och hela himlavalvet uppenbarar sig i en vacker dans av färger, 

partikelmoln och stjärnor.143 Estetiskt anser jag att denna scen i sig är en representation för True 

Bloods emancipatoriska underton. Även om Tara upplever både obegriplighet och 

desorientering i sin nya kropp så menar jag att Taras transition ger henne möjligheter att 

omförhandla sin subjektspositionering. Detta ser vi t.ex. när hon råkar se sin egen reflektion i 

framrutan på en bil, med hennes nya huggtänder framme, som hon påbörjar sin omförhandling 

som subjekt. Tara ser sina huggtänder, vilket indikerar på inträdet av ny materia, varpå hon 

väljer att inte attackera kvinnan framför henne. Jag menar att det är flera lager som har betydelse 

i detta skeende. Taras nya monsterkropp intraagerar med hennes uppfattning kring hennes 

gamla kropp och i detta möte uppstår en desorientering, hon känner inte igen sin kropp och 

hennes hemmavid rubbas. Men hon ser sig själv inte behöver vara ett offer för omständigheten 

och därmed förhandlar hon om sin subjektsposition.144 Taras skevhet som människa grundar 

sig primärt i hennes svarta kropp inom ramen för ett vitt och rasistiskt samhälle och hennes nya 

monsterkropp försätter henne i ett tillstånd som skev men under nya premisser. Hon upplever 

sig som skev till en början utifrån hennes uppfattning om sig själv men även i relation till det 

normativa människosamhället. Det går även att argumentera att det inte sker något egentligt 

skifte här, då Tara redan från början uppfattas som skev i relation till de vita kropparna i Bon 

Temps. Att denna transition är en förlängning av en redan etablerad skevhet och att hon snarare 

är stabil inom skevhetsspektrumet. Genom hennes transition till en monsterkropp som 

ifrågasätter det normativa människosamhällets uppfattning och tid och temporalitet förstärker 

Taras skevhet. Liknande Jakobssons resonemang kring skevt åldrande och sjukdom, 

omkullkastas huruvida Tara kan leva ett liv efter en rät linje. Att vara en vampyr ifrågasätter 

hela spektrumet kring liv och död, vilket kan antyda att det enda som vampyrerna faktiskt har 

är en framtid. Jakobsson kopplar ihop det skeva åldrandet med sjukdom med en av sina flickor 

i avhandlingen och menar att denna är utan en framtid p.g.a. sin sjukdom.145 Detta skiljer mina 

 
143 S05A03 Whatever I Am, You Made Me – 00:00:26. 
144 ibid. – 00:03:21. 
145 Jakobsson (2018) s. 102ff.  



Hur ett monster blir ett monster Vårterminen 2019 Stefanie Tagesson 

42 
 

monsterkroppar från Jakobssons flickor, men både möjligheten och omöjligheten till framtid 

konstituerar deras tillblivelse. Både Bill och Eric Northman insjuknar under den sjunde 

säsongen i Hepatit V går att läsa ur det som Jakobsson myntar, nämligen sjukdomsgenus. 

Vampyren som monsterkropp ifrågasätter uppfattningen kring hur en kropp lever och sedan dör 

i relation till den normativa människokroppen. När Hepatit V börjar spridas bland vampyrerna 

desorienteras hela vampyrkollektivet. Detta hemmavid som de känt, i detta fall då menat att 

sjukdomar inte är farliga för dem, rubbas. Jakobsson menar att en av hens flickor kan ses som 

frigjord p.g.a. denna icke-framtid eftersom detta försätter henne i en position att inte behöva 

förhålla sig till en rät livslinje innehållandes t.ex. äktenskap. Men samtidigt påverkar denna 

icke-framtid hennes tillblivande som kvinna, hon hindras som kvinna och blir därför en flicka 

som upplever en förlust.146 

 

Som diskuterat ovan menar jag att bli en vampyr är under tv-seriens gång är ett instrument för 

frigörelse, om än att omständigheterna för denna frigörelse skiftar något under tiden. Detta kan 

vi särskilt se gällande Jessica och Tara, de båda lämnar destruktiva levnadsförhållanden och tar 

tillbaka sina kroppar, vilket även går att läsa som att de tar tillbaka sina subjekt. Detta går även 

att se när Tara motsätter sig The Authoritys nya direktiv att det skall skapas trettio nya vampyrer 

per område. Under ett samtal mellan Jessica och Tara berörs även detta, d.v.s. möjligheterna 

och frigörelsen det innebär att vara vampyr och de inte längre behöver förhålla sig till varken 

tiden eller samhällets förtryckande värderingar.147 I deras möte finns det stunder där särskilt 

Jessica försöker skapa ett hemmavid tillsammans med Tara, dels genom att påpeka att de båda 

är unga vampyrer. Men även att den desorientering som uppstår när en är en ny vampyr är ett 

uttryck för det nya livet de har att vänta. Att bli vampyr är som sagt ett redskap för 

emancipation, särskilt för de nya vampyrerna, Jessica och Tara. Men känslan av frigörelsen kan 

inte komma till stånd utan att desorientering uppstår hos dem. Jag tolkar detta som att de börjar 

delvis känna av hur de förhåller sig inom skevhetsspektrumet men även att de inte vet vad 

framtiden har att ge. Eftersom framtiden har inget stopp, det finns ingen yttre gräns längre, som 

det t.ex. gjorde när de var människor. Men även andra monsterkroppar blir representation för 

frigörelse, dock varierar dessa premisser. När Bill är döende ber han Sookie att ge honom den 

sanna döden genom att projicera allt av hennes älvljus, som i sin tur kommer förgöra Bills 

kropp. Han säger att hon ska frigöra sig själv, att ta bort det som gör henne annorlunda, d.v.s. 

 
146 ibid. 
147 S05A05 Let’s Boot and Rally – 00:21:36. 
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det som gör henne till en monsterkropp.148 Detta är något som Sookie stöter på tidigare under 

tv-seriens gång, då hon får reda på att hon är på väg att tömma sig själv på sitt älvljus.149 Med 

anledning av all den desorientering Sookie har känt i sin skevande kropp, en desorientering som 

mycket har berott på att hon inte vet vad det är som gör henne skev, blir hon glad av denna 

nyhet. Det finns alltså en möjlighet för henne att bli normal och att sluta stöta sig mot fåtöljens 

kanter. I och med detta blir det uppenbart att Sookie riktar sitt medvetande och sin orientering 

mot ett nytt mål, att frigöra sig från hennes monsterkropp. Vid ett tillfälle försöker hon tömma 

sitt älvljus men stoppas av hennes bror Jason. Han menar att det är något vackert med att hon 

är annorlunda och att det är exakt det som är unikt med henne.150 När Sookie sedan får detta 

förslag presenterat för sig återigen, denna gång av Bill, så väljer hon att inte gå ner längs den 

stigen. Jag menar att denna omfamning om hennes monsterkropp, och därmed skevhet, frigör 

henne från normativa och förtryckande strukturer som från första början definierat henne som 

skev. I Bills argumentation lyfter han aspekter tydligt kopplat till en krononormativ livslinje 

och att Sookie kommer sakna en legitim och riktig framtid innehållandes barn och barnbarn om 

hon inte frigör sig från sin monsterkropp. Franck lyfter bl.a. Sookie som intressant subjekt och 

menar att Sookie intresserar sig för vampyrerna p.g.a. deras annorlundaskap, något som i sin 

tur börjar handla om en inneboende förhandling om vem som är en normal människa och vad 

detta innebär.151 Sookie har genom sitt liv, så som tv-serien porträtterar det genom bl.a. 

flashbacks, varit ständigt medveten om hennes skevhet. Jag läser detta som ett resultat av vad 

omgivningen har använt för retorik kring och om henne, en retorik som Sookie sedan har 

internaliserat. När vampyrerna väl gör sig offentliga skiftar dock Sookie på skevhetsspektrumet, 

då hon inte är lika skev eller obegriplig som vampyrerna. Detta skifte längs skevhetsspektrumet 

ger Sookie möjligheten att omförhandla hennes subjektsposition. Sookie ovilja att gå ner längs 

den stigen som presenteras för henne blir också ett sätt för omfamning och därmed frigörelse.  

 

Det finns återkommande element av ett behov av att domesticera och disciplinera skeva 

kroppar, att försöka begränsa deras handlingsutrymme till domäner som kontrolleras av 

instanser och institutioner. Detta sker både inom det mänskliga och monstersamhället. Det 

gäller t.ex. kroppar som skevar i egenskap av mental ohälsa och normavvikande åsikter eller 

 
148 S07A10 Thank You – 00:02:43. 
149 S05A07 In the Beginning – 00:02:36.  
150 S05A08 Somebody That I Used to Know – 00:04:35. 
151 Franck (2013) s. 221f. 
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beteende. Den övergripande domesticeringen som är mer eller mindre genomgående över hela 

tv-seriens gång är hur American Vampire League och The Authority använder sig av olika 

maktmedel för att undanröja de som bedöms vara avvikande vampyrer. Dessa avvikande 

vampyrer är primärt de som avviker från att leva mainstream, d.v.s. de som inte har det 

syntetiska blodet som primär föda, eller åtminstone utåt sett. Att ett samhälle med 

kontrollerande instanser, såsom jag bedömer American Vampire League och The Authority 

faktiskt är, är inte avvikande i sig. Men som beskrivit tidigare, så skapar staten de subjekt som 

denna ville representera. Och genom olika kontrollmekanismer som lagar, förordningar och 

straff kontrolleras därmed statens subjekt. I vampyrsamhället konkretiseras detta genom att 

fördöma de vampyrer som inte lever mainstream.152 Genom att inte underkasta sig det 

upprättade kontrollsystemet och därmed göra ett aktivt motstånd, går det även att se att 

monstervampyrerna, enligt Höglunds terminologi, också förhandlar om sin subjektsposition. 

