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Abstrakt 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur normalitet och avvikelse representeras i HBOs 

tv-serie True Blood. Fokus ligger på hur etnicitet och sexualitet representeras. Uppsatsen 

frågeställning är: Hur representeras normalitet och avvikelse, med fokus på etnicitet och 

sexualitet, i HBOs tv-serie True Blood?  Denna har operationaliserats genom ett 

egenkomponerat analysschema, innehållandes olika teman som utrönts genom författarens 

förkunskap om tv-serien och dess handling. Metoden består av ett analysschema som använts 

genom en semiologisk analys samt Stuart Halls representationsbegrepp. Analysens teoretiska 

ramverk är Michel Foucaults maktbegrepp och Gayle Rubins sexualitetscirkel. Uppsatsens 

utgångspunkt är inspirerad av Anna Höglunds tes om att vampyrberättelsen kan ses som ett 

tidsdokument om oss människor och hur vampyrberättelsen har använts för att skildra vår 

historia samt samtid. Uppsatsen har även ett sciencefictionperspektiv, vilket innebär i denna 

uppsats att vampyrkaraktären används för att porträttera samt synliggöra samhällsproblem. Då 

science fiction traditionellt brukar användas som samhällskritik lämpar sig detta perspektiv 

väl på vampyrberättelsen och True Blood.      

 

Nyckelord: True Blood, vampyrer, etnicitet, sexualitet, representation, makt, science fiction, 

Rubin, Foucault 
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1 Inledning 
 

But all of them put together ain’t half as bad as if you do it to a vampire. 

Or to a dude. Or a vampire dude, that’s like crème de la crème of sins.1 

 

Vampyrer är ett högaktuellt tema inom litteratur, film och tv-serier. Knappast någon har väl 

undgått The Twilight Saga-hysterin och den intensiva relationen mellan kärleksparet 

människan Bella och vampyren Edward. The Vampire Diaries, med Ian Somerhalder som en 

av tv-seriens vampyrer, har nyligen avslutat säsong 2 och True Blood är i full gång med att 

marknadsföra premiären av säsong 4 den 26 juni. Gemensamt för alla dessa nämnda 

vampyrberättelser är att de är baserade på böcker. Dessa levande döda får representera en 

stark, blodtörstig och översexuell varelse med djuriska begär. Men samtidigt finns det hos 

2000-talets vampyr en vilja att vara god och human, att återta sin mänsklighet genom att leva 

i fredlig samvaro med människor. Anna Höglund skriver i sin avhandling Vampyrer- En 

kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet om 

hur vampyren genom historien har porträtterats och gått från ondskefull best till romantisk 

älskare. Höglund gör en historieskrivning och påvisar en utveckling hos vampyren från det 

hon kallar monstervampyr till humanvampyr, begrepp som även användas i denna uppsats.  

Vampyrerna ger oss möjlighet till både identifikation och distans menar Höglund.2 Samtidigt 

som vi kan se oss själva hos vampyren finns det fortfarande företeelser som vi kan distansera 

oss ifrån.  

 

Vampyren och dess berättelse är något som jag alltid har haft ett stort intresse för, både inom 

litteraturen och inom filmens värld. Intresset tog fart när Underworld-filmerna kom i början 

på 2000-talet och har därefter ständigt växt. Jag introducerades för True Blood under hösten 

2008 av mina vänner, då en av dem hade uppmärksammat att Alexander Skarsgård 

medverkade i en ny amerikansk tv-serie som handlade om vampyrer. Under 2007 hade jag 

och min vänskapskrets läst Stephenie Meyers böcker The Twilight Saga och blivit charmade 

av Edward och Bellas intensiva och passionerade kärleksrelation. Så när True Blood kom 

fanns det något nytt att sätta tänderna i! Jag har även läst böckerna True Blood är baserad på, 

                                                
1 Säsong 2, Avsnitt 6, 28:40 min, konversation mellan Jason Stackhouse och Luke McDonald 
2 Höglund, Anna Vampyrer- En kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 
2000-talet, Akademisk avhandling vid Institutionen för humaniora vid Växjö universitet, Växjö University 
Press: Växjö (2009), s. 11 
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Sookie Stackhouse Novels och blivit lika hänförd av dessa som av tv-serien. Jag har alltid 

reflekterat över True Blood och de teman tv-serien behandlar. Därför blev mitt val av uppsats 

självklart eftersom jag ville skriva om något som låg mig nära om hjärtat och jag visste att det 

skulle vara en mer givande uppgift om jag fick göra något som jag brinner för. Jag har valt 

denna uppsats titel efter en av HBOs reklamslogans till True Blood, ”It hurts so good”, då jag 

finner att titeln säger mycket om både tv-seriens handling och vampyrkaraktären. Det gör så 

skönt ont, en paradoxal titel, men jag anser det speglar mycket av de teman True Blood berör. 

Vampyrkaraktärens leverne kittlar oss och själva bitandet representerar både njutning och 

smärta. Men jag tänker också att reklamslogan säger något om de svårigheter samt motstånd 

vampyrerna får uppleva i tv-serien som kan liknas vid det motstånd många minoriteter i vårt 

samhälle får utstå. Det känns skönt att vi kan distansera oss från den diskriminering som just 

vampyrerna upplever men samtidigt finns det möjlighet till identifikation då denna typ av 

diskriminering inte är okänd för oss, det representerar en smärtsam verklighet. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte är att undersöka hur normalitet och avvikelse representeras i HBOs populära tv-

serie True Blood och mitt fokus ligger på hur etnicitet och sexualitet representeras. Detta är 

intressant då True Blood inte bara är en mycket populär tv-serie3 i stora delar av världen utan 

den kan också tolkas som samhällskritisk mot vissa maktstrukturer i dagens samhälle i och 

med de olika temana i handlingen. Vi omringas och präglas dagligen av olika intryck och 

mycket av dessa intryck får vi av vår massmediala konsumtion. Vad förmedlas till oss och hur 

påverkar detta oss i vårt sociala liv? Av denna anledning är det viktigt att studera hur 

populärkulturen är utformad, vad den förmedlar och vilka idéer den producerar samt 

reproducerar, eftersom vi ständigt utsätts för den. Därför är det av intresse för mig att studera 

vad en tv-serie som True Blood representerar, förmedlar, producerar samt reproducerar. Jag 

har valt att fokusera på hur etnicitet och sexualitet konstrueras som normalitet och avvikelse 

då det finns en explicit agenda i True Blood att vampyrerna är en egen ras samt är förtryckta i 

människosamhället. Detta är intressant då man kan dra flera paralleller till vårt samhälle och 

hur olika grupper blivit och är förtryckta pga. deras etnicitet eller sexualitet. Uppsatsens 

utgångspunkt är inspirerad av Höglunds tes om att vampyrkaraktären kan ses som ett 

tidsdokument om vår historia och samtid. Denna utgångspunkt kopplas sedan till ett 

                                                
3 7 554 252 fans på True Bloods officiella FaceBook sida, http://www.facebook.com/TrueBlood Besökt den 27 
maj 2011, kl.13:00 
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sciencefictionperspektiv, som presenteras under rubriken Science fiction- möjligheternas 

genre. Min frågeställning i denna uppsats är:  

 

� Hur representeras normalitet och avvikelse, med fokus på etnicitet och sexualitet, i 

HBOs tv-serie True Blood?  

 

Med hjälp av mitt egenkomponerade analysschema, som presenteras nedan, hoppas jag kunna 

besvara min frågeställning. Genom att använda vampyrer för att porträttera olika 

samhällsproblem och samhällskritik kan True Blood ses som ett uttryck för något som kallas 

främmandegöring, ett begrepp som förklaras nedan. Även om vampyrtemat klassiskt brukar 

tillhöra skräckgenren, kategoriseras dock True Blood till viss del som science fiction. Science 

fiction som genre kombinerar vetenskap med fiktion och karaktäristiskt för genren är att den 

ofta skildrar samhällen som antingen utopier eller dystopier där avancerad vetenskap och 

teknik är framträdande.4 I True Blood är den vetenskapliga aspekten det tekniskt framställda 

syntetiska blodet.  

1.2 True Blood- bakgrund och handling 

True Blood är skapad och producerad av Alan Ball, även känd för långfilmen American 

Beauty och tv-serien Six feet under. True Blood är baserad på Charlaine Harris böcker Sookie 

Stackhouse Novels, även kallade Southern Vampire Mysteries. Tv-serien började sändas i den 

amerikanska tv-kanalen HBO under hösten 2008 och har därefter sänt tre säsonger under 

somrarna 2009 och 2010. Den fjärde säsongen har premiär den 26 juni 2011. Charlaine Harris 

har skrivit 11 böcker i Sookie Stackhouse serien och tv-serien följer de tre första böckernas 

ramberättelse till stor del. HBO har hårdlanserat reklamkampanjer om True Blood och på 

deras hemsida finns det flera olika länkar till informationssidor om bl.a. tv-seriens 

kyrkorörelse Fellowship of the Sun5 samt medborgarrättsrörelsen American Vampire 

League.6 True Blood har fått flera utmärkelser och nomineringar. Den 23 mars 2011 fick True 

Blood pris av the Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) för ”Outstanding 

Drama series” och priset togs emot av Denis O’Hare, som spelar kungen av Mississippi, 

Russell Edgington i säsong tre.7  

                                                
4 Fagerström, Linda & Nilson, Maria Genus, medier och masskultur, Malmö: Gleerups (2008), s. 135 
5 http://www.fellowshipofthesun.org/ Besökt den 26 april 2011 
6 http://americanvampireleague.com/ Besökt den 26 april 2011 
7 http://www.hbo.com/true-blood/index.html#/true-blood/talk/news/2011-03-23-true-blood-receives-glaad-
recognition.html Besökt den 26 april 2011 
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Tv-serien utspelar sig i den fiktiva småstaden Bon Temps i Louisiana, USA. Här möter vi 

Sookie Stackhouse, servitris på baren Merlotte’s Bar & Grill, och hennes nära och kära 

bestående av brodern Jason, bästa vännen Tara, hennes farmor Adele, hennes chef Sam med 

flera. Sookie är annorlunda i förhållande till alla andra i Bon Temps, hon besitter nämligen 

gåvan av telepati. När vi för första gången träffar henne är det två år sedan vampyrerna kom 

ut ur kistan, dagen som kallas The Great Revelation, då vampyrer världen över sände live och 

berättade om sin existens. Detta blev möjligt tack vare en japansk forskare som lyckats 

tillverka syntetiskt blod till traumapatienter som behöver en blodtransfusion. När de då 

fortfarande gömda vampyrerna fann att detta syntetiska blod också tillfredställde deras 

näringsbehov, bestämde sig deras samfund för att göra deras existens känd. En kväll, i säsong 

1, under ett av Sookies arbetspass får Merlotte’s sin första vampyrkund Bill Compton. 

Härifrån tar handlingen fart och de två inleder en relation, trots motstånd från alla i hennes 

närhet och i princip resten av Bon Temps. American Vampire League är den 

medborgarrättsrörelse som kämpar för vampyrernas rätt i samhället med talesvampyren Nan 

Flanagan i spetsen. Det finns även en kyrkorörelse i tv-serien, Fellowship of the Sun, vars 

agenda går ut att kämpa för människornas grundläggande rättigheter samt för alla vampyrers 

död. Ju längre in i serien vi kommer desto mer får vi förklarat för om oss hur 

vampyrsamhället och dess rättsystem fungerar. Vi får träffa Bills överordnade, den ca 1000 år 

gamla svenska vikingavampyren Eric Northman, som är sheriff över Area 5 i Louisianas 

drottningrike samt ägare av vampyrbaren Fangtasia. Louisiana styrs av vampyrdrottningen 

Sophie- Anne och hela den amerikanska kontinenten är uppdelad i olika drottning- och 

kungadömen, efter den geografiska uppdelningen av USAs delstater. Även inom 

vampyrsamhället finns det ett rättsystem som upprätthålls genom Magistern för den 

amerikanska kontinenten, en vampyr som tränades i den spanska inkvisitionen. När 

vampyrernas samfund bestämde sig för att göra sin existens känd fanns det en vilja att kunna 

leva i offentlighetens ”ljus” tillsammans med människor och enbart leva på det syntetiska 

blodet. Dock är detta något som flera vampyrer motsätter sig och de lever enligt gamla 

beteenden. Här märks en tydlig skillnad mellan de vampyrer som vill leva såsom de kallar 

”mainstream” tillsammans med människor, det som Höglund benämner humanvampyrer, och 

de som lever efter de gamla vampyrtraditionerna, som ser sig själva som högststående 
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livsformer och därmed har rätten att utnyttja samt döda människor efter deras eget tyckte. 

Dessa vampyrer är vad Höglund kallar monstervampyrer.8  

1.2.1 Säsong 1 

Huvudhandlingen i säsong 1 är en mordgåta. Två kvinnor i den lilla staden Bon Temps har 

hittats strypta till döds och den gemensamma kopplingen dessa har är att de både haft sexuellt 

umgänge med vampyrer, de är s.k. fangbangers. De båda har också haft en relation med 

Sookies bror, Jason, vilket gör honom misstänkt för morden. Misstankar riktas även mot Bill 

pga. att han är den enda vampyren i staden. Det visar sig även att Sam Merlotte, Sookies chef 

och ägare av Merlotte’s Bar & Grill inte är den han utger sig att vara. Men när även Sookies 

farmor Adele blir knivhuggen till döds står det klart att mördaren inte har nöjt sig med antalet 

offer. Det är någon som är ute efter Sookie och denne stoppar inte förrän den har nått sitt mål.  

1.2.2 Säsong 2 

I denna säsong löper 2 huvudhistorier parallellt. Den ena behandlar tv-seriens kyrkorörelse 

närmare då Jason bestämmer sig för att bli medlem och åker iväg på en ledarskapskonferens. 

Efter anklagelserna mot honom i säsong 1 finner han frälsning i häktet, efter ett besök av en 

rekryterare från Fellowship of the Sun. Här får vi en klarare bild om deras agenda och 

attityder gentemot vampyrerna. Den andra historien följer nytillskottet Maryann Forrester, 

som vi blev lätt introducerade till i slutet av säsong 1, och hur hon sakta men säkert förför den 

lilla staden Bon Temps med hennes extravaganta fester och hennes fria livsstil. Dock börjar vi 

strax ana oro när befolkningen i Bon Temps hamnar i en form av trans och det blir uppenbart 

att Maryann inte är den simpla socialarbetare hon utgett sig för att vara utan även hon är en 

övernaturlig varelse.  

1.3 Metod 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens metod, bestående av två delar. Den ena behandlar 

Saussures semiologi och den andra berör Stuart Halls representationsbegrepp. 

1.3.1 Semiologi 

Jag har valt att använda en semiologisk analys på mitt valda material. Detta innebär att tecken 

och hur dessa skapar mening och förståelse är i fokus. Denna typ av analys kan ses som en 

form av tillämpad lingvistik och kan appliceras på väldigt många olika typer av texter, t.ex. 

                                                
8 Höglund (2009) s. 310f 
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som en tv-serie som jag har gjort i detta fall. En text kan alltså vara mer än bokstäver och ord, 

det kan vara en tv-serie eller en bild. En text är ett kulturellt betydelsebärande uttryck, 

uppbyggt av tecken som vi läser, tolkar och förstår.9 Semiotiska teoretiker studerar människor 

som teckenskapande och teckentolkande varelser.10 Därför blir denna metod intressant samt 

användbar på det valda materialet eftersom jag önskar att studera hur normalitet och avvikelse 

representeras. Det finns två grenar inom denna typ av analys: semiologi och semiotik. 

Begreppet semiologi betyder ”teckenlära” och associeras med den schweiziska lingvisten 

Fredinand de Saussure. Saussure menar att ett tecken består av två delar: en signifiant, dvs. 

det betecknande, och en signifié, det betecknade. Detta betyder att ett tecken består av ett 

utryck samt ett innehåll och relationen mellan dem är godtycklig och bygger därför på en 

konvention. Vi använder koder för att förstå vad vissa tecken betyder. Vidare förklarar 

Saussure att begreppen i sig inte betyder något, utan endast får betydelse i relation till 

varandra.11 Semiotik, som är det mest vanliga begreppet, betyder bokstavligen vetenskapen 

om tecken och förknippas med amerikanska filosofen Charles Sanders Peirce, vars grundidé 

bygger på en tredelning av tecken; ikoner, index och symboler.12 Jag har dock valt att utgå 

från Saussures begrepp semiologi och teorin kring tvådelade tecken eftersom detta är det 

begrepp som främst används inom kulturstudier.13 True Blood är i denna analys en text, i form 

av en tv-serie, som är kulturellt meningsbärande och är uppbyggd av en mängd olika tecken.  

1.3.2 Representationsbegreppet 

Uppsatsen använder även Stuart Halls representationsbegrepp som metod. Detta är centralt för 

min frågeställning då mitt syfte är att analysera hur normalitet och avvikelse representeras. 

Begreppet representation är centralt inom kulturstudier och Hall menar att representation är 

ett begrepp som står för meningsproduktion som sker via språk, diskurser och bilder. Det är 

representation som sammankopplar mening och språk med kultur. I grunden handlar 

representation om att använda språket och symboler för att uttrycka något meningsfullt om 

något. Dock är detta ingen oproblematisk eller enkel process påpekar Hall. Representation 

kan förklaras handla om två saker, den ena är att beskriva och det andra att symbolisera.14 

Enligt Hall sker två samtidiga processer som han kallar representationssystem. Den första 

delen är det system som sammankopplar alla företeelser, t.ex. personer, händelser etc., med 

                                                
9 Lindgren, Simon Populärkultur- teorier, metoder och analyser, Stockholm: Liber (2005), s. 14 
10 Asa Berger, Arthur Kulturstudier. Nyckelbegrepp för nybörjare, Lund: Studentlitteratur (1999), s. 70 
11 Asa Berger (1999) s. 71 
12 Asa Berger (1999) s. 71 
13 Lindgren (2005) s. 62 
14 Lindgren (2005) s. 56 
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den andra delen som består av en mängd begrepp, vilka kan förklaras som ”mentala kartor”. 

Genom detta är mening beroende av hur brett vårt system av begrepp faktiskt är. För det är 

genom detta som vi kan förstå världen och i sin tur referera till olika saker i vår omgivning, 

allt från konkreta ting som bord och stol till abstrakta saker som kärlek och hat. Och beroende 

på hur våra individuella begreppskartor ser ut förstår vi världen olika.15 I Simon Lindgrens 

bok Populärkultur- teorier, metoder och analyser citerar han Hall med detta citat (Lindgrens 

översättning): 

 

Det är nog faktiskt så att var och en av oss förstår och tolkar världen på ett unikt 

och individuellt sätt. Men trots detta är det först när vi i huvudsak delar samma 

begreppsliga kartor - när vi ordnar och tolkar världen på ungefär samma sätt – 

som vi kan kommunicera med varandra. Det är precis detta som vi talar om när vi 

säger att vi ”hör till samma kultur”. I och med att vi tolkar världen på ungefär 

samma sätt kan vi bygga upp en gemensam kultur av betydelser, och på så sätt 

konstruera en social värld vi bebor tillsammans. Det är därför som ”kultur” ibland 

definieras i termer av ”gemensamma betydelser eller gemensamma begreppsliga 

kartor”.16 

 

Dessa två delar av min metod går att sammankoppla väldigt bra. Enligt Lindgren är 

semiologin den teoretiska upprinnelsen till Halls representationsbegrepp.17 Jag utgår ifrån den 

semiologiska analysen genom att titta på tecken i serien. Jag tolkar tecken som sätt att 

uttrycka sig, genom t.ex. handlingar och språk och därefter kopplar jag detta till 

representationsbegreppet. Hur kan dessa tecken ses som en representation? Om jag har valt att 

undersöka hur Fellowship of the Sun framställs i serien, studerar jag vad och hur de gör för att 

utrycka sin religion, vad de säger sig tro på och stå för. Den semiologiska analysen ger 

verktyg för att kunna tyda tecknen genom det betecknande och det betecknade för att sedan 

koppla detta till representationssystemet. Jag tyder dessa tecken och genom min mentala 

begreppskarta kan jag vidare analysera vad Fellowship of the Sun representerar. Jag kommer 

främst att använda mig av tv-seriens repliker till min analys. Vad säger karaktärerna och om 

vad? Hur kan detta tolkas och sammankopplas? Jag tolkar vad som sägs efter min 

begreppskarta, som Hall talar om, och därför är den semiologiska analysen passande för mitt 
                                                
15 Hall, Stuart Representation. Cultural representations and signifying practices, London: Sage Publications 
(2007) s. 17ff 
16 Lindgren (2005) s. 58 
17 Lindgren (2005) s. 61 
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syfte och material. Dock är det viktigt att ha i minne att jag tolkar materialet efter min egen 

begreppskarta och därför blir min analys en produkt av vad jag uppfattar som representation. 

Vidare kopplas detta till ett sciencefictionperspektiv, som förklaras nedan.   

1.3.3 Analysschema 

Genom att använda ett egenkomponerat analysschema kommer jag, med hjälp av semiologisk 

analys, tolka vad som representeras. Då min frågeställning är: Hur representeras normalitet 

och avvikelse, med fokus på etnicitet och sexualitet, i HBOs tv-serie True Blood? har jag valt 

ut olika teman att titta efter i materialet. Eftersom jag har en relativt stor förkunskap om tv-

serien och dess innehåll utvecklades analysschemat på ett självklart sätt efter att min 

frågeställning fastställdes. Jag analyserar tv-seriens repliker och studerar hur karaktärernas 

uttrycker sig kring nedanstående teman. I en scen där karaktärerna talar om t.ex. vampyrer 

analyserar jag hur de uttrycker sig och vilka ord använder de för att beskriva åsikter eller 

känslor. Ur en semiologisk analys innebär detta att jag analyserar först själva uttrycket, hur de 

uttalar sig för att vidare koppla det till innehållet, vad betyder och innebär yttrandet. Dock 

tolkar jag detta från min egen begreppskarta, vilket innebär att ett uttryck som jag tolkar som 

ett negativt yttrande om vampyrer kan en annan person tolka på ett annat sätt.    

� Hur utrycker sig människor om vampyrer och vice versa? 

� Sexualitet, hur representeras detta och uttrycks? 

� American Vampire League 

� Fellowship of the Sun 

� Skillnad mellan vampyrer och människor 

� Hur legitimeras våld?  

� Hur skiftar normalitet och avvikelse beroende på kontext? 

1.4 Material och avgränsningar 

Materialet består av säsong 1 och 2 av True Blood, som vardera innehåller 12 avsnitt a ca 55 

minuter och tillsammans utgör de ett material på 24 avsnitt på ca 22 timmar. Urvalet av 

material var enkelt eftersom 3 säsonger har sänts i Sverige men endast de 2 första finns 

tillgängliga på DVD här i Sverige för tillfället, då säsong 3 först släpps på DVD den 25 maj 

2011. Säsong 1 och 2 sändes på SVT medan säsong 3 sändes på Canal+ och utifrån detta drar 

jag slutsatsen att de 2 första säsongerna nådde fler tittare än säsong 3. Säsong 1 hade 

egentligen räckt för min frågeställning men då sciencefictionperspektivet är viktigt för min 

analys valde jag att utöka materialet, så att det även innefattar säsong 2. Det är i denna säsong 
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vi får se en klar representation av Fellowship of the Sun och även mer av American Vampire 

League. Jag har även tagit del av en hemsida där alla manuskript finns för att på ett enkelt sätt 

kunna skriva ut de repliker och scener jag önskar att använda i analysen.18 

1.5 Teori 

I avsnittet nedan presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Först Michel Foucaults 

maktbegrepp som används för att analysera normalitet och avvikelse med inriktning på 

etnicitet. Den andra teoretiska utgångspunkten är Gayle Rubin och hennes sexualitetscirkel, 

som är ett konkret analysverktyg för att undersöka sexualitet i True Blood och vad som anses 

vara önskvärt och ickeönskvärt.   