Detta motstånd, om än att det förknippas med dödligt våld mot andra kroppar eftersom de ser 

sig själva som högre stående och därmed berättigande att döda människor, menar jag också kan 

ses som ett uttryck för True Bloods både emancipatoriska och subversiva potential.  

 

Enligt min förståelse och läsning av skevhet är detta något som ständigt existerar hos mina 

monsterkroppar, om än att det kanske inte alltid ter sig uppenbart vid första anblick. Mina 

mosterkroppar är inom skevhetsspektrumet och detta påverkar både hur och om de erkänns som 

legitima subjekt, av både staten och de normativa människokropparna. Det mest konkreta 

exemplet i True Blood är det faktum att vampyrerna, och även alla andra monster, har existerat 

bland människorna utan att de har upptäckts. Detta skulle kunna läsas som en representation 

över att det inte fanns en etablerad begreppskarta kring dem, i liknelse med Holmqvists 

resonemang att transpersoner och könsöverskridande individer alltid har existerat så länge det 

har funnits snäva könskategorier som alla inte känner sig identifiera sig med. Men nu när 

åtminstone vampyrerna finns ute i det offentliga etableras en begreppskarta kring den, en som 

är mycket påverkad av både performativ materia och historieskrivning. Begreppskartan blir 

därför ett resultat av både en uppfattad skevhet i relation till den normativa människokroppen, 

men också ett sätt att ytterligare definiera centrum. Genom att vampyrerna kommer ut i 

offentligheten förstärks den normativa människokroppens privilegierade position gentemot 

vampyrernas perifera position. Huruvida monsterkropparna blir mindre eller mer skeva grundar 

 
152 Som t.ex. vampyrnästet bestående av Malcolm, Diane och Liam som refererat till i fotnot 44. 
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sig i min mening om förhandlingsutrymmet har ökat så mycket att nya räta linjer har trampats 

upp. I slutet av säsong sju, när Bill är döende i Hepatit V börjar Sookie höra hans tankar, något 

som tidigare inte har förekommit. Bill säger även att han p.g.a. sin sjukdom känner sig mer 

mänsklig än vad han gjorde när han var människa.153 Detta tyder på ett omfamnande av sin 

monsterkropp, som även detta antyder True Bloods emancipatoriska potential.  

2.2 Monsterkroppens materia 
Inträdet av viss och olik materia försätter mina monsterkroppar i både begripliga och 

obegripliga situationer, vilket påverkar kropparnas tillblivelse och orientering. Då jag definierar 

och utgår från att den normativa kroppen är den mänskliga kroppen och vad som konstituerar 

denna som mänsklig har monsterkroppens materia betydelse i relation till den mänskliga 

kroppens materia. Som nämnt tidigare är det ca två år sedan The Great Relevation, då 

vampyrerna “kom ut ur kistan”, och därmed gör jag bedömningen att den mänskliga kroppen 

uppfattas som den primärt normativa kroppen. Inträdet av annan och annorlunda materia 

definierar jag som materia som inte utgörs eller är relaterbart till den normativa kroppen. Hos 

mina monsterkroppar är det t.ex. huggtänder, blodstårar samt begränsningar av kroppens 

fysiska materia som t.ex. att kunna vistas i solljus och beröring av silver. Vad som blir relevant 

i relation till en monsterkropps materia är vilken betydelse detta har i dess, men även andras, 

orientering. Vilket föranleder tanken; blir en monsterkropp först en monsterkropp i mötet, 

själva intraagerandet, av materia? Om monsterkropparnas materia utgör grunden för huruvida 

de uppfattas som begripliga respektive obegripliga anser jag att det finns frågor kring hur dessa 

materialiseringsprocesser tillbliver. Bremer menar att dessa performativa processer genom 

materia är av betydelse för vilka kroppar som anses vara legitima och begripliga. Vilket även 

kan läsas som en konstruktion kring hur vi ser på centrum versus periferin, alternativt 

konstruktionen av den ”Andre”. Barad menar att materia inte är så stabilt och icke-föränderligt 

som det ofta beskrivs utifrån det postmoderna perspektivet, utan att även materian har en 

performativ roll i skapandet av vår värld. Mina monsterkroppar definieras och förstås till stor 

del som monsterkroppar p.g.a. deras fysiska och materiella annorlundahet, särskilt i relation till 

den normativa kroppen. Monsterkropparna utgör den avvikande periferin, som definierar de 

mänskliga kropparnas centrum. Konstruktionen av det annorlunda och den ”Andre” behövs i 

syfte att upprätthålla maktrelationer. Edenheim menar att monster är ständigt föränderliga och 

 
153 S07A10 Thank You – 00:01:14. 
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uppstår ofta genom att vi kan identifiera dess olika delar som en uppsättning av motsatta 

kategorier.154 Vilket i sig kräver att vi kan definiera och identifiera det normativa, något som är 

kontextbundet. Att uppfatta monsterkroppen som en direkt motsats till den normativa och 

mänskliga kroppen kan i sig vara en farlig väg att gå, i linje med Holmqvists resonemang om 

att använda ett till synes binärt par,155 som riskerar att ytterligare reproducera föreställningar 

kring en stabil materia, och därmed kroppars icke-dynamik. För att materians performativitet 

skall komma i fokus krävs särskilda omständigheter. När det gäller vampyrerna krävs det att 

deras kroppar möts av materia dem inte tål, som t.ex. silver eller att de bara kan vistas ute efter 

nattens intåg. Samma gäller t.ex. mötet mellan Sookie och Maryanns materia och dess 

intraagerande. Men vad händer när dessa omständigheter inte uppstår, hur vet vi då vem som 

är ett monster och vem som inte är ett monster? Alla mina monsterkroppar och supes i True 

Blood har passerat genom historien till dess att vampyrerna väljer att komma ut i offentligheten. 

Och om vi inte vet att det är en vampyr vi stöter på under månskenet, vad blir premisserna för 

materians intraagerande? Både Barad och Bremer menar att materia är grunden för att de 

dynamiska samt performativa materialiseringsprocesserna skall kunna äga rum, vilka genom 

allt antingen begripliggörs eller obegripliggörs. Upplevelsen av ett monster blir värre när en 

inte vet att det är ett monster en stöter på, eftersom det kräver omständigheter av materia. Och 

om dessa materiella processer och omständigheter inte äger rum, existerar då ens vampyren 

eller de andra monsterkropparna? Om monsterkropparna utgör en skev kategori som ett 

bekräftade av den normativa kroppen, blir alla då som uppfattas ha en avvikande materia eller 

kropp ett monster?  

 

Då denna studies huvudfrågeställning är grundad i hur monsterkroppar tillbliver samt hur dessa 

orienteras utifrån bl.a. materia vill jag börja med ett exempel med Bill och hans fru Caroline. 

De har sedan tidigare en etablerad relation, något som kan liknas vid ett hemmavid grundad i 

upplevelse av orientering och desorientering. Tre år efter inbördeskrigets slut, tillika tre år efter 

att Lorena gjorde Bill till vampyr, återvänder han till Bon Temps och sin familj.156 Själva scenen 

i sig handlar om att deras gemensamma barn Thomas har avlidit till följd av ett utbrott av 

smittkoppor, ett utbrott som har skördat många liv och främst barn. Inledande upplevs både 

begripligheten, men även materian, som stabil. Caroline verkar uppfatta Bills kropp som 

 
154 Edenheim (2001) s. 79. 
155 Holmqvist (2017) s. 21. 
156 S03A03 It Hurts Me Too – 00:22:32. 
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begriplig och inte skevande, i min mening, detta då grundat i utifrån hennes tidigare 

erfarenheter. Bill börjar gråta när han knäböjer vid Thomas kista. Han är till en början bortvänd 

från Caroline och hon ser inte hans ansikte. Eftersom Bill gråter introduceras en ny materia i 

kontexten i form av blodstårar, något som Caroline blir medveten om först när Bill vänder sig 

om. Caroline lägger även sin hand på Bills axel och hon noterar då att Bills kropp är kall. Vid 

detta tillfälle uppstår desorientering hos Caroline, grundad i Bills skevande kropp och inträdet 

av, för Caroline, okänd materia. Även hos Bill uppstår en desorientering i relation till Caroline, 

båda deras hemmavid rubbas. Desorienteringen som uppstår är primärt grundad i skiftet av 

materia, på grund av detta skifte skapas helt andra förutsättningar för Caroline att kunna förstå 

Bills kropp. Jag menar därmed även att Bills kropp uppfattas som skev på grund av den 

materiella förutsättningen, en mer påtaglig skevhet än t.ex. Sookie i tv-seriens första avsnitt, 

där omgivande karaktärer inte riktigt kan sätta fingret på vad det är med Sookie som skevar. De 

vet att det är något som inte gör henne begriplig, men inte riktigt vad. Återigen blir det relevant 

att se till hur skevhetsspektrumet konstituerar mina monsterkroppars flytande skevhet. Caroline 

utbrister även att hans kropp är kall som döden. Inom ramen för detta blir Barads begrepp 

agential separability relevant, då det diskursiva och det materiella tillsammans skapar mening 

och agens i detta möte, detta intraagerande. Meningsutbyten som stipulerar detta angreppssätt 

återkommer i tv-serien, bl.a. när Tara träffar sin mor för första gången efter hon har blivit 

vampyr. I denna kontext jag läser även Bills desorientering som ett svar på Carolines 

uppfattning om honom som skev. Carolines människokropp och Bills monsterkropps 

intraagerande skapar därmed en helt ny orientering för dem båda genom den uppstådda 

desorienteringen.  

 

Materian är en grundläggande förutsättning för mina monsterkroppar och hur de både tillbliver 

och därmed orienterar sig, då deras materia är så vitt skilt i mångt och mycket från den 

mänskliga kroppen. Materian har betydelse för både de normativa kropparna och 

monsterkropparna. Då mina monsterkroppar är just monster, finns det ständiga element där jag 

ser deras fysiska och performativa materia som ett sätt att se representation av den 

emancipatoriska potentialen. Monsterkropparna, och primärt vampyrerna i detta fall då de är de 

enda monster som är ”ute i offentligheten”, kan ses som ett hot mot den sociala ordningen. 

Något som ytterligare blir en del i frågan huruvida denna typ av texter innehåller en subversiv 

potential. Under hela tv-seriens gång möts vi som åskådare både människor och monster vara 

rädda för monsterkropparna, en rädsla som primärt är grundad i det faktum att 
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monsterkropparna har egenskaper som människokropparna inte har. Om vampyrfiktionen, och 

de gotiska texterna generellt, kan ses som ett historiskt dokument går det att läsa True Blood 

och dess monsterkroppar som ett uttryck för marginaliserade positioner. Mina monsterkroppars 

materia och den rädsla som uppstår kring dem är ofta grundat i att de är starkare rent fysiskt, 

vilket betyder att det är först då som de anses vara ett reellt hot mot människorna. Genom att 

göra sin existens känd finns det både subversiv potential och underton. Jag menar att det finns 

en läsning som gör The Great Revelation som ett sätt att ifrågasätta och störa den hegemoniska 

maktordningen. Monsterkropparna blir, både som grupp men även genom den fysiska 

manifestationen, ett uttryck för att ge marginaliserade grupper och positioner en röst, särskilt 

med hänvisning till Höglund och vampyrfiktionen som ett samhällsdokument. Dessa 

monsterkroppar blir därmed en fysisk samt en förkroppsligad manifestation av detta utmanande 

av maktordningen. Om True Blood skall ses som en text innehållandes representation av 

verkliga händelser, kan det i sin tur ske den växelverkan Holmqvist nämner mellan verkliga 

händelser och skönlitteratur. Samtidigt går det att se hela denna ”komma ut process” för 

vampyrerna som ett sätt att komma ifrån det Edenheim kallar ingenmanslandet, ett ambivalent 

stadium av att inte vara varken det ena eller det andra.157 Det går att tolka The Great Relevation 

till ett sätt att positionerna sig inom kategorier och därmed komma bort från det ambivalenta 

ingenmanslandet. Värt att notera att resultaten av vampyrernas ”komma ut process” snarare 

skapade kategorier alternativt förstärkte kategorier av centrum versus periferin, d.v.s. 

människor gentemot vampyrer. Ett perspektiv som även går att argumentera gällande 

Gustavsons mellangrund. Vampyrerna utgör en mellangrund som både överbryggar 

människornas tidsuppfattning om liv och död, samtidigt som de utmanar just denna dikotomi 

och därmed förhandlar om sitt utrymme och position. I relation till detta väljer jag lyfta upp ett 

citat från Edenheim som jag menar stärker min argumentation att de offentliga vampyrerna har 

både emancipatorisk och subversiv potential. 

Att erkänna att revolutionärer, samhällsomdanare, gränsöverskridande inte är 

snälla och inte vill integreras i samhället – de vill omkullkasta det, förstöra 

dess beståndsdelar och äta upp de gamla makthavarna – är ett sätt att vägra 

inordnas och etiketteras efter heteropatriarkala mönster. Jag vill ge 

gränsöverskridarna, dikotomi-marodörerna, de samhällsfientliga, de 

oanpassliga, de föränderliga och okontrollerbara sin rättmätiga status som 

 
157 Edenheim (2001) s. 75f. 
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samhällsfarliga och skräckinjagande – kanske inte för mig eller dig, men för 

den grupp av människor som har mer makt än de behöver.158 

Monsterkropparnas materia blir även en fråga huruvida de tillbliver som legitima subjekt. I 

denna studie definierar jag monsterkroppar utifrån samtliga kroppar som delvis har någon form 

av övernaturligt element samt hur de sätts i relation till de normativa kropparna. I många fall 

menar jag den mänskliga kroppen, men det finns även segment där inte endast den mänskliga 

kroppen är normativ, vilket betyder att uppfattningen kring vad en monsterkropp faktiskt är 

grundar sig på det Edenheim benämner kontextbunden kunskap. De materialiseringsprocesser 

mina monsterkroppar genomgår är ständiga och det är delvis utifrån dessa huruvida de bedöms 

som begripliga alternativt obegripliga. Som nämnt under föregående avsnitt En skevande 

monsterkropp finns det element av domesticerande möten och instanser i True Blood, en analys 

som jag även återkommer till nedan i Monsterkroppen genom tid och rum. Mina 

monsterkroppar rör sig i sammanhang som pendlar mellan deras monstersamhällen och 

människosamhället, vilket indikerar på att dessa processer för (o)begriplighet och 

(o)möjliggörande är ständiga. Under säsong sju insjuknar Bill i Hepatit V och han närmar sig 

den sanna döden. I samband med detta skall han upprätta ett testamente där hans tillgångar 

tillfaller hans progeny Jessica. Dock stöter han på hinder, då staten Louisiana inte erkänner en 

vampyrs progeny enligt arvsrätten.159 Inom ramen för detta är dessa monsterkroppar och deras 

progenys, som enligt allt går att döma genomgått en process som liknar en traditionell föräldrar-

barnrelation, inte erkänns som legitima subjekt då deras materialiseringsprocesser inte anses 

vara begripliga. Åtminstone inte inom lagens ramar. Detta kan ses som ett sätt att domesticera 

kroppar och därmed kategorisera vilka kroppar som anses falla inom ramen för ett legitimt 

subjekt. Hur det rättsliga systemet påverkar mina monsterkroppars möjlighet att agera skiljer 

sig något beroende på vilket samhälle vi rör oss i, antingen människosamhället eller ett 

monstersamhälle. Till följd av handlingen i femte säsongen påbörjas den sjätte säsongen med 

att Guvernör Burell som utlyser en ny förordning som syftar till att begränsa vampyrernas 

möjligheter att röra sig, genom utegångsförbud under nattetid.160 Detta är starkt kopplat till hur 

just vampyrernas kroppar begränsas utifrån det rättsliga systemet och därmed reducerar dem 

till illegitima subjekt, då de inte kan vistas ute under dagtid. Illegitima subjekt rör sig inom 

samtliga monstersamhällen och premisserna för dessa skiljer sig åt. Guvernör Burell 

 
158 ibid. s. 70f. 
159 S07A06 Karma – 00:38:39.  
160 S06A01 Who Are You, Really? – 00:06:06.  
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understryker att vampyrerna är illegitima subjekt eftersom de inte existerar på samma premisser 

som människorna, därmed konstrueras vampyrerna ytterligare som obegripliga. Men i ett 

enskilt samtal med ägaren av det japanska företaget som är störst gällande produktionen av det 

syntetiska blodet Tru:Blood visar det sig att han ämnar kontrollera vampyrerna ytterligare. Det 

finns en form av trappa här, i min mening. Genom att först begränsa vampyrerna och deras 

möjlighet till att röra sig, konstruerar han de subjekt som staten inte vill representera. Men han 

menar även att vampyrerna kan tillåtas leva legitimt under fortsättning att de kan bidra till 

samhället genom konsumtion, när produktionen av Tru:Blood väl är igång igen.161 Detta 

betyder att enda sättet för vampyrerna skall kunna ses som legitima subjekt av maktsystemet är 

genom denna retorik endast om de bidrar med skatt. Materialiseringsprocesserna och hur de 

konstituerar mina monsterkroppar som begripliga är som sagt nämnt genomgående i True 

Blood. När varulven Alcide väljer att inte äta den förra flockledare Marcus Bozeman får även 

materian sin roll, eller snarare materians uteblivande i sammanhanget. För varulvarna är det en 

hedrande tradition att äta av den döde flockledaren och att avstå från denna ritual anses vara en 

skymf mot både flocken och dess avlidne alfa. Att Alcide inte underkastar sig denna ritual 

begränsar honom i hans sammanhang och skakar därmed om hans hemmavid.  