1.5.1 Foucault och makt 

Jag utgår ifrån den franske filosofen Michel Foucaults maktbegrepp i min analys av 

representationen av normalitet och avvikelse, hur dessa konstrueras med fokus på etnicitet. 

Denna teori tillhandahåller de verktyg som behövs för att studera materialet ur ett normalitets- 

och avvikelseperspektiv. Hur och när något eller någon konstrueras som normalitet och 

avvikelse i en kontext genom makt. 

 
Med makt anser jag att man först och främst bör förstå den mångfald av 

styrkeförhållanden som finns inneboende i – och organiserar – det område där de 

fungerar; det spel som genom kamp och oupphörliga konfrontationer omvandlar 

dem, förstärker dem, kastar om dem; stöden, som dessa styrkeförhållanden finner 

i varandra, så att de bildar kedja eller system […] Det är en fråga om en allestädes 

närvarande makt: inte därför att den skulle ha privilegiet att samla allt under sin 

okuvliga enhet, utan därför att den skapas i varje ögonblick, på varje punkt, eller 

snarare i varje relation mellan en punkt och en annan. Makten är överallt; inte 

därför att den omsluter allt, utan därför att den kommer överallt ifrån.19      

 
Roddy Nilsson redogör för samt diskuterar Foucault och hans teorier i boken Foucault- en 

introduktion. Nilsson skriver att enligt Foucault är makt föränderligt och något som ständigt 

konstrueras och reproduceras i varje kontext. Makt existerar endast som en aktivitet och är 

inte något som en person kan besitta eller äga utan att använda den. Makt kan alltså aldrig 

existera latent utan den existerar endast som utövad makt menar Foucault. Makt är dynamiskt 

                                                
18 http://true-blood.hypnoweb.net/ Besökt den 26 april 2011 
19 Foucault, Michel Sexualitetens historia Band 1: Viljan att veta, Göteborg: Daidalos (2002), s. 103 
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och är därför i ständig rörelse. Detta innebär att styrkeförhållanden alltid är i förändring och 

makt skiftar då något kan vara i överläge i en kontext vid ett tillfälle som senare kan bli i 

underläge vid ett annat tillfälle.20 Sara Danius behandlar Foucault i artikeln ”Själen är 

kroppens fängelse: om den vanskliga distinktionen mellan kön och genus” och diskuterar 

skillnaden mellan Foucault och feminister och anmärker att Foucault problematiserar 

sexualitetsbegreppet dock utan att ta hänsyn till kön eller genus.21 Foucault har även fått 

mycket kritik av feminsiter då han inte heller situerar sin kunskap, dvs. reflekterar över sitt 

outtalade manliga perspektiv på sexualitetens historia.22  

1.5.2 Rubin och sexualitet 

Jag har valt att använda mig av Gayle Rubins sexualitetscirkel för att analysera sexualitet i 

True Blood. Cirkeln används för att förklara samt förklara, när sexualitet representeras, vad 

som är normalitet och avvikelse, dvs. önskvärt och ickeönskvärt. Men då cirkeln inte är helt 

överförbar med sina teman har jag därför valt att utforma vissa teman kring önskvärt och 

ickeönskvärt efter vad som, enligt min tolkning, representeras i tv-serien. Själva principen 

med cirkeln fungerar fortfarande på materialet men då med vissa korrigeringar. Genom det 

egenkomponerade analysschema identifierar jag tre sexualiteter som representeras: 

heterosexualitet, homosexualitet och de som har sex med vampyrer, i tv-serien kallade 

fangbangers. Jag har valt att använda den termen eftersom jag anser att den representerar en 

diskurs kring det ickeönskvärda i True Blood. Jag har valt att, som Rubin traditionellt gör, 

ställa heterosexualitet – homosexualitet i relation till varandra. Men inkluderar även termen 

fangbanger i relation till dessa, då hetero- och homosexualitet blir normalitet i de kontexter 

fangbangers representeras. Genom att vara en fangbanger går man även utanför sin egen 

etnicitet, vilket ofta kommer på tal i tv-serien. Därför har jag valt att även inkludera etnicitet i 

sexualitetscirkeln, där det önskvärda är att personer håller sig inom sin egen etnicitet och inte 

ha etnicitetsöverskridande relationer.    

 

”This culture always treats sex with suspicion. It construes and judges almost any sexual 

practice in terms of its worst possible expression” skriver Rubin i sin artikel ”Thinking sex: 

notes for a radical theory of the politics of sexuality”.23 Rubin menar att sexualitet är socialt 

                                                
20 Nilsson, Roddy Foucault- en introduktion, Lund: Égalité (2008), s.86 
21 Danius, Sara ”Själen är kroppens fängelse: om den vanskliga distinktionen mellan kön och genus” i (red) 
Lindén, Claudia & Milles, Ulrika Feministisk bruksanvisning, Stockholm: Norstedts (2002) s. 146 
22 Danius (2002) s. 151 
23 Rubin, Gayle ”Thinking sex” (1984) i The Lesbian and Gay studies reader red. Henry Abelove, Michéle Aina 
Barbale och David M Halperin, New York: Routledge (1993), s. 11 
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konstruerat och att sexualitet är politik och ett maktsystem precis som genus är. Systemet 

belönar ett beteende medan det straffar ett annat. I västvärlden existerar ett hierarkiskt 

värdesystem som värderar olika typer av sexualitet och sexuella handlingar på olika sätt.24 

Rubin förklarar detta genom sin sexualitetscirkel, där den inre lilla cirkeln står för det 

önskvärda och normerade sexet som är t.ex. äktenskapligt, heteronormativt, reproduktivt och 

inom den egna etniciteten. Den yttre cirkeln står för det ickeönskvärda och avvikande sexet i 

form av homosexuellt, utomäktenskapligt, promiskuöst och etnicitetsöverskridande. Summan 

av detta menar Rubin blir att det endast är ett smalt spektrum av sexualitet som faktiskt är 

godkänd. Det finns sexualitet som t.ex. ogifta heterosexuella par, som ligger på den s.k. 

okejgränsen alltså sex som blivit mer socialt accepterat, vilket Rubin refererar till som 

okejsex. Trots detta är fortfarande det normerande sexet inom ett väldigt smalt spektrum.25  

 

 26 

                                                
24 Rubin (1984) s. 11f 
25 Rubin (1984) s. 13f 
26 Cirkel hämtad i Ambjörnsson, Fanny Vad är queer? Stockholm: Natur & Kultur (2006) s.86 
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1.6 Tidigare forskning 

Denna del har två fokus, den första behandlar vampyren och vampyrberättelsen: Vad är en 

vampyr samt vad har denna för betydelse för oss människor? Den andra delen behandlar 

genren science fiction, vad som är karaktäristiskt, vad genren har haft för betydelse och hur 

den kan användas. Under 2010 utkom en antologi i bokserien Blackwell Philosophy and Pop 

Culture som diskuterar True Blood, karaktärerna och de teman som behandlas utifrån några 

av de mest framstående filosofierna i den västerländska historien som Aristoteles, Nietzsche 

och Kant. Antologins författare redogör, diskuterar och filosoferar hur True Bloods handling 

kan förstås utifrån dessa filosofers teorier och idéer kring högre livsformer, rationalitet och 

det sociala kontraktet.27   

1.6.1 Vad är en vampyr? 

Det har gjorts mycket forskning kring vampyren som karaktär och dess berättelse som då 

främst varit inriktad på vampyren i myt och folktro. Forskning som behandlat vampyren inom 

fiktionen var till en början liten men mycket inflytelserik forskning. Den forskning som fanns 

studerade främst 1800-talets vampyr och då framförallt Bram Stokers Dracula. Men under 

2000-talet expanderade samt förändrades forskningsfältet och studier om vampyren inom 

fiktionen ökade.28 I Anna Höglunds avhandling Vampyrer, En kulturkritisk studie av den 

västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet behandlas hur vampyrer har 

porträtteras genom historien och vilken roll de har haft i vårt samhälle. Höglunds syfte är att 

försöka fastställa en helhet i vampyrberättelsen, till skillnad från den tidigare forskningen om 

vampyren, som endast gjort enstaka nedslag i historien utan större reflektion kring vampyrens 

historia. Höglund anser att vampyren måste förstås utifrån dess helhet och därför har hennes 

studie ett större omfång än vad som varit brukligt inom hennes forskningsområde.29 Höglund 

utgår från att vampyrberättelsen skapas i samspel med människan och hennes samtid. 

Vampyren är en karaktär som tillåter både identifikation och distans. Samtidigt som den 

påminner om oss människor till t.ex. utseendet, kan vi ändå konstatera att vampyren är något 

vi inte är, genom t.ex. den blodsbaserade födan. Höglund menar att vampyren kan ses som ett 

dokument fyllt med kunskap om vår egen historia och samtid. Vampyren berättar mycket om 

den tid berättelsen är skriven i, om det t.ex. har rått politisk oro, stora samhällsförändringar 

eller dylikt. Därför är vampyren en tacksam karaktär att använda när vi vill beskriva oss själva 
                                                
27 Dunn, George A. & Housel, Rebecca True Blood and Philosophy: We Wanna Think Bad Thing With You New 
Jersey: Wiley (2010) 
28 Höglund (2009) s. 21ff 
29 Höglund (2009) s. 25f 
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och vår omvärld.30 Höglund använder sig även av Foucaults maktbegrepp som är mycket 

centralt i hennes studie då hon menar att vampyrkaraktären har använts strategiskt för att 

uttrycka olika politiska åsikter. 1967 var startskottet för en mer komplex vampyrkaraktär, 

anser majoriteten av dem som studerar vampyren, då vampyren Barnabas Collins gjorde entré 

i tv-såpan Dark Shadows. Härifrån utvecklades vampyrkaraktären till den mer humana 

vampyr vi känner till idag från bl.a. The Twilight Saga och True Blood.31  Höglund skriver att 

från slutet av 1970-talet och det tidiga 1980-talet fick humanvampyren sitt egentliga 

genombrott med Anne Rice och hennes bok Interview with the Vampire, där vampyren Louis 

får möjligheten att berätta sin livshistoria. Rice är nog den enskilda författare som har haft 

störst inflytande på det senare 1900-talets samt 2000-talets vampyrkaraktär.32 

Humanvampyren är den karaktär som är god, påminner om oss människor och reflekterar 

över sina handlingar till skillnad från monstervampyren som mördar, exploaterar och dricker 

blod utan minsta uns av empati, förståelse eller reflektion. Klassiskt brukar denna 

humanvampyr vara en man och det kan vi även se uttryck för idag i t.ex. vampyrberättelserna 

nämnda i inledningen som The Twilight Saga, där Edward Cullen och hans familj kallar sig 

själva vegetarianer eftersom de endast lever på blodet från djur. Även i The Vampire Diaries 

finns denna manliga humanvampyr. Men detta är något som börjar luckras upp och fler 

kvinnliga humanvampyrer börjar träda fram i vampyrberättelse menar Höglund. Dock går det 

inte att förneka att det fortfarande är främst den manliga humanvampyren vi återfinner inom 

fiktionen.33 Humanvampyren söker nuförtiden ofta något mer än enbart den sexuella och 

kroppsliga tillfredställelsen, nu vill vampyren ha mer intellekt. Att ha intellektuella samtal 

som handlar om att lära känna och förstå en människa för att senare kunna förenas i kärlek 

och kropp. Det är kärlek och monogami vår nutida humanvampyr söker och Höglund ställer 

den intressanta frågan: varför? Det har skett en förändring där vampyren gått från en 

förförare, kvinnotjusare, Casanova med smak för våldsamt och perverterat sex till någon som 

letar och längtar efter romantiken, den äkta kärleken att få dela med en person, att få leva 

monogamt med resten av sitt eviga liv. Höglund undrar om detta kan tolkas som att vampyren 

får representera en övergång tillbaka till äldre synsätt på tvåsamhet och utomäktenskapligt sex 