 

Förutom att det rättsliga systemet påverkar mina monsterkroppars tillblivelse att leva legitima 

liv, påverkar de även av omständigheter som inte låter dem leva överhuvudtaget. Eller 

åtminstone så begränsas de i sitt utövande av grundläggande handlingar. Jessica begränsas och 

ifrågasätts gällande basala livsnödvändigheter när hennes huggtänder kommer ut i ett möte med 

Merlotte’s kollegan Arlene Fowler (senare Bellefleur).162 Detta intraagerande av materia 

resulterar i att Arlene blir rädd, eftersom detta sker p.g.a. att Jessica inte har ätit på flera dagar 

och utifrån Barads begrepp agential separability, associerar Arlene detta med livsfara. Liksom 

Lindgren Leavenworth beskriver klistras emotioner på vampyrernas kroppar, som i sin tur 

genererar känslor av rädsla och förakt. Mötet mellan Jessicas huggtänder och Arlenes 

uppfattning om att detta är farligt gör att Jessica konstruerar som ett ”riktigt” monster. Jessica 

blir, utifrån Halberstams resonemang, ett uttryck för en kropp som inte kan tygla sig själv och 

ger efter för sina groteska impulser. Arlene blir representant för människokroppens 

respektabilitet och kontroll, medan Jessica blir tydligt avvikande.163 Denna 

 
161 ibid. – 00:31:25. 
162 S03A06 I Got a Right to Sing the Blues – 00:10:04.  
163 Halberstam (1995) s. 72ff. 
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materialiseringsprocess obegripliggör Jessica och skakar om hennes hemmavid, vilket jag även 

ser till en följd av Arlenes trygga hemmavid. Hon stärks i sin position som den normativa 

människokroppen. 

 

Något som är ständigt återkommande i True Blood är utbytet av materia, t.ex. dricker varulvarna 

vampyrblod för styrka och vampyrerna dricker älvblod för att kunna visats i solljus. Även 

människorna och vampyrerna utbyter blod, som primärt är kopplat till behovet av näring och 

sexuella praktiker. Inom ramen för detta finns det även aspekten till vad detta utbyte faktiskt 

betyder. Jag menar att det går att tolka detta utifrån Barad och materias intraagerande, när det 

diskursiva möter materian som skapar mening, gällande domesticering. Varulvarna vi möter i 

True Blood dricker vampyrblod, primärt från Russel Edgington, som en form av betalning. 

Varulvarna används för att skydda Russels intressen och maktställning som kung av 

Mississippi, och de får tillbaka hans blod som genererar en överdådig stryka hos dem. Värt att 

notera här är att varulvarna blir mer eller mindre förslavade av vampyrblodet och det används 

för att demonstrera makt över dem. Förutom detta utbyte av materia används även 

monsterkropparnas materia som uttryck för olika maktdemonstrationer. Sookie och Pam 

hamnar i ett bråk på baren Fangstasia där bådas monstermateria manifesteras. Pam visar sina 

huggtänder i syfte att skrämma Sookie och Sookie i sin tur kastar sitt älvljus på Pam som flyger 

tvärs över rummet. Vad som blir intressant här är Pams reaktion gentemot de människor som 

också befinner sig i rummet. Jag menar att detta blir ett tecken på rubbning av Pams hemmavid, 

då hon inte längre är i en maktställning p.g.a. Sookie.164 Även de andra monsterkropparnas 

intraagerande visar dessa tendenser med varulvar vars ögon blir gula och morrar. Vampyrerna 

har förmågan att kunna blända människor, vilket innebär att de trollbinder människorna till att 

antingen lyda deras kommando eller får dem att glömma vissa saker. Detta används också som 

ett maktmedel i True Blood. Sookie kan dock inte bländas, något som skapar desorientering hos 

vampyrerna.165 Vi får senare veta att det är med anledning av Sookies älvblod som gör henne 

oemottaglig för bländning. Första gången som denna desorientering uppstår påminner till stor 

del av mötet mellan Sookie och Maryann som tidigare beskrevs. Mina monsterkroppars 

desorientering är en form av orientering, utifrån min förståelse av Ahmed. Mina 

monsterkroppar upplever ofta en form av desorientering, som grundar sig i deras kontakter med 

antingen andra (monster)kroppar eller med maktsystemet. Desorientering uppstår när deras 

 
164 S05A03 Whatever I Am, You Made Me – 00:07:04. 
165 S01A03 Mine – 00:00:14.  
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subjektsprocess och (o)begriplighet stjälps eller hindras. Bill uttrycker vid ett tillfälle till Sookie 

att hon är en styggelse eftersom hon inte är vampyr, utan en ljusets varelse, ytterligare en taktik 

för att stärka sitt eget hemmavid och orientering samt utöva makt över Sookie. Lafayette 

upplever desorientering inom sig själv efter att han har varit en aktiv del i valet att göra Tara 

till vampyr. Han har svårt delvis svårt att förhålla sig till sig själv, men primärt eftersom han 

inte längre begriper Tara. Jag menar att detta tyder på att de fortfarande håller sig inom det jag 

kallar skevhetsspektrumet men att det sker en förflyttning som skapar rubbning av deras 

hemmavid.  

 

I relation till diskussionen om materia anser jag det värt att lyfta de konstellationer av 

hatgrupper som figurerar i True Blood. Det är ett flertal, där vi som åskådare först blir 

introducerade till den kristna anti-vampyrkyrkan Fellowship of the Sun och senare till 

hatgruppen som kallas The Obamas, eftersom de använder masker av Barack Obamas ansikte. 

Jag väljer att ta upp detta i analysen kopplat till materia då jag anser att det är precis 

monsterkropparnas materia som är i fokus för dessa hatgrupper. Dessa hatgrupper legitimerar 

även sitt dödliga våld mot alla monsterkroppar utifrån ett föreställt hot mot ordningen och 

särskilt i fysisk form, vilket betyder att det är monsterkropparnas materia som är i fokus. 

Vampyrernas (o)döda kroppar omkullkastar hela tanketraditionen kring hur kroppar lever och 

hur de dör, men alla monsterkroppar rubbar den sociala maktordningen. Retoriken som används 

inom dessa hatgrupper är grundat i kärlek till människan, och därmed skapas det ett hat 

gentemot det som inte definieras som människa. Men liksom nämnt tidigare, om 

omständigheter som utgör grunden för att kunna förstå en monsterkropp som en monsterkropp 

inte uppstår, hur ska dessa hatgrupper kunna veta vad som utgör hotet? Jag menar att detta går 

även hand i hand med ett av mina personliga favoritcitat från tv-seriens första avsnitt där Nan 

Flanagan, American Vampire Leagues tales vampyr gästar Bill Mahers tv-show. Nan får ett 

påstående riktat till sig gällande vampyrernas blodiga historia, vilket Nan replikerar på att det 

inte finns dokumentation kring att några sådana händelser ens ägt rum. Hon riktar även fokus 

tillbaka mot människornas egen historia, vilket jag ser som en motståndsstrategi att öka sitt eget 

handlingsutrymme. I båda dessa exempel är materian och historieskrivningen starkt kopplade 

och är en del i definieringen av centrum versus periferin. 
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Vad som är intressant med älvorna i True Blood är de, enligt dem själva, ”ställer in” sina kroppar 

utifrån aktuell frekvens skönhetsnormer.166 Utifrån detta påvisar ytterligare att Barads agential 

separability är viktigt att förstå när monsterkropparnas tillblivelse diskuteras. Älvorna har 

möjlighet att förändra sin materia utifrån en skönhetsdiskurs, mötet mellan dessa stipulerar 

alltså hur deras monsterkroppar ser ut. Jag menar att detta går i linje med både Edenheim 

kontextberoende monster och Gustavsons mellangrund. Älvorna är de mest uppenbara 

monsterkropparna som är kontextberoende genom tv-serier, men de existerar också som en 

mellangrund. Älvorna utgör den mellangrund som både överbryggar och bekräftar 

kategorisering av kroppar. Eftersom de har möjlighet att förändra och ”ställa in” sina kroppar 

påvisar att de är i ständig förhandling i syfte att minska friktionen och därmed öka möjligheten 

att sjunka ner bekvämt i Ahmeds fåtölj. Om älvorna kan ”ställa in” sina kroppar i syfte att 

passera, vilket kan tolkas som att monsterkroppar används snarare för att bekräfta normativa 

strukturer, i enlighet med Gustavsons mellangrund. Samtidigt blir älvorna ytterligare en 

manifestation hur monsterkroppar tillbliver genom performativ materia. De ändrar sina 

monsterkroppar utifrån en normativ diskurs i syfte att orientera sig och därmed skapa ett 

hemmavid.  

2.3 Monsterkroppen genom tid och rum 
Om en har möjlighet att leva i flera hundra eller tusen år kan det då förväntas att ens liv ska ha 

en linjär progression, särskilt när ens kropp, och i detta fall en monsterkropp, inte är kapabel på 

normativa premisser att göra vissa saker? Som nämnt under avsnitt Teoretiskt ramverk - Ett 

försök att förstå monsterkroppar ; Temporalitet i relation till monsterkroppars tillblivelse är 

uppfattningen om ett riktigt liv, ett rakt och begripligt liv, ska följa en linjär process och 

progression. Med detta som utgångspunkt diskuteras nedan mina monsterkroppars tillblivelse 

och orientering i temporalitet och utifrån hur historieskrivning är en del av det kollektiva minnet 

och identiteten.  