är en synd.34  

                                                
30 Höglund (2009) s. 11 
31 Höglund (2009) s. 309 
32 Höglund (2009) s. 309 
33 Höglund (2009) s. 311 
34 Höglund (2009) s. 333f 
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1.6.2 Science fiction- möjligheternas genre 

Science fiction är en genre vi ser mer och mer av i mediautbudet. Många tv-serier blandar 

science fiction med skräck och fantasy. Science fiction har en lång tradition att användas för 

att kritisera samhället och är även en genre som tilltalat många feministiska författare som på 

olika sätt problematiserar olika stereotypiska representationer av t.ex. maskulinitet.35 Något 

karaktäristiskt för science fiction är begreppet främmandegöring, ostranie på originalspråket 

ryska, myntat av Viktor Shklovsky. Främmandegöring handlar om att se den norm vi blivit 

blinda för med ett par utomstående ögon som kan kritisera och därmed hjälpa oss att se 

bortom vår blindhet inför normen.36 True Blood kan ses som ett uttryck för främmandegöring 

då de använder vampyrer för att synliggöra samhällsproblem som t.ex. att vampyrer inte har 

samma rättigheter som människorna. Genom att använda ett extremt exempel som vampyrer, 

blir normen mer synliggjord och därför mer tydlig. Science fiction skildrar ofta antingen 

utopier och dystopier som brukar tolkas som uttryck för samhällskritik. Star Trek brukar 

exempelvis ses som en skildring av en utopi med dess avancerade teknik och religionsfrihet 

och det finns inte längre krig eller orättvisor i deras samhälle. Exempel på skildring av en 

dystopi är bl.a. Mary Shelleys roman Frankenstein från 1818 där flera författare och kritiker 

anser att det är en viktig poäng att det är en kvinna som skriver och problematiserar den nya 

tekniken och vad som händer när vetenskapsmännen tror de är gudar.37 Science fiction är en 

genre som ger oss verktyg att kunna experimentera samt problematisera, att utforska 

tankemönster. Genom att inte vara bunden till vår verklighet kan vi genom science fiction 

experimentera och utmana vår egen verklighet.38        

2 Analys 
Detta avsnitt är uppdelat i fyra fokus; Etnicitet, Sexualitet, Praise His light och We deserve 

basic civil rights like everyone else. De två första delarna koncentrerar på normalitet och 

avvikelse med fokus på etnicitet och sexualitet i True Blood. De två senare delarna har ett 

sciencefictionperspektiv, vilket innebär att fokus ligger på tv-seriens kyrkorörelse samt 

vampyrernas medborgarrättsrörelse. Jag har gjort detta val då jag anser att det stärker min 

utgångspunkt att vampyrberättelsen är ett dokument om oss människor och vår samtid. I 

analysen används tv-seriens repliker på originalspråket, dvs. amerikansk engelska då jag 

bedömer att i den svenska översättningen försvinner mycket av det som karaktäriserar den 

                                                
35 Fagerström & Nilson (2008) s. 134 
36 Fagerström & Nilson (2008) s. 135 
37 Fagerström & Nilson (2008) s. 135ff 
38 Fagerström & Nilson (2008) s. 134 
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kontext True Blood utspelar sig i, dvs. det södra USA. Olika typer av uttryck och sätt att 

uttrycka sig, som inte går att överföra till det svenska språket försvinner i översättningen.  

 

Ofta när det talas om True Blood och de teman serien behandlar dras det paralleller till 

gayrörelsen39 och att True Blood kan ses som ett uttryck för det motstånd som HBTQ-

personer stöter på. Exempel på detta är i förtexten till varje avsnitt av True Blood, då vi ser en 

upplyst skylt med texten ”God hate fangs”40 som är en direkt koppling till Fred Phelps, en 

amerikansk baptistpastor känd för sin aggressiva hållning gentemot homosexuella och som 

har myntat uttrycket ”God hate fags”.41  

2.1 Etnicitet 

Hur representeras det annorlunda och varför är detta ett sådant fascinerande ämne? I analysen 

av hur etnicitet representeras används Foucaults maktbegrepp och här är hur skillnad, i form 

av etnicitet, konstrueras samt representeras genom maktförhållanden i fokus.  

 

Scenen nedan är tagen ur pilotavsnittet och det är första gången vi får träffa tv-seriens 

huvudkaraktärer. Den utspelar sig inne på Merlotte’s Bar & Grill och jag har valt denna då jag 

anser den påvisar mycket av min utgångspunkt av att vampyrerna i True Blood konstrueras 

som en egen etnicitet.  
 

Sookie: Oh, my God! I think Merlotte's just got its first 

vampire!  

Sam: I think you're right. 

Sookie: Can you believe it?! Right here, in Bon Temps?! I've 

been waiting for this to happen since they came out of the 

coffin two years ago!42 

Sookie: Hi, and what... what can I get for you tonight? 

Bill: Do you have any of that synthetic bottled blood? 

                                                
39New York Post: “FLESH & 'BLOOD'- HOW HBO SERIES HAS TURNED HOT VAMPIRES INTO GAY-
RIGHTS ANALOGY” 23/6 2009 
http://www.nypost.com/p/entertainment/tv/item_WKvyfOFvvONjfWj5S1xa8N;jsessionid=3FF990C781467A8C
643CEF9D17A6A1FB, Besökt den 4 maj 2011 
40 Säsong 1, Avsnitt 1, 04:00 min 
41 Blayde, Ariadne & Dunn, George A. “Pets, Cattle, and Higher Life Forms on True Blood” i (red) Dunn, 
George A. & Housel, Rebecca True Blood and Philosophy: We Wanna Think Bad Thing With You, New Jersey: 
Wiley (2010), s. 33 
42 Säsong 1, Avsnitt 1, 15:58 min 
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Sookie: No, I'm ... I'm so sorry. Sam got some a year ago, but 

nobody ever ordered it, so it went bad ... you're our first 

... vampire. 

Bill: Am I that obvious? 

Sookie: I knew the minute you came in. I can't believe nobody 

else around here seems to. 

Bill: He does. 

Sookie: Oh! Don't worry about Sam! He's cool. I know for a 

fact he supports the Vampire Rights Amendment.  

Bill: How progressive of him.43 

 

I scenen ovan introduceras Bill, Bon Temps första vampyr, för första gången i tv-serien och 

det är tydligt att han inte är som alla de andra inne på Merlotte’s. Sookie uttrycker uppspelt att 

baren har fått besök av sin första vampyr och sedan, när hon betjänar honom, kommenterar 

hon även detta. Bill lägger även märke till Sams reaktion på hans närvaro. Men Sookie 

försäkrar Bill om att Sam stödjer VRA44 vilket Bill, som jag tolkar det, sarkastiskt 

kommenterar att det är reformvänligt av honom. Här blir det en maktaspekt då Bill ses som 

avvikelse i den aktuella kontexten, dvs. inne på Merlotte’s med människor. Makt är 

föränderligt och detta ser vi tecken på när t.ex. Bill inte är med i scenen och endast Sookie 

representeras för tillfället. På grund av hennes telepati uppfattas hon som annorlunda och det 

uttrycks ofta att hon antagligen är efterbliven. Detta kan vi bland annat höra när Sookie 

lyssnar in på kunderna inne på Merlotte’s.45 Så i samma kontext kan maktpositionerna skifta 

beroende på vem eller vad som representeras.  

 

I denna scen nämns VRA, som är ett återkommande ämne i True Blood. Borde vampyrer ha 

samma rättigheter som människor, är de värda det? Mycket av motståndet mot vampyrernas 

rättigheter grundar sig på en konstruktion av idéer kring vem eller vad som är mest värdefull. 

Aristoteles menade att människors överlägenhet och rationalitet ger de rätten, eller snarare 

mer rätt, att utöva makt och exploatera andra levande varelser.46 Kan detta kopplas till att 

människorna inte anser att vampyrerna förtjänar medborgerliga rättigheter? Men å andra sidan 

anser vampyrerna att de själva är en högre livsform än människorna, vilket vi ofta får höra i 

                                                
43 Säsong 1, Avsnitt 1, 16:37 min 
44 Vampire Rights Amendment, svensk översättning Lagen om Vampyrernas Rättigheter 
45 Säsong 1, Avsnitt 1, 05:49 min 
46 Blayde & Dunn (2010) s. 35 
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scener där vampyrer är i majoritet och människor i minoritet eller inte representeras alls.47 

Som tidigare nämnts konstrueras makt beroende på kontext och därför är den alltid 

föränderlig. Aristoteles menade också att liksom vi får, pga. vår medfödda rationalitet, ”jaga” 

andra ickemänskliga varelser som t.ex. djur då har vi rätt att förslava samt utöva makt över de 

människor som faktiskt inte kan anses vara likvärdiga. Exempel på detta är människor av 

andra etniciteter och kvinnor. De besitter inte den höga rationaliteten som gör en människa 

mer värd.48 Även i True Blood kan vi se dessa maktstrukturer, beroende på kontext 

innehållandes människor eller vampyrer och hur de, människa eller vampyr, anser sig besitta 

den högsta formen av rationalitet och därigenom legitimerar deras maktutövning och 

förslavning av vampyrer eller människor.     

 
Tara: Did he bite you? 

Sookie: No! 

Tara: Are you sure? 'Cause you know they can hypnotize you. 

Sookie: Yeah, and black people are lazy, and Jews have horns.49 

 

Detta är en konversation mellan Sookie och Tara, hemma i Sookies kök. Tara uttrycker en oro 

över att Sookie umgås med Bill och menar att han inte går att lita på, eftersom vampyrer kan 

hypnotisera en människa till att lyda deras order eller förvränga deras minne. Här viftar 

Sookie bort Taras kommentar genom att uttrycka stereotypiska fördomar kring andra 

etniciteter, t.ex. att svarta är lata och judar har horn. Detta tolkar jag som att Sookie menar att 

det inte går att definiera en hel grupp, utan att även i ett kollektiv finns det individer. Att Tara 

yttrar detta är ännu ett tecken på de tydliga och explicita fördomarna mot vampyrerna i True 

Blood. Det som inte tillåter identifikation är farligt, det är annorlunda. Vad som är intressant 

är att Tara, som afroamerikansk kvinna i sydstatskontexten, inte ser vampyrernas situation ur 

förtryckets ögon, då hon själv kommenterar att hon är afroamerikan ett antal gånger och leker 

med, enligt min begreppskarta, stereotypiska fördomar om afroamerikaner t.ex. att de är 

kriminella och okunniga.50  

 

True Blood använder sig ofta av olika typer av stereotypiska fördomar i scenerna, som kan ses 

i exemplet ovan. Detta är något som sker medvetet, då tv-serien gör det på ett lekfullt sätt. 

                                                
47 Säsong 1, Avsnitt 10, 31:12 min 
48 Blayde & Dunn (2010) s. 35 
49 Säsong 1, Avsnitt 2, 21:42 min 
50 Säsong 1, Avsnitt 1, 08:28 min 
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Hall menar att annorlundahet har en tradition att porträtteras stereotypiskt51 och genom att 

True Blood tar upp väldigt stereotypiska fördomar om olika grupper bidrar det till att de 

synliggörs, anser jag. Att använda vampyrer som uttryck för minoriteters svårigheter i 

samhället samt att tydligt använda stereotypiska fördomar gör att True Blood både använder 

sig av främmandegöring och identifikation. Det går som tittare att relatera till de fördomar 

som uttrycks. Ett annat exempel på detta är i pilotavsnittet in i de första minuterna då vi ser en 

bil med två unga personer, en man och kvinna i ca 20-25 årsåldern, som stannar vid en liten 

livs, eftersom de sett en skylt med texten ”We got Tru:Blood”.52 De går in i affären och möts 

av ett kassabiträde som har långt svart hår, ett hårt, lätt ärrat och vitt ansikte. De frågar denne 

entusiastiskt om det är sant att de säljer det syntetiska blodet Tru:Blood och om det ofta 

kommer förbi vampyrer. Kassabiträdet svarar, med en lätt östeuropeisk dialekt, att Louisiana 

är ett Mekka för vampyrer varpå ena ungdomen ställer sig frågande till påståendet och undrar 

om inte alla vampyrer dog i orkanen Katrina. Då säger kassabiträdet att vampyrer inte kan 

drunkna ”because we do not breathe”53 och det är uppenbart att det unga paret blir rädda. 

Under denna konversation har vi fått se att det även finns en annan kund i butiken, en person 

som ser väldigt sydstatsstereotypisk ut med bland annat en keps med sydstatflaggan, övervikt 

och en rutig flanellskjorta. Kassabiträdet utbrister i skratt och hela uppträdandet med den 

östeuropeiska dialekten visar sig vara ett skämt. Mannen i paret skrattar likaså och kvinnan 

menar på att det inte var ett roligt skämt. Även den andra kunden i butiken menar på att han 

inte heller tyckte det var ett roligt skämt varpå den unga mannen säger att det struntar de i och 

att han ska sköta sina egna saker. Efter ytterligare meningsutbyten visar det sig att det är 

denna sydstatsstereotyp som är vampyr.54 Denna scen tolkar jag som ett uttryck för att 

fördomar eller stereotypiska föreställningar kring människor, eller för den delen vampyrer, 

inte är representativa eller allmängiltiga. En parallell kan också dras till det Sookie säger att 

svarta människor är lata och judar har horn. Det finns faktiskt ingenting som vi kan veta är 

helt sant kring en specifik grupp. I scenen som nyss beskrevs förväntar man sig att det är 

kassabiträdet med den gotiska stilen som är vampyr och inte den s.k. rednecken.  

 
Tara: People think just because we got vampires out in the 

open now, race isn't the issue no more. But you ever see the 

way folks look at mixed couples in this town? Race may not be 

                                                
51 Hall (2007) s. 225 
52 Säsong 1, Avsnitt 1, 00:51 min. Detta är namnet på det mest populära syntetiska blodet. 
53 Säsong 1, Avsnitt 1, 02:22 min 
54 Säsong 1, Avsnitt 1, 03:25 min 
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the hot-button issue it once was, but it's still a button you 

can push on people.55 

 

I denna scen talar Tara med två av poliserna i Bon Temps, som inte tror på henne när hon 

berättar att hon och Jason, Sookies bror, har ett förhållande. Tara påpekar att trots att de nu 

har vampyrer i samhället också betyder inte det att inte etnicitet fortfarande är en viktig fråga.  

Det är intressant att Tara tar upp frågan då det synliggör den problematik kring den starka 

rasismen som faktiskt existerar i USA, främst i sydstaterna, där True Blood utspelar sig.  

 

Vid ett annat tillfälle har Sookie och Sam en konversation då hon frågar om hon kan ta ledigt 

resten av kvällen för att kunna besöka vampyrbaren Fangtasia, i den närliggande staden 

Shreveport. Sam menar att Sookie är en dåre som tror att hon kommer komma därifrån 

levande och anser att hon inte borde vistas på en bar full med opålitliga vampyrer. Sookie 

svarar med att hon trodde Sam stöttar VRA och att alla vampyrer ska ha lika rättigheter som 

människorna. Varpå Sam uttrycker tankar kring ett separat system, vampyrer för sig och 

människor för sig.56 Detta tolkar jag som en idé om apartheid. Sam vill inte beblanda sig med 

vampyrerna. Vampyrer är inte som människor, därför finns det ingen anledning beblanda sig 

med dem. De borde ha sina egna barer och samhällen. Återigen kommer tankarna om vem 

som är mest värdefull, vem som har rätt att bestämma mest. Vampyrer är inte människor och 

därför finns det inget mer att diskutera. 

 
Bill: I am not human, Sookie. I am vampire.57  
 

Citatet ovan är ett uttryck som vi ofta får höra ifrån Bill i tv-serien. Han påminner Sookie 

regelbundet om att han faktiskt inte är människa, han är vampyr. Vad som är intressant i 

denna formulering, alltså utan det engelska ordet ”a” som kan översättas med t.ex. ”en” eller 

”ett”, stärker utgångspunkten att vampyrer är en egen etnicitet. Genom att utesluta detta ”a” 

framför substantivet påvisas det faktum att vara vampyr är lika mycket en identitet eller 

etnicitet som en person kan vara människa, hetero- och homosexuell eller europeisk, som t.ex. 

”I am american”, ”I am gay/straight”. 

 

 
                                                
55 Säsong 1, Avsnitt 4, 15:17 min 
56 Säsong 1, Avsnitt 4, 26:55 min 
57 Säsong 1, Avsnitt 7, 32:44 min 
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Jason: We killed a man. 

Amy: No. 

Jason: Yeah. 

Amy: For the last time, he was already dead. He was not a man. 

He was a predator, only we got him first. So don’t do this, 

okay? Don’t let a vampire come between us. 

Jason: No. I guess not.58 

 
Ovan presenteras en scen mellan Jason och Amy. Amy, som under den senare delen av 

säsong 1 blir Jasons flickvän, är missbrukare och något som i True Blood refereras till som en 

”V-addict”.59 Amy legitimerar mordet på Eddie genom argumentet att han ändå inte var en 

människa. Eddie tillhör inte samma etnicitet och därför legitimeras den olagliga gärningen. 

Även denna scen kan kopplas till Aristoteles och hans idéer om högre livsformer. Vid ett 

annat tillfälle får vi se när tre av Bon Temps invånare bestämmer sig för att ge sig på tre 

nyinflyttade vampyrer och bränner ner det hus som de tre vampyrerna för tillfället vistas i.60 

Dessa mord kan liknas vid hatbrott, då de är riktade mot personer med gemensamma drag.     

2.2 Sexualitet 

Som nämnts under teoriavsnittet används Rubins sexualitetscirkel för att analysera hur 

sexualitet representeras i True Blood. Som tidigare beskrivet är inte hela Rubins cirkel lämpad 

för min analys men själva principen fungerar. Genom att lägga till de kategorier som jag anser 

lämpliga för analysen och frågeställningen blir teorin användbar på materialet. De kategorier 

som tillämpas här är heterosexualitet, homosexualitet samt fangbanger, vilka ställs i relation 

till varandra för att kunna analysera normlitet och avvikelse. Även kategorin etnicitet läggs 

till, då det ofta uttrycks i True Blood att det är ickeönskvärt att ha etnicitetsöverskridande 

relationer, som blir fallet med de människor som har relationer med vampyrer.  

 

En reflektion som jag anser är viktig att göra är att ställa frågan om det är det samma sak att 

”komma ut ur kistan” och att komma ut ur garderoben? Att vara vampyr, vad innebär det? Det 

är inte många vampyrer som själva har valt att bli vampyrer liksom en person inte väljer ens 

                                                
58 Säsong 1, Avsnitt 11, 08:57 min 
59 En ”V-addict” är i True Blood en person som missbrukar drogen V. V är vampyrblod som människor använder 
som en drog och ger dem ett rus som de beskriver som lustfyllt och sinnesöppnande. De ser världen med nya 
ögon. Liksom andra droger är V olagligt i USA och de som missbrukar den riskerar vedergällning från både 
människosamhället och vampyrsamhällets rättsystem.    
60 Säsong 1, Avsnitt 7, 48:44 min 



 
 

23 

sexuella läggning eller den person man älskar. Samma reflektion går att göra kring att komma 

ut ur garderoben. Väljer en person frivilligt att vara minoritet och med vetskapen om att vara 

ickeönskvärd i ett heteronormativt samhälle? I slutet av säsong 1 blir Bill för första gången 

skapare av en annan vampyr, Jessica och senare blir hon en av huvudkaraktärerna i säsong 2, 

då hon även inleder en relation med en människa, Hoyt. Jessica är den mest självklara och 

tydliga representationen av vad det innebär att bli vampyr. Efter att Jessica och Hoyt har 

umgåtts ett tag vill han introducera henne för sin mamma, Maxine Fortenberry. Under denna 

träff nämner Maxine att hon skulle vilja veta vart Jessica kommer ifrån, hon har en önskan att 

få träffa Jessicas familj. Då förklarar Jessica att hon blev vampyr mot sin vilja och därför har 

hon ingen familj längre.61 Genom att bli vampyr har du inte längre en familj, du är utstött. 

Detta kan liknas vid familjer som förnekar familjemedlemmar som kommer ut som HBTQ 

person. Genom att bryta normen, som i True Blood innebär att en person inte längre är 

människa utan vampyr, förnekas denne något av de mest basala ting i livet, att få tillhöra en 

familj. Denna liknelse är ännu ett tecken på hur True Blood använder sig av främmandegöring 

för att synliggöra vad det innebär att bryta en samhällelig norm.  

 

Jason Stackhouse, Sookies bror, är en karaktär som kan tolkas som den extremt 

heterosexuella mannen och den evige ungkarlen. Han har tillfälliga sexuella förbindelser och 

är välkänd bland Bon Temps kvinnor. Enligt Rubins cirkel agerar Jason efter vad som anses 

vara önskvärt genom att han åtrår heteronormativt. Jason åtrår även inom sin etnicitet, något 

som han också kommenterar i en konversation med sin syster.62 Vid ett tillfälle då Jason 

förhörs av polisen, strax efter den första kvinnan har hittats mördad, kommenterar polischefen 

Bud Dearborne att Sookie har setts umgås med den nyanlände vampyren Bill. Detta får Jason 

att reagera och han tar illa vid sig av detta påstående. Han svarar med att hans syster inte är en 

sådan person som beblandar sig med vampyrer.63  

 

Bill: Sookie is mine.64  

 

Detta är en fras som vampyrer använder för att markera att en människa tillhör henne eller 

honom endast och att ingen annan vampyr har rätt till att dricka av den människan utan 

vampyrens tillåtelse. Detta uttryck anser jag kan liknas vid ett äktenskap, vilket påminner om 
                                                
61 Säsong 2, Avsnitt 9, 34:19 min 
62 Säsong 1, Avsnitt 2, 22:40 min 
63 Säsong 1, Avsnitt 2, 04:49 min 
64 Säsong 1, Avsnitt 3, 02:19 min 
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Höglunds tes om vampyren som gått från promiskuös Casanova till monogam älskare.65 En 

vampyr får inte röra eller äta från en annan vampyrs människa, ”du skall icke åtrå en annan 

vampyrs människa”. Företeelsen följer även Rubins cirkel med äktenskap som norm och detta 

anser jag kan liknas vid en sådant monogamt förhållande.  

 
Lafayette: 'Scue me...Who ordered the hamburger... with AIDS? 

Royce: I ordered the hamburger deluxe. 

Lafayette: In this restaurant, a hamburger deluxe come with 

fren' fries, lettuce, tomato and mayo... and AIDS! Do anybody 

got a problem with that? 

Royce: Yeah! I'm an American. And I got a say in who makes my 

food. 

Lafayette: Well baby, it's too late for that. Faggots been 

breedin' your cows, raising your chickens, even brewin' your 

beer long before I walked my sexy ass up in this motherfucker. 

Everything on your goddamn table got AIDS. 

Royce: You still ain't makin' me eat no AIDS burger. 

Lafayette: Well, all you gotta do is say "hold the AIDS." 