 

Det finns ett ständigt element av ”coming of age”, ett tillblivande och en process som indikerar 

att växa upp, att gå från barndom till vuxen. Detta kan vi bl.a. se särskilt hos de karaktärer som 

genomgår en relativt drastisk transition från människa till monster, i dessa fall rör det sig primärt 

från människa till vampyr då inom True Bloods universum endast är vampyrer som kan gå från 

 
166 S05A06 Hopeless – 00:40:30.  
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en kropp till en annan. De andra monsterkropparna, eller supes, föds in i sin monsterkropp så 

som t.ex. varulvarna. Som beskrivet under Metod, empiri och urval - Att ta sig an 

monsterkroppar ; Vilka monster? ; Monsterkroppar att följa är det två av mina valda 

karaktärer som genomgår denna specifika transition, Tara och Jessica. Utöver dessa två blir vi 

även bekanta med karaktären Willa Burell i den sjätte säsongen, en av Eric Northmans 

progenys. Jag ser denna livshändelse i deras liv, från människa till monster, som delvis ett 

bekräftande av en linjär tidsuppfattning men även som en representation av att avvika från den 

räta linjen i syfte att skapa sin egen räta linje. Samtidigt går detta tillblivande att se ur ett skevt 

åldrande, såsom Jakobsson beskriver det. Det finns delar av mina monsterkroppar där de varken 

kan eller vill bli en människa, liksom Jakobsson beskriver sina flickor och de som inte kan eller 

vill bli kvinnor. Detta sätter upp ramar för hur de kan anses leva legitima liv och därmed 

huruvida de uppfattas som begripliga. Men det är inte endast denna typ av transition som kan 

ses som en process från barndom till vuxen. Fjelkestam menar att för att kunna leva ett legitimt 

liv förväntas att vissa delar av ens liv uppfylls, ett konkret exempel är att skaffa barn.167 Även 

detta är ett återkommande tema inom True Blood, en förväntan på att reproducera sig. Detta 

kan vi se då Bill ställs inför rätta efter att ha begått ett mord på en annan vampyr. Bill ifrågasätts, 

inte endast kring mordet, utan varför han under sina ca 140 år som vampyr inte har skaffat sig 

en progeny.168 I princip alla monstersamhällen i True Blood anser det är viktigt att reproducera 

sig i någon mån, vilket indikerar i min mening att det finns ett starkt behov att följa en rät linje, 

att leva efter en krononormativ livslinje. Varulven Debbie ifrågasätter varulven Alcide och hans 

ovilja att skaffa barn, varpå han menar att han inte vill få fram fler som dem i denna värld.169 

Debbies vilja att följa en rät linje och Alcides ovilja att göra detsamma gör att det uppstår en 

desorientering dem emellan tillika obegriplighet och skevhet. Här bedömer jag att det finns en 

riskanalys Alcide gör även är grundat i en medvetenhet kring deras kroppar ständiga skevhet 

och därmed förutsättning att kunna sitta bekvämt i Ahmeds fåtölj. Dock värt att notera inom 

ramen för detta finns det flera olika räta linjer som Alcide verkar förhålla sig till, än t.ex. Debbie. 

Alcide ter sig referera till både räta linjer inom deras specifika kontext och monstersamhälle 

men även till människosamhället och den normativa kropp som följer. Genom sin ovilja att 

skaffa barn, och därmed sätta fler varulvar till världen, avviker Alcide från den räta linjen bland 

dessa monster men rättar sig efter den räta linjen bland människorna. D.v.s. inte ha fler subjekt 

som skevar gentemot den normativa kroppen. Inom ramen för denna tanke menar jag att det 

 
167 Fjelkestam (2016) s. 220f. 
168 S01A10 I Don’t Wanna Know – 00:29:52. 
169 S03A07 Hitting the Ground – 00:06:36.  
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antyder en nivå av brist på emancipatorisk och subversiv potential. Det finns en ovilja, och 

kanske även misstro, till att kunna utmana människornas maktstruktur. Samtidigt följer det ett 

visst queert förhandlingsutrymme i idén om ett legitimt levt liv genom att ifrågasätta och göra 

aktivt motstånd till normen att skaffa barn. En annan monsterkropp som också försöker göra 

motstånd till den räta linjen inom sin monsterkontext är varpantern Crystal. Crystal vill inte 

rätta sig efter det som förväntas av henne, varken som kvinna eller monsterkropp i min läsning, 

vilket primärt handlar om att skaffa barn. Återigen blir frågan om det legitima levda livet i 

fokus, hur dessa monsterkroppar förhåller sig alternativt inte förhåller sig till en förväntad 

temporalitet genom sin skevhet. 

 

Att se hur de kvinnliga karaktärerna i tv-serien förhåller sig till det som uppfattas som en cyklisk 

tidsuppfattning blir även intressant huruvida de lever legitima liv samt hur mina 

monsterkroppar orienteras utifrån detta. Som nämnt ovan gällande varpantern Crystal vill hon 

inte följa den räta linje som förväntas av henne. Reproduktion är en viktig del, något som 

påpekas flertalet gånger genom tv-serien och en förväntas att genom detta bidra till den fortsatta 

existensen av deras monstersamhällen. Att rätta sig efter den räta linjen, och särskilt som kvinna 

rätta sig efter den cykliska tidsuppfattningen, eller evighetsperspektivet som Fjelkestam nämner 

i referens till Nietzsche, utgör i grunden en maktordning där de kvinnliga karaktärerna blir 

underställda de manliga.170 Värt att notera att detta inte förefaller sig vara olika förväntningar 

på män och kvinnor bland vampyrerna som t.ex. hos de olika var-samhällena. Men endast för 

att en är en vampyr, betyder det inte att t.ex. människorna inte ställer detta krav eller har 

normativa föreställningar kring reproduktion. Exempel på detta kan vi se i första mötet mellan 

Jessica och Mrs. Fortenberry, då Jessica ifrågasätts att inte vara en riktig kvinna. Delvis p.g.a. 

av hennes monsterkropp och hennes fysiska begränsningar att kunna visats i solljus. Men det 

Mrs. Fortenberry särskilt understryker är att Jessica inte kan anses vara en riktig kvinna, och 

därmed inte leva ett legitimt liv, eftersom hon är en vampyr och inte kan skaffa barn., ett faktum 

som riskerar att försätta hennes son Hoyt att inte kunna leva ett legitimt liv. En kommentar som 

ges som svar då Jessica säger att hon kan ge Hoyt allt som en människa kan, varpå Mrs. 

Fortenberry replikerar ”knappast”.171 I detta exempel menar jag att det finns både aspekten av 

att Jessica inte kan uppnå en rät linje p.g.a. hennes skevande temporalitet samt materia och de 

begränsningar som följer detta tillstånd. Mrs. Fortenberry säger bl.a. att hon vill att hennes son 

 
170 Fjelkestam (2016) s. 218f. 
171 S02A09 I Will Rise Up – 00:31:36. 
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ska leva ett liv i solen, något som i min läsning implicerar att ett liv utan solen är ett avvikande 

liv och därmed inte kan anses som ett legitimt levt liv. Detta upprör Jessica när hon påminns 

om det faktum att inte kunna ge Hoyt det som hans mor, och även det omgivande 

människosamhället, möjliggör ett riktigt liv. Denna påminnelse genererar en desorientering 

inom Jessica, om än att hon verkar känna ett hemmavid tillsammans med Hoyt, påverkas hennes 

upplevda desorientering i relation till att inte kunna leva ett legitimt liv. Detta går även att se ur 

perspektivet som är nämnt ovan, d.v.s. progressionen från barndom till vuxen. Jessica är endast 

sjutton år när hon blir vampyr, ett skevande tillstånd i sig som Jakobsson benämner. Att inte 

vara riktigt barn men inte heller vuxen. I och med hennes transition från en mänsklig kropp till 

monsterkropp försätter det Jessica i återigen ett tillstånd att vara nyfödd, något som Jessica själv 

påpekar ett flertal gånger men även Bill i hans dispyt med Russel Edgington. Så som samtidigt 

det förväntas en viss cyklisk linje kring de kvinnliga karaktärerna förväntas de även samtidigt 

att följa en linjär tidsuppfattning hos mina monsterkroppar, särskilt blir detta uppmärksammat 

i relation till Jessica. Detta menar jag indikerar på dels det ambivalenta kring mina kvinnliga 

monsterkroppar och hur de skall leva ett legitimt liv. I relation till Jessicas, enligt Mrs. 

Fortenberry, illegitima liv påverkar även Hoyts orientering och därmed påbörjas ett 

omförhandlande om hans hemmavid och hans subjektsposition. Hoyt väljer aktivt att lämna sitt 

hemmavid, vilket är starkt knutet till hans mor, för att vara med Jessica. Detta i sig, att han 

väljer att lämna tryggheten, en bekväm fåtölj och ett hemmavid, till förmån för ovissheten och 

desorientering, pekar på att True Blood kan ses som en text emancipatorisk potential gällande 

det queera förhandlingsutrymmet. Ovissheten i sig själv är en frigörande process.  