Here...eat it! Bitch, you come in my house, you gonna eat my 

food the way I fucking make it! Do you understand me?66 

 

Scenen ovan utspelar sig mellan Lafayette Reynolds, Sookies arbetskollega tillika Taras 

kusin, och en av Bon Temps invånare. Här blir det för första gången tydligt att homosexualitet 

inte heller anses som normalitet eller önskvärt. Jag uppfattar att dessa fördomar finns i 

bakgrunden under hela tv-seriens gång men här tar de explicita uttryck som är direkt riktat 

mot Lafayette och hans sexuella läggning. Kunden, som vi tidigare under tv-serien har fått 

reda på heter Royce, menar att han inte kan äta hamburgaren då det finns en övervägande risk 

att den är smittad med AIDS, eftersom Lafayette har tillagat den. I denna scen konstrueras 

Lafayette som avvikelse och stämmer överens med Rubins sexualitetscirkel där 

homosexualitet är det ickeönskvärda. I och med att True Blood faktiskt visar denna 

problematik tolkar jag det som att de även försöker påtala att det fortfarande finns orättvisa 

och förtryck i vårt samhälle på en nivå som vi kan relatera till. Detta ses även i scenen 

                                                
65 Höglund (2009) s. 333f 
66 Säsong 1, Avsnitt 5, 35:02 min 
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beskriven i avsnittet Etnicitet, då Tara påpekar problematiken kring den utbredda rasismen i 

staden. De gör det utan att använda den främmandegöring genom vampyrerna som stora delar 

av tv-serien är uppbyggd på.  

 

I slutet av det sjätte avsnittet har Bill och Sookie sex för första gången. Det är passionerat, 

vackert och på bådas villkor. Denna sexakt följer det normerande sexet Rubin talar om 

eftersom det är innanför husets väggar och heterosexuellt. Dock har de sex utanför äktenskap 

men detta är något som Rubin refererar till som okejsex. Det är utanför äktenskap, vilket 

anses vara ickeönskvärt men är fortfarande inom heteronormativiteten och följer därmed 

Rubins cirkel. Sedan tillhör det till kontexten att Sookie är Bills, som beskrivet ovan. På detta 

sätt kan detta tolkas paradoxalt, då Sookie och Bill inte har ingått i äktenskap med 

människotermer men enligt vampyrtermer kan det tolkas som att de faktiskt har ett 

äktenskapsförhållande. Denna paradox påvisar hur normalitet samt avvikelse konstrueras efter 

kontext.    

 
Jason: Huhhhh. You went ahead and did it, huh? My own sister. 

Nothin' but a damn fang-banger. Now, you saved it all these 

years for a fucking vampire?67 

 

Denna scen tolkar jag som att Sookie ses som promiskuös i Jasons ögon då han förstår att hon 

förlorat sin oskuld till en vampyr. Innan hon förlorade oskulden kunde hon fortfarande ses 

som ren och orörd, trots att hon umgicks med Bill. Men nu har hon korsat en otillåten gräns. 

Sookie åtrår inte rätt, hon åtrår utanför sin etnicitet och utanför den önskvärda sexualiteten 

dvs. med en människa, genom att vara med en vampyr. Dock är det viktigt att komma ihåg att 

hon fortfarande åtrår inom den heterosexuella matrisen.68 Något som är vanligt 

förekommande i True Blood, den representationen av homosexualitet vi ser är i form av 

Lafayette och senare i säsong 2 får Sophie- Anne, vampyrdrottningen över Louisiana 

representera lesbiskhet. Det är alltså övervägande många av de sexuella och 

kärleksrelationerna vi får se som följer heteronormativiteten. I de kontexter där människor 

inte representeras blir Sookie heterosexuell efter Rubins cirkel, hon är norm och gör det som 

anses vara önskvärt. Men när andra människor representeras, som skulle kunna klassas som 

människoheterosexuella, konstrueras Sookie som avvikelse och fangbanger.     

                                                
67 Säsong 1, Avsnitt 7, 11:49 min 
68 Butler, Judith Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion, Göteborg: Daidalos (2007) s. 56 
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I en konversation mellan Sookie och hennes arbetskollega Arlene berättar Sookie att hon har 

förlorat sin oskuld till Bill varpå Arlene säger att hon hade önskat att det hade varit Sam 

istället för den där vampyren. Arlene berättar sedan denna nyhet vidare till Sam och till sin 

fästman Rene och menar att hon är orolig för Sookie eftersom hon riskerar att bli gravid. Det 

är intressant att Arlene gör den kopplingen att Sookie kan råka bli gravid eftersom vampyrer 

inte kan reproducera på samma sätt som människor. Vampyrer reproducerar genom att 

dränera en människa på blod, ge den sitt eget blod och sedan sova tillsammans i jorden under 

ett dygn.69 Principen är densamma som med människors reproduktion, det är ett utbyte av 

kroppsvätskor men skillnaden är att vampyrers reproduktion inte kräver ett samlag. Dock 

påminner relationen mellan en skapare och avkomma, som i True Blood refereras till 

begreppen maker och progeny, om relationen mellan en förälder och sitt barn har men det 

påpekas ofta av tv-seriens vampyrer att denna relation är något människor inte kan förstå. 

Detta är något som vi får se i säsong 2 mellan vikingavampyren Eric Northman och hans 

skapare, den 2000 år gamla Godric.70 Att sex ska vara reproduktivt överensstämmer med 

Rubins cirkel där det reproduktiva sexet anses som norm och önskvärt medan det 

ickereproduktiva sexet är mindre normerande. Dock skulle det ickereproduktiva sexet kunna 

ses som något som ligger innan för, det Rubin benämner okejsexet, eftersom synen på det 

ickereproduktiva sexet har förändrats och därmed blivit mer accepterat. Däremot tolkar jag 

fortfarande Sookie som en avvikare i denna kontext. Skillnaden mellan två heterosexuella 

människor som har ickereproduktivt sex är att de kan ändra sig och senare ha reproduktivt 

sex. Men för Sookie finns inte denna möjlighet, hon kommer inte att kunna bli gravid med 

Bills barn. Så även ur detta perspektiv är Sookies relation till Bill avvikande, förutom att hon 

konstrueras som fangbanger samt åtrår utanför sin etnicitet, hennes sexuella relation med Bill 

kommer aldrig att kunna bli reproduktiv.  

 

Tara Thornton, Sookies bästa vän, har i säsong 1 en relation med Sam, både Taras och 

Sookies chef. Denna sexuella relation är intressant då den är etnicitetsöverskridande. De två är 

aldrig offentliga med sin relation. Dock avslutas deras relation mot slutet av säsong 1 då Tara 

träffar Benedict Talley, som främst kallas Eggs i tv-serien. Deras relation är mer en 

kärleksrelation än enbart fysisk, vilket Taras och Sams relation var, men Tara och Eggs 

förhållande är även en offentlig relation. Deras relation är inte heller etnicitetsöverskridande, 

                                                
69 Säsong 1, Avsnitt 11, 00:33 min 
70 Säsong 2, Avsnitt 8, 32:00 min 
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vilket gör detta fall intressant. Tara och Sams beteende och sexualitet följer inte Rubins cirkel 

och är därför avvikande. Tara och Eggs relation å andra sidan är enligt cirkeln normalitet ur 

ett etnicitetsperspektiv och därför önskvärd. Varför just denna relation är intressant är att 

samtidigt som True Blood kan ses som en tv-serie som ifrågasätter samhällets normer 

reproducerar den även flera, genom att t.ex. avbryta en etnicitetsöverskridande relation som 

Tara och Sams. Som nämnts ovan angående att de flesta relationer följer 

heteronormativiteten, som även det reproducerar den normen, så är det förhållandevis få 

relationer som är etnicitetsöverskridande.  
 
Rene: Oh, come on, now. Ain’t like you went and killed a bunch 

of innocent women. 

Jason: What? 

Rene: They were fangbangers. If you hadn’t done it, it was 

just a matter of time…71 

 

Ramberättelsen för säsong 1 är en mordgåta, då flera kvinnor hittats strypta till döds och den 

gemensamma nämnaren för dessa är att de har haft sexuella relationer med vampyrer samt 

med Sookies bror, Jason. Jason blir misstänkt för morden och mot slutet av säsong 1 när ännu 

en till kvinna hittas strypt i samma säng som Jason ligger i blir han den primära misstänkta. I 

scenen ovan sitter Jason i häktet och han har besök av sin vän, Rene, hans arbetskollega tillika 

Arlenes fästman. Rene menar att det inte direkt var oskyldiga kvinnor Jason mördade utan att 

de fick vad de förtjäna. Dessa tankar, kring att kvinnor som är fangbangers och därmed åtrår 

utanför sin etnicitet och utanför den önskvärda sexualitet, förtjänar att dö är något som 

florerar genom hela True Blood. Morden på dessa kvinnor legitimeras på samma sätt som 

mord på vampyrer, genom att uttrycka att de inte förtjänade att leva. Kvinnorna straffas för att 

de umgås med vad de andra anser vara avskyvärt och för förräderi mot sin egen etnicitet.72 De 

mördade kvinnorna följer inte sexualitetscirkeln, de åtrår utanför sin etnicitet och klassas som 

fangbanger, vilket gör dem till avvikelse.  

 

I säsong 2 får vi följa Maryann Forrester, som först presenteras att som en frilansande 

socialarbetare som hjälper människor som kommit på fel spår i livet. Men snart blir det 

uppenbart att hon inte är den hon utger för att vara när Bon Temps sätts i en form av trans. 

                                                
71 Säsong 1, Avsnitt 12, 01:00 min 
72 Säsong 1, Avsnitt 4, 17:14 min 



 
 

28 

Senare visar det sig att det är Maryann, som med sin övernaturliga kraft, kontrollerar stadens 

invånare och får dem att anamma ett ohämmat beteende fullt av festande, frosseri och 

orgier.73 I scenen nedan diskuterar Tara och Maryann om ännu en av Tara och Eggs 

minnesluckor och de menar att det är pinsamt att de inte minns gårdagen. 
 

Maryann: I will never understand that. Why be embarrassed 

about pleasure and laughter? Why be ashamed of letting go? 

Tara: Because I’ve never been this out of control. 

Maryann: Ugh. Control. Control is just a cage this stupid 

culture uses to lock up who we really are. We need to be out 

of control. We crave it.74 

 

Maryann förstår inte vad som är pinsamt med att låta sig själv släppa loss och omfamna livets 

alla goda och vilda stunder. Hon menar att kontroll är en bur som samhället konstruerat för att 

förneka människor möjligheten att inse vilka de själva faktiskt är. Hela Maryanns livsstil är 

enligt Rubins cirkel avvikande. Hon uppmuntrar befolkningen i Bon Temps till sex i 

öppenhet, sex med flera partners och frosseri i all oändlighet. Men Maryann har en poäng 

med sin teori kring buren. Rubin menar att sexualitet är något socialt konstruerat och vad som 

är normerande visas i den inre cirkeln. Likaså menar Maryann att denna bur, som hon 

uttrycker det, i form av kontroll hindrar oss människor att omfamna våra sanna jag. Hela 

hennes livsstil representerar det ohämmade och djuriska inom oss människor. Hennes livsstil 

är endast avvikande pga. denna bur samhället har konstruerat.    

2.3 Praise His light 

Fellowship of the Sun75 är den kyrkorörelse som 

porträtteras i True Blood. Kyrkan grundar sig på en 

kristen tro och utger sig för att vara en religiös 

organisation som engagerar sig i och hänger sig åt 

människorasens bevarande och frälsning.76 FoS kan ses som en fundamentalistisk grupp med 

ett enda mål: att förgöra alla vampyrer. Kyrkorörelsen anser att människor är ljuset och 

                                                
73 Säsong 2, Avsnitt 7, 35:38 min 
74 Säsong 2, Avsnitt 9, 12:33 min 
75 Vidare i detta avsnitt refererar jag till förkortningen FoS. Bilden är hämtad från google.com, bildsök: 
Fellowship of the Sun den 3 maj 2011  
76 Säsong 1, Avsnitt 12, 10:06 min 



 
 

29 

vampyrer är mörkret. De refererar till Apostlagärningarna i Nya Testamentet, kapitel 26: vers 

18, där det går att läsa om att människorna ska vända sig bort från mörkret och mot ljuset. Om 

Gud är ljuset och Satan är mörkret och vi människor är Guds barn finns det inga tvivel att 

mörkrets varelser är Satans avkommor.77 Detta är FoS utgångspunkt och som citatet nedan 

behandlar.  

 
Pastor Steve Newlin: And God said, “Let there be light,” and 

there was light. And even though we stand in darkness today, 

we shall not fear for God has given us the ultimate weapon, 

the ultimate salvation: The sun. And he has placed in front of 

us a daunting but righteous task. We will not falter. We will 

not rest until we have brought God’s holy light down on each 

and every bloodsucking abomination.78 

 

Detta är ett citat ur en predikan som hålls av Pastor Steve Newlin och jag anser detta förklarar 

mycket av deras syn på vampyrer. De menar att vampyrer är ett hot mot mänskligheten och 

att Gud hade givit människan det ultimata vapnet mot Satans ynglingar, vilket är solen. I 

säsong 2, där den främsta representationen av FoS återfinns, möts vi av en term som FoS 

lever för att uppfylla, ”Meet the Sun”, vilket på svenska betyder ”Att möta solen”.79 Detta 

betyder att de vill att alla vampyrer ska möta solen för att sedan för evigt brinna i helvetet. 

Detta är ett av deras medel för att påvisa att vampyrer är oheliga och för att visa styrkan i 

Guds heliga kraft. Denna metod anser jag kan liknas vid de metoder Ku Klux Klan har 

bedrivit gentemot afroamerikaner som t.ex. lynchning. Vid ett tillfälle är till och med Pastor 

Newlin d.y. beredd att offra Sookie vid samma ritual, dvs. kedja fast henne bredvid Eric, som 

just då är det tilltänkta offret, så de kan brinna tillsammans.80 Han anser att hon är en 

omoralisk och smutsig människa pga. hennes umgänge med vampyrer och därför villig att 

även offra en människa för sin tro. Ritualen lyckas dock inte, till FoS ledarens besvikelse, 

vilket gör att han istället skickar en självmordsbombare till ett vampyrnäste, där även True 

Bloods huvudkaraktärer vistas, något som orsakar många vampyrers och människors död.81 

                                                
77 Säsong 2, Avsnitt 1, 06:37 min 
78 Säsong 1, Avsnitt 12, 46:19 min 
79 Säsong 2, Avsnitt 6, 15:59 min 
80 Säsong 2, Avsnitt 8, 19:18 min 
81 Säsong 2, Avsnitt 9, 00:54 min. Bomben var gjord av silverkulor och träspikar, båda materialen är skadliga för 
vampyrer. 
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Detta är helt klart en religiös terroristattack som kan liknas vid flera olika attentat av t.ex. 

IRA.  
 

Pastor Theodore Newlin: My commitment to Christ Jesus, praise 

his name! ... compels me not to recognize her kind! 

Sharon: Well! That's gonna make it difficult to have a 

dialogue. 

Pastor Theodore Newlin: I will not speak to her directly!  

Nan Flanagan: OK.82 

 

Citatet ovan är från en tv-debatt mellan Pastor Newlin d.ä. och Nan Flanagan, talesvampyr för 

American Vampire League. Han menar att hans förbindelse med Jesus betvingar honom att 

inte erkänna vampyrernas existens, då de är som tidigare nämnts, Satans avkommor. Han 

menar att om VRA går igenom erkänner människosamhället vampyrernas oheliga existens. 

FoS uttrycker ofta att medan demokraterna kämpar för vampyrernas rättigheter är FoS mer 

intresserade av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Pastor Newlin d.y. argumenterar 

för våra döttrar och söners möjlighet att kunna leka i parken och att kunna gå till skolan utan 

rädslan för att bli ofredade av ett blodtörstigt rovdjur som en vampyr.83 FoS anser alltså att 

vampyrer är rovdjur som vi behöver skydda våra barn mot. Jag anser att det går att dra en 

parallell här till hur de starkaste kristna fundamentalistiska kyrkorna betraktar homosexuella. 

Som nämndes tidigare i analysdelen av denna uppsats, kan även FoS kopplas till Fred Phelps 

uttryck ”God hates Fa(n)gs” och kyrkorörelsens intolerans gentemot vampyrer och 

homosexuella kan associeras med den fördomsfullhet som återfinns i vårt samhälle. Genom 

att skildra en kyrka med dess s.k. kristna grund och hat mot vampyrer, använder sig True 

Blood även i detta fall av identifikation. Det finns exempel i vårt samhälle med alla dessa 

karaktäristiska drag som gör att vi kan relatera till kritiken.        

2.4 We deserve basic civil 
rights like everyone else  

American Vampire League84 är, som 

tidigare nämnts, vampyrsamhällets medborgarrättsrörelse och de kämpar för alla vampyrers 
                                                
82 Säsong 1, Avsnitt 2, 19:30 min 
83 Säsong 1, Avsnitt 8, 52:00 min 
84 Hädanefter kommer jag att refererar American Vampire League till förkortningen AVL. Bilden är hämtad från 
google.com, bildsök: American Vampire League den 3 maj 2011 
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rättigheter och för möjligheten att kunna leva i fredlig samexistens med människorna. Dagen 

som kallas ”The Great Revelation” är den dagen då vampyrer världen över sände live och 

därmed gjorde sin existens känd för mänskligheten. Detta är något som brukar refereras till 

som dagen ”de kom ut ur kistan” (came out of the coffin) något som kan tolkas som en 

anspelning på National Coming Out Day (NCOD) men även det begrepp, komma ut ur 

garderoben, som används av HBTQ personer när de offentliggör sin sexuella läggning. The 

Great Revelation är en viktig dag för AVLs historia och detta är något som även finns i vårt 

samhälle. Viktiga händelser som skriver historia samt berättar om det förtryck och de 

framsteg som en viss minoritet eller rörelse har utstått samt uppnått.  

 

En av de viktigaste punkterna på AVLs agenda är att visa för människosamhället att alla 

vampyrer lever mainstream, vilket betyder att alla i deras samhälle livnär sig på det syntetiska 

blodet. Nu när denna lösning finns behöver människor inte frukta vampyrerna. Detta är vad 

som refereras till som att ”mainstreama” i True Blood. De vampyrer som väljer att leva 

mainstream kan liknas vid vad Höglund kallas humanvampyrer. De frånsäger sig sin egentliga 

diet, i form av mänskligt blod, för att kunna hitta tillbaka till sin mänsklighet. I andra avsnittet 

i säsong 1 får vi träffa tre vampyrer som är, enligt Höglunds definition, monstervampyrer. De 

känner ingen empati för sina offer och reflekterar inte heller över sina handlingar.85 Dessa tre 

lever tillsammans i ett vampyrnäste och Bill berättar för Sookie att när vampyrer lever 

tillsammans tenderar de att bli mer illasinnade och våldsamma.86 Dessa tre monstervampyrer, 

vid namn Malcolm, Diane och Liam, menar att det är onaturligt att leva på syntetiskt blod och 

om de inte får dricka mänskigt blod, vad är det då för mening med att vara vampyr om de 

ändå inte får ha roligt?87 Dessa tre vampyrer representerar allt som AVL inte vill ska 

associeras med vampyrer och om det skulle uppmärksammas i media, att det finns vampyrer 

som inte lever helt mainstream, skulle detta slå hårt mot deras kampanj för vampyrers 

rättigheter. Vad som är intressant med dessa monstervampyrer i True Blood, i relation till 

AVL, är att om någon av monstervampyrerna skulle begå en olaglig handling som observeras 

av människosamhället skulle hela vampyrsamhället behöva stå till svars för några få 

individers felsteg.       

 

                                                
85 Höglund (2009) s. 310f 
86 Säsong 1, Avsnitt 3, 08:37 min 
87 Säsong 1, Avsnitt 3, 31:51 min 
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Nedan är ett citat taget ur True Bloods pilotavsnitt Strange Love. Scenen utspelar sig ca 1 

minut in i avsnittet och här får vi det förklarat för oss vad True Blood handlar om. Det är en 

intervju med Nan Flanagan, talesvampyr för vampyrsamfundet AVL, som visas på tvn inne i 

den lilla affären där scenen med det unga paret, kassabiträdet och lantisen utspelar sig.   

 
Nan Flanagan: We're citizens. We pay taxes. We deserve basic 

civil rights, just like everyone else.  

Bill Maher: Yeah but... come on. Doesn't your race have a 

rather sordid history of exploiting and feeding off innocent 

people? ... For centuries? 

Nan Flanagan: Three points: Number one, show me documentation. 

It doesn't exist. Number two, doesn't your race have a history 

of exploitation? We never owned slaves, Bill, or ... detonated 

nuclear weapons. And most importantly, point number three, now 

that the Japanese have perfected synthetic blood which 

satisfies all of our nutritional needs, there is no reason for 

anyone to fear us. I can assure you that every member of our 

community is now drinking synthetic blood. That's why we 

decided to make our existence known. We just want to be part 

of mainstream society 88 

 

Deras agenda är klar: det enda vampyrerna vill, är att ha likvärdiga rättigheter som 

människorna i detta samhälle och att alla tillsammans ska kunna leva jämlikt. Liksom 

människorna är de medborgare, de betalar skatt och förtjänar därför att behandlas lika inför 

lagen och samhället i stort. Det finns en tydlig diskrimineringsgrund. Tv-värden svarar 

Flanagans utlåtande med ett tveksamt svar som menar med tanke på vampyrernas historia 

kanske de inte förtjänar dessa rättigheter de kräver. Det finns en tydlig konstruktion av 

avvikelse i denna scen och till viss del en maktaspekt. Tv-värden, tolkar jag genom hur han 

uttrycker sig, försöker underminera Nan Flanagans auktoritet genom att påpeka vampyrernas 

historia eller snarare den historia människosamhället tror om vampyrsamhället. Här anser jag 

att det finns representation av fördomar gentemot andra etniciteter och att dessa inte uppnår 

de moraliska och civiliserade kraven för att kunna erkännas. Som nämnts under avsnittet 

Etnicitet kan detta tolkas som ett uttryck för vem som är mest värd, vem som besitter den 
                                                
88 Säsong 1, Avsnitt 1, 01:03 min 
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höga rationaliteten så att denne kan få begära medborgerliga rättigheter.  Nan Flanagan menar 

på att det inte finns någon dokumentation av, vad Bill Maher uttrycker, deras våldsamma 

historia och hon trycker på att människorasen inte varit helt oskyldiga genom historien med 

atombombningar och förslavandet av andra etniciteter. Som tidigare nämnts är True Blood 

full med referenser till, som jag tolkar utifrån min begreppskarta, stereotypiska fördomar 

kring olika etniciteter och grupper. Även scenen ovan tolkar jag som ett uttryck för 

stereotypiska fördomar, då tv-värden refererar till vampyrernas historia efter vad han 

uppfattar som sant. Det är stereotypiskt att tro att det ligger i en vampyrs natur att döda eller 

exploatera människor, lika stereotypiskt som att tro att asiater är duktiga inom teknik, att 

afrikaner är närmare besläktade med apor eller att alla muslimer är religiösa fundamentalister. 

Listan kan göras lång och genom att True Blood faktiskt porträtterar dessa fördomar 

synliggörs de också.  

 
Bill: Yes, ma'am. That's why I came back to Bon Temps. There 

were no living Comptons so I've set up home in the old Compton 

place. And as I expect the VRA89 to pass... 

Jason: Yeah, I wouldn't be too sure about that if I were you. 

A lot of Americans don't think you people deserve special 

rights. 

Bill: They're the same rights you have. 

Jason: No, I'm just saying there's a reason things are the way 

they are! 

Bill: Yeah ... It's called injustice. 

Jason: Listen, it's called, "this is how we do it!"90 

 

I scenen ovan besöker Bill Sookie hemma hos henne och hennes farmor. Även Tara och Jason 

är där. Bill berättar att han nyligen har flyttat tillbaka till Bon Temps, då den sista levande 

personen inom släkten Compton för kort tid sedan gått bort och han bestämde sig för att 

överta huset som en gång i tiden var i hans ägo. När VRA går igenom är en av förändringarna 

att om det inte finns någon levande kvar i nedstigande led till en avliden person ska ägorna 

alltså ärvas i uppåtstigande led, t.ex. om det finns en vampyr i släkten. Som det är i Bills fall. 