 

Jag nämnde ovan att det inte verkar vara samma förväntningar gällande reproduktion i 

vampyrsamhället som i de andra monstersamhällena, i alla fall inte direkt kopplat till de 

kvinnliga kropparna. Dock finns det element i True Blood som tyder på att vampyrerna ser på 

reproduktion genom en cyklisk tidsuppfattning. När Eric bestämmer sig för att frigöra sin 

progeny Pam säger han själv att hon är hans enda progeny och därmed det enda som fortsatt 

kommer förankra honom i denna värld efter att han har mött den sanna döden.172 Det finns även 

återkommande element kring retoriken av blodsfamilj och hur vampyrerna är en del i ett 

generationsled. Detta ser vi när Pam berättar för Eric att Tara är hennes progeny och uttrycker 

gratulationer till att han blivit morfar.173 Samtidigt används reproduktion som en 

 
172 S05A04 We’ll Meet Again – 00:28:03. 
173 ibid. – 00:07:07. 
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disciplinerande åtgärd av monsterkropparna, särskilt under femte säsongen, när The Authority 

byter sida och utfärdar en order om att det skall varje område skall skapa trettio nya vampyrer 

inom en viss tidsfrist.174 Detta går i linje med Foucaults teorier om att maktsystemet skapar de 

subjekt som de vill representera men också att det straffar sig om en inte väljer följa dessa 

direktiv.  

 

Grundat i Höglunds tes om vampyrfiktionen som ett samhällsdokument menar jag att det finns 

utrymme för att läsa vampyrfiktionen, men även annan populärkultur med gotiska inslag, som 

delvis en del av historieskrivningen samt ett tillvägagångssätt att kritisera densamma. Att 

vampyrerna existerar över längre tidsspann ger det dem möjligheten att både skriva sin egen 

historia och påverka denna, men även påverka andra historieskrivningar. Bill blir bl.a. tillfrågad 

av Sookies farmor Adele att föreläsa för gruppen The Descendants of the Glorious Dead om 

det amerikanska inbördeskriget, men även om den tiden i landets historia.175 Bill förklarar i en 

scen för Sookie att vampyrerna har själva spridit desinformation att de inte kan vara nära kristna 

kors eller vigt vatten i syfte att kunna passera obemärkt genom historien.176 Att vampyren har 

en fot i den förgångna och en fot i nuet tillåter vampyren både dokumentera och kontrollera 

historieskrivningen. Utifrån Manns diskussion om det kollektiva minnet och identitet finns det 

betydelse att diskutera huruvida mina monsterkroppar tillbliver genom dessa. I tv-serien kretsar 

det ofta kring det långa livsspann vampyrerna faktiskt har och hur de förhåller sig till dåtiden 

men också hur medborgarrättsrörelsen som organisation väljer att se på sin historia. Liksom 

Bills föreläsning för gruppen The Descendants of the Glorious Dead och hans upplevelser av 

inbördeskriget konstrueras han till en aktiv medskapare, men även kontrollant, av denna 

historieskrivning. Detta sker även i tidigare nämna meningsutbyte mellan talesvampyren Nan 

Flanagan och tv-show värden Bill Maher.177 Att Bill själv nämner hur vampyrerna medvetet 

spridit desinformation kring vad för typ av materia som avslöjar en vampyr ser jag även som 

en del i den performativa materians roll i skapandet av historien. Genom att associera en diskurs 

till materia konstrueras historien men även den framtida diskursen.  

 

 
174 S05A10 Gone, Gone, Gone – 00:07:51. 
175 S01A01 Strange Love – 00:42:29 ; S01A02 The First Taste – 00:30:45. 
176 S01A07 Burning House of Love – 00:02:24. 
177 Se ovan under Monsterkroppens materia. 
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Det finns ständiga element som indikerar på att omfamningen av sin monsterkropp är en del av 

en frigörande process, vilket i sin tur därmed understryker den emancipatoriska potentialen i 

texten. Dock finns det en viss ambivalens i detta, då en del av denna frigörelse grundar sig på 

förtryckandet av andra kroppar. American Vampire Leauge tar i anspråk att representera hela 

vampyrkollektivet, men tar heller inte hänsyn till differenser inom gruppen. Holmqvist 

diskuterar även begreppet strategisk essentialism och menar att det finns vissa taktiska fördelar 

med att använda en gemensam terminologi.178 Genom att hävda en representationsrätt och 

tolkningsföreträde förtrycks de inom kollektivet som inte känner sig representerade, aspekten 

på differenser inom gruppen osynliggörs och blir tystade. Samtidigt kan det finnas en viss 

emancipatorisk och subversiv potential i detta användande av strategisk essentialism. Genom 

att konstruera ett kroppsnarrativ, d.v.s. kroppar tillsammans med berättelser som skapar subjekt, 

kan anses vara en del av representationen. Och därmed en förhandling om subjektspositioner 

och det blir även en fråga om begriplighet. Att skriva fram ett narrativ som grundar sig i 

strategisk essentialism förstår jag som en av de mest vitala delarna av vampyrernas 

medborgarrättsrörelse, i syfte att öka förhandlingsutrymmet samt legitimera dem som kroppar 

i maktens ögon. Under tv-seriens femte säsong blir det särskilt framträdande hur vampyrerna 

ser på sin egen historia, men även hur de ständigt (om)tolkar den för att tjäna det stundande 

syftet. The Authority, d.v.s. den högsta instansen inom vampyrsamhället som grundade den 

mainstreamrörelse samt möjliggjorde The Great Relevation, skiftar i deras tolkning av 

vampyrbibeln. Ett skifte som resulterar att vampyrerna ändrar sin syn på samexistensen med 

människorna. Detta skifte grundar sig delvis i vampyrernas relation till skriften men även till 

det relationen till det som kallas Liliths blod. Kanslerna inom The Authority dricker av Liliths 

blod och även här sker ett intraagerande av agential separability. Genom det kollektiva minnet 

vampyrsamhället har kring Liliths blod möts detta av blodets berusande effekt. Detta leder till 

att de menar ha feltolkat sin egen bibel och att vampyrerna skall regera över människorna. Detta 

intraagerande kan också ses som ett uttryck att konstruera historien, men även likaså The 

Authoritys framtida diskurs.  

 

Sookie har en flashback till ca trettonårsåldern under det sista avsnittet av tv-serien till en 

konversation mellan henne och farmor Adele. Adele säger till Sookie att hon har inga 

begränsningar om hon inte begränsar sig själv.179 Jag menar att även detta lyfter upp hela tv-

 
178 Holmqvist (2017) s. 27.  
179 S07A10 Thank You – 00:20:44.  
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seriens emancipatoriska och subversiva potential. Sookie upplever att hon inte kommer kunna 

leva ett riktigt liv och därför är det ingen mening för henne att tänka på vilka killar hon kanske 

eller kanske inte är kär i. Jakobsson menar att vampyren i hens forskning hindrar flickorna i 

empirin att tillbliva som kvinnor. Jag menar att det är relationen till vampyren som gör att 

Sookie tillbliver, både som kvinna men även som monsterkropp. Och det är via denna 

tillblivelse hon ges möjlighet att omfamna sin skeva kropp och därmed börja omförhandla 

hennes subjektspositionering.   

 

I min tidigare nämnda kandidatuppsats var science fictionsperspektivet ett inslag i analysen, 

d.v.s. hur teknologins inträde i True Blood delvis sätter tv-serien inom ramen för genren science 

fiction. Med detta som referens behöver tv-seriens teknologiska framsteg lyftas i relation till 

disciplinering och domesticering av monsterkroppar. Teknologin blir ett uttryck och ett 

tillvägagångsätt att kontrollera vampyrsamhällets subjekt. Det finns bl.a. en bröstsele som 

kontrolleras av en mobilapplikation som effektivt kan döda Eric och Bill, varpå Bill själv 

kommenterar teknologin med ordet ”effektivt”.180 Bärselen kallas I-Stake, vilket är en tydlig 

och tidsbestämd referens till vår egen samtid, något som återigen går i linje med Höglunds 

argumentation. Förutom att detta blir en referens till vår samtid antyder det även hur materialitet 

inte är stabil och ett uttryck för tiden. Teknologins framsteg blir likaså ett sätt att förhindra och 

disciplinera vampyrerna, då t.ex. kan bli filmade när de attackerar människor, något som 

resulterar i dödsstraff.181 Samtidigt är det syntetiska blodet ett annat tecken på både kontroll 

och frigörelse av subjekten. Det har en emancipatorisk kraft att vampyrerna kan leva på annat 

än människoblod, de är därmed inte längre bundna till stabila ramar. Men likaså blir detta även 

ett instrument att kontrollera vampyrerna. Detta ser vi särskilt under den sjätte säsongen när 

USA:s försvarsmakt sprider Hepatit V, både i syfte att kontrollera men även eliminera de 

subjekt som de inte vill representera. 

 
180 S05A03 Whatever I Am, You Made Me – 00:11:49. 
181 S04A02 You Smell Like Dinner – 00:06:22 ; S05A04 We’ll Meet Again – 00:46:55. 
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3 Slutdiskussion - Thank you182 
Frågeställningarna i denna studie berörde hur monsterkroppar tillbliver och hur denna 

tillblivelse stipuleras av deras orientering kopplat till skevhet, performativ materia och 

temporalitet. Syftet och ambitionen har varit att se huruvida True Blood som text, grundad i det 

vida textbegreppet, kan anses ha en emancipatorisk och subversiv potential. Nedan följer en 

återkoppling och sammanfattning till de resultat analysen givit och diskussion kopplat till detta. 