När detta kommer på tal menar Jason att vampyrer inte förtjänar dessa speciella rättigheter. 

                                                
89 Vampire Rights Amendment, svenska översättning: Lagen om Vampyrernas Rättigheter 
90 Säsong 1, Avsnitt 2, 30:44 min 
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Han uttrycker att det finns ett skäl till varför saker och ting är som det är men kan inte se det 

som orättvisa. Även denna scen kan kopplas till Aristoteles och hans teori om rationalitet, 

som nämnts tidigare i denna uppsats.   

 
Tv: Yesterday the Vermont supreme court ruled that limiting 

marriage between only human men and woman is unconstitutional 

effectively legalizing vampire marriage in the state. 

Courthouses still be staying open to accommodate hundreds of 

couples all over America.91 

 

Denna nyhetssändning visas i sista avsnittet av säsong 1, som berättar att det nu har blivit 

lagligt med äktenskap mellan människor och vampyrer i delstaten Vermont. Högsta 

domstolen i Vermont anser att begränsa äktenskap till att endast låta människor gifta sig är 

inte enligt konstitutionen och därför har de nu legaliserat människo-vampyräktenskap. Vad 

som är intressant med detta inslag i True Blood är att Vermont är en av de få delstater i USA 

som tillåter samkönade äktenskap.92 Ur ett sciencefictionperspektiv tolkar jag detta som ett 

uttryck för samhällskritik gentemot USAs rättssystem men även som en hyllning för de 

framsteg som faktiskt gjorts. Det går att tolka detta som både ett exempel på dystopi samt 

framtida utopi. Det går helt enkelt i rätt riktning.  

3 Avslutande diskussion 
True Blood ses ofta som en allegori för HBTQ rättigheter, vampyrerna kämpar för sina 

medborgerliga rättigheter i samhället. Att dra den parallellen är viktig men samtidigt får det 

inte glömmas bort att det finns fler grupper och minoriteter i vår historia och samtid som 

också fått och får utstå diskriminering och nekas de mest basala tingen i livet, som många tar 

för givet, att t.ex. få rösta eller gifta sig med den man vill.   

 

Som jag nämnde i analysavsnittet Sexualitet, anser jag det är viktigt att göra en reflektion 

kring vad det innebär att vara vampyr och att vara det öppet. Vill man vara, det som samhället 

definierar en som, avvikare? Det går inte att förneka att True Blood berör teman som är 

mycket viktiga t.ex. vem har rätt till grundläggande medborgerliga rättigheter i vårt samhälle? 

Genom att använda sig av främmandegöring, dvs. att skildra något genom att använda sig av 

                                                
91 Säsong 1, Avsnitt 12, 44:20 min 
92 http://marriage.about.com/cs/marriagelicenses/a/samesexcomp.htm Besökt den 3 maj 2011 
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extrema exempel, synliggörs normen. True Blood kan ses som ett uttryck för samhällskritik 

mot heteronormativiteten och vithet som norm. Vampyrer representerar avvikelse och 

människor representerar normen, det önskvärda. På grund av detta är det inte alltid lätt att 

vara vampyr i offentligheten, då du ständigt konstrueras som avvikare. Som vampyr har du 

inte samma rättigheter som en människa och det finns en risk för att utsättas för hatbrott. 

Trots att vampyrerna uppfyller sin del av det sociala kontraktet, genom att betala skatt och 

rätta sig efter samhället, anses de inte vara fullvärdiga medborgare. Det finns en kristen 

fundamentalistisk grupp som vill att alla vampyrer skall ”möta solen” och därmed brinna. 

 

Parallellerna till vår eget samhälle är många i True Blood vilket gör tv-serien intressant att 

analysera. Mitt syfte var att undersöka hur normalitet och avvikelse konstrueras med fokus på 

etnicitet och sexualitet. I True Blood har jag definierat tre sexualiteter, varav heterosexualitet 

är den som ständigt representerar normalitet medan homosexualitet samt fangbangers 

konstrueras som avvikelse. Dock är det anmärkningsvärt att de flesta relationer i tv-serien 

följer heteronormativiteten. Trots att fangbanger, alltså människor som åtrår vampyrer, 

konstrueras som avvikare åtrår de relationer vi ser mellan människor och vampyrer inom den 

heterosexuella matrisen. Detta anser jag är en av de paradoxer vi möter i True Blood, eftersom 

samtidigt som tv-serien kan ses som ett uttryck för samhällskritik och mot de orättvisor t.ex. 

HBTQ personer får utstå, reproducerar ändå True Blood heteronormativiteten, genom att 

främst skildra heterosexuella relationer, oavsett om det är mellan människor eller människa 

och vampyr. Utifrån Rubins sexualitetscirkel avviker då inte tv-seriens relationer i förhållande 

till vårt samhälle, vilket då kan tolkas som att True Blood främst representerar normalitet med 

vårt samhälles mått mätt. Men i tv-seriens kontext representeras både normalitet och 

avvikelse. Detta kan vi även se i de relationer som är etnicitetsöverskridande, t.ex. Tara och 

Sams förhållande. Deras relation avslutas och Tara blir sedan tillsammans med Eggs, en 

annan afroamerikan. Även ur detta perspektiv går det att säga att tv-serien reproducerar det 

normerande enligt Rubins cirkel gällande etnicitet. Något som bör tilläggas också är att Tara 

och Sams relation endast är fysisk medan Tara och Eggs förhållande är en kärleksrelation. 

Går det inte att ha en kärleksrelation med en person av en annan etnicitet? Maria Nilson 

skriver i boken Genus, medier och masskultur att inom populärkulturen är det ovanligt att 

skildra etnicitetsöverskridande relationer och ger ett exempel ur ett avsnitt av Star Trek: The 

original series där Kapten Kirk, som är en vit man, kysser Löjtnant Uhura som är en svart 

kvinna. Star Trek var vid denna tidpunkt, alltså under 1960-talet, den serie med nya och 

”öppna” attityder varav de då porträtterade en etnicitetsöverskridande kyss vilket då var 
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otroligt kontroversiellt.93 Men vad är det då True Blood som faktiskt är en produktion från 

2000-talet representerar? Kyssen mellan Kapten Kirk och Löjtnant Uhura var på 1960-talet 

kontroversiellt men representerade ändå en öppnare syn på sexualitet. Om True Blood ska 

vara en allegori för HBTQ rättigheter borde de varken reproducera heteronormativitet eller 

normen kring att sexualitet endast skall vara inom ens egen etnicitet eller åtminstone försöka 

sträva mot det.   

 

En annan intressant reflektion är de två kärleksrelationer med en människa och vampyr som 

representeras i True Blood, alltså Bill och Sookie samt Jessica och Hoyt. I dessa relationer är 

Bill och Jessica de tydliga avvikarna, då de båda är vampyrer men även Sookie och Hoyt kan 

ses som avvikare. Sookie som bl.a. är telepatisk gör att hon ständigt, oavsett kontext, är 

avvikare.94 Hoyt, å andra sidan, är det inte lika lätt att se som avvikare, men under en 

konversation med Jessica berättar han att han fortfarande är oskuld och att många i Bon 

Temps tror att han är homosexuell eftersom han inte ”jagar” kvinnor, på samma sätt som t.ex. 

Jason, Sookies bror, gör. Han bor även hemma fortfarande med sin mor trots att han närmar 

sig 30 år. Vilket får mig att ställa frågan: kan endast de, som både betraktas som avvikare 

enligt samhället, ha kärleksrelationer? Eftersom de både anses vara avvikelse, kan deras 

relation då vara mer accepterad? Bill kommenterar detta till Sookie när hon tvivlar på deras 

relation, hon anser att deras relation är för komplicerad pga. att Bill är vampyr, vilket 

automatiskt medför olika problem. Han menar då att de är menade för varandra eftersom hon 

aldrig kommer att kunna vara sig själv med en vanlig man, dvs. en människa.95 Om man ska 

göra en jämförelse med Tara och Sams relation, hon är afroamerikan och han är vit amerikan, 

vilket gör deras förhållande till avvikelse. Men var för sig är inte de båda avvikare. Sam är en 

vit man i en sydstatskontext och han är även heterosexuell96 medan Tara är en heterosexuell 

svart kvinna i samma kontext och det är just detta som gör henne till avvikare, hennes 

etnicitet. Då sydstaterna har en våldsam och rasistisk historia bedömer jag att Tara hela tiden 

får representeras som avvikelse. Och pga. av detta, att de båda inte anses vara avvikare, kan 

inte deras relation accepteras?  

 

                                                
93 Fagerström & Nilson (2008) s. 138 
94 Säsong 1, Avsnitt 2, 38:52 min 
95 Säsong 1, Avsnitt 3, 17:54 min 
96 Det bör nämnas att Sam är en s.k. shapeshifter. Han kan förvandla sig själv till ett djur, hans lättaste byte är 
hund. Men då shapeshifters inte ”existerar” än, dvs. de har inte gått ut i offentlighetens ljus som vampyrerna har 
gjort, anser jag därför att Sam inte konstrueras som avvikelse, trots att även han är en övernaturlig varelse.   
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True Blood skildrar en medborgarrättsrörelse, AVL, samt en kyrkorörelse, FoS och vilket 

tillåter oss tittare till identifikation. Medborgarrättsrörelser är även något som vi i vår 

verklighet både har och har haft, alltså från kvinnorörelsen till Black Power rörelsen, som 

kämpade för deras lika rättigheter i samhället. Idag ser vi HBTQ rörelsen som kämpar för sina 

rättigheter, en rörelse som True Blood med sina vampyrer ofta anses vara en metafor för. 

Vampyrerna är en förtryckt grupp som utsätts för hatbrott och diskriminering. Det finns de 

människor som stödjer VRA och menar att alla skall vara lika inför lagen samt enligt 

konstitutionen skall alla medborgare behandlas likvärdigt, som vi får se ett tydligt exempel av 

i slutet av säsong 1. Samtidigt finns det hatgrupper som menar att vampyrer inte har någon 

själ och kan därför inte behandlas efter samma principer som människor. Detta är en av FoS 

utgångspunkter och även idéer som går att relatera till. Tanken kring att vissa människor har 

rätten att exploatera och förslava andra är inte en ny idé men den synliggörs på ett konkret sätt 

i True Blood.  

 

Mitt mål med denna uppsats var att studera hur normalitet och avvikelse representeras och 

med fokus på etnicitet och sexualitet i tv-serien True Blood. Min analys visar att normalitet 

och avvikelse är kontextberoende och är därför något som styrs av vad eller vilka kontexten 

innefattar. Vampyrerna i True Blood konstrueras som en egen etnicitet, vilket mina resultat 

påvisar tydligt och de är främst avvikare i kontexter då människor representeras. De relationer 

som skildras, både sexuella och kärleksförhållanden, följer heteronormativiteten till stor del 

vilket bidrar till att oavsett kontext är alltid heterosexualitet norm, även i en tv-serie som True 

Blood. Mitt sciencefictionsperspektiv visar att tv-seriens teman kan klassas som 

främmandegöring, vilket innebär att de använder ett extremt exempel, i detta fall vampyrer, 

för att synliggöra en norm som vi blivit blinda för. Detta gäller både etnicitet och sexualitet i 

True Blood. Uppsatsens utgångspunkt om att vampyrberättelsen kan ses som ett 

tidsdokument, fylld med kunskap om människan och hennes samtid, stärks genom 

användningen av vampyrkaraktären som en förtryckt samt underprivilegierad grupp i 

människosamhället och deras kamp för medborgerliga rättigheter, säger det mycket om hur 

vårt samhälle ser ut idag då flera paralleller kan dras till problem samt förtryckta minoriteter 

till det samhälle vi lever i. 
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4 Referenser 

4.1 Material 

Säsong 1 innehållandes avsnitten: 

1: Strange Love 

2: The First Taste 

3: Mine 

4: Escape From the Dragonhouse 
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