Utöver detta tillkommer även en kort reflektion kring fortsatta studier samt hur denna hade 

kunnat gjorts annorlunda. Sist men inte minst ges en personlig reflektion kring min egen process 

och vad True Blood har betytt för mig. 

3.1 The true death. Eller? 
Detta avsnitt har jag valt att benämna efter det som vampyrerna kallar den sanna döden, 

eftersom det uppstod en fråga inom mig utifrån mina valda teoretiska fokus. När kroppen dör, 

är det verkligen den sanna döden? Om en tänker utifrån ett temporalitetsperspektiv så kanske 

det inte är så, särskilt om en ser till den diskurs som används gällande vikten av reproduktion. 

Genom att skaffa barn eller progenys förhåller sig en till en cyklisk tidsuppfattning i 

Fjelkestams mening. Att kroppen som materia kanske upphör att faktiskt existera men det 

avtryck som en har lämnat kan även tänkas vara beständig. Om än att t.ex. Bill dör i sista 

avsnittet och därmed hans och Sookies intraagerande rent materiellt kanske har upphört har 

deras intraagerande lämnat en permanent skevhet hos Sookie, utöver hennes egen skeva 

monsterkropp. Men trots detta, finns det en emancipatorisk och subversiv potential i True Blood 

genom det reparativa läsandet? 

 

Utifrån min analys och metodologiska angreppssätt gör jag bedömningen att det finns en 

emancipatorisk och subversiv potential i denna typ av texter och representationer. Om ändock 

att jag har valt att titta på monsterkroppar anser jag att det finns drag som är likvärdigt 

Holmqvists resonemang kring skönlitteratur och verkliga händelser. Jag menar att denna typ av 

texter ökar det queera förhandlingsutrymmet och därmed ger möjlighet till större legitimerad 

 
182 Finalavsnittet av tv-serien döptes till detta, vilket jag läser som både en referens till Sookie och Bills 
sista adjö till varandra men även som ett farväl från producenterna, från skådespelarna, från karaktärerna 
och hela universumet till publiken. 
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existens. Särskilt om en ser till det faktum att True Blood utspelar sig inom ramen för vårt 

universum och samhälle, med det gotiska och absurda inslaget av vampyrer och andra supes. I 

min kandidatuppsats från våren 2011 var min tes att se True Blood som ett samhällsdokument, 

i enlighet med Höglunds teorier om betydelsen av vampyrfiktion, något som även nämnts i 

denna studie. Jag anser att detta fortfarande är ett relevant synsätt på gotisk fiktion och även 

detta går i linje med Holmqvists resonemang som är nämnt ovan. Jag ämnar inte likställa t.ex. 

transpersoners kännbara och förkroppsligade upplevelser av att inte erkännas som ett legitimt 

subjekt, som bl.a. Bremers avhandling behandlar, men jag står stark i min övertygelse att denna 

typ av texter är viktiga för att förstå vår tid och samhälle. Sen kan en fråga sig hur mycket en 

text som True Blood gör för att utöka det queera handlingsutrymmet och om det verkligen går 

att dra denna slutsats. Särskilt om en ser till de, mångt och mycket, normativa föreställningar 

tv-serien reproducerar. Jag anser att mina monsterkroppar ofta verkar vara obegripliga för sig 

själva, det uppstår en form av ständig desorientering, särskilt i relation till de normativa 

människokropparna och människosamhälle. Trots att mina monsterkroppar mer och mer finner 

tröst och komfort ju längre tv-serien utspelar sig, är min slutsats att den bekväma fåtöljen inte 

riktigt någonsin blir bekväm för dem. Utifrån ett reparativt perspektiv menar jag att det existerar 

både emancipatorisk och subversiv potential i texter och dessa monsterkroppar, trots bristen på 

bekvämlighet i fåtöljen. De förhåller sig till normativa föreställningar i människosamhället men 

deras kroppar blir en fysisk manifestation för motstånd, och därmed blir även deras 

subjektsprocesser en del av detta. Monster är uttrycksfulla och det är viktigt att de finns där, 

som en ständig markör för hur tidens tand påverkar, legitimerar och begripliggör vissa kroppar 

och andras inte. Och som Edenheim beskriver monster och dess, i min förståelse, problematiska 

nyckfullhet:  

Det största problemet med att identifiera monster är att de ständigt förändras, 

ständigt försvinner och ständigt kommer tillbaka i nya skepnader och nya 

sammanhang.183 

Om än att mina monsterkroppar och deras tillhörande samhällen, eller kontexter, upprättar olika 

räta linjer som förväntas följas anser jag det återkommande för dem att de gör motstånd och 

försöker frigöra sig. Monster kan ses som representationer av det avvikande, eller det som 

ifrågasätter dikotomier om en ska följa Edenheims ansats. Jag nämnde tidigare att mina 

monsterkroppar verkar ha svårt att bli bekväma i fåtöljen. Något som jag finner hos mina valda 

 
183 Edenheim (2001) s. 70. 
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monsterkroppar mer eller mindre genomgående är att det är konsekvent och att det ter sig att 

det är först när de har rättat sig efter den räta linjen som fåtöljen blir bekväm. De har fortfarande 

monsterkroppar, vilket gör att de skevar i relation till den normativa mänskliga kroppen. Men 

fåtöljen är också kontextberoende, något som i sig är viktigt att komma ihåg. Att tillbliva som 

monsterkropp blir ett instrument för frigörelse, särskilt när de omfamnar sin monsterkropp. Att 

uppleva desorientering menar jag även är en form av frigörelse, då det tillåter mina 

monsterkroppar skapa nya rum och bebo nya plaster, och därmed skapa sitt nya hemmavid. Om 

än att detta är smärtsamt och inte följer en rät linje. Frigörelsen är också starkt kopplat till frågan 

om att mina monsterkroppar omfamnar sin identitet som monster och därmed sin monsterkropp. 

Jessica säger själv, direkt efter att hon har rest sig från graven hon delade med Bill under 

transitionen, att hon är fri för att hon är vampyr.184 Detta går att finna hos samtliga av de 

monsterkroppar jag valt att följa i denna studie. Jag menar att denna omfamning, som även kan 

förstås som acceptans, ett tillblivande av ett hemmavid.  Jag anser att Tara är den mest påtagliga 

karaktären som går att se i sig själv som en reparativ läsning eller uttryck. Genomgående i Taras 

liv har det både funnits och förväntats smärta, vilket jag liknar vid Sedgwicks paranoida läsning. 

Men efter hennes transition så sker det något inom henne. Hon väljer att fokusera på det 

lustfyllda och det som ger glädje. Hon omfamnar hennes monsterkropp, trots att hon till en 

början upplever desorientering. Hon låter inte detta hindra henne i att skapa sig ett nytt 

hemmavid ett steg ifrån den räta linjen. Hon väljer den avvikande linjen och därmed skapar sig 

möjligheten att omförhandla hennes subjektsposition.  

 

I min ansats förväntade jag mig att se en viss progression hos mina valda monsterkroppar, 

särskilt utifrån deras livslängd i tv-serien. Dock menar jag att den progression jag förväntade 

mig se, inte är lika uppenbar som jag initialt förväntade mig. Den progression som jag anser 

mig ha sett i analysen grundar sig mångt och mycket i temporalitetsperspektivet, dock är denna 

progression starkt kopplad till de räta linjer jag har identifierat i analysen. Den sista scenen i 

True Blood visar en stor festbjudning med familjer. Jason har skaffat sig tre barn och Sookie är 

höggravid.185 Det finns element som indikerar på att mina monsterkroppar rättar sig efter den 

räta linjen, att de lever ett legitimt liv utifrån ett reproduktionssyfte, och utifrån det som 

Fjelkestam benämner som en cyklisk tidsuppfattning. Med anledning av detta går det att 

argumentera att True Blood inte ökar eller utvidgar det queera förhandlingsutrymmet, särskilt 

 
184 S01A11 To Love Is to Bury – 00:28:43. 
185 S07A10 Thank You – 00:59:24. 
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om en ser till ”hur allt slutade” och att historien verkar sluta i ett ”happily ever after”. Jag 

avslutade min inledning med ett citat från Halberstam som handlar om att monster ifrågasätter 

gränser och flyttar fram (eller bak) positionerna. Jag anser att True Blood är i mångt och mycket 

en text som gör exakt detta, men stundtals inom ramen för det som inte är läskigt. Det kanske 

faktiskt inte är så läskigt att en vampyr gifter sig med en människa, som t.ex. Jessica och Hoyt, 

eftersom de ändå följer en förväntad rät livslinje.186 Detta skulle även gå i linje med min tidigare 

studie med Rubins sexualitetscirkel som teoretiskt perspektiv.187 Som nämnt är det sista vi får 

se att Sookie är höggravid, vilket jag menar kan läsas som att hennes skevhet är mindre påtaglig, 

eftersom hon uppenbarligen har lämnat livet med vampyrer bakom sig och rättar sig efter en 

förväntad rät linje som en reproducerande kvinna. Hon har fortfarande en monsterkropp men 

agerar på ett begripligt och legitimt sätt genom att skaffa barn. 

 

Genom min queera läsning av True Blood i syfte att finna emancipatorisk och subversiv 

potential finner jag att det uppstår en ambivalens i min analys. Det finns flera element som 

indikerar på att tv-serien ökar det queera förhandlingsutrymmet och att det kan, enligt 

Holmqvists resonemang, generera en växelverkan. Att hur True Blood och de teman tv-serien 

behandlar, hur de porträtterar karaktärernas utveckling, motstånd och ständiga förhandlingar 

ger förutsättningar och inspiration till förändring i vårt samhälle. Samtidigt tv-serien 

reproducerar och rättar sig efter normativa förväntningar kring legitima liv samt att uppfattade 

avvikelser straffas. Detta hade jag redan förväntat mig, så som beskrivet tidigare. Men jag finner 

det viktigt ändå att belysa denna ambivalens då det kan tolkas som att den emancipatoriska och 

subversiva potentialen i True Blood undermineras. Men utifrån min ambition att läsa True 

Blood ur ett välvilligt och reparativt perspektiv, väljer jag att fokusera på det lustfyllda och 

därmed glädjas åt hur texten använder verktyg för att förstärka det queera 

förhandlingsutrymmet. Österholm beskriver i sin avhandling att oavsett om hjältinnan dör i 

slutet, behöver detta inte betyda att texten förlorar sin motståndspotential.188  Så även om True 

Blood har ett lyckligt slut med en gravid Sookie, finns det fortfarande aspekten kring allt det 

som hänt längs vägen. Hur Sookie finner glädje och sitt hemmavid, hur hon väljer att se sin 

monsterkropp som en kraft snarare än ett hinder. Vilket får mig att se vilja se på tv-serien mer 

välvilligt och reparativt, vilket i min mening betyder att glädjas åt det True Blood faktiskt 

 
186 ibid. – 00:32:50.  
187 Tagesson (2011) s. 22ff. 
188 Österholm (2012) s. 284. 
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försöker göra, att den till viss till har omförhandlat och flyttat fram positionerna. Istället för att 

fokusera på den förväntade smärtan, väljer jag att se på texten reparativt och därmed glädjas åt 

det mina monsterkroppar åstadkommer. Denna studies inledande och första citat, att monster 

är uttrycksfulla, går väl i linje med mitt syfte och min ambition att se hur True Blood är en text 

med emancipatorisk och subversiv potential. Monster är verkligen uttrycksfulla och de finns 

där hela tiden. De är bredvid, framför eller bakom oss som en ständig påminnelse om att 

potentialen finns där. Oavsett hur obekvämt det kan vara att avvika från den räta linjen, 

omförhandlar dessa monster positionerna. De flyttar fram positionerna och utmanar 

makthierarkier. Att utgå från det lustfyllda och att se hur mina monsterkroppar kan ses som 

representationer för motstånd, vilka mina monsterkroppar till stor del tillbliver genom.  

3.2 Keep this party going189 
Så är True Blood som text akademiskt uttömd nu? Just nu, efter fyra intensiva månader, känner 

jag spontant ett rungande ja. Men jag bedömer ändå att det finns mer att hämta, särskilt ur ett 

intersektionellt perspektiv. Denna studie har fokuserat på primärt (monster)kroppar och hur 

dessa tillbliver, men det finns andra aspekter hur mina monsters subjektsprocesser konstrueras. 

Det finns element av ett starkt klassamhälle i monstersamhällena, både internt och i relation till 

varandra, vilket är ett perspektiv som skulle kunna ägnas mer studier om. Jag anser att det 

intersektionella perspektivet är av vikt för fortsatt analys av vampyrer och monster, då 

skiftningarna och förhandlandet av subjektspositioner är ständiga. Jag gjorde även ett aktivt val 

att utelämna djupare analys av en av tv-seriens mest intressanta karaktärer, nämligen Lafayette 

Reynolds. Han är en karaktär och en monsterkropp som i sig en hel studie skulle kunna ägnas 

åt och något jag tror framtiden bör slänga ett öga på! Såhär i efterhand kan jag se visten att t.ex. 

Stenström valde endast tre säsonger av True Blood, då det är ett väldigt omfattande material. 

Genom att antingen avgränsa till en eller två säsonger kan en studie av tv-serien fått ett annat 

djup i analysen än som producerats i denna studie. Den hade även kunnat vara intressant med 

en djupare studie kring det mottagandet som True Blood har fått, särskilt med de många 

referenser till vårt samhälle.190 Kopplat till detta kanske det istället vore intressant, och mer 

roligt, att studera forskaren som forskar om True Blood, snarare än tv-serien i sig? Vad säger 

det att ett fan, som mig själv, väljer att göra en akademisk studie kring True Blood?  

 
189 Detta är titeln på det andra avsnittet i säsong två och jag valde detta med referens till tankar kring vidare 
forskning.  
190 Tagesson (2011) s. 29ff ; 34 ; 37. 
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3.3 #truetotheend 
Den här processen har varit en del av mitt medvetande under en väldigt lång tid och därför 

skulle jag vilja ta en liten stund åt att mina egna reflektioner men också uttrycka min 

tacksamhet. True Blood, men även annan monsterfiktion och kulturella uttryck samt medier, 

har alltid betytt något särskilt för mig och att jag fick möjligheten att skriva båda mina 

examensarbeten om något som ligger mig varmt om hjärtat har varit ovärderligt. Det har varit 

många turer för min egen del under de senaste åren och det har tagit sin lilla tid innan jag faktiskt 

kunde börja skriva denna masteruppsats. Det finns en mängd personer i min närhet som har 

följt mig i denna process och att lista alla dessa skulle i sig själv utgöra en masteruppsats. Men 

jag vill rikta en särskilt stark solstråle åt min handledare Maria Margareta (MM) Österholm. 

Tack MM för all input och stöd! Du har sedan vårt första möte under hösten 2015 uppmuntrat 

mig och gett inspiration och massa goda tips. Du har träffat mig när jag har varit som mest i 

upplösningstillstånd och gett mig modet tillbaka, gett mig känslan av att detta inte har varit ett 

orimligt, onödigt eller helt knasigt projekt. Stort tack för vår tid tillsammans!  

 

Som sagt, detta har varit en lång process för min del och vägen hit har inte följt en rät linje. 

Men utan denna brokiga stig tror jag inte att detta hade varit möjligt. En rät akademisk linje 

kanske är önskvärt i mångas ögon men för min egen del var det livsnödvändigt att inte gå rakt, 

utan att avvika stundtals. Dessa avvikanden gav mig mitt akademiska förtroende tillbaka och 

därmed möjliggjorde denna studie. Att kalla det avvikanden kanske låter hårt, men utifrån min 

egen idé av vad den akademiska stigen innebär och som jag ämnade följa skulle jag ändå våga 

påstå att det var avvikanden från stigen. Avvikanden som var fullt nödvändiga för min egen 

skull. Vilka och vad är dessa avvikanden då, kanske en undrar, som gör det ens nödvändigt för 

mig att nämna dessa inom ramen för en masteruppsats? Dessa är Humanistiska föreningen vid 

Stockholms universitet (HumF) och Stockholms universitets studentkår (SUS), två otroliga 

studentorganisationer som jag fick möjligheten att leda under sammanlagt fyra års tid. Ett 

ganska långt avvikande från den räta akademiska linjen, men ack så viktigt för att denna studie 

ens skulle komma till stånd. Men utan HumF och SUS, och självklart alla fantastiska personer 

jag har mött i dessa organisationer, hade jag inte varit den person jag är idag, och därför hade 

nog denna masteruppsats inte blivit det den blev utan dessa fyra års avvikande. Tack för allt jag 

fick möjlighet att ge och allt som det givit mig!  
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Sist, men absolut inte minst, vill jag ägna några rader åt en person som också betytt mycket för 

mig i denna process. Min kurskamrat, och nyfunna vän, Sara Lundmark. Tack för all 

uppmuntran och alla diskussioner om mina älskade monster. Du har utmanat mitt akademiska 

tänkande på ett sätt som gjorde hela den här processen tydligare. Du har varit ett fenomenalt 

bollplank och även bekräftat mitt akademiska tänkande när jag har haft dåligt självförtroende. 

Så ett stort tack, Sara, för att du velat dela detta med mig! 

 

Rubriken på detta avsnitt är direkt tagen från den kampanj HBO hade under lanseringen och 

sändningen av den sista säsongen av True Blood. Tittare uppmanades att använda ovanstående 

hashtag för att visa omvärlden sin lojalitet och kärlek till tv-serien. Om än att denna 

masteruppsats inte är ett inlägg på sociala medier vill jag med denna visa min eviga lojalitet 

och kärlek till den tv-serie som präglat i princip hela min akademiska karriär och privatliv. Jag 

menar, det finns en anledning till att jag gjorde en True Blood-tatuering under våren 2013 och 

hela mitt sociala medier flöde är en hop av inlägg och bilder kopplat till True Blood. Att finna 

sån stor kärlek till något som fyller mitt privatliv med lust och glädje men att även få 

möjligheten att konkretisera det inom mina akademiska studier gör True Blood ännu mer 

ovärderligt. Jag har alltid fascinerats av monster i olika former, trots att jag samtidigt funnit det 

obehagligt och äckligt. Men oavsett detta så har de alltid stannat hos mig. Och jag tycker mig 

kunna säga att jag verkligen är #truetotheend.   
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